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RESUMO 

 

Os trabalhadores do meio rural brasileiro foram historicamente, excluídos de diversas 

políticas públicas. Durante décadas esses trabalhadores não receberam benefícios advindos da 

perda de capacidade laboral, como a Previdência Social, e mesmo as tentativas de inserção 

quando não surtiam o efeito desejado beneficiavam o trabalhador rural de forma incipiente e 

parcial. Somente após a Constituição Federal de 1988, e com as Leis de Custeio e Benefício 

da Previdência Social (Lei 8.212 e 8.213 de 1991), os benefícios previdenciários puderam ser 

estendidos de forma mais universalista aos trabalhadores do meio rural. Como consequência 

desta "abertura" dos benefícios previdenciários tem-se uma elevação nos gastos 

governamentais com aposentadorias, mas, em contrapartida, o impacto direto na vida dos 

aposentados foi significativo. A melhoria na qualidade da habitação, a passagem da condição 

de dependente para provedor dentro do domicílio, aumento da renda das famílias de e com 

aposentados rurais e a melhoria da capacidade produtiva dos estabelecimentos são apenas 

alguns dos benefícios. Diante disso, muito se tem estudado sobre o impacto redistributivo das 

aposentadorias rurais devido a transferência da renda de regiões economicamente mais ricas 

do Brasil pra o Norte e principalmente para o Nordeste, uma vez que essas transferências tem 

representado um impacto na economia de pequenos municípios, sobretudo dessa região 

(Nordeste). O estado do Rio Grande do Norte, detém um dos maiores percentuais de 

beneficiários da Previdência Social Rural sobre a população total, quando comparado com 

outros estados da região Nordeste. Ademais, grande parte dos aposentados desse segmento no 

estado encontram-se em pequenos municípios que não ultrapassam vinte mil habitantes. De 

posse dessas informações esse estudo pretende investigar a dimensão que as aposentadorias 

rurais representam para as 19 microrregiões do Rio Grande do Norte entre os anos de 2010 e 

2014. Para isso, será utilizada uma abordagem quantitativa, comparando dados da Previdência 

Social Rural, obtidos através da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011), com outros dados 

secundários relativos às microrregiões como o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), 

Produto Interno Bruto (PIB) e alguns programas sociais e de financiamento como o Programa 

Bolsa Família (PBF), o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).  

 

Palavras-Chave: 

Previdência Social Rural; Transferências governamentais; Trabalhadores rurais; 

Microrregiões. 
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ABSTRACT 

 

Workers in the Brazilian countryside were historically excluded from various public policies. 

For decades, these workers did not receive benefits from the loss of work capacity, such as 

Social Security, and even the attempts to insert such benefits, if not well performed, would 

only help the rural worker in an incipient and partial way. Only when the Federal Constitution 

of 1988 was over, and with the Laws of Cost and Benefit of Social Security (Law 8,212 and 

8,133 of 1991), social security benefits could be extended in a more universalistic way to rural 

workers. As a consequence of this "opening" of social security benefits, government spending 

on pensions increases, but, in addition to that, the direct impact on the lives of retirees was 

significant. The improvement in the quality of housing, the transition from dependent status to 

provider within the household, the increasing income of families of and with rural retirees and 

the improvement on productive capacity of establishments are just some of the benefits. 

Furthermore, much has been studied about the redistributive impact of rural pensions, 

transferring income from economically richer regions in Brazil to the North and mainly to the 

Northeast. As well as the impact that these transfers have on the economy of small towns, 

especially in this region. The state of Rio Grande do Norte has one of the highest percentages 

of Rural Social Security beneficiaries over the total population when compared to other states 

in the Northeast. Therewithal, most of the retirees of this segment in the state, are in small 

towns that do not exceed twenty thousand inhabitants. With this information, this study 

intends to investigate the extent to which rural pensions represent for the 19 micro-regions of 

Rio Grande do Norte between 2010 and 2014. In order to accomplish this, a quantitative 

approach will be used comparing data from Rural Social Security, obtained through the Law 

on Access to Information (12,527 / 2011), with other secondary data on micro-regions such as 

the Municipal Participation Fund (FPM), Gross Domestic Product (GDP) and some social and 

financing programs such as Bolsa Família (PBF), the Food Acquisition Program (PAA) and 

the National Program for Strengthening Family Agriculture (PRONAF). 

 

Key-words: 

Rural Social Security; government transfers; Rural workers; Micro-regions. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O sistema previdenciário brasileiro evoluiu de um sistema direcionado para categorias 

profissionais específicas (no início dos anos de 1920) já e que excluía diversos trabalhadores 

como os agricultores familiares. Durante esse processo de evolução ocorreram várias 

modificações ao longo dos anos para que trabalhadores como esses fossem incorporados ao 

seu regime geral e essa incorporação ainda ocorria de forma incipiente, pois contemplava 

apenas o chefe do domicílio com o equivalente a metade do salário mínimo. No entanto, a 

partir da Constituição Federal de 1988 e das leis de Custeio e Benefício da Previdência Social 

(Leis 8.212 e 8.213 de 1991), no início da década de 1990, inaugurou-se no Brasil um sistema 

previdenciário que estendeu os benefícios da previdência a membros da sociedade 

historicamente prejudicados, principalmente devido a exclusão e a inclusão parcial no caso 

das mulheres trabalhadoras rurais.  

 Um dos resultados não esperados da extensão desses benefícios e da redução da idade 

mínima de acesso ao benefício (para homens e mulheres trabalhadores rurais), levou a 

impactos na redistribuição de renda entre as regiões e gerou, de acordo com estudos de alguns 

autores, modificações na composição da renda dentro dos próprios domicílios (Delgado & 

Cardoso Jr. 2000; Schwarzer, 2000). 

 No caso das transferências entre as regiões brasileiras o estudo de Delgado (1997) 

percebeu um viés distributivo dos municípios mais populosos da região Sul e Sudeste em 

direção à região Nordeste, tendo em vista que essa região apresenta os maiores percentuais  de 

benefícios sobre a população total rural. Além do mais, também está localizado nos 

municípios com menos de 25 mil habitantes a maior parte dos beneficiários da previdência 

rural. Essa participação elevada em municípios menos populosos e no caso da região 

Nordeste, localizados em sua maioria no semiárido, acaba injetando uma renda muitas vezes 

superior as transferências governamentais (por meio do Fundo de Participação dos Municípios 

e programas sociais como o Bolsa Família) para a economia dos municípios ao passo que a 

maior arrecadação para o financiamento da previdência social ocorre no Sul e Sudeste e o 

maior volume de pagamentos era direcionado para o Nordeste. 

 Além disso, estudos tem demonstrado que as transferências via previdência rural em 

muitos casos servem como uma espécie de seguro agrícola para as pequenas propriedades 

rurais. No caso do Rio Grande do Norte um estudo de Souza (2012) deixou claro a 

importância que as aposentadorias rurais desempenham na economia da microrregião da Serra 

de São Miguel. Nesse exemplo além de 57,4% das famílias residentes em estabelecimentos 
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rurais destinarem parte do benefício para custear atividades agropecuárias, as transferências 

via previdência rural superavam o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) em boa parte 

dos municípios dessa microrregião. Delgado (2015) percebeu uma melhoria na renda 

monetária das famílias residentes no espaço rural devido, principalmente, às políticas sociais 

como a Previdência Social Rural. 

 Dessa forma, o que se percebe através dos estudos sobre o tema é que a Previdência 

Social Rural tem sido fundamental para a economia de regiões pobres do país. 

 Nesse contexto, o estado do Rio Grande do Norte, localizado na região Nordeste do 

Brasil, se configura como um dos estados fortemente beneficiados pelos recursos da 

Previdência Social Rural devido as características econômicas de grande parte dos seus 

municípios (pequenos municípios com parco dinamismo econômico e fortemente dependentes 

de transferências governamentais). Apesar do estado ter essas características, e de alguns 

estudos já terem sido realizados sobre essa temática na localidade, ainda é pouco o 

conhecimento que se tem acerca do impacto desse subsistema previdenciário para a economia 

de microrregiões do Rio Grande do Norte. Principalmente se levarmos em conta que as 

microrregiões mais dinâmicas não foram alvo de estudos mais detalhados, assim como, 

microrregiões com elevada produção agropecuária. A exemplo: a Microrregião de Mossoró.  

 Com base nessa lacuna, surge a pergunta de partida: Qual a relevância das 

aposentadorias rurais na economia das microrregiões do Rio Grande do Norte? 

 Levando em conta esse questionamento, o principal objetivo do trabalho é avaliar a 

importância das aposentadorias rurais na economia das microrregiões do estado do Rio 

Grande do Norte. E em termos específicos se dispõe a: 

o Analisar a importância da Previdência Social Rural em relação ao Produto Interno 

Bruto agropecuário das microrregiões; 

o Comparar as transferências da Previdência Social Rural com receitas oriundas de 

fontes estaduais e federais que são recebidas pelas microrregiões como: Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM); Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB); 

Garantia Safra (GS); Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF); Programa Bolsa Família (PBF) 

e Sistema Único de Saúde (SUS);  

o Apresentar um comparativo entre as microrregiões com base na importância da 

produção agropecuária em relação ao Produto Interno Bruto total de cada 

microrregião; 
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o Perceber a relação entre as aposentadorias rurais per capita e o Produto Interno Bruto 

total per capita das microrregiões do Rio Grande do Norte. 

 Para nortear o trabalho serão utilizados alguns pressupostos que verificarão, mediante 

levantamento e tratamento de dados secundários de fontes como o DATAPREV, IBGE, 

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, dentre outros.que:  

 A Previdência Social Rural é importante não apenas para microrregiões frágeis (do 

ponto de vista da produção agropecuária), mas também, para a economia de 

microrregiões que apresentam um Produto Interno Bruto Agropecuário elevado; 

 A Previdência Social Rural no Rio Grande do Norte é em termos de transferência de 

renda, mais relevante em muitos municípios (e até microrregiões) do que o Fundo de 

Participação dos Municípios, se levarmos em conta os valores transferidos. 

 Como forma de explicitar e demonstrar a realidade da Previdência Social Rural no 

estado do Rio Grande do Norte, a pesquisa será importante no sentido de jogar uma luz sobre 

a importância dos benefícios não contributivos para microrregiões de diferentes portes e assim 

conhecer melhor o comportamento da renda desses benefícios não somente em municípios 

pobres. Desse trabalho espera-se que ele sirva de subsídio para trabalhos futuros que possam 

aprofundar essa discussão já que o Rio Grande do Norte apresentava no ano de 2001, números 

expressivos com relação a quantidade de beneficiários sobre a população total (14,8%), sendo 

7,6 entre a população urbana 29,3% para a população rural,  um indicador formado pela 

divisão da quantidade de beneficiários do estado, levando em conta a população total, urbana 

e rural, dados observados somente para a população do semiárido e esse fato,  por si, é 

suficiente para justificar um estudo desse porte. 

 Com vistas a facilitar a consecução dos objetivos propostos, o trabalho foi organizado 

com uma introdução que busca nortear o leitor de forma breve e sucinta sobre os objetivos 

principais sob os quais está pautada a elaboração do estudo. No primeiro capítulo é  descrito a 

evolução histórica da previdência social demonstrando com base na literatura a experiência de 

alguns países, a estrutura e as formas de financiamento. Além disso, a proposta é que se 

evidencie como a previdência social evoluiu historicamente, no caso brasileiro, bem como a 

inserção dos trabalhadores rurais como beneficiários.  

 No capítulo dois serão estudados os impactos da previdência social rural na economia 

de estados e municípios do Brasil, com o resultado de pesquisas, sobre o impacto dos 

rendimento das aposentadorias rurais para os arranjos e a manutenção do idoso no meio rural. 

 O terceiro capítulo discorrerá, de forma sintética sobre alguns aspectos gerais das 

microrregiões do estado do Rio Grande do Norte. Aspectos como a distribuição geográfica da 
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população pelas microrregiões, características geoclimáticas e produtivas, dentre outras. Além 

disso, um tópico tratará dos materiais e a metodologia empregada na elaboração desses 

aspectos. 

 O impacto da previdência social rural nas microrregiões do Rio Grande do Norte será 

o foco do quarto capítulo que dentre outros objetivos buscará demonstrar como estão 

distribuídas as aposentadorias rurais nas microrregiões do estado e sua importância quando 

comparadas com outros repasses (Fundo de Participação dos Municípios). Ainda nesse 

capítulo serão levantadas informações (com base em dados do Censo Demográfico 2010) 

sobre as condições socioeconômicas dos domicílios de e com aposentados rurais nas 

microrregiões do Rio Grande do Norte. Os materiais e métodos utilizados para a elaboração 

do capítulo estarão nele descritos. 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - SEGURIDADE SOCIAL: EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

1.1 - Antecedentes, estrutura e financiamento da Previdência Social: Experiência de 

alguns países 
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 A Previdência Social é um programa de pagamento em dinheiro direcionado para os 

indivíduos e/ou seus dependentes, mediante um vínculo contributivo e servindo como 

compensação à perda de capacidade laboral. 

 Juntamente com as políticas direcionadas para a saúde e assistência social a 

Previdência Social integra um grupo de ações que fazem parte da política social de um país. A 

conjuntura econômica e o jogo de forças entre vários grupos de poder determinam a formação 

dessa seguridade (BRUMER, 2002).  

 Em termos globais os primeiros seguros de que se tem conhecimento são os seguros 

marítimos do século XIV, posteriormente estendidos para outros ramos como o da proteção 

contra incêndios, os riscos dos transportes terrestres e ainda mais tarde para o seguro de vida 

(BERWANGLER, 2011). 

 Como bem demonstrou Schwarzer (2000), na Inglaterra ainda numa época pré-

industrial criou-se a Lei dos Pobres no ano de 1601 que levou ao surgimento de estruturas 

públicas assistenciais que utilizavam critérios de pobreza para selecionar quem deveria 

acessar os recursos. 

 Na França, em 1793 com a Declaração de Direitos da Constituição Francesa 

inaugurou-se os direitos do cidadão à assistência social, mesmo que ainda fosse distante da 

concepção que se tem nos dias de hoje (BERWANGLER, 2011). 

 No caso da Alemanha, foi o temor da expansão das ideias comunistas, de Marx e 

Engels que levaram inicialmente o Chanceler Otto Von Bismarck a implantar o primeiro 

regime de seguros sociais após a vitória do país na  guerra de 1870/71 (SÜSSEKIND 2004 

apud BERWANGLER, 2011; FERREIRA, 2007).  

 A diferença principal que existia entre esse modelo alemão e outros mecanismos de 

proteção criados anteriormente, era o seu caráter compulsório e contributivo. Apesar de 

inovador, a difusão desse sistema foi lenta. Até 1910 apenas a Áustria tinha adotado, e de 

forma a incluir apenas o seguro contra invalidez. Neste intervalo de tempo, era adotado em 

países como a Dinamarca em 1891, Nova Zelândia em 1898, Austrália e Inglaterra em 1908, 

um sistema que fornecia renda mensal vitalícia para os idosos, financiada por impostos gerais, 

sem usar um financiamento próprio (FERREIRA, 2007). 

 Esse modelo inaugurado por Bismarck foi considerado um marco do surgimento da 

Previdência Social. Dentre os benefícios constava segurança social para os trabalhadores, 

contra doenças, acidentes de trabalho, velhice e invalidez. O custeio desse sistema era 

realizado através de contribuições dos empregados e dos empregadores, divididas em caixas 

por categorias (SETTE, 2004 apud BERWANGLER, 2011). No entanto, a primeira 
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constituição a incluir efetivamente uma Previdência Social em seu texto foi a Constituição 

mexicana seguida da Constituição de Weimar, na Alemanha.  

 Além dessas constituições já citadas (mexicana e alemã) a soviética de 1918 também 

tratava de direitos previdenciários, assim como a criação da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) em 1919 que evidenciava um programa de Previdência Social. Em meados da 

década de 1930 foi aprovado pelo congresso americano alguns programas assistenciais, que 

com pequenas alterações, ainda existem na atualidade. Dentre eles destacavam-se o Old-Age 

Assistance (OAA) e o Old-Age Insurance (OAI). O primeiro destinava-se à idosos pobres, 

não tinha base contributiva, sendo puramente assistencial; enquanto que no segundo programa 

prevalecia um sistema nos moldes alemães (reformulado nos anos 1939 e 1958 e transformou-

se no Old-Age Survivors and Disability - OASDI) que ficou conhecido nos Estados Unidos 

como Social Security. Um programa cobrindo aposentadorias por idade, benefícios para os 

dependentes do aposentado, pensão para viúvos e seguro contra risco de incapacitação física 

que pudesse impedir a execução do trabalho (FERREIRA, 2007). 

 No pós Segunda Guerra Mundial o que se presenciou foi a expansão da previdência 

social de base contributiva e a elevação da fração de trabalhadores contemplados por esses 

programas, em diversos países do mundo. Somente a título de exemplo, nos Estados Unidos a 

fração de trabalhadores cobertos pelo sistema elevou-se de 43% em meados da década de 

1930, para 96% em 2005.   

 Todavia, quando se trata de Previdência Social os autores apontam maior destaque 

para a Inglaterra.  Através do Plano Beveridge de 1941 que propois um programa de 

prosperidade política e social que afirmava a função do setor público de forma a 

compatibilizar a democracia com a economia de mercado. 

 De fato, esse programa serviu de abertura para políticas sociais que inspiraram 

reformas que foram implementadas em diversos países durante as décadas de 1940 e 1950 

(BERWANGLER, 2011). 

 Após a Segunda Guerra Mundial esse modelo conhecido como beveridgiano
1
 

começou a se difundir.  

 Dentre os objetivos desse relatório estavam: a unificação dos seguros sociais que 

existiam; estabelecer o princípio da universalidade, para que os benefícios chegassem não 

apenas aos trabalhadores, mas para todos os cidadãos; igualdade de proteção; tríplice forma 

de custeio, onde o Estado cobriria a maior parte. E foi com base nesse relatório que o governo 

                                                             
1  Esse termo se refere a Lorde William Beveridge, que levou ao governo inglês no ano de 1942 uma proposta 
de universalização do seguro social (Külp e Schreiber, 1971; Parrott, 1992 apud Schwarzer, 2000). 
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inglês levou a cabo uma proposta de reforma que foi implementada no ano de 1946 (Martins, 

2004 apud JARDIM, 2013). 

 No caso da Suécia, onde ocorria um protótipo do Welfare State
2
 universal ocorreu uma 

extensa transformação no seu sistema previdenciário em 1998, tornando-o mais contributivo. 

Apesar do reforço nos vínculos contributivos, ainda se manteve os mecanismos redistributivos 

como forma de evitar a pobreza na velhice (SCHWARZER, 2000). Mais recentemente, a 

Suécia adotou um terceiro pilar compulsório, baseado em uma conta individual com liberdade 

para escolha de fundos, e o governo atua como regulador entre o indivíduo e o fundo de 

pensão (FERREIRA, 2007). 

 Para Ferreira (2007), na Suíça, desde 2005 ocorre um sistema capitalizado de 

contribuição definida, onde o governo estabelece uma taxa de retorno mínima, focada em 

planos ocupacionais. Apesar das recentes reformas, alguns casos são importantes para a 

percepção de sistemas de repartição. O que tem ocorrido, principalmente através de reformas, 

é um corte de benefícios e elevação de alíquotas de contribuição por parte dos governos. O 

Japão reformou o sistema em 1994, 2000 e 2004. A Alemanha em 1992 e 2001. A França em 

1993.  

 Quando passamos a observação da previdência destinada ao trabalhador do meio rural, 

percebe-se que ocorrem algumas dificuldades na sua formulação. 

 A principal dificuldade a ser enfrentada é que o modelo tradicional foi desenvolvido 

para atender os trabalhadores urbanos, da indústria, que são geralmente assalariados formais e 

que recebem rendimentos regulares. Enquanto que a realidade do meio rural na maioria das 

vezes difere desse contexto. Os trabalhadores rurais recebem rendimentos em períodos 

diferentes, com fluxos monetários irregulares, dessa forma, boa parte dessa população não 

tem capacidade contributiva comparável a da população urbana. Nesse contexto, não é raro 

encontrar modelos de contribuições do meio rural que se desviam dos modelos contributivos 

tradicionalmente usados, principalmente no que diz respeito a forma de financiamento 

(IDEM, 2000). 

 Schwarzer (2000) ressalta que o modelo de Previdência Social Rural pode variar de 

acordo com o país em que foi implantado. A Finlândia possui um sistema universalizante que 

beneficia diversas contingências. Nesse país existem várias formas de conseguir o benefício 

                                                             
2
  Estado do Bem Estar Social é um sistema econômico baseado na livre empresa, mas com uma participação 

acentuada da participação do Estado para a promoção de benefícios sociais. Buscando proporcionar aos 
cidadãos padrões de vida mínimos, desenvolvendo a produção de bens e serviços sociais, controlando os ciclos 
econômicos e ajustando o total da produção. Correspondendo assim, as diretrizes estatais aplicadas em países 
desenvolvidos por governos sociais-democratas (SANDRONI, 1999). 
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da Previdência Social: aposentadoria básica; regime contributivo baseado no status 

ocupacional e existe a possibilidade de contribuir de forma voluntária para a obtenção de uma 

aposentadoria suplementar. A cobertura para a população ocupada na agricultura se dá através 

da aposentadoria nacional que é administrada pelo Instituto Finlandês do Seguro Social 

(KELA) como também pelo regime contributivo rural, que tem como órgão gestor o Instituto 

de Seguro Social dos Agricultores (MELA). Nesse caso, as aposentadorias nacionais e 

ocupacionais responderam por 79% dos pagamentos em 1997, retirando boa parte da 

população da faixa dos 20% mais pobres. 

 A forma de financiamento do KELA ocorria através de recursos do tesouro nacional e 

municipal que cobria 58% do financiamento, enquanto outros 36% eram mantidos com 

contribuições dos empregadores e empregados. Quanto ao MELA, que surgiu no final dos 

anos 1960, é administrado por representantes dos agricultores e engloba a agricultura familiar, 

como também os pescadores autônomos e pastores das famosas renas da Lapônia. Para as 

contribuições toma-se como base o valor dos rendimentos que foram declarados na idade 

ativa. Sendo a aposentadoria por idade plena concedida aos 65 anos, e caso o possível 

beneficiário queira receber antecipadamente com abatimentos pode solicitá-la a partir dos 60 

anos.  

 Ao comparar o pagamento recebido pelos agricultores finlandeses com os benefícios 

pagos aos beneficiários urbanos Schwarzer (2000) percebeu que os agricultores recebem 

menos. Enquanto os aposentados do meio rural recebiam em 1999 FIM 1 101 (US$ 200), a 

aposentadoria média finlandesa era de FIM 5 191 ou US$ 930. Isso ocorre basicamente 

porque os benefícios são calculados levando em conta uma cesta de índices, onde o custo de 

vida tem relevância maior. Nesse caso finlandês, ocorre um Welfare State escandinavo, que 

apesar de ter passado por uma série de reformas, conseguiu manter uma característica de 

universalidade e de garantia de renda mínima. 

 O Canadá é outro exemplo que mostra uma diversidade contributivo/não contributivo. 

Pois existe um benefício básico universal (old-age security) convivendo com um regime 

contributivo (CPP/RRQ), sendo que, os dois regimes cobrem os setores urbano e rural. E 

diferentemente do que ocorre na Finlândia os benefícios não dependem das rendas auferidas 

de outras atividades. E ainda existem suplementos concedidos à conjugues e viúvos, além de 

outros programas assistenciais que são patrocinados pelos governos das províncias. Mesmo 

assim Esping-Andersen (1990) apud Schwarzer (2000) argumenta que em muitos casos esses 

benefícios funcionam apenas como garantia de renda mínima, pois, em várias ocasiões os 
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beneficiários não ultrapassam as linhas de pobreza, apesar dos suplementos. Caracterizando-

se numa ação residual por parte do Estado.  

 Nessa nação, a idade mínima para a aposentadoria é de 65 anos, no entanto, pode-se 

escolher entre qualquer idade dos 60 aos 70 com descontos ou acréscimos. O valor máximo 

pagável em 1999 era de CAD 751 (US$ 505), o que representava apenas 25% do salário 

médio do canadense. Enquanto que o benefício médio pago naquele ano foi de CAD 418 

(US$ 281). No caso do Canadá dados mostram que os residentes do setor rural possuem uma 

dependência do pagamento de suplementação (para elevar os ganhos na aposentadoria) 

maiores que os trabalhadores urbanos. Assim, os benefícios canadenses apresentam um 

caráter residual e assistencial, uma aposentadoria básica e universal, além de um tratamento 

indiferenciado (assim como na Finlândia) entre o setor urbano e o rural no que concerne ao 

regime contributivo (SCHWARZER, 2000). 

 O modelo adotado nos Estados Unidos, baseia-se principalmente em benefícios que 

são definidos em função dos salários e de contribuições, sendo focado no idoso pobre. O 

porte, relativamente menor do programa previdenciário desse país, faz com que, os problemas 

fiscais decorrentes do impacto demográfico, sejam bem menores do que em países como 

Japão, França e Alemanha. No caso norte americano, Ferreira (2007), aponta para o fato de 

que são feitos testes de renda regularmente. E que se testes desse tipo fossem realizados no 

Brasil, equivalia a cortar homens e mulheres que se aposentaram precocemente por tempo de 

serviço, mas, continuavam trabalhando. 

 O que também ocorre nos Estados Unidos, é um modelo de contribuição 

indiferenciada entre os trabalhadores dos setores urbano e rural. Nesse caso, são aplicadas 

praticamente as mesmas normas de contribuição para os trabalhadores urbanos e rurais. No 

ano de 1999 a alíquota de contribuição era de 15,3% sobre o total dos rendimentos e são 

repartidas entre o empregador e o assalariado (ambos pagam 7,65%). Para os agricultores 

autônomos aplica-se a alíquota total (15,3%) como ocorre com os empregados urbanos. 

Quanto aos membros da família existe uma gama de soluções para as contribuições: como por 

exemplo, pode-se dividir o resultado contábil da produção gerando alíquotas individuais 

(15,3%). Os benefícios são concedidos aos 65 anos, mas podem ser requeridos aos 62 

mediante abatimentos no benefício. Ainda existe a possibilidade do segurado requerer um 

suplemento no benefício caso a sua renda não seja suficiente para manter um padrão mínimo 

de subsistência. Dessa forma, o modelo de aposentadoria dos Estados Unidos tem caminhado 

para um modelo assistencial (SCHWARZER, 2000). 
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 Além desses exemplos de países que utilizam modelos universalizantes (Finlândia e 

Canadá), e modelos mais assistenciais (Estados Unidos), passamos para alguns casos em que 

as formas de contribuição dos trabalhadores urbanos e rurais são diferentes. 

 Como apresentado por Ferreira (2007), o seguro previdenciário alemão, inicialmente 

era capitalizado e de benefício definido, nesse caso, o benefício é uma função do histórico 

salarial do trabalhador.  A busca crescente pelo Estado do Bem-Estar no pós Segunda Guerra 

Mundial, ocorreu em grande medida através da previdência social. E no caso da Alemanha, a 

reforma previdenciária de 1972, reduziu a idade para elegibilidade, além de permitir uma 

multiplicidade de casos em que se poderia requerer o benefício.  

 O maior problema decorrente disso foi um sistema deficitário, onde as contribuições 

dos trabalhadores financiam 80% dos benefícios. Um déficit que perdura desde 1962, e 

dependeram fundamentalmente de subvenções estatais. No ano de 1999 nada menos que 73% 

dos gastos com esses benefícios eram de origem estatal. E levando em conta a redução da 

população ocupada, a transição demográfica e as transformações estruturais na agricultura 

dificilmente esse quadro se reverterá. E foi justamente esse desequilíbrio que motivou uma 

série de reformas ao longo de vários anos (SCHWARZER, 2000; FERREIRA, 2007).  

 Na concepção de Schwarzer (2000), a Alemanha é um dos países em que se adota essa 

diferenciação, para o meio rural, contribuem o agricultor, seu conjugue e os outros membros 

sem remuneração da família. Sendo a contribuição mensal no valor de DM 342 (US$ 175) no 

ano 2000. Ao contrário do que acontece com o regime urbano, no meio rural o segurado não 

perde o direito ao benefício caso passe períodos extensos sem contribuir para a Previdência. 

Os benefícios são concedidos aos 65 anos, desde que o requerente tenha no mínimo 15 anos 

de contribuição, no caso das mulheres pode-se solicitar o benefício com 55 anos, mas 

ocorrerão abatimentos. E o valor do benefício é computado de acordo com os anos de 

contribuição, para cada ano de contribuição o agricultor acrescenta DM 21,97 ao valor de sua 

aposentadoria, e o agricultor ainda pode pagar uma forma complementar de aposentadoria. 

 O entendimento de Ferreira (2007), é de que no caso da França, tem-se uma 

diversidade de regimes, ao mesmo tempo, combinam-se sistemas públicos assistencialista e 

contributivos (ocupacional e compulsório). Em 1972 a idade normal de aposentadoria era de 

65 anos. Ao passo que foram introduzidas algumas garantias de renda mínima para os 

desempregados com mais de 60 anos. Contudo, foi somente a partir de 1983 que a idade 

normal de elegibilidade do recebimento das aposentadorias passou para 60 anos, desde que, os 

trabalhadores tenham contribuído durante determinada quantidade de anos. No início da 

década de 1990, outra reforma alterou os anos de contribuição necessários para o 



28 
 

recebimento, mas, manteve o critério de elegibilidade. O benefício pago ao aposentado 

francês combina o regime geral básico, com um esquema complementar, ligado à categoria 

socioprofissional a qual pertence o beneficiário.  

 Para a cobertura das despesas com a seguridade social, o sistema francês usa alíquotas 

altas, sendo o financiamento, realizado através de uma contribuição de 6,55% sobre o salário 

de benefício (FERREIRA, 2007).  

 O Japão é um caso que apresenta um programa previdenciário composto por uma 

pensão vitalícia, e um seguro saúde, universais. Destinados inclusive para trabalhadores por 

conta própria, e até mesmo desempregados. Mesmo existindo uma previdência sem base 

contributiva atuando desde 1870, e com base contributiva desde os anos 1920, até quase 

meados da década de 1970, o valor dos benefícios eram relativamente baixos. Os empregados 

estão protegidos por dois pilares: Uma pensão básica, onde os benefícios são vinculados ao 

número de contribuições, mas não ao valor das mesmas. Para esse regime a idade mínima de 

acesso é 65 anos; No segundo pilar, tem-se de forma mais consistente a vinculação entre 

contribuição e benefícios. Nesse caso, o beneficiário deve ter no mínimo 60 anos, e o cálculo 

para determinar o valor da aposentadoria é feito através de uma média do salário mensal 

durante toda a carreira, multiplicado por um coeficiente que leva em conta a idade do 

segurado, e a quantidade de contribuições. Praticamente 1/3 dos benefícios pagos no primeiro 

modelo, são financiados pelo governo, utilizando impostos gerais (FERREIRA, 2007).  

 No ano de 1994, uma reforma no sistema, modificou a idade para elegibilidade de 60 

para 65 anos no pilar básico, além de alterar a base de cálculo. Posteriormente, em 2000, 

reduziu-se em 5% os benefícios do segundo pilar, além disso, estabeleceu-se um aumento 

gradual na idade mínima de acesso a esses benefícios de 60 para 65 anos a partir de 2013 até 

2025. Reformas que podem levar o Japão a reduzir os benefícios previdenciários para 3,9% 

do Produto Interno Bruto. 

 Através de um estudo englobando 12 países, Gruber; Davis (2009), entenderam que a 

forma de organização da maioria dos programas de segurança sociais desses países, contribuiu 

para o declínio da participação da força de trabalho das pessoas idosas. Dentre os resultados 

encontrados pelos autores naquela ocasião, percebeu-se que, havia um forte incentivo para a 

força de trabalho em idades mais avançadas deixarem o mercado de trabalho, através 

principalmente, de uma correspondência entre segurança social e incentivos para se aposentar. 

A escolha da idade de elegibilidade para o benefício, por parte dos países, tem sido, segundo 

os autores, um componente importante para o impacto da seguridade social. 
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 Países como a Costa Rica têm utilizado um modelo mais voltado para o assistencial. 

Sendo um Welfare State latino americano, com um investimento social considerável e 

concentrado na educação e saúde esse país conseguiu reduzir as discrepâncias de renda.  

Mesmo assim Schwarzer (2000) ressaltou que em 1993 ainda existia 100 mil domicílios 

abaixo da linha de pobreza, sendo que a maioria (74%) estavam no meio rural e 1/5 da 

pobreza atingia pessoas acima de 65 anos de idade. 

 No caso da Costa Rica o sistema contributivo da previdência foi transformado de 

forma gradual em um sistema universal. Em 1974 criou-se um sistema não contributivo para o 

meio rural, amparando várias situações, como a invalidez, idade, orfandade e um abono pela 

família que era destinado a pessoas que não obtiveram benefícios do sistema contributivo. 

 O financiamento desse sistema é realizado através de um caixa único da Previdência 

Social, sendo que, as contribuições que formam esse fundo são arrecadadas na área urbana 

através de empregadores, empregados e parte dos impostos sobre as vendas, recebido pelo 

Estado.  

 Embora a princípio esse modelo pareça tipicamente assistencial, cobrindo o setor 

rural, no conjunto apresenta uma trajetória que combina elementos contributivos com 

universalizantes, chegando a quase uma igualdade entre os benefícios contributivos e não 

contributivos (SCHWARZER, 2000). 

 Nesse país, de forma pioneira institucionalizou-se em 1981 um sistema de previdência 

compulsória com plena capitalização e administrada por entes privados, chamados de 

Administradoras de Fundos de Pensão (AFP). Assim, futuros beneficiários pagam 

contribuições obrigatórias durante a sua vida ativa que servirão para pagamento dos seus 

benefícios quanto da perda de capacidade laboral. Esses fundos são depositados em uma conta 

pessoal. Apesar dos esforços para encontrar clientes urbanos para o financiamento da 

previdência, ainda existiam muitos clientes das AFP com valores capitalizados abaixo do 

esperado.  

 Para as pessoas que não conseguem contribuir com uma AFP existe o sistema de 

aposentadorias assistenciais (PASIS) - Pensões Assistenciais criadas em 1975. Para esse 

sistema não há diferenciação entre a clientela urbana e rural e seleciona-se os beneficiários 

através de um sistema municipal de caracterização socioeconômica. Devendo ter 65 anos de 

idade ou mais e renda domiciliar per capita inferior a metade da aposentadoria mínima 

garantida no regime AFP. Esses benefícios podem ser acessados por órfãos, viúvas, inválidos 

e pessoas portadoras de deficiência, desde que, se enquadrem nas condições socioeconômicas. 
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 O financiamento é feito com recursos do tesouro e os relatos são de que na década de 

1980 as dificuldades fiscais limitaram as concessões de benefícios, criando uma fila de espera 

de pessoas que seriam qualificadas ao recebimento, mas que não eram atendidas. O que criou 

um Welfare State residual, pois, apesar da introdução do direito universal a um benefício 

assistencial nem todos os possíveis beneficiários conseguem acessar o benefício. Deixando 

claras as dificuldades de implantação e sustentação de programas assistenciais não 

universalizados (SCHWARZER, 2000). 

 Analisando o novo programa de previdência social implantado na China, no ano de 

2009, Williamson (2010), percebeu alguns avanços, mas também limitações desse ambicioso 

programa, destinado para idosos do meio rural. Um programa contributivo, onde os 

agricultores arcariam com uma parcela, e os governos central e local com outra. A adesão à 

contribuição ocorre de forma voluntária e os moradores do meio rural são incentivados a 

inscrever-se a partir dos 16 anos. Essas contribuições são diferenciadas entre regiões mais 

ricas (10% da renda) e mais pobres (8% da renda). A percepção foi de que, mesmo havendo 

100 milhões de idosos vivendo no meio rural chinês, no ano de 2007 apenas 10% eram 

cobertos pelo sistema anterior. Após as reformas, a previsão é de que a cobertura seja total no 

ano de 2020. 

 Dentre as vantagens desse programa, apontadas pelos beneficiários, foram listados: a 

elevação do respeito por parte de outros membros da família, além de reduzir tensões 

familiares; o aumento da estabilidade econômica e a maior possibilidade de contribuição com 

despesas alimentares, remédios, roupas e eletricidade. As dificuldades, foram percebidas 

principalmente, na variação da cobertura, quando divide-se em regiões, devido 

principalmente, a condição econômica desses moradores, levando-os a terem dificuldades de 

contribuição para com o regime. Além disso, existia uma "desconfiança" com relação a 

administração dos recursos por parte do governo, contribuindo para que agricultores pobres 

não sintam-se motivados a contribuir (WILLIAMSON, 2010). 

 Esse modelo de previdência rural da China diferencia-se de modelos adotados em boa 

parte dos países em desenvolvimento. Nesses casos, geralmente encontram-se modelos não 

contributivos e universais. Na maioria das vezes, a economia rural se baseia na agricultura 

familiar e as contribuições para as pensões são pagas por trabalhadores localizados em áreas 

urbanas. Os regimes de pensões sociais, acabam sendo diferenciadas em duas categorias: 

Pensões universais, destinadas a todos os idosos a partir de uma certa idade; pensões pagas à 

pessoas acima de certa idade, mas que, tenham renda abaixo de certo nível (abaixo de uma 

linha de pobreza) (WILLIAMSON, 2010). 
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 Apesar dos esforços de diversos países na tentativa de implementar pensões para o 

público rural, não se tem conseguido efetivamente (em vários casos) garantir o acesso dos 

idosos pobres à esses benefícios. A Índia pode servir de exemplo, apenas 45% das pensões 

atingem os mais pobres. Principalmente, devido a distribuição de pensões como favores, por 

políticos e funcionários locais, enquanto pessoas pobres, perpassam um longo caminho até o 

benefício, algo parecido com o que tem ocorrido em Bangladesh. O Chile também não tem 

obtido sucesso na abrangência de pessoas pobres, apenas 60% das pensões nesse país, alcança 

a população mais pobre. Até mesmo no Reino Unido, que já dispõe de estruturas 

administrativas mais fortes, nada menos que 40% das pessoas idosas elegíveis, não 

conseguem acessar os benefícios (WILLMORE; KIDD, 2008). 

 Quando se trata de pensões não contributivas, a experiência internacional está repleta 

de exemplos de significativo êxito no combate a pobreza na velhice. Foi o que observou 

Willmore; Kidd (2008), com relação à alguns países. Para esses autores, na África do Sul, a 

pensão não contributiva abrange 85% da população alvo e reduziu o hiato da pobreza em 57% 

entre famílias com ao menos uma pessoa idosa. Na República de Maurício, a taxa de pobreza 

entre famílias com uma pessoa mais velha reduziu-se de 30 para 6%, devido a pensão 

universal. O percentual de pessoas idosas que relataram "nunca passar fome", elevou-se de 19 

para 48% desde que a pensão não contributiva e universal, foi implantada no Lesoto. Além 

disso, nessa nação, 18% do dinheiro da pensão é gasto com atividades que criam algum posto 

de trabalho para outra pessoa. Nas áreas rurais da Namíbia, estima-se que sem a pensão, ao 

menos metade das lojas "fechariam suas portas". 

 Buscando uma melhor compreensão do caso brasileiro, nesse contexto internacional, 

no tópico seguinte, desenvolvendo uma cronologia da seguridade social no Brasil. Será dada 

ênfase, no surgimento e evolução da Previdência Social Rural no país, e nas dificuldades 

enfrentadas pelos trabalhadores rurais para conseguirem sua efetiva inclusão.  

 

1.2 - Evolução histórica da Previdência Social e do subsistema rural no Brasil  

 

 No caso brasileiro, as políticas sociais em sua fase inicial surgiram da ação paternalista 

e autoritária do Estado. No período colonial, foram criadas as primeiras instituições 

assistencialistas, como a casa de misericórdia de santos (1543). No entanto, se buscarmos o 

termo aposentadoria, veremos que esse apareceu pela primeira vez na Constituição Federal de 

1891, mesmo que de forma restrita aos funcionários públicos que se tornassem inválidos para 

servir a nação (BERWANGLER, 2011). 
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 Com relação as medidas de proteção social, a Lei n
o
 3.724, de 15 de janeiro de 1919 

estabelecia o seguro para acidentes de trabalho, obrigando o empregador a pagar indenização 

a seus empregados em caso desses acidentes (Oliveira et alii, 1997). 

 Em termos mais abrangentes, a primeira medida de criação de um marco legal para a 

previdência social foi a Lei Eloy Chaves, promulgada em 1923 através do Decreto Legislativo 

N
o
 4.682 de 24/01/1923. No entanto, a sua cobertura era restrita aos trabalhadores urbanos e a 

poucas companhias. Através dessa legislação criou-se as Caixas de Aposentadorias e Pensões 

(CAP's) nas empresas ferroviárias. O custeio das CAP's era realizado pelos próprios 

ferroviários que contribuíam com 3% e pelos usuários que recolhiam 1,5%. (Oliveira et alii, 

1997, BERWANGLER, 2011). 

 Para Oliveira et alii (1997) durante a década de 1930 foram criados os Institutos de 

Aposentadorias e Pensões (IAP's) agora vinculando as pensões por categoria profissional. 

Nesse período, surgiu o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o Estado passou a 

assumir mais diretamente a administração das novas instituições, inclusive nomeando seus 

presidentes. Um problema que ocorria nessa época era a grande diferença entre os valores das 

aposentadorias, que dependiam da capacidade financeira de cada instituição. Nesse caso, os 

institutos que representavam categorias de trabalhadores com maiores salários obtinham 

maiores recursos. Assim, a determinação da Constituição de 1934 de que todo trabalhador 

brasileiro tinha direito à proteção social, não ocorreu para os trabalhadores rurais 

(SCHWARZER, 2000).  

 Dentre os motivos que podem ter influenciado essa "não inclusão", Schwarzer (2000) 

argumenta que esses trabalhadores rurais não representavam um grupo de pressão articulado 

politicamente e com voz ativa suficiente para que o Estado visse neles um grupo a ser 

integrado nos programas sociais. Ainda na década de 1930 Berwangler (2011) reforça que 

foram criados o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Empregados de Transportes de 

Cargas (IAPETC) e o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do 

Estado (IPASE), ambos no ano de 1938. 

 Mas quando se trata da inclusão do trabalhador rural no regime de Previdência Social, 

a  primeira tentativa ocorreu em 1945, através da assinatura pelo então presidente Getúlio 

Vargas da Lei Orgânica dos Serviços Sociais (Decreto Lei 7.526, de 7 de maio de 1945). Esse 

decreto criou o Instituto de Serviços Sociais do Brasil (ISSB), unificando todas as instituições 

previdenciárias existentes até então (BELTRÃO, et alii, 2000). 

 O surgimento do ISSB (unificação das instituições) tentava corrigir as distorções 

salariais entre os grupos beneficiários da Previdência Social. Todavia, o governo empossado 
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em 1946 tornou sem aplicação o crédito para a instalação e o ISSB acabou não sendo 

implementado (OLIVEIRA, et alii, 1997). 

 Após esse esforço, passou-se uma década para que ocorresse outra tentativa de 

inserção do trabalhador rural no regime de proteção social. Através da Lei 2.613 de 23 de 

setembro de 1955, surgiu o Serviço Social Rural (SSR), órgão a ser custeado pelas empresas 

urbanas e com recursos destinados à assistência aos trabalhadores rurais (BELTRÃO, et alii, 

2000). 

 No início da década de 1960 criou-se a Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), 

através da Lei 3.807, padronizando o sistema e ampliando os benefícios além de elevar o teto 

de contribuição de três para cinco salários mínimos. A LOPS também estendeu o direito à 

saúde para todos os segurados e garantia a participação dos sindicatos na gestão 

(BERWANGLER, 2011). 

 Como demonstra Schwarzer (2000), até então, essas "ações" não foram suficientes 

para de fato, estender à população rural os benefícios da previdência. O surgimento das "Ligas 

Camponesas" no início dos anos 1960, levou as reivindicações socioeconômicas dos 

agricultores ao presidente João Goulart que sancionou a Lei 4.214 no ano de 1963. Essa lei 

ficou conhecida como o Estatuto do Trabalhador Rural. No entanto, essa legislação padeceu 

com as dificuldades na arrecadação (1% sobre a primeira comercialização do produto rural e 

recolhimento do próprio produtor rural) e execução do programa (gerido pelo IAP dos 

industriários que apesar de se mostrar eficiente com os trabalhadores industriais, não 

apresentou a mesma gestão com os trabalhadores rurais). 

 Inserido nesse estatuto estava o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural 

(FUNRURAL). Para o custeio desse fundo foi estabelecido o valor de 1% incidindo sobre a 

primeira comercialização da produção rural, sendo paga pelo próprio produtor ou pelo 

adquirente, desde que tivesse um acordo prévio. Mesmo apresentando um elenco considerável 

de benefícios (aposentadorias por invalidez, por velhice, pensão por morte, assistência a 

maternidade, auxílio funeral, auxílio doença e assistência médica) sua aplicação prática ficou 

prejudicada pela escassez de recursos financeiros (BELTRÃO et alii, 2000). 

 Posteriormente, o Estatuto do Trabalhador Rural foi reformulado através do Decreto 

Lei 276 de 28 de fevereiro de 1967, tentando adequá-lo às suas possibilidades reais. Esse 

decreto alterou entre outras coisas a forma de financiamento que passou a ser de 

responsabilidade do adquirente e não mais do produtor rural, o que para BELTRÃO et alii 

(2000) tinha o objetivo de facilitar a fiscalização, pois esperava-se que as empresas que 

beneficiariam a produção rural já estivessem ligadas ao sistema previdenciário. 
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 Ainda nessa busca de extensão dos benefícios previdenciários aos trabalhadores rurais 

criou-se o Plano Básico da Previdência Social, através do Decreto-Lei 564, de 10 de maio de 

1969. Inicialmente esse Plano Básico amparava os trabalhadores da agroindústria canavieira, 

sendo custeado com recursos dos trabalhadores e empregadores. Mesmo assim, seus objetivos 

não foram plenamente atingidos, levando o governo a buscar outras iniciativas (BELTRÃO et 

alii, 2000). 

 Na visão de Schwarzer (2000), por mais contraditório que possa parecer, apesar do 

autoritarismo e conservadorismo dos governos militares (1964/84) foi durante esse regime 

que expandiu-se de forma pioneira na América Latina, a cobertura do sistema previdenciário 

ao trabalhador rural. Para Malloy 1976 apud Schwarzer (2000), existem algumas razões para 

o comportamento aparentemente paradoxal desses governos. Primeiramente, havia uma 

identificação entre os tecnocratas que administravam o sistema previdenciário brasileiro e a 

discussão previdenciária internacional, que era orientada pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT). Outro fator, era o temor das manifestações sociais dos trabalhadores da área 

rural, tendo em vista que o país passava por um processo de mecanização e quimificação das 

técnicas produtivas na área rural. Além do mais, havia uma necessidade de cooptação dos 

sindicatos e a elevação da dependência individual dos trabalhadores com relação ao Estado, 

através de programas sociais de cunho paternalista. A manutenção dos trabalhadores no 

campo (reduzindo o êxodo rural) é tido como outro fator para essa assistência, através da 

criação de uma infraestrutura mínima na zona rural. E por fim, a política de segurança 

nacional motivou a integração do setor rural ao desenvolvimento nacional, no intuito de 

manter a paz social. 

 A alteração da legislação do Decreto-Lei 276/1967 pelo governo militar reduziu os 

benefícios que eram destinados à assistência médica, transferiu a responsabilidade do 

recolhimento da contribuição para o adquirente e  repassou a administração dos benefícios ao 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), criado no ano de 1966. A criação do Prorural 

(Lei complementar n
o
 11 de 1971) que ficou sob a administração do Funrural, além de 

substituir os programas anteriores deu cobertura aos pescadores (a partir de 1972) e aos 

trabalhadores rurais, garimpeiros (1975) e seus dependentes. Dentre a lista de benefícios do 

Prorural/Funrural estavam as aposentadorias por idade (65 anos), aposentarias por invalidez, 

pensões para viúvas e órfãos, assistência médica e auxílio funeral. Nesse período, ainda 

haviam diversas restrições quanto ao valor dos benefícios e elegibilidade para o recebimento. 

Por exemplo, as pensões por idade e invalidez, a partir de 1971, eram destinadas apenas ao 

chefe da família e equivalia a meio salário mínimo (SCHWARZER, 2000). 
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 O financiamento dos benefícios passou a ser feito através da contribuição de 2% sobre 

o valor da comercialização da produção rural, ficando a cargo do adquirente. Esse 

financiamento era completado com uma alíquota de 2,4% sobre a folha de salários urbana. 

Com essa "nova legislação" somente um ano após a implantação (1973) já haviam mais de 

800 mil benefícios mensais concedidos, e no final da década de 1970 esse número já tinha 

praticamente triplicado (SCHWARZER, 2000). 

 A clientela rural e urbana era assistida até 1977 por órgãos distintos (Funrural e o 

INPS) que eram responsáveis tanto pela prestação dos benefícios, quanto por toda a estrutura 

administrativa e financeira dos seus programas. A partir da criação do Sistema Nacional de 

Previdência Social (Sinpas), ocorreu a unificação das duas clientelas e as funções passaram a 

serem exercidas por órgãos específicos. Nesse período ocorreu a criação de algumas entidades 

e a redefinição dos papeis de outras já existentes. Ao Instituto Nacional de Previdência Social 

(INPS) atribuiu-se a função de manutenção e concessão de benefícios aos segurados do 

próprio instituto e aos beneficiários do Funrural que foi extinto pela mesma lei. Criou-se 

também uma autarquia para a prestação de assistência médica aos trabalhadores urbanos e 

rurais denominada Instituto Nacional de Previdência Médica da Previdência Social (Inamps). 

Enquanto para a gestão administrativa, financeira e patrimonial foi estabelecida uma outra 

autarquia, o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (Iapas). 

E para a assistência às populações carentes foi criada a Fundação Legião Brasileira de 

Assistência (LBA). Além de outras entidades que integravam o Sinpas estavam: a Fundação 

Nacional do Bem Estar do Menor (Funabem), a Empresa de Processamento de Dados da 

Previdência Social (DATAPREV) e a Central de Medicamentos (Ceme).  Essa unificação 

apesar de ter planos de previdência distintos entre os trabalhadores urbanos e rurais, 

caracterizou uma nova etapa da Previdência Social no Brasil: a universalização do seguro 

social (BELTRÃO eti alii, 2000). 

 Como afirma Berwangler (2000) a "seguridade social é um gênero de técnicas de 

proteção social, tendo como espécies a assistência social, a saúde e a previdência social". 

 No Brasil a universalização da Previdência Social Rural foi implantada com a Carta 

Magna de 1988 e se consolidou com as Leis de custeio e benefício da Previdência Social (Lei 

8.212 e 8.213) de 1991 que passaram a prever o acesso universal de idosos e inválidos de 

ambos os sexos do meio rural aos benefícios sociais. Para isso devia-se comprovar a sua 

situação de parceiro, meeiro, arrendatário rural, garimpeiro ou pescador artesanal, como 

também os seus respectivos conjugues, desde que, exerçam atividades no regime de economia 

familiar. Dessa forma, os beneficiários urbanos e rurais passaram a receber benefícios de igual 
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valor, e o público feminino, que até então esteve de fora dessas "conquistas sociais" passou a 

ser integrado. No caso das mulheres, as aposentadorias por idade eram concedidas a partir dos 

55 anos, enquanto os homens tiveram a idade para concessão do benefício reduzida de 65 para 

60 anos, além de adquirirem o direito a pensão em caso de falecimento da esposa (BRUMER, 

2002). 

 Apesar da igualdade no valor dos pagamentos, a Previdência Social Rural guarda 

algumas especificidades com relação ao sistema de concessão de benefícios urbanos. No caso 

do subsetor rural ao invés da contribuição sobre o salário ou sobre a renda recebida, pagava-se 

uma percentagem de 2,2% sobre o valor da produção comercializada. Outra diferença 

fundamental é a idade de elegibilidade para o recebimento do benefício, que para o meio rural 

fixou-se cinco anos abaixo da idade estabelecida pelo subsistema urbano. No setor urbano a 

idade mínima foi estabelecida em 65 anos para os homens 60 para as mulheres. Para a 

Previdência Social Rural não existe a necessidade de um período mínimo de contribuição, em 

muitos casos somente a comprovação do uso da terra é suficiente para a elegibilidade. E por 

último, o valor mínimo do benefício foi outro fator que beneficiou os trabalhadores rurais, o 

valor do benefício de 1/2 salário mínimo passou para 1 salário. Dessa forma, aproximando-os 

do nível de renda dos beneficiários urbanos. Nesse caso, também ocorreu uma elevação 

significativa no pagamento dos benefícios pelos órgãos responsáveis durante toda a década de 

1990 (BRUMER, 2002). 

 Na perspectiva de Ramos (2003), tanto a Constituição de 1988, quanto a 

implementação da nova legislação de 1991 levaram a um salto na quantidade de benefícios 

concedidos, passando de 4,1 milhões quando da introdução da legislação, para 6,48 milhões a 

partir de 1994. Muito desse aumento ocorreu devido a universalização (extensão às mulheres) 

ao mesmo tempo em que a elevação do valor dos benefícios concedidos ajudou a alavancar o 

volume de recursos pagos. Quem mais respondeu por esse salto quantitativo foram as 

mulheres, entre 1992 e 1994 nada menos que 66% dos benefícios destinaram-se a esse público 

(anteriormente excluído pelas regras de concessão). 

 Apesar dessa transferência de renda para o "público rural" e dos avanços alcançados 

na década de 1990, Brumer (2002) argumenta que, em comparação com os benefícios urbanos 

os aposentados rurais recebiam em 2001 um valor bastante desigual. Se observarmos a média, 

os aposentados urbanos recebiam R$148,00 (ou seja, 82,22% dos R$180,00 do Salário 
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mínimo vigente) enquanto para o trabalhador rural essa média era de R$73,00 (representando 

apenas 40,55% do Salário mínimo)
3
.  

 Dessa forma, apesar da universalização, permanecem disparidades entre os 

pagamentos aos aposentados rurais e os beneficiários do setor urbano. Além da dificuldade 

muitas vezes enfrentada pelo requerente do benefício rural quanto a comprovação de sua 

condição de trabalhador rural. Essas dificuldades decorrem principalmente do fato deles em 

sua maioria não trabalharem com carteira assinada. Bem como, da subjetividade das formas 

de comprovação da atividade rural (BERWANGLER, 2011). 

 Foi precisamente a partir dos anos 1990 que a crise fiscal e financeira  do Estado, 

aliado ao desempenho fraco da economia e a elevação do desemprego proporcionaram um 

fortalecimento da defesa de uma reforma na previdência social (MARQUES; BATICH; 

MENDES, 2003). 

 Entre os anos de 1994 e 1996 foram alguns benefícios destinados aos trabalhadores 

foram extintos, como o abono salarial, o pecúlio, auxílios natalidade e funeral, e as 

aposentadorias especiais foram limitadas. Foi justamente no ano de 1995 que a Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC) número 33 foi apresentada ao Congresso Nacional, no qual 

passou por discussões e alterações, para ser aprovada no ano de 1998 como Emenda 

Constitucional (EC) n
o
 20 (MARQUES; BATICH; MENDES, 2003).  

 Dentre as mudanças que afetaram o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 

destaca-se a "desconstitucionalização" da fórmula de reajuste das aposentadorias 

(estabelecido na média dos último 36 salários de contribuição) (GIAMBIAGI; MENDONÇA; 

ARDEO, 2004). 

 No caso dos trabalhadores rurais as mudanças foram mínimas, já que manteve-se a 

idade mínima de acesso em 55 anos para mulheres e 60 anos para os homens, as mudanças 

mais significativas atingiram os trabalhadores do setor privado, dentre as mudanças pode-se 

destacar o tempo de contribuição (35 anos para os homens e 30 para as mulheres), e o valor 

do benefício de aposentadoria que passou a ser determinado por uma média aritmética simples 

dos maiores salários de contribuição (MARQUES; BATICH; MENDES, 2003). 

 Na visão de Berwangler (2000), no ano de 1998 mesmo o Governo conseguindo 

aprovar a reforma do Regime Geral da Previdência Social, ocorreram pequenas modificações 

no Regime Único, pois, tanto a uniformização dos regimes quanto a tributação dos inativos e 

                                                             
3 Cabe destacar que os valores dos benefícios médios inferiores ao salário mínimo deve-se principalmente ao 
fato de que no ano estudado (2001) houveram dois salários diferentes durante o referido ano. Apesar da 
autora não mencionar esse fato, faz-se necessário o registro. 
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a desvinculação dos reajustes dos servidores inativos foram rejeitados pelo Congresso 

Nacional.  

 Assim como a reforma promovida pela EC 20, as mudanças no regime de previdência 

social aprovadas pela EC 41/2003, também afetaram de forma mais incisiva os funcionários 

públicos (MARQUES; MENDES, 2004).  

 Em resumo, Giambiagi; Mendonça; Ardeo (2004) argumentam que a EC do governo 

Lula conseguiu taxar os rendimentos dos inativos em 11% do excedente ao teto do INSS, 

além de fixar um teto igual ao do INSS para aqueles trabalhadores que viessem a ingressar no 

setor público após a aprovação da reforma, antecipou a idade mínima de acesso para 60 anos 

para homens e 55 para mulheres, mantendo a redução para os professores de primeiro e 

segundo graus e elevou o teto do RGPS para R$2.400,00. O avanço principal em relação a 

reforma anterior (EC 20) foi em relação ao ataque à privilégios de funcionário públicos 

poderosos. 

 Discutindo essa reforma na previdência social brasileira e propondo novos horizontes 

para a seguridade social, Giambiagi; Mendonça; Ardeo (2004) defendem que ocorra uma 

mudança nos parâmetros da previdência social, no que eles chamam de mudança paramétrica. 

Essa reformulação incluiria a adoção de uma idade mínima para a aposentadoria no âmbito do 

INSS, com uma elevação gradual ao longo do tempo, com extensão aos servidores, redução 

da diferença na idade entre homens e mulheres para concessão de benefícios, eliminação da 

diferença entre professores e não professores no tempo requerido para aposentadoria, 

desvinculação do piso previdenciário do salário mínimo, além disso, para a assistência social 

defendiam uma elevação da idade de concessão da Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS) para 70 anos de idade e a redução do valor da LOAS para 70 ou 80% do valor do 

piso previdenciário. 

 Nesse momento, são defendidos no Brasil, os mesmos argumentos usados na América 

Latina e na Europa para justificar a redução da proteção previdenciária: Como o desequilíbrio 

crescente e elevado das despesas com pagamento de aposentadorias dos servidores públicos e 

do INSS; além da necessidade de financiamento, que cria dificuldades para a reforma 

tributária, gerando empecilhos para a redução dos tributos para as empresas melhorarem a 

competitividade; o impedimento da redução da taxa de juros; a despeito de que uma reforma 

poderia elevar os recursos disponíveis para o desenvolvimento do mercado de capitais; e o 

pensamento de que o sistema é socialmente injusto, pois, causa 76% do déficit e cobre apenas 

15% dos beneficiários.   
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 Nessa linha de raciocínio outros estudiosos brasileiros também demonstraram a 

necessidade de reforma do sistema previdenciário vigente, justificadas pela redução da 

mortalidade e aumento da expectativa de vida, que podem elevar o crescimento do 

contingente de idosos vivendo mais tempo e a crescente informalização da economia que 

reduz as condições de financiamento da previdência social. Nesse contexto, Camarano; Kanso 

(2007) argumentam que: "É difícil acreditar que as tradicionais maneiras de financiar a 

seguridade social serão suficientes para lidar efetivamente com a população idosa do futuro 

num contexto de crescente informalização da economia". Mesmo assim, esses autores 

defendem que deve-se ampliar a rede de cobertura de benefícios não contributivos, 

financiados com impostos gerais para aqueles trabalhadores que não conseguirão um histórico 

de contribuições.  

 Demonstrando o desequilíbrio nas contas da previdência social no Brasil, e os gastos 

elevados do poder público com aposentadorias e pensões Cechin; Cechin (2007) 

argumentaram que o sistema universalizado com a Constituição de 1988: "prometeu 

benefícios que custam mais do que a soma das contribuições capitalizadas". Entre outros 

exemplos, esses autores em seus argumentos defendem que a idade de elegibilidade dos 

aposentados rurais (55 e 60 anos para mulheres e homens) seria inferior aos padrões 

internacionais, enquanto as contribuições são muito pequenas. Nesse sentido, no ano de 2005 

teria ocorrido, segundo os mesmos, despesas de R$27,9 bilhões e arrecadação de apenas 

R$3,4 bilhões, gerando um déficit de R$24,5 bilhões. Apesar de não negligenciarem a 

importância das aposentadorias rurais para a redução da pobreza, esses autores baseiam seus 

argumentos apenas em dados de arrecadação e pagamentos. Assim, defendem que a tendência 

ao desequilíbrio crescente deve prosseguir enquanto não ocorrerem modificações que 

respeitem as mudanças atuariais (isso porque tanto a queda na fecundidade, quanto o aumento 

da longevidade tendem a elevar o número de idosos da população). Para esses autores os 

desequilíbrios estão "embutidos" em praticamente todos os tipos de aposentadorias adotadas 

no Brasil.  

 Outro ponto criticado por Cechin; Cechin (2007) é o vínculo do benefício 

previdenciário ao salário mínimo. Isso porque os reajustes no salário mínimo impactariam de 

forma substancial nas contas públicas. Usa-se como base para o cálculo desse impacto no 

reajuste do salário mínimo, o aumento das despesas com benefícios e de outro o aumento da 

arrecadação. No final das contas, chegaram a conclusão de que o efeito da elevação de cada 

R$1,00 aumentaria o déficit em R$11,1 milhões por mês. Argumentando que o impacto nas 

contas do Regime Geral da Previdência Social torna-se um "forte limitador ao reajuste 
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significativo do Salário Mínimo". Dentre as medidas propostas por esses autores é a 

elegibilidade de uma idade convencional mínima para o recebimento da aposentadoria. Para 

tal citam o exemplo Britânico de 65 anos para  ambos os sexos (mesmo admitindo que vários 

países utilizam uma idade inferior para as mulheres). Além disso, apontam a fórmula do fator 

previdenciário como uma das possíveis soluções, devido a sua flexibilidade para a escolha dos 

segurados quanto as suas datas de aposentadorias, expectativa de valor e possibilidade de 

permanência como contribuinte. 

 Com vistas a aprimorar o sistema previdenciário utilizado no Brasil, Tafner; 

Giambiagi (2007), trataram de apontar uma série de problemas do sistema de previdência 

social brasileiro e mostraram o que na opinião deles seriam algumas reflexões para um melhor 

caminho na busca de soluções para essas dificuldades. Para eles dois conjuntos de medidas 

deveriam ser adotadas, uma ligada às regras de reajuste do piso previdenciário e a outra 

referente às regras de acesso aos benefícios (aposentadorias). Para a primeira proposta e no 

caso dos benefícios assistenciais (aos quais estariam incluídas as aposentadorias rurais)  a 

sugestão era de que a idade de acesso fosse elevada para 70 anos e o valor do benefício fixado 

em 75% do piso salarial previdenciário. Além disso, seria importante adotar um tempo de 

contribuição de 40 anos para os novos entrantes, aumentos progressivos da idade mínima de 

acesso e redução do diferencial entre homens e mulheres, o fim do regime de benefícios 

especial para professores e beneficiários rurais, nesse último caso, igualando a idade de acesso 

entre homens e mulheres. Como justificativa para mudanças tão significativas os autores 

elencam a possibilidade de não haver mais aumentos reais nas aposentadorias, o problema 

aritmético e demográfico entre o crescimento do Produto Interno Bruto e do número de 

aposentados e pensionistas, a possibilidade de elevação moderada e contínua do salário 

mínimo dos trabalhadores ativos sem aumento no "rombo" (grifo dos autores) da previdência 

social, as medidas não afetariam negativamente programas sociais como o Bolsa Família, a 

realidade do resto do mundo onde as aposentadorias apenas acompanham a inflação. O 

pensamento desse tipo de proposta, como os próprios autores argumentam é de que: "o 

benefício social deve valer mais que o assistencial, para fazer jus ao esforço feito e 

estabelecer uma hierarquia de incentivos adequada [...]". 

 O fato é que apesar desse posicionamento, essa não é a única visão acerca da "saúde" 

da previdência social no Brasil. Como mostra o estudo de Gentil (2006), esse argumento do 

déficit previdenciário é fortemente contestável. O que em 2005 foi apontado como um déficit 

de R$ 37,6 bilhões, pelo Boletim Estatístico da Previdência Social, é na verdade, apenas a 

soma (parcial) das receitas provenientes de contribuições ao INSS sobre a folha de salários e 
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de outras receitas menos expressivas (rendimentos do trabalho), deduzidas as transferências 

para terceiros e os benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).  

 Para a autora, esse calculo não está levando em conta todas as receitas que devem ser 

direcionadas para a previdência social (de acordo com a Constituição Federal de 1988). 

Ficando de fora desse cômputo recursos importantes, como por exemplo, a Contribuição para 

o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Contribuição Provisória sobre 

Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira 

(CPMF) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Como resultado, tem-se um 

déficit que não é compatível com a realidade. Se fossem somadas todas as receitas das fontes 

destinadas à previdência, e deduzindo inclusive os gastos administrativos com pessoal, o 

custeio e a dívida do setor, o superávit ainda seria de R$ 8,26 bilhões no ano de 2004 e R$ 

921 milhões em 2005. Mais do que isso, ocorre um superávit no sistema de seguridade social
4
 

durante todos os anos do período 1995 a 2005, passando de R$ 4,3 bilhões no primeiro ano da 

série, para R$ 58,1 bilhões em 2005 (GENTIL, 2006). 

 O que acontece, é que recursos como o COFINS, CPMF e CSLL são tratados como 

transferências da União, ignorando-se que esses recursos são vinculados pela Constituição 

Federal ao orçamento da seguridade social (saúde, assistência social e previdência). Somente 

nos anos de 2001 e 2005 a extração de recursos da seguridade social foi de R$ 12,4 e R$ 26,5 

bilhões, acima do limite de 20% que é legalmente autorizado pelo mecanismo de 

Desvinculação das Receitas da União (DRU). A magnitude desses desvios pode ser observada 

quando constata-se que o superávit retirado da seguridade social superou o gasto anual com 

saúde pública entre os anos de 2000 à 2005. Dessa forma, Gentil (2006) ressalta que, se 

poderia ampliar em mais de 100% os recursos aplicados na saúde. Dessa forma, a questão 

central "deixa de ser sobre a auto-suficiência financeira do sistema de seguridade social, que 

tem se mostrado sólida, e passa a ser sobre o destino que foi reservado a esses recursos 

excedentes pelo governo federal".  

 Berwangler (2011) aponta que uma das disparidades levantadas pela pesquisa da 

Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Previdência Social (ANFIP) que foi divulgado 

em 2005 criticou a forma como são apresentados os dados pelo Governo. Para esse estudo, 

recursos que deveriam ser alocados por lei no Regime Geral da Previdência Social acabam 

sendo direcionados para outros fins, como por exemplo, para os gastos fiscais e obtenção de 

superávit primário. Como esclarece Berwangler (2011): "A diferença básica é que o Governo 

                                                             
4 A autora considera com base na Constituição Federal de 1988 como sendo Seguridade social: a saúde, 
assistência social e a previdência.  
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considera como contribuições previdenciárias somente a dos empregados, a dos 

empregadores incidente sobre a folha de pagamentos e a produção rural comercializada, e 

agora, mais recentemente, parcela da CPMF".  

 E com o argumento do déficit previdenciário tem-se a desculpa para a redução dos 

benefícios sociais, dificultando o acesso dos trabalhadores rurais aos benefícios que são 

assegurados pela Carta Magna de 1988.  

 Outros estudos recentes têm levantado a discussão de que as reformas previdenciárias 

propostas pelo governo do presidente Michel Temer, que modificam regras dos Benefícios de 

Prestação Continuada (BPC) e das aposentadorias rurais, podem ocasionar dificuldades que 

minariam os vários efeitos positivos das aposentadorias rurais. Um desses ensaios, publicados 

por Lavinas; Gentil (2017), defende que a Proposta de Emenda Constitucional (PEC 287), 

segue na contramão do que tem acontecido com países desenvolvidos e em desenvolvimento, 

até mesmo, vizinhos latino-americanos. Que voltaram atrás nas suas reformas e na introdução 

de um regime de capitalização, inserindo aposentadorias públicas de caráter não contributivo, 

como foi o caso do Chile. Além do mais, agências multilaterais como o Banco Mundial 

estariam incentivando a proteção econômica aos idosos. Na América Latina, entre 2000 e 

2013 nada menos que 18 países adotaram aposentadorias não contributivas. As tentativas de 

eliminação do diferencial de idade mínima para a aposentadoria rural (55 anos para as 

mulheres e 60 para os homens), aliada ao fim da vinculação dos BPC e das aposentadorias 

rurais ao salário mínimo sofrem pesadas críticas, por retroagirem em direitos sociais e não 

observarem diferenças fundamentais entre o trabalho rural e o urbano. O argumento é de que 

consequências nefastas podem ocorrer, incentivando o êxodo rural e a formação de favelas 

nas periferias e áreas centrais, além de elevar os preços dos alimentos e dificultar o 

abastecimento das pequenas cidades, agravando a concentração fundiária. 

 Na mesma linha de raciocínio, Arrais (2017) uma iminente situação de "risco social no 

campo brasileiro" seria inevitável caso as mudanças propostas pela PEC 287 (reforma da 

previdência) fosse aprovada. Além disso, a reforma não levaria em conta as especificidades e 

heterogeneidade do trabalho no meio rural de um país de dimensões continentais, e com uma 

concentração fundiária brutal. Assim, sem com uma lógica cruel e por vezes tendenciosa, na 

visão desse autor a reforma da previdência além de punir as mulheres do meio rural, quando 

transfere a idade mínima para aposentadoria de 55 para 65 anos, praticamente aboliria as 

aposentadorias rurais do elenco de benefícios da seguridade social. Com riscos reais, não 

apenas para o meio rural e seus habitantes, mas em diferentes escalas, colocando em risco, a 

segurança alimentar de idosos e crianças, dificultando a produção em pequenas e médias 
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propriedades (maioria no meio rural brasileiro), reduzindo o fluxo de renda do meio urbano 

dos pequenos municípios, redução do volume de produção agrícola e de uma forma geral no 

aumento da pobreza no campo e nas cidades, demandando mais recursos para assistência 

social, como o Bolsa Família, por exemplo.  

 No entanto, apesar dessas discussões e dos entraves que algumas vezes são criados ao 

recebimento, diversos estudos têm enfatizado o papel importante que a Previdência Social 

Rural desempenha, tanto no sentido de sustentação econômica de pequenos municípios, 

quanto na renda familiar e até mesmo na mudança de arranjos familiares (fortalecimento do 

papel do idoso dentro do contexto familiar). 

 Buscando um melhor entendimento a cerca dessas questões, discutiremos a seguir o 

resultado de alguns desses estudos. Com a finalidade de esclarecer de forma sintética o que se 

tem descoberto sobre a importância do subsistema previdenciário rural no Brasil. 
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2 - IMPACTOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL NA ECONOMIA DE 

ESTADOS E MUNICÍPIOS BRASILEIROS: RESULTADOS DE ALGUNS ESTUDOS 

 

2.1 - A previdência Social Rural nas regiões, estados e municípios brasileiros 

 

 Levando em conta várias pesquisas encabeçadas por diversos estudiosos do assunto 

[Delgado (1997), Schwarzer (2000), Delgado (2015)] percebe-se a importância distributiva 

que a Previdência Social Rural exerce entre regiões e até mesmo entre municípios, muito 

devido ao seu desenho de planos de benefícios. Torna-se evidente a constatação de um viés 

distributivo de municípios mais populosos do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país em direção 

à região Norte e com mais ênfase para o Nordeste. 

 Dentre esses estudos, podemos citar o de Delgado (1997), onde constatou-se que os 

estados com maior participação de beneficiários da Previdência Social Rural comparados com 

a população total encontravam-se na região Nordeste. Com destaque para o Piauí e a Paraíba 

com 8,98 e 8,35%. Com relação à localização dos aposentados na região Nordeste, a maioria 

residiam em municípios com até 24,9 mil habitantes. Nesse quesito, o Rio Grande do Norte 

despontava com os maiores percentuais, nessa região, 68,4% dos aposentados rurais do estado 

moravam em municípios com população que não ultrapassava 24,9 mil habitantes. 

Estendendo esse limite para municípios com até 49,9 mil habitantes, na Paraíba, no Piauí e no 

Rio Grande do Norte mais de 80% da população de idosos residiam nesses municípios por 

ocasião da pesquisa, chama atenção esse último com 87,2%. Isso mostra que os aposentados 

rurais na região Nordeste se encontravam prioritariamente, em pequenos municípios. E no 

caso do Rio Grande do Norte esse fato ainda era mais contundente do que no restante da 

Região. 

 Na outra ponta, em todos os estados nordestinos, como também no Rio Grande do Sul 

é sempre pequeno o percentual de beneficiários que residem em municípios com 100 mil e 

mais habitantes. Nesse caso, a variação é de 15,6% no Maranhão, à 4% em Sergipe.   

 Se observarmos a significância da Previdência Social Rural na economia desses 

pequenos municípios, sobretudo os do semiárido, veremos a abrangência dos benefícios. 

Estudos apontam para o fato de que o subsistema previdenciário rural alcançava em 2001 

cerca de 9,1 milhões de habitantes do semiárido, de forma direta e indireta. No caso do Rio 

Grande do Norte nada menos que 140 dos 167 municípios fazem parte do semiárido 

(83,83%). Além do mais, o referido estado apresenta o maior percentual (no território 

nacional) de população beneficiária da previdência rural sobre a população total (14,8%) e 
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rural (29,3%), levando-se em conta somente a população do semiárido (SANDI & 

HERINGER, 2001). 

 Essa elevada participação da Previdência Social Rural no semiárido acaba por criar o 

que Gustavo Maia Gomes
5
 denominou de "economia sem produção" causada pela renda das 

aposentadorias que em muitos casos chega a ser superior à renda gerada pela agropecuária 

tradicional (SANDI & HERINGER, 2001). 

 Frente a essa realidade, mas utilizando um outro enfoque, uma pesquisa realizada por 

Alvaro Solon apud França (2004), comparou o total de pagamentos de benefícios aos 

aposentados e pensionistas e os recursos destinados para os municípios através do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM). O que se percebeu é que em um número elevado, e 

crescente de municípios a Previdência Social Rural têm superado os pagamentos do FPM.  

 Em nada menos que 61% dos municípios brasileiros o valor do FPM não ultrapassa os 

pagamentos das aposentadorias rurais. Até mesmo em estados mais ricos como São Paulo e 

Rio de Janeiro. E nas localidades pequenas esses recursos representam um importante fator de 

dinamismo local (Beltrão et alii, 2000). 

 Além disso, percebe-se que esses benefícios resgatam do limite da miséria boa parte 

dessa população, facilitando o seu consumo. Em geral, esses beneficiários são pessoas que 

passaram a vida inteira recebendo rendimentos que não chegavam ao valor do salário mínimo 

e a partir da aquisição das aposentadorias podem ter relativa segurança financeira, 

principalmente, devido a regularidade desses benefícios.  

 Dessa forma, a Previdência Social Rural possibilita à essa população, em grande parte 

dos casos, excluída das conquistas sociais, uma nova "posição" dentro do arranjo familiar. 

Entre 1988 e 2002 elevou-se no contexto familiar a participação dos idosos tanto em número, 

quanto na importância dos seus rendimentos para o total da renda dentro do domicílio 

(BELTRÃO et alii, 2000). 

 Para um maior entendimento do quanto as transferências das aposentadorias rurais têm 

impactado na sustentação econômica e nas mudanças no arranjo familiar, no tópico seguinte 

busca-se introduzir os resultados encontrados por diversos autores que estudam essa temática. 

 

 

 

 

                                                             
5 GOMES, Gustavo Maia. Velhas Secas e Novos Sertões. IPEA: 2001. 
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2.2 - Impactos da Previdência Social Rural na renda familiar 

 

 Devido a limitação das fontes de renda e ocupação das famílias rurais, o incremento 

do benefício rural acaba por cumprir não apenas a função de proteção social, mas funciona em 

alguns casos como uma espécie de seguro agrícola, ajudando na produção de pequenos 

estabelecimentos agropecuários em sua maioria de base familiar. No segundo semestre de 

2008 os rendimentos domiciliares da região Sul diferiam dos rendimentos da região Nordeste. 

Para a região Sul a renda era de R$ 552, dos quais 52% oriundo da ocupação principal, 

enquanto para o Nordeste a renda foi de R$ 283 tendo apenas 26,3% ou R$ 73 da ocupação 

principal. Dessa forma, o benefício previdenciário representou em média, nada menos que 

71,2% dos rendimentos totais das famílias nordestinas. Enquanto para a região Sul esse 

percentual ficou em torno de 41,5%. E quanto menores forem as faixas de renda dos 

domicílios, maior se torna a relevância dos benefícios dentro desses domicílios. Somente no 

Nordeste, na ocasião da pesquisa, 85% dos domicílios estavam entre 0 e 3 salários mínimos, e 

nessa faixa de renda os benefícios respondiam por 70% da renda domiciliar. Enquanto nos 

domicílios com rendimentos entre 5 e 10 salários mínimos o benefício representou cerca de 

30% (DELGADO & CARDOSO JR, 2000). Ainda segundo esses autores, quando 

comparadas as famílias com e sem aposentadorias rurais o que se pode perceber é um aumento 

não desprezível da renda familiar no primeiro grupo. Melhorando não apenas as condições de 

rendimento, mas também a capacidade produtiva dos estabelecimentos agropecuários. Devido 

principalmente, a "função indireta" de seguro agrícola estabelecida pelo benefício. A 

percepção dos autores é de que apesar do valor reduzido de 1 salário mínimo o benefício tem 

atuado de forma significativa nas estratégias de reprodução econômica das famílias de e com 

aposentados localizadas em áreas rurais ou microurbanas. Nesse sentido, é relevante a 

quantidade de domicílios que respondem por estabelecimentos agropecuários que utilizam o 

benefício para a manutenção e custeio de atividades produtivas. Na região Sul 44,7% e no 

Nordeste mais da metade (51,5%) dos domicílios nessas condições, declararam utilizar parte 

do benefício para essa finalidade.  

 Delgado & Cardoso Jr (2000) ainda ressaltam que o benefício não pode substituir o 

seguro agrícola em sua forma clássica, mas, quando o benefício está associado ao responsável 

pelo estabelecimento agropecuário acaba servindo para garantir a subsistência da família e 

para financiar a pequena produção. Dessa forma: 
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 "[...] não parece exagero afirmar que a regularidade, a segurança e a 

liquidez monetária que caracterizam os pagamentos previdenciários podem 

exercer a importante função de ampliar as oportunidades e a recorrência de 

gastos com a manutenção de atividades voltadas seja para o autoconsumo 

familiar, seja para a geração de pequenos excedentes comercializáveis" 

(DELGADO & CARDOSO JR, 2000). 

 

 Uma prática que pode contribuir na redução da pobreza das famílias que vivem no 

meio rural e que são formadas exclusivamente por aposentados, ou que em seu arranjo 

contenha ao menos um beneficiário da Previdência Social Rural.  

 Seguindo nessa linha, Beltrão; Camarano; Mello (2005), investigaram os impactos não 

esperados dos benefícios da Previdência Social Rural na vida dos aposentados. Dentre esses, a 

redução da pobreza entre as famílias de e com idosos no meio rural. Com isso, constatou-se 

que entre os anos de 1982 e 1992 as maiores proporções de pobres do meio rural brasileiro 

encontram-se nas famílias sem idosos, enquanto nas famílias de e com idosos essa proporção 

era menor. E quando observados os dados para a década de 1990 percebe-se que ocorreu uma 

contínua redução na condição de pobreza e indigência
6
 nas famílias de idosos. Entre os anos 

de 1982 e 2002 a redução no percentual de indigentes nas famílias de idosos foi de 18,7% 

para 6,9% e nas famílias com idosos representou uma redução de 10,6 pontos percentuais (de 

23,0 para 12,4%), enquanto nas famílias sem idosos passou-se de 35,8 para 33,6%. Assim, os 

autores argumentam que: "A presença de beneficiários nos domicílios onde residem idosos é 

um dos fatores explicativos da sua menor pobreza."  

 Um argumento reforçado por estudos mais recentes, que ressaltam o crescimento da 

importância dos benefícios para a formação da renda dos mesmos. De modo geral, no Brasil, 

tem ocorrido uma redução considerável na proporção de pessoas idosas sem rendimento. 

Muito desse declínio é reflexo do aumento da cobertura da seguridade social, que beneficiou 

principalmente as mulheres do meio rural. Outro fato interessante, diz respeito a queda na 

quantidade de idosos residindo em domicílios na condição de "outro parente" ou "agregado" 

do chefe do domicílio, numa clara demonstração de que os idosos estão menos dependentes. 

Um fato que para Camarano (2006) está associado ganhos na renda e na condição de 

saúde/autonomia. 

 Com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do ano de 2006, 

Silva; Lopes (2009) perceberam que ainda é notório na região Nordeste, uma concentração 

                                                             
6  São denominadas como pobres as famílias com renda per capita inferior a um valor específico e indigentes as 
famílias com renda per capita que corresponde a metade desse valor. 
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das famílias rurais nos extratos mais baixos de renda. Como exemplo, nada menos que 600 

mil famílias sobreviviam com  renda per capita média de R$ 32,38. E quando investigaram a 

participação das aposentadorias rurais na formação da renda das famílias rurais, os mesmos 

autores chegaram a conclusão de que é exatamente nesses extratos que a previdência rural é 

mais importante. Mais da metade (56,3%) da renda das famílias inseridas nos extratos mais 

baixos era advinda das aposentadorias. Ainda nesse trabalho, através da decomposição do 

índice de Gini percebe-se que a renda das aposentadorias e pensões responderam por 31% da 

renda de todas as famílias. Como se não bastasse, o estudo da proporção de famílias abaixo da 

linha de pobreza
7
 demonstrou que sem os rendimentos da Previdência Social Rural a 

quantidade de pobres passaria de 30,1 para 50,0%, nada menos que 1. 823.274 famílias.  

 Uma constatação observada em anos anteriores por Camarano (2006), ao afirmar que: 

"Os idosos são responsáveis por uma parcela importante na renda das famílias em que estão 

inseridos, parcela que tem crescido ao longo do tempo." 

 Fazendo um comparativo entre os Censos 1991, 2000 e 2010, Delgado (2015) 

entendeu que ocorreu uma melhoria distributiva na renda, não apenas dos trabalhadores rurais 

ativos, mas sobretudo para os inativos. No período entre 1991 e 2010, a queda no índice de 

Gini foi de 0,426 para 0,413. Além disso, o Censo também apontou para melhorias no nível 

de renda monetária recebida pelas famílias que residem em domicílios no espaço rural. 

 No início da década de 1990, as famílias sem rendimento monetário ou situadas abaixo 

de um salário mínimo, representavam 65,0% dos domicílios rurais. No Censo de 2000 e 

sobretudo no de 2010 ocorreram mudanças significativas nesse panorama, agora, 55,5% das 

residências do meio rural do país, encontram-se na faixa acima de 1 salário mínimo 

(DELGADO, 2015).  

 Um reflexo interessante desse crescimento da renda rural é o aumento da importância 

da aposentadoria dentro do domicílio.  

 Durante o período de 1988 a 2002 elevou-se consideravelmente a relevância da renda 

dos aposentados rurais na renda total das famílias do meio rural, um crescimento de 5,6% para 

21,4% em 2002. Um crescimento motivado por alguns componentes principais: O aumento da 

população idosa no país, e consequentemente nas famílias rurais; Aumento da renda média 

desses idosos (elevação do valor dos benefícios); Inserção das mulheres no recebimento da 

aposentadoria, pela Carta Magna de 1988. Ao que parece, a maior importância da renda dos 

idosos têm melhorado a convivência do idoso dentro do segmento familiar de baixa renda, 

                                                             
7 A linha de pobreza adotada pelos autores correspondia a 1/4 do salário mínimo vigente no ano de 2006, ou 
seja, R$ 87,50. 
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tornando-o inclusive, um indivíduo mais respeitado na sua comunidade (BELTRÃO; 

CAMARANO; MELLO, 2000; BELTRÃO et alii, 2004; WILLMORE; KIDD, 2008).  

 Ainda que a presença de idosos nas famílias não ocorra na mesma proporção nos 

grupos mais abastados, a constatação da existência de idosos está associada a melhora 

financeira do domicílio. Nas famílias mais pobres, verificou-se a contribuição média dos 

idosos na renda familiar, entorno de 5,1% da renda total entre 1988 e 2002. Enquanto que, 

para as famílias mais ricas encontrou-se uma contribuição média de 15,3%. Em uma clara 

demonstração do papel social que a previdência rural desempenha na elevação da renda no 

campo, apesar da função específica de servir como seguro contra perda de capacidade 

laborativa (BELTRÃO et alii,, 2004).  

 Como um segmento importante nessa elevação da renda rural, as mulheres 

aposentadas têm sido alvo de alguns estudos. 

 Um desses estudos foi realizado por Silva (2000), inserido na Pesquisa de Avaliação 

Socioeconômica da Previdência Social Rural (Fase II), tentou elucidar principalmente as 

questões relacionadas as melhorias na condição de vida dessas mulheres que foram 

beneficiadas pela universalização dos direitos sociais. Para a autora, foi através de reuniões e 

lutas encampadas pelas mulheres trabalhadoras rurais (não apenas) que em 1991 o direito a 

aposentadoria garantido pela Constituição de 1988 foi concedido.  

 Devido a quantidade de trabalhadoras rurais com direito adquirido pós-1988 as 

concessões de benefícios entre os anos de 1992 e 1994 em sua maioria (66%) destinavam-se 

as mulheres. E apesar da redução das concessões a partir de 1995, devido principalmente ao 

"endurecimento" da legislação para deferimentos, após 1997 as concessões voltam a crescer 

com a predominância das mulheres, agora devido a maior expectativa de vida que confere às 

mulheres maior proporção entre os idosos.  

 O resultado desse estudo
8
 mostrou que de cada 100 beneficiários, cerca de 64 eram 

mulheres, e desse total 60,3% na região Sul e 66,7% no Nordeste vivem sem companheiro 

(viúvas, desquitadas, separadas e divorciadas). O que para a autora reforça a importância da 

extensão do seguro social para as mulheres trabalhadoras rurais.  

 Além dessa percepção, (e muito devido ao fato) de que parte considerável das 

beneficiárias não tem companheiro, encontrou-se diversas famílias chefiadas pelas próprias 

mulheres. No Nordeste brasileiro, na ocasião da pesquisa, 58,6% das mulheres beneficiárias 

                                                             
8 O estudo realizado por Silva (2000) baseou-se principalmente na análise de alguns resultados da Pesquisa de 
Avaliação Socioeconômica e Regional da Previdência Social Rural do IPEA, observando a perspectiva das 
mulheres seguradas. 
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eram chefes de família, enquanto no Sul esse percentual foi de 49,4%. E um fato que merece 

destaque é que essas famílias chefiadas por mulheres aposentadas rurais são em sua maioria 

monoparentais. Ou seja, 91,7% das famílias chefiadas por mulheres aposentadas rurais no 

Nordeste e 87,2% no Sul do Brasil são formadas por apenas a beneficiária da Previdência 

Social Rural e seus dependentes. No que diz respeito aos rendimentos, levando-se em conta o 

estado conjugal ocorreu pouca diferença, o que demonstra que a possibilidade do recebimento 

da pensão por um dos conjugues no momento do falecimento do companheiro(a) mantém o 

nível de rendimento da família e permite a beneficiária continuar com o mesmo número de 

dependentes (SILVA, 2000). 

 Uma realidade confirmada por Ramos; Arend (2012), ao investigarem através de 

regressões realizadas com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, referente 

aos anos de 1989 (antes das reformas da previdência) e de 1998.  Percebeu-se que havia 

maiores chances das aposentadas rurais viverem em domicílios com filhos, outro parente e 

outra pessoa não parente. Apesar de ter ocorrido uma redução no número de membros das 

famílias rurais. O que ajuda a explicar a manutenção de pessoas sem rendimentos nas 

residências chefiadas por mulheres.  

 Somente na região Nordeste a média de pessoas sem rendimentos nos domicílios 

chefiados por aposentadas viúvas foi de 2,4 pessoas, enquanto nas residências onde residiam 

beneficiários na condição de casados ou em união estável a média foi de 2,8. Para a região Sul 

esses números foram de 1,8 e 1,9. Apesar dessa equiparação entre as famílias chefiadas por 

mulheres beneficiárias e monoparentais e as famílias onde predomina o casal, o estudo 

percebeu que nas primeiras o nível de pobreza é maior. Para 32,9% dessas famílias, o 

rendimento total do domicílio não ultrapassa 1 Salário-mínimo na região Nordeste, enquanto, 

para o caso das residências chefiadas por homens nessa mesma região o percentual com 1 

Salário-mínimo foi de 16,1%. E quando o mesmo estudo observou esses dados para a região 

Sul a desproporcionalidade foi ainda maior. Nesse caso, existiam 20,9% dos domicílios 

chefiados por mulheres na faixa de 1 Salário-mínimo, enquanto apenas 6,5% dos lares 

chefiados por homens estava nesta condição. E quando a comparação é feita entre regiões, o 

Nordeste apresenta maiores níveis de pobreza, nesse sentido, com 32,9% das residências 

chefiadas por mulheres sobrevivendo com apenas 1 Salário-mínimo, contra 20,9% da região 

Sul. Além do mais, essa discrepância ocorre em praticamente todas as faixas de renda 

(independente da região), a medida que se compara os chefes de famílias por gênero (SILVA, 

2000). 
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 O que pode ser percebido ainda com o estudo de Silva (2000) é que em 74% dos casos 

no Sul e 80% no Nordeste essas beneficiárias não têm outra ocupação (fonte de renda). E 

especialmente no caso das mulheres, o seguro previdenciário acaba funcionando como 

substituto da renda do trabalho, mais ainda em comparação aos homens que nessas condições 

apresentaram percentuais menores, 48,1% na região Sul e 55,1% no Nordeste. No entanto, a 

autora chama atenção para que a quantificação do trabalho feminino possa estar sendo 

subestimada, devido a fatores como a especificidade do trabalho familiar etc. Pode estar 

ocorrendo uma dificuldade de auto identificação do trabalho, tendo em vista que encontrou-se 

39% no Nordeste e 44% na região Sul de mulheres que eram responsáveis economicamente 

por estabelecimentos rurais. Percentuais superiores aos de mulheres que declararam estarem 

ocupadas (25,2% e 20,1%). Boa parte dessas mulheres que se declaram como não ocupadas 

podem estar respondendo por estabelecimentos agropecuários em ambas as regiões. 

 Entre as mulheres que se declararam ocupadas, pelo menos metade no Sul do país e 

2/3 na região Nordeste afirmam não receber remuneração pela atividade. Para os homens os 

dados são menores, no caso do Sul dos 37% que trabalham apenas 13,3% não recebe 

remuneração, e no Nordeste a proporção foi de 16,9%. Dessa forma, percebe-se o efeito 

distributivo da Previdência Social Rural a medida que equipara gêneros através do valor único 

do benefício. Mas apesar desse "efeito positivo" nas palavras da própria autora: "a situação 

da mulher idosa no campo continua precária, se compara à do homem aposentado rural". E 

essa precariedade acaba sendo mais acentuada na região Nordeste do que no Sul do país 

(SILVA, 2000).  

 Alem de representar uma fonte de renda domiciliar importante para essas mulheres 

aposentadas, outros autores têm enveredado por um caminho de tentar mostrar que os 

benefícios da Previdência Social Rural podem ir além e facilitar a melhoria das condições de 

moradia dos beneficiários. Nesse sentido, analisando três mesorregiões do Nordeste brasileiro 

(sendo elas: Norte/Cerrado; Sertão/Agreste e Litoral/Mata) Galindo & Irmão (2000), 

enfatizam que dentre os principais aspectos das melhorias evidenciadas pelos aposentados 

estão o material de construção, abastecimento de água, instalações sanitárias etc. Nesse estudo 

a constatação inicial foi de que 24,81% dos beneficiários (amostra total) mudaram de 

residência após o início do recebimento do benefício. E antes do início do recebimento do 

benefício apenas 36,3% das residências apresentavam paredes de alvenaria, passando para 

71,7% após começarem a acessar o benefício. Ao mesmo tempo ocorreu uma redução nas 

casas de taipa e adobe após a aposentadoria, passando de 57% para 26%. O número de 

residências com acesso a abastecimento de água praticamente dobrou, antes do recebimento 
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do benefício eram de 30,6% aumentando para 61,2%. Os domicílios sem instalações sanitárias 

que antes correspondiam a 55%, tornaram-se 23,4%. Nesse contexto, a evidência mais geral 

que os autores levantam é de que os benefícios da Previdência Social Rural podem estar 

impactando de forma significativa na melhoria das condições de moradia e nas condições de 

vida das famílias pobres e que residem no Nordeste brasileiro. Um processo que pode ter 

influenciado inclusive na redução da migração entre o meio rural e a cidade. Nesse sentido, os 

autores chegam a conclusão de que: 

 

"A evidência geral, portanto é que a renda proporcionada pelos benefícios da 

Previdência tem contribuído significativamente para a melhoria do padrão de 

vida das famílias pobres no Nordeste rural. Nesse sentido tem sido um fator 

extremamente importante para a manutenção das famílias nas suas áreas de 

origem, reduzindo o processo de migração rural-urbana. Essa afirmativa é 

reforçada pela observação de que, do conjunto das famílias beneficiárias da 

Previdência Rural, aproximadamente 74% declararam ter permanecido nas 

suas residências [...]" Galindo & Irmão (2000). 

 

 A despeito desses estudos que tem sido realizados a um nível mais regional, outros 

trabalhos levantam questões sobre a relevância da Previdência Social Rural dentro de estados, 

microrregiões e até mesmo no âmbito municipal. Nesse contexto, um estudo realizado por 

Schwarzer (2000), no município de Igarapé-açu no estado do Pará evidenciou que os 

benefícios da Previdência Social Rural impactavam positivamente na economia desse 

município e na renda das famílias. Os benefícios são na verdade destinados para pessoas com 

pouca renda, na maioria dos casos são ex-agricultores familiares que durante a sua vida ativa 

não conseguiam vender a farinha de mandioca para os intermediários de Belém, pelo menos 

para que possa se igualar ao valor de um benefício rural. Assim, naquele contexto, apenas o 

recebimento de um benefício acabava abrindo um novo panorama para o domicílio rural. Para 

se ter uma noção da dimensão da importância dos benefícios rurais, o autor argumenta que 

somente no ano de 1995 os recursos recebidos pelos aposentados foram aproximadamente 3 

vezes superior a folha de pagamento de todos os empregados formais. Em 88,9% dos 

domicílios a renda das aposentadorias eram igual ou superior a 50% da renda total. E nesses 

domicílios residiam em média 3,8 pessoas que se beneficiavam diretamente desses recursos. 

Além de funcionar como uma espécie de "seguro desemprego" onde nada menos que 50% 

afirmaram que ajudavam financeiramente a parentes ou filhos em situação de desemprego. 
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 Um fato que Saad (2004)
9
 demonstrou ocorrer não apenas no meio rural, mas com os 

idosos brasileiros de uma forma geral. Para esse autor, existe um forte indicativo de que os 

filhos continuam recebendo ajuda de seus pais até chegarem a estágios avançados de suas 

vidas adultas. Apesar da intensidade da "ajuda" ser diferente para as cidades estudadas 

(Fortaleza e São Paulo) no caso de Fortaleza, 52,5% dos idosos declararam para o 

entrevistador que haviam fornecido algum tipo de apoio, desses, 34% ajudavam filhos 

adultos. Dando pistas de que, o apoio financeiro intergeracional não é exclusividade dos 

aposentados rurais. 

 Outro estudo, dessa vez realizado por Souza (2012), buscou perceber a importância 

que a Previdência Social Rural exerce na economia, e na produção agropecuária da 

microrregião Serra de São Miguel, localizada no estado do Rio Grande do Norte. Uma 

microrregião notadamente pobre e extremamente dependente de transferências 

governamentais, dentre elas a Previdência Social Rural, onde de acordo com o autor, somente 

no ano de 2010 superou o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) em 1,6 vezes. Nessa 

microrregião, o benefício constituía-se na principal fonte de renda de boa parte (93% das 

famílias) dos domicílios com algum aposentado rural. Não deixando dúvidas quanto a 

importância do recebimento do benefício para a manutenção econômica dos aposentados que 

residem no meio rural dessa microrregião. 

  A revisão desses estudos serviu para demonstrar de forma sucinta o estado da 

discussão e o que se tem descoberto a respeito da importância desempenhada pela Previdência 

Social Rural para a economia dos municípios, na composição da renda e na redefinição dos 

arranjos familiares. 

 No próximo capítulo, será descrito de forma sucinta, os aspectos geográficos e 

populacionais das microrregiões do estado do Rio Grande do Norte.    

 

 

 

 

 

                                                             
9 Os dados desse trabalho foram obtidos através de informações de uma pesquisa realizada em 1994 pelo 
Departamento de Geriatria e Gerontologia da Escola Paulista de Medicina (no caso de São Paulo), como parte 
integrante do Estudo Longitudinal sobre uma população Idosa Residente no Município de São Paulo. Para o 
caso de Fortaleza, os dados utilizados foram extraídos da pesquisa de campo elaborada e desenvolvida como 
parte integrante de uma tese de doutorado [Saad (1998)] que tratava das transferências de apoio 
intergeracional no Brasil. Nesse caso, a pesquisa (para a tese de doutorado) foi realizada entre os meses de 
março e maio de 1997. 
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3 - ASPECTOS GERAIS DAS MICRORREGIÕES DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

3.1 - Introdução 

 

 O estado do Rio Grande do Norte (RN), assim como os outros estados brasileiros é 

subdividido em regiões geográficas, que na maior parte dos casos, apresentam aspectos 

semelhantes. Como o trabalho usará a divisão microrregional para delimitar o estudo da 

Previdência Social Rural, parece necessário e pertinente que se apresente, mesmo que de 

forma sucinta, como o estado se encontra subdividido, além de alguns aspectos relativos a 

essas microrregiões.  

 Da mesma forma, outros aspectos, como zonas fisiográficas, mesorregiões e 

microrregiões homogêneas ajudarão no entendimento da divisão territorial. Assim como 

ocorre uma aparente desigualdade entre as regiões brasileiras, as microrregiões do RN acabam 

em parte refletindo essas diferenças. A utilização de aspectos populacionais, como a 

percepção da população urbana e rural, a incidência da pobreza, e alguns indicadores 

sintéticos de desenvolvimento humano (Índice de Desenvolvimento Humano e o Índice Firjan 

de Desenvolvimento Municipal) servirão pra nortear esses atributos de aparente desigualdade.      

 Com base nessas informações, o foco principal deste capítulo é apresentar de forma 

resumida, os aspectos gerais das Mesorregiões e das microrregiões do RN, fazendo uma breve 

caracterização. 

 

3.2 - Materiais e métodos 

 

 Na elaboração deste capítulo, utilizou-se de uma pesquisa exploratória e um 

levantamento de dados agregados, principalmente de órgãos governamentais que trabalham 

com aspectos relacionados a população, posteriormente tabulados, utilizando um programa 

estatístico (SPSS).  

 Para melhor apresentação dos aspectos físicos e territoriais do espaço geográfico do 

Rio Grande do Norte, apresentou-se dados relativos ao que se convencionou chamar de zonas 

fisiográficas, uma divisão estruturada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), e que agrupa municípios com características físicas, humanas e econômicas 

semelhantes. Além disso, e para efeito de melhor compreensão da distribuição geográfica 

dentro do estado, fez-se necessário a explanação a respeito das Mesorregiões e das 
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Microrregiões homogêneas
10

 do RN. Para esse tópico, as informações (assim como as figuras) 

foram extraídas de fontes como o IBGE (2010), da Secretaria de Estado do Planejamento e 

das Finanças (SEPLAN) e do Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Meio Ambiente 

(IDEMA). 

 Os dados agregados utilizados na elaboração do tópico 4, foram extraídos 

principalmente, de fontes secundárias, sendo trabalhados (organizadas) no SPSS e 

explicitadas em tabelas e figuras elaboradas a partir do visualizador de dados geográficos 

criado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), denominado Terra View. 

 Dentre as variáveis utilizadas, a população dos municípios (os quais foram agregados 

e formaram os dados para as microrregiões) foram extraídos do Censo (2010) do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Como também a população urbana e rural dos 

municípios, e a incidência da pobreza do ano de 2003. Para fins de comparação entre os níveis 

de desenvolvimento das microrregiões optou-se por utilizar o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) fornecido pelo IBGE nos anos de 1991, 2000 e 2010. Além do 

Índice FIRJAN de desenvolvimento municipal, entre os anos de 2005, 2010 e 2013
11

. Para a 

exposição dos dados, optou-se por tabelas e figuras.  

 Este capítulo tem um caráter notadamente quantitativo, mas também utilizou-se do 

instrumental típico de pesquisa exploratória, bibliográfica e descritiva. 

 No primeiro caso, buscou-se uma maior familiaridade com o problema, na tentativa de 

torná-lo mais explícito. O levantamento bibliográfico serviu pra reunir informações acerca das 

microrregiões do RN. E a utilização da pesquisa descritiva baseou na apresentação de forma 

descritiva, de aspectos relacionados às microrregiões (GIL, 2002). 

 

3.3 - Aspectos físico territoriais das microrregiões do Rio Grande do Norte  

 

 Adotou-se no Rio Grande do Norte, a partir de 1975 pelo menos sete zonas 

fisiográficas, (Figura 01) que agrupam aspectos físicos, humanos e econômicos semelhantes.  

Sendo divididas de acordo com a SEPLAN (2012), da seguinte forma:  

 Zona do Litoral Oriental (Costeira oriental), que envolve uma faixa de cerca de 

40 km de largura que vai desde a parte sul do estado até o município de 

                                                             
10

 As Microrregiões homogêneas diferem das Microrregiões geográficas, principalmente no sentido de que as 
primeiras procuram agrupar os municípios homogênios do ponto de vista natural e econômico, tornando-se na 
maioria das vezes, mais abrangentes do que as Microrregiões geográficas.  
11 A escolha dos anos de 2005, 2010 e 2013 para comparação do índice FIRJAM, devem-se ao fato de serem os 
anos mais recentes. 
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Touros. A característica principal dessa zona é a concentração populacional, 

devido ao fato de que os municípios da Grande Natal se concentrarem nessa 

faixa. 

 A Zona do Agreste (Interior da Costa), corresponde a parcela de terras entre a 

zona Costeira Oriental e o Seridó, importantes rios do leste do estado, como o 

Ceará-Mirim, Potengi, Trairi e Jacu, se encontram nessa região. 

 A Zona do Litoral Norte (Zona Costeira do Norte), estende-se de Touros até o 

município de Macau, essa é uma região de baixa densidade demográfica, o 

clima é seco e apresenta uma vegetação da caatinga até próximo à costa. 

 O Zona do Seridó Oriental ou de Currais Novos é um divisor de águas entre os 

rios do leste e do Seridó. 

 As Serras Centrais (Zona das Serras Centrais) é formada pelas serras dos 

Quintos, de Santana e de João do Vale. É uma região em que nas áreas 

elevadas o clima é ameno e no restante da zona as temperaturas são elevadas. 

 O Sul Ocidental é a maior das zonas fisiográficas, nela está localizada os altos 

cursos dos rios Apodi-Mossoró e parte da bacia do Piranhas Açu, além de 

trechos do sertão de Angicos. 

 E por fim, a Zona do Baixo Apodi Açu abrange parte da Chapada do Apodi, 

grande porção dos municípios da economia salineira, produção de frutas 

tropicais e extração de petróleo e gás natural. Nessa zona encontra-se também, 

a área dos baixos cursos dos rios Apodi-Mossoró e Piranhas-Açu. 
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Figura 01: Zonas fisiográficas do Rio Grande do Norte 

Fonte: IBGE (2010); SEPLAN (2010).   

 

 De acordo com o IBGE (2010) e a SEPLAN (2012), no Rio Grande do Norte existem 

dez microrregiões homogêneas, esse agrupamento realizado pelo IBGE em 1970, busca juntar 

os municípios semelhantes, não apenas no quadro natural, mas também sob o ponto de vista 

da economia (Figura 02). 

 A primeira delas é a Microrregião salineira Norte-Riogradense, que é formada pelos 

municípios tradicionalmente produtores de sal no estado. Dentre os quais estão: Mossoró, 

Areia Branca e Macau. Estende-se de Baraúna até o município de Guamaré. 

 A microrregião de São Bento do Norte é uma das menores, indo de Galinhos a Touros, 

sendo voltada principalmente para a agricultura de subsistência e a pesca. 

 A microrregião onde se localiza a capital do estado (Natal) e os municípios localizados 

nas suas proximidades, foi denominada Microrregião de Natal. Nesse espaço estão localizadas 

as atividades econômicas mais importantes, além de ser a mais habitada. O clima é quente e 

sub-úmido, as chuvas se concentram entre março e junho e as atividades turísticas são 

viabilizadas pelo verão seco e ensolarado. 
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 As duas bacias hidrográficas mais importantes do estado estão inseridas na 

microrregião de Açu e Apodi, uma área da Chapada do Apodi e que abrange parte dos 

municípios do baixo Açu.  

 Na parte mais central do estado, encontra-se a Microrregião da Serra de Angicos, nela 

estão municípios como Afonso Bezerra, Santana do Matos e Angicos. É caracterizada pela 

baixa pluviosidade, além de ser uma das áreas mais secas e quentes do Rio Grande do Norte. 

 A Serra Verde é uma microrregião resultante da divisão do agreste, uma região seca e 

quente, onde se localiza parte da depressão sertaneja do estado. 

 O Agreste Potiguar, é uma área que apresenta pluviosidade média de 800 a 1000 

milímetros por ano. Seu clima é quente, úmido e sub-úmido. O município mai importante 

economicamente é Nova Cruz. 

 Uma área de transição entre o sertão seco e o agreste é a microrregião da Borborema 

Potiguar, nela estão alguns dos pontos mais elevados do RN, os contrafortes da Serra da 

Borborema. 

 A Microrregião do Seridó é uma das mais secas do estado, mas também apresenta 

importantes vales fluviais, como os rios Seridó e Piranhas-Açu. Nela também estão 

importantes serras, como as de João do Vale, da Coruja, das Queimadas, da Garganta, dos 

Quintos e de São Bernardo. 

 E por último, a Microrregião Serrana, também conhecida como "tromba do elefante", é 

uma área com relevos expressivos, geralmente marcado pela presença de serras. 
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Figura 02: Microrregiões homogêneas do Rio Grande do Norte 

Fonte: IBGE (2010). 

 

 Com relação as Mesorregiões, o RN foi dividido no final da década de 1980, em 

quatro grandes áreas, apresentadas na Figura 03: Agreste Potiguar, Central Potiguar, Leste 

Potiguar e Oeste Potiguar. 

 A Mesorregião Agreste Potiguar comporta o menor número de microrregiões do 

estado, nela estão presentes as microrregiões Agreste Potiguar, Baixa Verde e a Borborema 

Potiguar. No Centro Potiguar estão as microrregiões de Angicos, Macau, Seridó Ocidental , 

Seridó Oriental e a Serra de Santana, localizadas na parte central do estado. No Leste 

Potiguar, estão quatro microrregiões litorâneas, sendo elas, o Litoral Nordeste, Litoral Sul, 

Macaíba e Natal. E por fim, o Oeste Potiguar estão a maioria (sete) das microrregiões. 

Especificamente, Chapada do Apodi, Médio Oeste, Mossoró, Pau dos Ferros, Serra de São 

Miguel, Umarizal e o Vale do Açu (IDEMA, 2010 apud SEPLAN, 2012). 
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Figura 03: Mesorregiões do Rio Grande do Norte 

Fonte: IBGE (2010) apud SEPLAN (2010). 

 

 O tópico seguinte, discorrerá sobre as microrregiões do RN, sobretudo no que se refere 

aos aspectos populacionais, a incidência da pobreza e indicadores de desenvolvimento 

humano como o IDHM e o Índice FIRJAN de desenvolvimento municipal.  

 

3.4 - Aspectos populacionais das microrregiões do estado do Rio Grande do Norte 

 

 O estado do Rio Grande do Norte localizado na região Nordeste do Brasil apresenta, 

de acordo com dados do IBGE (2010), uma população de 3.168.027 habitantes e uma 

densidade demográfica de 59,99 hab/km
2
. A área total do estado é de 52.8 mil km

2
 e encontra-

se dividido entre  4 mesorregiões, 19 microrregiões e 167 municípios. Em termos 

populacionais o Rio Grande do Norte é caracterizado por muitos municípios de poucos 

habitantes. Como demonstra a Tabela 01 nada menos que 60,5% dos municípios do estado 

tem população menor que 10 mil habitantes. E até 20 mil habitantes estão 83,8% dos 

aglomerados populacionais. E se estendermos essa faixa para 50 mil habitantes estarão 

presentes 95,2% dos municípios.  
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 Dessa forma, quando buscamos perceber em que parte do estado reside a população, 

fica evidente a concentração dessa em poucas cidades (maiores cidades). Em apenas três 

municípios do estado (Natal, Mossoró e Parnamirim) encontram-se 39,9% da população do 

estado, o que corresponde a 1.266.010 pessoas. 

Tabela 1 - Faixa da população dos municípios do Rio Grande do Norte - 2010 

Faixa de população dos municípios Quantidade de 

Municípios 

% 

 

% (acumulado) 

Até 5 mil habitantes 51 30,5 30,5 

De 5 a menos de 10 mil habitantes 50 29,9 60,5 

De 10 mil a menos de 20 mil habitantes 39 23,4 83,8 

De 20 mil a menos de 50 mil habitantes 19 11,4 95,2 

De 50 mil a menos de 100 mil habitantes 5 3 98,2 

De 100 mil a menos de 500 mil habitantes 2 1,2 99,4 

Acima de 500 mil habitantes 1 0,6 100 

TOTAL 167 100  
Fonte: IBGE (2010). 

 

Buscando facilitar o entendimento sobre a delimitação territorial do estudo, a Figura 

04 demonstra a localização dentro do estado do Rio Grande do Norte das suas 19 

microrregiões. São elas:  

 Agreste Potiguar;  

 Angicos;  

 Baixa Verde;  

 Borborema Potiguar;  

 Chapada do Apodi;  

 Litoral Nordeste;  

 Litoral Sul;  

 Macau;  

 Macaíba;  

 Médio Oeste;  

 Mossoró;  

 Natal;  

 Pau dos Ferros;  

 Seridó Ocidental;  

 Seridó Oriental;  

 Serra de Santana;  

 Serra de São Miguel;  



62 
 

 Umarizal e  

 Vale do Açu.  

 
  Figura 04: Localização espacial das Microrregiões do estado do Rio Grande do Norte. 
  Fonte: Wikipedia (2014)

* 

  * Cores elaboradas pelo autor 

  

 Os dados relativos a população residente nessas microrregiões, reforçam o argumento 

de que, assim como no Brasil, também existe uma concentração populacional no Rio Grande 

do Norte. Em apenas quatro microrregiões (Natal, Mossoró, Macaíba e Agreste Potiguar), 

residem 59,41% da população do estado, enquanto em outras seis microrregiões (Angicos, 

Baixa Verde, Macau, Médio Oeste, Serra de Santana e Serra de São Miguel) moram apenas 

10,42% da população (Tabela 02). 
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Tabela 02: População total, urbana e rural das microrregiões do Rio Grande do Norte - 

2010. 

Microrregiões População 

Total 

% População 

urbana 

% População 

rural 

% 

Agreste Potiguar 229.795 7,25 129.468 56,34 100.327 43,66 

Angicos 51.304 1,62 34.418 67,09 16.886 32,91 

Baixa Verde 62.935 1,99 39.232 62,34 23.703 37,66 

Borborema Potiguar 134.027 4,23 89.850 67,04 44.177 32,96 

Chapada do Apodi 72.447 2,29 41.916 57,86 30.531 42,14 

Litoral Nordeste 84.040 2,65 27.931 33,24 56.109 66,76 

Litoral Sul 129.077 4,07 85.553 66,28 43.524 33,72 

Macau 52.508 1,66 34.543 65,79 17.965 34,21 

Macaíba 288.836 9,12 179.836 62,26 109.000 37,74 

Médio Oeste 39.041 1,23 24.462 62,66 14.579 37,34 

Mossoró 332.679 10,50 285.340 85,77 47.339 14,23 

Natal 1.030.764 32,54 1.021.964 99,15 8.800 0,85 

Pau dos Ferros 114.267 3,61 81.245 71,10 33.022 28,90 

Seridó Ocidental 97.680 3,08 83.724 85,71 13.956 14,29 

Seridó Oriental 118.828 3,75 99.170 83,46 19.658 16,54 

Serra de Santana 61.526 1,94 31.605 51,37 29.921 48,63 

Serra de São Miguel 62.755 1,98 35.593 56,72 27.162 43,28 

Umarizal 64.984 2,05 45.362 69,80 19.622 30,20 

Vale do Açu 140.534 4,44 93.779 66,73 46.755 33,27 

TOTAL 3.168.027 100,00 2.464.991 77,81 703.036 22,19 
Fonte: IBGE (2010). 

 

 No entanto, ao analisarmos os dados dentro das microrregiões, pode-se observar 

disparidades interessantes, em pelo menos cinco microrregiões, a população rural representa 

mais de 40% do total de habitantes, praticamente o dobro do percentual de população rural do 

estado. Provavelmente, nessas localidades as aposentadorias rurais deva representar uma 

importância significativa na dinâmica local.  

 Como forma de entender melhor a distribuição populacional dos idosos nas 

microrregiões do Rio Grande do Norte, optou-se por calcular o Índice de envelhecimento (IE) 

populacional. Que na concepção de Closs; Schwanker (2012), esse índice pode ser utilizado 

para avaliar o processo de ampliação do segmento de idosos na população total em relação à 

variação do grupo etário de jovens. Pode ser obtido através da razão entre a população idosa e 

a população jovem. Tendo como um de seus objetivos, avaliar a evolução do ritmo de 

envelhecimento da população entre diferentes áreas geográficas.  

 Quando trata-se de envelhecimento populacional em termos mundiais estudos 

demonstraram que o IE mundial no ano 2000 estava em torno de 33,4 e estimava-se que em 

2050 esse índice seria de 100,5 evidenciando um fenômeno mundial. No entanto, esse 
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processo não ocorreria de forma homogênea. O IE mais elevado ocorreria nos países mais 

desenvolvidos, mas o maior crescimento do deverá ocorrer justamente nas nações menos 

desenvolvidas (NAÇÕES UNIDAS, 2002 apud CLOSS; SCHANKER, 2012). 

 Para o caso brasileiro, no ano de 2010 o IE era de 44,8. E dentre as regiões brasileiras 

os maiores IEs encontravam-se no Sul (65,47) e no Sudeste (54,59) Enquanto no Norte estava 

o menor (21,84). Somente entre os anos de 1970 e 2010 a elevação no IE no Brasil foi da 

ordem de 268%, demonstrando um crescimento no processo de envelhecimento da população 

brasileira (CLOSS; SCHANKER, 2012).  

 Nessa mesma direção, caminhava a região Nordeste, no entanto com um ritmo de 

crescimento mais lento, entre os anos de 1970 e 2010 cresceu 241%, perdendo apenas para o 

Norte que cresceu 171%. No ano de 2010 o IE para a região Nordeste foi de 11,03 o que 

demonstrava uma relação de onze idosos para cada cem jovem. O Rio Grande do Norte entre 

1970 e 2010 passou de 13,11 para 43,62. Deixando claro, como tem ocorrido um processo de 

envelhecimento da população que de certa forma, segue a tendência mundial (CLOSS; 

SCHANKER, 2012). 

 Para um estudo mais detalhado do IE no Rio Grande do Norte, optou-se por estudar o 

índice para as microrregiões do estado. No cálculo do Índice de Envelhecimento utilizou-se os 

dados do Censo 2010 do IBGE. Com os dados tabulados em uma planilha do SPSS procedeu-

se o cálculo usando a formula:  
   

   
      .  

 Onde P65 é formada pelas pessoas com 65 anos ou mais de idade, e P15 são as pessoas 

com idade inferior a 15 anos. No ano de 2010 o índice de Envelhecimento no Rio Grande do 

Norte era de 36,31 demonstrando que para cada 100 pessoas com menos de 15 anos haviam 

36 idosos com mais de 65 anos (Tabela 3). 
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Tabela 03 - Índice de Envelhecimento das microrregiões do Rio Grande do Norte - 2010 

Microrregiões População menor que 

15 anos (2010) (A) 

População de 65 

anos ou mais 

(2010) (B) 

Índice de 

Envelhecimento 

(B/A*100) % 

Agreste Potiguar 63.774 22.325 35.01 

Angicos  13.202 5.474 41.46 

Baixa Verde 18.459 4.872 26.39 

Borborema Potiguar 35.777 15.057 42.09 

Chapada do Apodi 16.762 9.150 54.59 

Litoral Nordeste 25.819 5.782 22.39 

Litoral Sul 37.776 16.837 44.57 

Macau 13.661 5.027 36.80 

Macaíba 79.977 33.096 41.38 

Médio Oeste 10.135 3.450 34.04 

Mossoró 80.408 21.439 26.66 

Natal 229.477 67.453 29.39 

Pau dos Ferros 27.363 11.005 40.22 

Seridó Ocidental 21.773 17.101 78.54 

Seridó Oriental 27.006 13.718 50.80 

Serra de Santana 15.438 7.543 48.86 

Serra de São Miguel 17.040 6.769 39.72 

Umarizal 15.678 6.576 41.94 

Vale do Açu 35.817 12.468 34.81 

TOTAL 785.342 285.142 36.31 

Fonte: IBGE (2010). 

 

 E quando observamos o IE nas microrregiões percebe-se diferenças não desprezíveis 

entre as microrregiões, que podem ajudar a esclarecer os motivos que levam algumas 

microrregiões a serem mais dependentes das aposentadorias rurais. Nesse sentido, o Seridó 

Ocidental, a Chapada do Apodi, Seridó Oriental e Serra de Santana eram as microrregiões 

com os maiores IEs do estado, com 78,54, 54,59, 50,80 e 48,86% respectivamente. Enquanto 

o Litoral Nordeste (22,39), Mossoró (26,66) e Natal (29,39) eram as microrregiões com os 

menores Índices de Envelhecimento. O que será útil quando formos observar a relevância das 

aposentadorias nas microrregiões, se são realmente nessas microrregiões que as 

aposentadorias exercem uma menor importância em relação à outras transferências 

governamentais. 
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Tabela 04: Incidência da pobreza nas microrregiões do Rio Grande do Norte - 2003. 

Microrregiões Incidência da pobreza (%) 

Agreste Potiguar 58,28 

Angicos 60,81 

Baixa Verde 63,27 

Borborema Potiguar 61,09 

Chapada do Apodi 62,25 

Litoral Nordeste 56,76 

Litoral Sul 55,80 

Macau 59,00 

Macaíba 48,74 

Médio Oeste 64,84 

Mossoró 61,88 

Natal 45,27 

Pau dos Ferros 58,64 

Seridó Ocidental 50,88 

Seridó Oriental 59,40 

Serra de Santana 57,23 

Serra de São Miguel 62,32 

Umarizal 62,83 

Vale do Açu 56,64 
Fonte: IBGE (2003). 

 

 Observando os dados do estudo da incidência da pobreza
12

, realizado pelo IBGE no 

ano de 2003, percebe-se o retrato crítico da pobreza no Rio Grande do Norte. Somente na 

microrregião de Natal e Macaíba, a incidência da pobreza encontra-se abaixo de 50%, 

enquanto em boa parte das microrregiões (ao menos oito), essa incidência atinge mais de 60% 

da população (Tabela 04). Uma pobreza que atinge desde microrregiões com pouca densidade 

populacional, como Angicos, Médio Oeste e São Miguel (onde a quantidade de habitantes não 

chega a representar 2% no total do estado), até microrregiões importantes, como Mossoró, 

onde residem 10,50% dos habitantes do RN. Numa clara demonstração de que a pobreza, 

estende ramificações por praticamente todo o estado. 

 

 

 

 

                                                             
12 A incidência da pobreza é uma estimativa do percentual de pessoas abaixo da linha de pobreza. Ao caso que 
a Linha da pobreza é o nível de renda que define a população pobre de um país. Nesse caso, considera-se 
geralmente um determinado nível de consumo de bens essenciais e quanto esse conjunto representa em 
termos monetários. Aqueles que recebem um valor em dinheiro inferior a tal montante estaria abaixo da linha 
da pobreza. Geralmente esses números aparecem em porcentagem, mostrando que parcela da população 
encontra-se abaixo da linha da pobreza (SANDRONI, 2001). No caso brasileiro, a linha da pobreza situa-se a 1/2 
salário mínimo (que em 2003 correspondia a R$120,00).  
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Tabela 05: Índice de Desenvolvimento Humano das Microrregiões do Rio Grande do 

Norte (1991 - 2010). 

Microrregiões IDH 1991 Posição IDH 2000 Posição IDH 2010 Posição 

Agreste Potiguar 0,306 15
o 

0,429 16
o 

0,592 15
o 

Angicos 0,319 11
o 

0,457 11
o 

0,590 17
o 

Baixa Verde 0,280 18
o 

0,410 19
o 

0,576 18
o 

Borborema Potiguar 0,313 13
o 

0,443 15
o 

0,598 14
o 

Chapada do Apodi 0,340 8
o 

0,473 6
o 

0,626 6
o 

Litoral Nordeste 0,273 19
o 

0,411 18
o 

0,576 18
o 

Litoral Sul 0,316 12
o 

0,445 14
o 

0,591 16
o 

Macau 0,341 7
o 

0,460 10
o 

0,597 13
o 

Macaíba 0,369 4
o 

0,497 5
o 

0,630 5
o 

Médio Oeste 0,313 13
o 

0,448 13
o 

0,614 9
o 

Mossoró 0,350 6
o 

0,504 4
o 

0,648 3
o 

Natal 0,474 1
o 

0,607 1
o 

0,730 1
o 

Pau dos Ferros 0,340 8
o 

0,469 9
o 

0,610 10
o 

Seridó Ocidental 0,406 3
o 

0,516 3
o 

0,642 4
o 

Seridó Oriental 0,414 2
o 

0,554 2
o 

0,663 2
o 

Serra de Santana 0,291 17
o 

0,453 12
o 

0,617 8
o 

Serra de São Miguel 0,296 16
o 

0,424 17
o 

0,602 12
o 

Umarizal 0,351 5
o 

0,473 7
o 

0,606 11
o 

Vale do Açu 0,329 10
o 

0,471 8
o 

0,620 7
o 

Fonte: IBGE (2016). 

     

 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), foi elaborado no final da década de 

1980, para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A criação desse 

indicador contou com o apoio de um grupo formado por dez consultores (incluindo o prêmio 

Nobel de economia de 1998 - Amartya Sen) reunidos pelo paquistanês Mahbud ul Haq. O 

objetivo era a criação de um indicador sintético para medir o desenvolvimento, fornecendo 

uma alternativa à renda per capita. Apesar do ceticismo quanto a capacidade de sintetizar  a 

complexidade do desenvolvimento em um único índice, Sen concordou em participar da 

elaboração. O IDH agrega através de uma média aritmética, três índices que captam a renda, 

escolaridade e longevidade (VEIGA, 2010). 

 Quando utilizamos esse indicador pra medir o "nível de desenvolvimento" do Rio 

Grande do Norte, percebe-se que o estado tem apresentado sensíveis melhorias
13

, em todas as 

suas microrregiões. Apesar da crítica feita por autores como Veiga (2010), sobre os problemas 

de "ranquear" e comparar municípios, percebe-se a importância de entender quais as 

microrregiões que enfrentam mais dificuldades quanto ao desenvolvimento no RN. Os dados 

                                                             
13 Para essa compreensão, basta observar que o IDH das microrregiões de Baixa Verde e Litoral Nordeste 
(0,576), que foram os piores índices no ano de 2010, supera o índice de 0,474 da microrregião de Natal, mais 
elevado IDH  do estado em 1991. 



68 
 

organizados na Tabela 05 evidenciam que entre os anos de 1991 e 2000, as mesmas 

microrregiões (Natal, Seridó Oriental e Seridó Ocidental) se mantém com os melhores 

indicadores do estado. Com destaque para a ascensão de Mossoró, que passou da sexta 

posição, no início da série para figurar entre os maiores IDHs do RN. Da mesma forma, no 

outro extremo da tabela, as microrregiões do Litoral Nordeste e de Baixa Verde, se 

mantiveram desde 1991 com os piores indicadores de desenvolvimento. Uma microrregião 

que merece destaque é a Serra de Santana, no ano de 1991 estava entre as três ultimas 

microrregiões (0,291) e em 2010 ocupou a oitava posição (0,617).  

  

 
Figura 05: Comparativo entre a posição das microrregiões do RN, com relação ao IDH - 1991/ 2010. 

Fonte: IBGE (2010). 

 

 A Figura 05, procura ilustrar de forma simplificada, as mudanças de posição das 

microrregiões, numa clara demonstração de que apesar das melhorias evidenciadas pelo IDH, 

parece se manter, salvo com algumas exceções, as mesmas microrregiões com os melhores 

indicadores.  Enquanto outras áreas, decorridas quase duas décadas, ainda se encontram 

abaixo da média estadual. É o que tem ocorrido com algumas microrregiões do Oeste Potiguar 

que pioraram as suas posições entre 1991 e 2010, notadamente as microrregiões de Pau dos 

Ferros e Umarizal. 

 Com o intuito de não utilizar apenas um indicador, buscou-se também perceber através 

do índice da outro indicador a situação de desenvolvimento das microrregiões do Rio Grande 

do Norte. Para isso, utilizou-se os dados de um indicador criado no ano de 2008, que baseia 

suas informações nos dados estatísticos disponibilizados pelos ministérios do trabalho, da 

educação e da saúde, no Brasil. Esse indicador denominado, índice FIRJAN de 

desenvolvimento municipal, agrega três áreas principais de atuação: o Emprego & renda, a 

Educação e a saúde (FIRJAN, 2016). 

 A Tabela 06 mostra o Índice FIRJAN para as microrregiões do RN entre os ano de 

2005 e 2013, confirmando, em certa medida o que os dados do IDH mostraram. Microrregiões 
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como Natal e Seridó Oriental entre as mais desenvolvidas do estado. A melhoria considerável 

da Serra de Santana, que passou de 18
o 

para a sexta colocação. A perda de importância da 

microrregião de Angicos. Além das piores colocações ficarem geralmente entre as mesmas 

microrregiões: Angicos, Litoral Nordeste, e Umarizal que apesar de no IDH não constar entre 

as últimas, passou da 5
a
 para a décima primeira colocação.   

 

Tabela 06: Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal das Microrregiões do Rio 

Grande do Norte (2005 - 2013).  

Microrregiões IFDM 

2005 

Posição IFDM 

2010 

Posição IFDM 

2013 

Posição 

Agreste Potiguar ,4352 15
o 

,5721 9
o 

,6135 10
o 

Angicos ,4674 10
o 

,5629 12
o 

,5715 18
o 

Baixa Verde ,4675 9
o 

,5258 19
o 

,5838 14
o 

Borborema Potiguar ,4191 16
o 

,5720 10
o 

,6096 12
o 

Chapada do Apodi ,4371 14
o 

,5445 16
o 

,5829 15
o 

Litoral Nordeste ,4461 13
o 

,5497 14
o 

,5806 16
o 

Litoral Sul ,4852 8
o 

,6145 3
o 

,6123 11
o 

Macau ,5590 2
o 

,6034 6
o 

,6562 3
o 

Macaíba ,5239 4
o 

,6094 4
o 

,6550 4
o 

Médio Oeste ,4190 17
o 

,5277 17
o 

,6148 9
o 

Mossoró ,4862 7
o 

,5883 7
o 

,6171 8
o 

Natal ,6090 1
o 

,6953 1
o 

,7243 1
o 

Pau dos Ferros ,4403 12
o 

,5730 8
o 

,5720 17
o 

Seridó Ocidental ,4962 6
o 

,6040 5
o 

,6186 7
o 

Seridó Oriental ,5257 3
o 

,6611 2
o 

,6748 2
o 

Serra de Santana ,4169 18
o 

,5478 15
o 

,6188 6
o 

Serra de São Miguel ,4432 11
o 

,5560 13
o 

,5883 13
o 

Umarizal ,4046 19
o 

,5275 18
o 

,5668 19
o 

Vale do Açu ,5056 5
o 

,5706 17
o 

,6437 5
o 

Fonte: FIRJAN (2016). 

 

 Utilizando dados sobre a Renda média domiciliar per capita do Censo 2010 do IBGE 

fez-se o cálculo do Índice de Gini para medir a concentração da renda média per capita, nas 

microrregiões do Rio Grande do Norte. Como demonstrado por Mckiben; Faust (2004) o 

Índice ou Coeficiente de Gini mede o hiato, ou o grau de desigualdade. Não havendo 

concentração o índice será igual a zero, e caso ocorra concentração total o índice será igual a 

1. No primeiro caso, a distribuição da renda média domiciliar per capita seria perfeita, 

enquanto no segundo haveria desigualdade máxima. A renda média per capita estaria 

concentrada em uma única microrregião.
14

   

                                                             
14 No tópico 4.4  também foi utilizado o Índice de Gini, para medir a concentração dos aposentados rurais nas 
microrregiões do RN. 
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 Após a tabulação dos dados no Software do Excel e usando a tabela descrita por 

Mckiben; Faust (2004) para o cálculo do Índice de Gini, chegou-se ao valor de 0,1051 
15

o que 

de acordo com a metodologia indicada, demonstra baixa concentração da renda per capita nas 

microrregiões do RN. Essa distribuição relativamente equitativa da renda per capita nas 

microrregiões pode ser em parte explicada pela semelhança no tamanho da população dos 

municípios, que em sua maioria (83,8%) apresentavam população inferior a vinte mil 

habitantes como demonstrado anteriormente pela Tabela 01. Além disso, a título de ilustração, 

em quatorze das dezenove microrregiões do RN a renda média mensal per capita no ano de 

2010 variou entre R$300,00 e R$449,00. E somente na microrregião de Natal, a renda média 

per capita foi superior a R$463,17. Confirmando o valor observado com o cálculo do 

Coeficiente de Gini. 

 O capítulo seguinte, fará uma discussão a respeito das aposentadorias rurais nas 

microrregiões do RN. em comparação a distribuição de valores e beneficiários da previdência 

social rural no estado. Além disso, será importante perceber que o setor primário do estado 

passou nas últimas décadas por um processo de perda de importância relativa. Através de 

comparações entre as transferências das aposentadorias rurais frente a receitas constitucionais 

como o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), se tentará observar a importância da 

previdência rural para as diferentes microrregiões. E por fim, serão utilizados dados do Censo 

Demográfico de 2010 para observar as características dos domicílios de e com aposentados 

rurais do RN. Na perspectiva de que se perceba de uma forma mais focada, como vivem esses 

aposentados. 

 

                                                             
15 O índice de Gini mede o grau de desigualdade ou o tamanho do hiato dessa desigualdade. Para esse 
indicador se não houver nenhuma concentração o coeficiente de Gini será igual a zero. Em caso de 
concentração máxima, o coeficiente será igual a 1. Dessa forma: 0   G   1. Se a desigualdade for igual a zero 
ocorreria uma distribuição perfeita das aposentadorias rurais nas microrregiões do RN. E existindo o inverso (G 
= 1) todos os aposentados rurais residiriam em uma única microrregião. Assim, quanto maior a concentração 
de Gini maior seria a desigualdade na distribuição das aposentadorias rurais (McKIBBEN; FAUST, 2004). 
 De acordo com Mckibben; Faust (2004) o Coeficiente de Gini pode ser calculado através da fórmula:  

          
   

          
   

  

 Onde Xi é a renda média domiciliar per capita, e Yi é a proporção de microrregiões com renda média 
domiciliar per capita. 
 Para o cálculo do Coeficiente, seguiu-se o método descrito por Faust; Mckibben (2004) e utilizou-se 
uma planilha de cálculo do software Excel. Inserindo-se os dados relativos a renda média domiciliar per capita 
em cada uma das 19 microrregiões do RN, para em seguida desenvolver o cálculo do Coeficiente de Gini (a 
tabela elaborada com esses dados encontra-se para consulta, nos anexos desse trabalho). Os dados usados 
para o cálculo referente a renda média domiciliar, foram obtidos do IBGE (2010) e tabulados dividindo-se em 
microrregiões. 
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4 - A PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL NAS MICRORREGIÕES DO RIO GRANDE 

DO NORTE 

 

4.1 - Introdução 

 

 Notadamente, a Previdência Social Rural tem impactado positivamente na 

transferência de renda entre regiões do país, na economia dos municípios, e por que não dizer, 

na melhoria da condição do aposentado dentro do próprio domicílio [Delgado (2000); 

Galindo; Irmão (2000); Sandi; Heringer (2001); Silva (2000)]. Esses "resultados não-

esperados" pra usar uma expressão de Beltrão; Camarano; Mello (2005), tem produzido 

"casos" interessantes, de dependência econômica de municípios (Schwarzer, 2000), e até de 

microrregiões (Souza, 2012), com relação a dimensão que as aposentadorias tem assumido.  

 Seguindo essa linha de pensamento, com o intuito de entender um pouco dessa 

realidade no Rio Grande do Norte, este capítulo foi estruturado pensando-se na diversidade de 

microrregiões que compõe o RN, do ponto de vista climático, social e econômico. Além 

disso, buscou-se perceber a relevância (importância frente a receitas municipais e setores 

produtivos) que a Previdência Social Rural apresenta no contexto dessas diferentes 

microrregiões.  

 Para tal, o capítulo encontra-se estruturado, em seis seções, além dessa introdução, um 

segundo tópico apresenta os materiais e a metodologia utilizada na elaboração do capítulo. 

Posteriormente, são mostradas informações acerca da distribuição das aposentadorias rurais 

nas microrregiões do RN. Na sequência, abordou-se o tema da perda de importância do setor 

primário para a economia do estado, em um contexto mundial, sobretudo, de crescimento de 

setores como o de serviço. O impacto das aposentadorias rurais, quando comparadas com 

outras transferências governamentais e com a produção das microrregiões, será abordado no 

quinto tópico. E por último fez-se um modelo de regressão linear múltipla para observar de 

forma mais sólida as relações existentes entre o Produto Interno Bruto total das microrregiões, 

e variáveis como as aposentadorias rurais, o total de pessoas acima de 65 anos e o percentual 

de dependentes dos aposentados rurais no RN.  

  

4.2 - Materiais e métodos 

 

 Para a elaboração deste capítulo, utilizou-se de dados secundários de diferentes fontes 

[IBGE, DATAPREV, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, MDS, BANCO CENTRAL DO 



72 
 

BRASIL] posteriormente tabulados no SPSS. A opção pela delimitação do Rio Grande do 

Norte em microrregiões, para estudar a importância das aposentadorias rurais, se deu 

principalmente devido as diferenças entre esses espaços, e a intenção de perceber em que 

regiões do estado os recursos das aposentadorias podem estar impactando de forma mais 

incisiva. Assim, num primeiro momento, usou-se os dados sobre as aposentadorias rurais, 

obtidos através da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011), e dados populacionais do 

IBGE, para perceber a concentração dos aposentados nas microrregiões, afim de descobrir em 

quais microrregiões residem as maiores quantidades de aposentados.  

 A descrição, mesmo que de forma sintética, dos processos que levaram a uma 

constante queda do setor agrícola frente a outros setores produtivos em nível mundial, e de 

forma específica na América Latina, teve como base uma pesquisa bibliográfica. Utilizando-

se de autores como Furtado (2001) e Prebisch (1964), dentre outros. No intuito de demonstrar 

essa realidade mais especificamente no Rio Grande do Norte, sobretudo no decorrer do 

Século XX, usou-se do mesmo procedimento, tendo Santos (2010) como uma das referências 

mais fortes. 

 Para o tópico que trata dos impactos das aposentadorias nas microrregiões do estado, o 

comparativo entre os repasses das aposentadorias rurais com outros recursos recebidos pelos 

municípios (agregados em microrregiões) buscará responder boa parte da pergunta de partida 

do estudo. Nesse caso, além dos dados da Previdência Social Rural, obtidos através da Lei de 

Acesso à informação, os dados de transferências como o Programa Bolsa Família (PBF), 

Receitas da Saúde (SUS), financiamentos para o "público rural" com o Garantia Safra (GS), 

foram extraídos do Portal da Transparência do Governo Federal. Outros repasses, que de 

alguma forma beneficiam o trabalhador rural ativo, como o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF) e que também serviram de base para a comparação com os recursos da 

Previdência Social Rural, foram captados no PAA Data, no sítio do Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS) e no sítio do Banco Central do Brasil (BC), no caso do 

PRONAF, para o ano de 2014.  

 O Produto Interno Bruto (PIB) das microrregiões também será utilizado para o 

comparativo, tendo como fonte o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Buscando uma melhor forma de explanação dos dados, utilizou-se de tabelas e figuras. A 

construção das tabelas ocorreu através do SPSS, enquanto para as figuras optou-se por um 

programa de manipulação de dados vetoriais e matriciais para criar os mapas temáticos, nesse 

caso o Terra View.  
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 O modelo de Regressão Linear Múltipla utilizado para compor o último tópico desse 

trabalho teve como base dados do Produto Interno Bruto dos Municípios, captados do IBGE 

(2010), assim como também usou dados do INSS (2010) e do PNUD (2013). Tabulados no 

SPSS que serviu para os testes necessários para selecionar as variáveis a serem incluídas, e 

para estimar o modelo.  

 Durante todo o capítulo, utilizou-se de uma abordagem quantitativa, além de 

metodologia de pesquisa Bibliográfica e Exploratória. Para Gil (2002) uma das vantagens da 

pesquisa Bibliográfica consiste em "permitir ao investigador a cobertura de uma gama de 

fenômenos bem mais ampla do que a que ele poderia pesquisar diretamente". No caso da 

pesquisa Exploratória, o que se buscou foi uma "maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito[...]". Não raramente, esse tipo de pesquisa acaba por envolver 

um levantamento bibliográfico. 

 No tópico seguinte, passa-se a um relato sobre o que foi percebido sobre os aspectos 

das aposentadorias rurais nas microrregiões do Rio Grande do Norte, principalmente, no que 

se refere a dispersão das aposentadorias e dos beneficiários pelo estado.      

 

4.3 - Distribuição das aposentadorias rurais nas microrregiões do Rio Grande do Norte 

 

 As microrregiões do Rio Grande do Norte divergem não apenas no que se refere a 

produção, aspectos geográficos e populacionais, mas também na quantidade de municípios 

que compõem essas microrregiões. Quando observadas de uma ótica mais próxima, é fácil 

entender porque em algumas microrregiões a quantidade de municípios podem influenciar no 

número de aposentados rurais. É o caso da Borborema Potiguar e do Agreste Potiguar. Duas 

microrregiões que juntas concentram quase 23% (TABELA 06) dos municípios do estado.  

Mesmo que nos municípios não tivéssemos mais que 3.000 aposentados em cada um, o 

número maior desses municípios em microrregiões como essas possibilitou que as mesmas 

tivessem mais de 20.000 aposentados rurais (Figura 06). 
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Figura 06: Quantidade de benefícios das aposentadorias rurais nas microrregiões do Rio Grande do Norte 

- 2010 (Dividido por Quantil). 

Fonte: INSS (2015) 

 

 A dispersão dos aposentados rurais nas microrregiões do RN esta demonstrada na 

Tabela 06, onde se percebe que 46,38% dos aposentados do estado residiam em cinco 

microrregiões (Agreste Potiguar, Natal, Borborema Potiguar, Macaíba e Pau dos Ferros). 

Com exceção de Macaíba e Natal (microrregiões mais populosas), as outras microrregiões 

apresentam as maiores quantidades de municípios no estado.  

  

Figura 07: Quantidade de benefícios das aposentadorias rurais por microrregiões do Rio Grande do Norte 

- 2014 (Dividido por Quantil). 

Fonte: INSS (2015) 
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 E possivelmente, a junção da quantidade de beneficiários desses municípios é que 

pode levar essas microrregiões a terem mais de 20.000 benefícios, sendo que, quase todos os 

municípios dessas microrregiões apresentavam menos que 3.000 beneficiários (Figura 08). O 

que no Rio Grande do Norte demonstra que os aposentados rurais residem em sua grande 

maioria nos pequenos municípios. Nesse caso, a importância das rendas das aposentadorias 

nesses municípios se faz sentir quando França (2011) demonstra que na média nacional, os 

benefícios representavam nos municípios de até 5 mil habitantes 20,3% da renda monetária 

das famílias no ano de 2010. E nos municípios do Nordeste com população entre 20 e 50 mil 

habitantes esse percentual sobe para 22,8%.   

 

Tabela 07: Quantidade de municípios e de benefícios rurais por microrregião do Rio 

Grande do Norte - 2010 

MICRORREGIÃO  

MUNICÍPIOS 

 

% 

 

QUANTIDADE DE  

BENEFÍCIOS 

RURAIS 2010  

 

%  

Agreste Potiguar 22 13.17 27.796 11.22 

Angicos 8 4.79 5.378 2.17 

Baixa Verde 5 2.99 8.367 3.38 

Borborema Potiguar 16 9.58 21.400 8.64 

Chapada do Apodi 4 2.40 12.314 4.97 

Litoral Nordeste 7 4.19 5.738 2.32 

Litoral Sul 10 5.99 8.337 3.36 

Macau 5 2.99 2.323 0.94 

Macaíba 5 2.99 20.846 8.41 

Médio Oeste 6 3.59 4.688 1.89 

Mossoró 6 3.59 14.686 5.93 

Natal 3 1.80 25.023 10.10 

Pau dos Ferros 17 10.18 19.855 8.01 

Seridó Ocidental 7 4.19 10.006 4.04 

Seridó Oriental 10 5.99 13.605 5.49 

Serra de Santana 7 4.19 7.796 3.15 

Serra de São Miguel 9 5.39 10.579 4.27 

Umarizal 11 6.59 12.100 4.88 

Vale do Açu 9 5.39 16.933 6.83 

TOTAL 167 100.00 247.770 100.00 
Fonte: IBGE (2010); INSS (2015) 

 

 Quando comparamos a quantidade de benefícios mantidos pelo Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS) nos anos de 2010 e 2014 nas microrregiões do Rio Grande do Norte 
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percebe-se algumas mudanças com relação às microrregiões que mantinham as maiores 

quantidades de beneficiários. Microrregiões da parte mais oeste do estado, como Pau dos 

Ferros e Chapada do Apodi apresentaram aumento no número de beneficiários que levaram-

nas a se enquadrarem entre as áreas com maior concentração de aposentados rurais no RN. 

 Pau do Ferros passou de 19,8 mil beneficiários para mais de 23,5 mil aposentados, 

elevando em 18,84% a quantidade de aposentados. Na Chapada do Apodi o crescimento foi 

ainda mais significativo, de 12,3 mil para 19,3 configurando um acréscimo de 56,83%. 

 

Figura 08: Quantidade de benefícios por município do Rio Grande do Norte - 2010 

(Dividido por Quantil). 

Fonte: INSS (2015) 
 

 A nível municipal como era de se esperar, o que predomina são municípios em que a 

quantidade de beneficiários não é tão elevada. Dos 167 municípios do RN em 2010, apenas 

em 20 haviam mais que 3000 aposentados rurais (FIGURA 08). Possivelmente isso é reflexo 

do número de municípios com reduzido quantitativo populacional (menos que 20.000 

habitantes). E mesmo quando olhamos para microrregiões em que residem um quantitativo 

mais expressivo de aposentados rurais, em apenas poucos municípios percebe-se mais que três 

mil aposentados rurais. 

  A Figura 08 apresenta como encontravam-se distribuídos os benefícios das 

aposentadorias rurais em cada município do RN.  

 Quando observamos dentro das microrregiões, no município de Pau dos Ferros 

moravam 12.291 aposentados, ou 52,08% de todos os aposentados da microrregião. Enquanto 

em nenhum outro município dessa microrregião a quantidade de aposentados foi maior que 
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2.479 (Ver Figura 09). Uma das possíveis explicações para que Pau dos Ferros tivesse mais 

da metade dos aposentados da microrregião pode estar relacionada ao fato desse município ser 

o mais populoso da microrregião. De acordo com dados do IBGE (2014), o referido 

município destacava-se com um quantitativo populacional que representava 25,01% de todos 

os habitantes da microrregião. Chegando a quase trinta mil pessoas, enquanto Alexandria, 

segundo município mais populoso, tinha 13.864, ou seja, 11,68% dos habitantes. Isso tudo, 

associado ao fato de que a média de habitantes dos outros 16 municípios da microrregião no 

mesmo ano foi de 5.010 pessoas, nos levou a crer que no quantitativo populacional mais 

elevado possa estar boa parte da resposta sobre a maior concentração de aposentados rurais 

residindo no ano de 2014 no município homônimo à microrregião de Pau dos Ferros. 

 

 
Figura 09: Quantidade de benefícios das aposentadorias rurais por municípios no Rio Grande do Norte - 

2014 (Dividido por Quantil). 

Fonte: INSS (2015) 

 

 Mesmo com essas constatações, e para um maior aprofundamento e observação mais 

nítida da distribuição das aposentadorias rurais nas microrregiões do Rio Grande do Norte. 

Optou-se pela utilização do índice de Gini para medir possíveis desigualdades na distribuição 

das aposentadorias rurais nas microrregiões do RN.    

 Após a realização dos cálculos, com base na mesma fórmula descrita em páginas 

anteriores, obteve-se o Coeficiente de Gini de 0,2800, o que para a literatura da área, 

demonstra que as aposentadorias rurais das microrregiões do RN no ano de 2014 

apresentavam uma distribuição relativamente uniforme em todo o estado, portanto sem 

apresentar concentração. Acrescentando mais um argumento importante para o entendimento 
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de que as aposentadorias rurais além de relevantes, estão de fato, disseminadas por todo o 

estado, tendo em vista que são nos pequenos municípios que residem a grande maioria dos 

aposentados rurais.  

 O tópico seguinte fará um breve relato sobre a ocorrência mundial de uma redução da 

importância do setor primário da economia em relação aos outros setores. Uma tendência que 

acabou se refletindo também no cenário produtivo do Rio Grande do Norte, apesar de 

algumas microrregiões continuarem com uma produção agrícola não desprezível, 

principalmente por utilizarem técnicas produtivas que sofrem menor dependência do volume 

de chuvas, como é o caso da irrigação. Dessa forma, se buscará contextualizar, através da 

contribuição da literatura sobre o tema, para que partindo da observação da redução da 

produção agropecuária, sobretudo nos pequenos municípios do RN (encravados no 

Semiárido) se tenha um entendimento mais claro da importância das aposentadorias rurais 

para as dinâmicas econômicas dessas regiões rurais.     

 

4.4 - Perda de importância do setor primário no Rio Grande do Norte: um dos possíveis 

motivos para o aumento da dependência de transferências governamentais. 

 

 Não se pode entender as transformações ocorridas nos setores produtivos do Rio 

Grande do Norte sem contextualizá-las com as mudanças ocorridas em âmbito mundial, e 

sobretudo nos países da América Latina (AL). 

 A partir da Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra, ficou nítida a intenção desse 

país comercializar produtos industrializados e abrir as suas fronteiras para as matérias primas 

vindas de outras nações. Enquanto nos países produtores de produtos primários permanecia a 

noção de que os rendimentos por unidade de terra utilizada tenderiam a decrescer, mesmo que 

aumentassem a mão de obra utilizada. E somente a atividade industrial poderia romper essa 

dificuldade, a medida que permitiria aumentar a produtividade com a utilização de máquinas 

mais complexas, além de aprofundar a divisão do trabalho (FURTADO, 2001).   

 A dominação inglesa na segunda metade do século XIX possibilitou a formação de 

uma divisão internacional do trabalho. Essas mudanças, associadas à utilização de novas 

tecnologias nos transportes de carga (navios, ferrovias) que reduziram as tarifas dos 

transportes de 70 a 90%, reduziram os preços das matérias primas (como o algodão) e 

conferiram ainda mais vantagem à Inglaterra. Segundo Furtado (2001), foi precisamente entre 

as guerras napoleônicas e a primeira Guerra Mundial que a economia global baseou-se nessa 

divisão internacional do trabalho. As atividades produtivas mundiais (ou pelo menos de boa 
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parte do mundo) passaram a um comportamento interligado, desencadeando uma série de 

mudanças que levaram ao aumento do produto mundial à níveis nunca antes imaginado, 

sobretudo nos países da Europa que iniciaram um processo de industrialização. 

 Um fenômeno idêntico foi vivenciado por países exportadores de produtos primários, 

no entanto, o crescimento desses países (como os latino americanos) ocorreu com base nas 

atividades de subsistência. Diferentemente do que aconteceu em países cujo desenvolvimento 

teve como base um prolongamento da fronteira econômica, do continente europeu, e no caso 

dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e a Nova Zelândia. Essas áreas dispunham de um 

mercado de produtos industriais relativamente importante, além de uma mão de obra apta à 

atividade industrial, facilitando a sua industrialização precoce (FURTADO, 2001). 

 Para o referido autor o processo de formação do sistema econômico mundial, 

estruturou as relações internacionais da seguinte forma:  

 I - Havia um núcleo que concentrava grande parte da atividade industrial, financiando 

as exportações de bens de capital, controlando a infraestrutura dos meio de transporte e sendo 

o principal consumidor de produtos primários; 

 II - Além da formação de um sistema de divisão internacional do trabalho, 

estimulando a especialização geográfica, o que favorecia a reorientação da produção primária 

de áreas que se especializaram na exportação de matérias primas; 

 III - Criou-se uma rede para transmitir o progresso técnico, que servia para facilitar a 

exportação de capitais ao mesmo tempo que difundia os bens de consumo finais. Nesse 

processo, as novas técnicas de produção acabavam concentradas nos países centrais. 

 Dessa forma, atribuía-se aos países periféricos o papel de produtor de bens primários. 

E mesmo com o processo de industrialização pensado para os países periféricos esbarra em 

uma série de dificuldades, tanto externas, quanto internas. 

 Em estudo da Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) publicado em 

meados da década de 1960, na Argentina, e lançado no Brasil, aproximadamente um ano 

depois (1964), Prebisch já alerta para o fato de que a industrialização periférica "imposta" a 

América Latina cria uma demanda crescente dos seus países por produtos manufaturados, ao 

passo que as exportações de primários demoram para aumentar. Ocorrendo uma tendência ao 

desequilíbrio. Levando a uma necessidade crescente de incentivar a exportação de produtos 

primários dos países periféricos. 

 A medida que crescia a renda por habitante já nessa época (década de 1960) a 

demanda pelos produtos primários da AL eram afetadas por esse "fenômeno universal de 

lento crescimento da procura". Soma-se a isso, as restrições às importações da economia dos 
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Estados Unidos e o protecionismo do Mercado Comum Europeu que dificultava a exportação 

de produtos do setor primário dos países da AL para aquele continente (PREBISCH, 1964).  

 Internamente, o ponto de estrangulamento mais agudo para os países da AL 

encontrava-se na produção da agricultura. Algumas das dificuldades diziam respeito ao: 

regime de posse da terra; ação deficiente do Estado e a precariedade de investimento. 

Dificuldades que ajudavam a dilatar o hiato entre a renda rural e urbana, levando a percepção 

de que uma parte considerável da população indigente encontrava-se no campo. Uma 

condição de pobreza agravada sobremaneira pela industrialização que tende a acentuar essa 

brecha pela insuficiência dinâmica do desenvolvimento interno, num processo que não 

estimulava a elevação das rendas dos produtores agrícolas. Além do fato, dos trabalhadores 

rurais não desfrutarem de benefícios sociais consideráveis, devido a dificuldade de articulação 

sindical e articulação política (PREBISCH, 1964).  

 O Brasil, inserido nesse contexto mundial e da América Latina apresentou uma 

tendência declinante da importância da produção agropecuária para o Produto Interno Bruto 

(PIB) principalmente entre os anos 1960 a 1993, como demonstrado por Brugnaro; Bacha 

(2009). Mas no caso brasileiro, diferentemente da maioria dos países sul-americanos entre os 

anos 1990 e 2004 apresentaram um crescimento nessa variável. Uma das razões que explicam 

essa participação segundo os autores foram a produtividade da indústria, razão dos preços 

recebidos e pagos pela agropecuária e a participação defasada da agropecuária no PIB. 

 No começo do século XXI países como o Japão, Inglaterra e os Estados Unidos 

apresentavam uma participação da agropecuária no PIB inferior a 2%, enquanto em países em 

desenvolvimento como a Bolívia, Colômbia e Equador também tinham tendências declinantes 

entre 7,5 e 15% do PIB. Apenas poucos países como a Venezuela apresentaram um valor 

estável médio durante os últimos 45 anos. O Brasil também seguiu essa tendência declinante 

até meados da década de 1990, revertendo até 2004. Entre 1998 e 2003, passou de 5,5 para 

7,4% (aumentando de 34,5%) e caindo 6,9% em 2004. Mesmo apresentando um crescimento 

na participação do PIB, sua participação no emprego total brasileiro reduziu-se, mesmo assim, 

ainda apresentou participação no emprego maior do que a participação no PIB no ano de 

2003, sendo respectivamente 19% e 9,4%.  

 No caso do Rio Grande do Norte, no decorrer da década de 1960 as atividades ligadas 

a lavoura, produção animal e derivados da extração vegetal (setor primário) respondiam por  

45% da renda interna do estado. Neste caso, a produção baseava-se principalmente no tripé: 

gado/algodão/culturas alimentares. Tendo em vista que 67% da produção do setor primário 

era das lavouras (SANTOS, 2010). 
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 Neste período a estrutura rural do estado caracterizava-se, predominantemente pelo 

complexo minifúndio/latifúndio, em que o minifúndio apresentou ao longo das décadas de 

1950/60/70 um crescimento substancial. Nada menos que 50% dos estabelecimentos 

agropecuários do estado nesse período tinham menos de 5 hectares. Mas, eram nos 

estabelecimentos de porte médio (50 a 500 ha) que estavam os melhores índices de absorção 

de mão de obra e as melhores potencialidades de produção. Apesar disso, boa parte da política 

creditícia era destinada para as propriedades que iam de 1000 a 10.000 hectares, para essas 

propriedades destinava-se 25% dos financiamentos enquanto das mesmas saiam apenas 11% 

da produção agrícola do estado (SANTOS, 2010). 

 Ao observar o comportamento do setor secundário (industrial) do Rio Grande do 

Norte, Santos (2010) argumenta que esse setor ainda representava pouco (10%) do Produto 

Interno Bruto estadual. Mesmo assim, as possibilidades de crescimento para o setor eram 

animadoras. Pois, havia a extração de produtos minerais, como a sheelita e a possibilidade de 

implantação de uma mini-siderurgia (prevista pra 1981) para a produção de ligas especiais e 

outros componentes. Os ramos mais dinâmicos e que apresentavam maior importância no 

valor da produção eram os de extrativismo mineral (Sal marinho, sheelita), têxteis e 

confecções. 

 Com relação ao setor de serviços (terciário) o mesmo autor (SANTOS, 2010) ressalta 

que ainda nesse período (década de 1960) esse já era um setor de destaque na economia 

potiguar. Apesar de não ter ainda uma estrutura bem instalada nos seus segmentos. Enquanto 

o setor agrícola perdia força de trabalho no período entre as décadas de 1950/70 e parte da 

população do campo migrava para as cidades elevando as taxas de marginalidade, o setor de 

serviço serviu como um elemento incorporador de mão de obra. Isso facilitou, nas décadas 

seguintes a modificação na População Economicamente Ativa (PEA) por setores no Rio 

Grande do Norte (SANTOS, 2010). 

 Em 1980 a PEA do setor primário era maior do que a do setor secundário e terciário. 

Enquanto que em meados dessa década foi superada pelo setor de serviços (terciário), que 

manteve-se empregando mais que o setor agropecuário no início dos anos 1990. Nessa década 

a PEA do setor primário representou 23,3% do total, com uma redução de 16,3% em relação 

ao ano de 1980 onde esse setor representava 39,6% do total. Ao mesmo tempo em que o setor 

terciário passou de 39,5% em 1980 para 46,8% nos anos 1990, uma elevação em relação ao 

pessoal ocupado total da ordem de 7,3% (SANTOS, 2010). 
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 Dessa forma, o setor agropecuário começou a perder força em comparação com os 

outros setores, não apenas na População Economicamente Ativa, mas também, no Produto 

Interno Bruto setorial. 

 A título de ilustração podemos ver nos dados do IBGE (2012), que o produto interno 

do setor primário representou apenas 3,38% do total estadual. Enquanto o setor terciário 

respondeu por 72,72% de toda a geração de riqueza nesse ano.  

 Com a redução da produção agrícola e da ocupação da mão de obra dos pequenos 

municípios do estado, a partir do início da década de 1990 começa a ganhar cada vez mais 

força a importância das transferências governamentais. Dentre elas, a Previdência Social 

Rural, muito devido a Constituição Federal de 1988 e as Leis de Custeio e Benefício da 

previdência social. Tornando-se cada vez mais uma fonte de rendimento e de sustentáculo 

para o meio rural, e para as famílias pobres do Brasil. 

 No tópico seguinte, buscaremos uma comparação mais direta das aposentadorias rurais 

com alguns tipos de transferências governamentais, recebidas pelos municípios e 

microrregiões do Rio Grande do Norte. Inicialmente, os recursos das aposentadorias rurais 

serão comparados com transferências constitucionais como o Fundo de Participação dos 

Municípios, com o objetivo de  dimensionar os valores pagos pelas aposentadorias frente a 

uma das maiores fontes de recursos dos municípios brasileiros. Posteriormente, o foco é fazer 

o mesmo comparativo com programas sociais como o Bolsa Família, e outros programas que 

eneficiam os agricultores familiares, ajudando a melhorar a qualidade de vida da população 

rural. Dentre eles o Garantia Safra, o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. 

 Por fim, o Produto Interno Bruto Agropecuários servirá para demonstrar como mesmo 

nas microrregiões do estado onde se concentram a maior produção agropecuária, podem ser 

significativos os valores pagos pelas aposentadorias rurais. 

  

4.5 - Impactos das aposentadorias rurais nas microrregiões do Rio Grande do Norte 

 

 As transferências entre governos são características típicas de regimes federativos que 

precisam distribuir responsabilidades a diferentes instâncias de governo, para facilitar o 

gerenciamento dos recursos. Dessa forma, questões relacionadas a fatores macroeconômicos 

geralmente são destinadas ao governo central, enquanto o provimento de bens públicos que 

podem ser mais facilmente administrados à nível municipal, ficam a cargo destes 

(GASPARINI; MIRANDA, 2006).  
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 Outras razões para as transferências intergovernamentais é a existência de diferenças 

horizontais entre as esferas de governo. Nesse sentido, as transferências atuam como uma das 

formas dos governos lidarem com as disparidades regionais em uma federação. Além do mais, 

as transferências podem servir como facilitadoras de uma coordenação entre as políticas nas 

diferentes instâncias governamentais.  

 No caso brasileiro do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo de 

Participação de Estados (FPE), estas transferências enquadram-se no segundo caso, já que são 

distribuições de parte da receita arrecadada, e que propiciam a governos locais (municipais) 

recursos que não tem ligação direta com as bases tributárias entre as regiões geopolíticas. 

Assumindo um caráter de suplementação tributária. Esse tipo de transferência é fruto de uma 

evolução no sistema de repasse de recursos entre governos, que no Brasil teve início a partir 

da Constituição de 1946, que destinava aos municípios (exceto capitais) 10% da arrecadação 

do Imposto sobre a Renda (IR), distribuído em partes iguais. Mesmo com essa experiência 

inicial, foi somente com a Constituição de 1967 que foi instituído no Brasil um sistema 

articulado de transferências em um novo modelo tributário. A racionalização do sistema 

tributário, assim como a divisão de responsabilidades tributárias entre a União, os estados e os 

municípios provocaria uma centralização dos recursos e um desequilíbrio vertical. Dessa 

forma, para compensar a escassez financeira nos níveis inferiores de governo foram 

instituídas formas de transferências como o FPM (GASPARINI; MIRANDA, 2006). 

 Tanto o FPE quanto o FPM se configuram como a base do sistema de equalização de 

receitas no Brasil. No caso específico do FPM, sua criação ocorreu por meio da Emenda 

Constitucional n
o
 18, de 01/12/1965, determinando que 20% dos recursos dos dois principais 

impostos da União, Imposto sobre a Renda (IR) e o Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI). E com a Lei n
o
 5.172, de 25/10/1966, regulamentou-se que o critério de distribuição do 

FPM se daria de forma que cada unidade da federação receberia um coeficiente individual de 

participação, determinado segunda faixas populacionais, reajustadas através do Censo 

demográfico. A Constituição de 1988 possibilitou além da ampliação da base tributária dos 

municípios, o crescimento dos percentuais de repasses do FPE e FPM, o novo texto 

constitucional passou a determinar que 47% dos recursos arrecadados pelo IR e pelo IPI 

passaram a serem destinados aos fundos dos estados e municípios (GASPARINI; MIRANDA, 

2006).  

 Gasparini; Miranda (2006) observando a distribuição do FPM para as regiões do Brasil 

observam que embora as transferências estejam vinculadas ao quantitativo populacional, 

existiam alguns fatores que causam uma certa heterogeneidade nos agregados regionais. No 
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caso da região Nordeste, no ano de 2005 recebeu 9,4 dos 26,6 bilhões pagos no Brasil. Dessa 

forma, somente o Nordeste recebeu nesse ano 35,28% dos recursos destinados aos municípios 

pelo FPM, enquanto a região Sudeste ficou com 31,27%, mesmo tendo 42,61% da população 

do país, contra 27,70% do Nordeste. Os municípios menores tendem a receberem uma 

proporção maior de recursos em relação a sua população. Como a região Nordeste é formada 

na maioria do seu território por município de população inferior a 20.000 habitantes, essa 

quantidade de municípios com pouca população parece ajudar a explicar o quantitativo de 

recursos recebidos frente a população menor. 

 Com base na importância dos pagamentos do Fundo de Participação dos Municípios 

para o Nordeste, e na economia dos municípios do Rio Grande do Norte, buscou-se compara-

lo com os pagamentos das aposentadorias rurais. Na Figura 10, temos os valores transferidos 

pelo FPM para as microrregiões do RN no ano de 2014, onde se pode perceber que ao menos 

três da microrregiões que receberam os maiores montantes são microrregiões com as maiores 

quantidades de municípios do estado, como é o caso do Agreste Potiguar, Borborema 

Potiguar e Pau dos Ferros. Apesar de serem microrregiões com município em sua maioria 

com pouca população, a junção do montante do FPM pago a esses municípios levou essas 

microrregiões a receberem mais de 100 milhões em 2014.  

 

 
Figura 10: Distribuição do Fundo de Participação dos Municípios nas microrregiões do Rio Grande do 

Norte - 2014 (Dividido por Quantil) 

Fonte: Portal da Transparência (2015) 

 

 O fato descrito acima pode ser observado na Figura 11, onde apenas  3 municípios do 

RN receberam mais que 48 milhões do FPM em 2014. Sendo eles, Natal (218 milhões), 
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Parnamirim e Mossoró (62 milhões), enquanto em todos os outros 164 municípios as 

transferências do FPM não foram superiores à 48 milhões. Dessa forma, as microrregiões com 

maiores quantidades de municípios se sobressaem no recebimento dessa transferência. 

 

 
Figura 11: Distribuição do Fundo de Participação dos Municípios nos municípios do Rio Grande do Norte 

- 2014 (Dividido por Quantil) 

Fonte: Portal da Transparência (2015). 

 

 Quando comparamos os valores pagos pelas aposentadorias rurais frente as 

transferências do FPM nas microrregiões do RN, o que se percebe é que a exemplo do que 

França (2011) observou, em grande parte dos municípios do Brasil, nas microrregiões do RN 

(ou ao menos na maioria delas) as aposentadorias rurais superam o Fundo de Participação dos 

Municípios. O inverso aconteceu somente nas microrregiões de Angicos, Litoral Nordeste, 

Macau, Médio Oeste e Natal. A maioria dessas microrregiões receberam em 2014 os menores 

montantes de recursos das aposentadorias rurais no estado (Tabela 08), e mesmo assim, a 

diferença entre as transferências do FPM e das aposentadorias nessas microrregiões não 

parece ser tão significativa. As diferenças mais significativas estão em Macau e Natal, com a 

ressalva de que nessas microrregiões o FPM encontra-se concentrado em poucos municípios. 

Somente Macau (município homônimo à microrregião) recebeu mais que 1/3 do FPM da 

microrregião. O mesmo ocorre com o município de Natal (que dá nome a microrregião) que 

detinha 74,33 do FPM da microrregião de Natal em 2014, algo perfeitamente compreensível, 

dada a quantidade de população da capital do estado. 

 Mas quando observamos no outro extremo, temos uma microrregião em que o FPM 

transferido para a prefeitura não chegou a metade do que foi pago aos aposentados rurais, 
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como é o caso da Chapada do Apodi (Tabela 08). Além dessa, em varias outras o FPM não 

representou 2/3 das aposentadorias (Baixa Verde, Macaíba, Pau do Ferros, Seridó Oriental e 

Vale do Açu). O que nos mostra a grande importância das aposentadorias rurais nas 

microrregiões do Rio Grande do Norte, principalmente se observarmos que são pagas 

diretamente aos beneficiários, enquanto o FPM é transferido para as prefeituras, não chegando 

de forma líquida à população final. 

 

Tabela 08: Comparativo ente as aposentadorias rurais e o Fundo de Participação dos 

Municípios nas microrregiões do Rio Grande do Norte no ano de 2014 

Microrregião Previdência Rural 

2014 (A) 

FPM 2014 (B) % (B/A*100) 

Agreste Potiguar 305.563.576,53 154.575.361,02 50.59 

Angicos 45.248.234,25 50.283.551,52 111.13 

Baixa Verde 89.472.030,25 47.637.050,30 53.24 

Borborema Potiguar 155.687.980,45 109.878.871,18 70.58 

Chapada do Apodi 139.817.924,77 39.109.428,20 27.97 

Litoral Nordeste 52.411.447,53 54.008.258,55 103.05 

Litoral Sul 86.043.556,61 85.668.271,61 99.56 

Macau 27.432.174,88 40.971.782,15 149.36 

Macaíba 205.103.884,85 106.154.160,04 51.76 

Médio Oeste 39.310.549,49 42.175.983,51 107.29 

Mossoró 114.468.657,53 106.950.402,84 93.43 

Natal 116.973.165,47 293.330.058,80 250.77 

Pau dos Ferros 193.520.747,33 108.016.517,82 55.82 

Seridó Ocidental 84.695.782,38 59.595.319,40 70.36 

Seridó Oriental 119.288.694,40 78.218.856,98 65.57 

Serra de Santana 72.333.093,80 48.421.197,37 66.94 

Serra de São Miguel 75.119.665,36 55.870.612,73 74.38 

Umarizal 90.285.143,38 65.182.381,77 72.20 

Vale do Açu 140.780.320,07 81.943.563,90 58.21 

TOTAL 215.355.6629,33 1.627.991.629,69 75.60 

Fonte: INSS (2015); Portal da Transparência (2015). 

 

 Dentre os programas de transferências de renda implantados no Brasil nos anos 

recentes, poucos tem sido tão estudado quanto o Programa Bolsa Família (PBF). Resultados 

interessantes na redução da pobreza têm sido observados desde a implantação e consolidação 

desse programa federal de transferência de renda.  

 Instituído através da Lei n
o
 10.866, de 9 de janeiro de 2004, e regulamentado pelo 

Decreto n
o
 5.209 do mesmo ano. O que se sabe é que o PBF exige algumas condicionalidades 
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por parte das famílias inseridas nele. Essas condicionalidades estão ligadas a saúde, educação, 

como por exemplo acompanhamento pré-natal, nutricional e frequência escolar nos 

estabelecimentos públicos de ensino. Os eixos principais de atuação do PBF são: Diminuição 

imediata da pobreza, transferindo renda diretamente às famílias; Reforço do direito de acesso 

das famílias aos serviços básicos nas áreas de saúde, educação e assistência social; Além da 

integração com outras ações e programas do governo (CRAVEIRO; XIMENES, 2013). 

 Programas como o Bolsa Família têm ajudado a elevar os gastos governamentais com 

programas sociais. Somente entre os anos de 1980 e 2013 esses gastos passaram de 13% do 

PIB para quase 25%. Entretanto, alguns efeitos positivos dessa elevação no volume de 

recursos são apontados por estudos, que demonstram uma redução na pobreza, na mortalidade 

infantil, na desigualdade etc. Estudos também tem levado a observação de que as mulheres 

beneficiárias (titulares do cartão do Bolsa Família) têm adquirido maior autonomia e poder 

nas decisões familiares e na compra de bens duráveis, remédios e artigos de vestuário, 

especialmente quando comparadas com mulheres não beneficiárias (JANNUZZI; PINTO, 

2013). 

 Além disso, mulheres beneficiárias também têm ampliado sua autonomia na decisão 

de participar do mercado de trabalho e sobre a utilização de métodos de contracepção, 

ajudando a reduzir a fecundidade no país, até mesmo nas famílias de baixa renda. Assim, o 

PBF tem produzido impactos interessantes no bem-estar de seus beneficiários e sobre a 

população brasileira em geral (JANNUZZI; PINTO, 2013). 

 Utilizando um efeito multiplicador das transferências sociais sobre o PIB, o estudo de 

Neri; Vaz; Souza (2013) mostrou que o PBF era a transferência com o maior efeito, ou seja, o 

PIB aumentaria R$ 1,78 para um choque marginal de R$ 1,00 destinado ao PBF. Na 

explicação dos autores, para cada gasto adicional de 1% do PIB com o PBF levaria a uma 

elevação de 1,78% no nível de atividade econômica. Enquanto para outras transferências 

como os Benefícios de Prestação Continuada (BPC), Seguro Desemprego e Abono salarial 

essa relação era de 1,19%, 1,06% e 1,06%. Transferências que apesar de ficarem acima de 

um, ainda estiveram bem inferiores ao multiplicador do PBF. 
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Figura 12: Pagamentos do Programa Bolsa Família nas microrregiões do Rio Grande do Norte - 2014 

(Dividido por Quantil) 

Fonte: Portal da Transparência (2015). 

 

 Um outro efeito positivo do PBF parece ser a redução da desigualdade na distribuição 

de rendimentos no Brasil, conforme dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) entre 

2008 e 2009, a região Nordeste apresentava 28,2% das pessoas, mas ficava com quase 60% da 

renda recebida pelo PBF, muito devido ao fato de que nessa região encontravam-se os 

maiores indicadores de pobreza (HOFFMAN, 2013). 

 Essa também foi a conclusão a que chegou o estudo de Netto; Azzoni (2013) 

percebendo que nas unidades da federação mais pobres (como é o caso de boa parte dos 

estados do Nordeste) no ano de 2006 juntamente com as rendas da agricultura e das 

aposentadorias e pensões as rendas dos programas sociais como o PBF e BPC que 

beneficiavam as unidades da federação mais pobres, apresentavam coeficientes de 

concentração negativos. 

 No caso do Rio Grande do Norte, o que se pode perceber é que assim como ocorre 

com outras transferências, no ano de 2014 algumas microrregiões (praticamente as mesmas) 

recebiam os maiores valores dessa transferência (Figura 12). Três delas (Mossoró, Macaíba e 

Natal) por motivos óbvios ligados ao quantitativo populacional, tendo em vista, que nelas 

encontramos alguns dos municípios mais populosos do estado. Somente a título de ilustração, 

o Censo (2010) do IBGE mostrou que nessas três microrregiões moravam 52,15% dos 

habitantes do RN. Sendo que somente em Natal (microrregião onde se localiza a capital do 

estado) residiam quase 1/3 da população do RN. E no caso do Agreste Potiguar, a explicação 

mais convincente ainda parece ser a grande quantidade de municípios que integram essa 
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microrregião. Possibilitando o recebimento de pouco mais de 117 milhões de reais somente 

em 2014 (Figura 13). Ainda sim, esses recursos concentraram-se basicamente em 4 dos 22 

municípios que compõem a microrregião, em Monte Alegre, Nova Cruz, Santo Antônio e São 

Paulo do Potengi foram pagos 54,22% de todos os recursos do Bolsa Família recebidos pela 

microrregião em 2014. E somente em Nova Cruz pagou-se 42,87% dos recursos neste ano.   

 Um fato interessante, e que possivelmente ajuda a colocar essas microrregiões entre as 

que mais receberam recursos do PBF é que são pouquíssimos os municípios localizados nelas 

em que as famílias beneficiadas receberam menos que 1,3 milhões, dos 36 municípios, apenas 

3 ficaram abaixo desse patamar (Passagem e Jundiá na microrregião Agreste Potiguar, e 

Tibau em Mossoró). 

 No entanto, ao observador que adentra ao outro extremo (microrregiões que receberam 

os menores montantes do PBF no ano de 2014) é indispensável notar inicialmente que são 

microrregiões que juntas somavam apenas 6,45% da população do estado. Em nenhuma delas 

(Angicos, Macau, Médio Oeste e Serra de Santana) a população em 2010 foi maior que 

61.526 habitantes ou 1,94% da população do RN. O que por si já responde parte do 

questionamento sobre a reduzida incidência do PBF nessas microrregiões (Figura 12). 

 O interessante é que a grande maioria das microrregiões apresentam alguns municípios 

"polos" onde ocorre uma certa dinâmica (e concentram uma população relativamente maior) 

levando também a de carta forma "inflar" as transferências do PBF na microrregião. Um 

exemplo disso pode ser encontrado no Vale do Açu, onde o município de Assú sozinho 

apresentava 28,44% do valor pago pelo PBF em 2014. Assim como Nova Cruz, que 

concentrava 42,87% dos recursos da microrregião Agreste Potiguar. Na microrregião de 

Macau nos temos Macau e Guramaré que juntos concentravam 68,77% dos recursos do Bolsa 

Família na microrregião do Macau. No entanto, o que diferencia microrregiões como a de 

Macau e do Agreste Potiguar no que se refere ao PBF, além do montante transferido, é a 

quantidade de municípios que compõem a microrregião, já que em ambas, temos poucos 

municípios onde foram pagos mais que 4,8  milhões do PBF (Figura 13). Parece ser, nesse 

caso, o que faz com que microrregiões como o Agreste Potiguar figure entre as que mais 

receberam recursos do PBF.  
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Figura 13: Pagamentos do Programa Bolsa Família nos municípios do Rio Grande do Norte - 2014 

(Dividido por Quantil) 

Fonte: Portal da Transparência (2015). 

 

 Ao conduzir um comparativo entre as transferências do PBF e os pagamentos das 

aposentadorias rurais nas microrregiões do RN (Tabela 09) percebeu-se que em nenhuma das 

19 microrregiões do RN o PBF pagou mais que as aposentadorias rurais. O que não 

surpreende, tendo em vista que as aposentadorias rurais pagam 1 salário mínimo, enquanto o 

PBF tem seus recursos vinculados a vários fatores (quantidade de filhos) e representa apenas 

uma parte do salário mínimo.  

 Em microrregiões como Natal, muito devido a quantidade da população os recursos do 

PBF representaram quase 90% no comparativo com as aposentadorias rurais. Além dessa 

microrregião apenas no Litoral Nordeste (que figura entre as microrregiões que receberam 

menos recursos das aposentadorias rurais) o PBF transferiu pouco mais da metade do valor 

das aposentadorias. Em todas as outras microrregiões  essa relação foi inferior a 50%, e em 

pelo menos 11 das 19 microrregiões os recursos do PBF foram inferiores a 1/3 das 

aposentadorias rurais. O que demonstra a dimensão que as aposentadorias rurais podem 

assumir nos municípios e microrregiões do RN. Porque mesmo quando comparadas com 

programas sociais importantes para a redução da pobreza, como o PBF, as aposentadorias 

rurais no RN se sobressai com mais de 2/3 dos recursos (Figura 08). E quanto a microrregiões 

específicas, em algumas delas (Chapada do Apodi, Pau dos Ferros) o Bolsa Família não 

chegou a 1/5 do valor das aposentadorias rurais em 2014. 
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Tabela 09: Comparativo ente as Aposentadorias Rurais e o Programa Bolsa Família nas 

microrregiões do Rio Grande do Norte no ano de 2014 

Microrregião Previdência Rural 

2014 (A) 

BOLSA FAMÍLIA 

2014 (B) 

% (B/A*100) 

Agreste Potiguar 305.563.576,53 117.023.159,56 38.30 

Angicos 45.248.234,25 16.707.900,00 36.92 

Baixa Verde 89.472.030,25 22.762.061,00 25.44 

Borborema Potiguar 155.687.980,45 44.560.351,00 28.62 

Chapada do Apodi 139.817.924,77 23.918.173,00 17.11 

Litoral Nordeste 52.411.447,53 26.923.357,00 51.37 

Litoral Sul 86.043.556,61 42.564.656,00 49.47 

Macau 27.432.174,88 13.477.222,00 49.13 

Macaíba 205.103.884,85 69.058.490,00 33.67 

Médio Oeste 39.310.549,49 11.629.154,00 29.58 

Mossoró 114.468.657,53 48.874.591,00 42.70 

Natal 116.973.165,47 105.023.133,00 89.78 

Pau dos Ferros 193.520.747,33 35.619.614,00 18.41 

Seridó Ocidental 84.695.782,38 19.098.659,00 22.55 

Seridó Oriental 119.288.694,40 24.766.833,00 20.76 

Serra de Santana 72.333.093,80 17.854.155,00 24.68 

Serra de São Miguel 75.119.665,36 27.217.166,00 36.23 

Umarizal 90.285.143,38 24.342.688,00 26.96 

Vale do Açu 140.780.320,07 37.259.901,00 26.47 

TOTAL 2.153.556.629,33 728.681.263,56 33.84 

Fonte: INSS (2015); Portal da Transparência (2015). 

 

 Quando se trata de programas para auxiliar os trabalhadores do meio rural, podemos 

encontrar uma diversidade. Desde formas de financiamento, programas que ajudam a manter 

e criar demanda pelos produtos oriundos da agricultura familiar, até mesmo para ajudar e dar 

suporte financeiro em épocas de estiagem. No Brasil, podemos usar como exemplos de 

programas desse tipo, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), o Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF), o Seguro da 

Agricultura Familiar (SEAF)  e o Programa Garantia Safra (GS), todos destinados a reduzir a 

vulnerabilidade da agricultura familiar (GRISA; WENS JUNIOR, 2010). 

 Um desses programas, o Garantia Safra, na descrição do MDA (2016) figura como 

uma das opções do PRONAF, voltadas para os agricultores familiares localizados na região 

Nordeste, na parte norte do estado de Minas Gerais, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha e 

também, no norte do Espírito Santo. Todas essas áreas cobertas pela atuação da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e inseridas fortemente na 
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região semiárida, dessa forma, vitimadas com frequência pelas secas que ocasionam perda de 

safra, um pelo excesso de chuvas, o que totalizava 1.133 municípios. 

 Além disso, a Lei 12.766, de 27 de dezembro do ano de 2012 autorizou a inclusão de 

agricultores familiares de outros municípios situados fora da área da SUDENE, desde que, 

comprovassem que os agricultores familiares desses municípios estavam sujeitos a perda de 

safra pela estiagem ou excesso de chuvas (MDA, 2016). 

 Existe também a necessidade de que estados, municípios e agricultores façam uma 

adesão anual ao programa. E os benefícios do Garantia Safra são pagos diretamente aos 

agricultores que aderirem ao programa, nos municípios em que ocorra perda de pelo menos 

50% do conjunto da produção de feijão, milho, arroz, mandioca, algodão etc.  

 Para a inscrição no programa, além da necessidade de que o município tenha aderido 

ao GS, o agricultor deve estar enquadrado como agricultor familiar (na definição do 

PRONAF), ter renda familiar per capita inferior a 1,5 salário mínimo. Não ter área superior a 

4 módulos fiscais (a área a ser plantada deve ser de no mínimo 0,6 e no máximo 5 hectares). 

Para o ano safra 2013/2014, o valor anual do benefício do Garantia Safra era de R$ 850,00 

(MDA, 2016). 

 Devido a essas condicionalidades, o fundo do GS somente poderá ser acionado 

mediante algumas condições, como por exemplo: 

 A) Ocorrendo seca, comprovada pelo reconhecimento da Secretaria Nacional da 

Defesa Civil, a situação de emergência ou estado de calamidade no município em decorrência 

dessa seca; 

 B) Constatada a perda de pelo menos 50% da produção dos agricultores que aderiram 

no município (somente nas culturas cobertas pelo GS); 

 C) Houver regularidade no aporte dos recursos por parte dos municípios e estados para 

o Fundo.  

 Somente para o ano safra 2015/2016 destinou-se para o Garantia Safra, recursos da 

ordem de 1,35 Bilhões de reais. No Rio Grande do Norte, o comitê gestor destinou algo em 

torno de 4,81%, ou 65 milhões. Isso para os 145 municípios do estado que localizavam-se no 

semiárido e que aderiram ao programa entre 2014/2015 (MDA, 2016). 

  Essas cotas distribuídas entre os estados levam em conta o tamanho do público alvo, e 

o volume de adesões de agricultores atingidos por cada estado nos anos anteriores. E cada 

Unidade da Federação faz o mesmo com os seus municípios (IPEA, 2009). 

 No ano de 2014, os dados do MDA (2014) demonstraram que em apenas 4 

microrregiões do RN os recursos pagos pelo Garantia Safra estiveram entre 4,8 e 10,6 milhões 
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de reais. E apenas a Borborema Potiguar recebeu 10,6 milhões (Figura 14). Mesmo nessa 

microrregião se utilizarmos, a título de ilustração o valor do GS, com os dados estimados da 

população pelo IBGE (2014) veremos que o GS transferiu naquele ano R$ 75,30 per capita 

anual para a microrregião. Enquanto as aposentadorias rurais pagaram R$ 1.098,34 per capita 

anual na Borborema Potiguar somente em 2014. Com base apenas nesse exemplo podemos 

constatar que mesmo na microrregião em que os recursos destinados ao programa Garantia 

Safra foram mais expressivos (tanto na forma bruta quanto per capita) esse valor representou 

apenas 6,85% do valor per capita das aposentadorias rurais. Em uma importante 

demonstração de como as aposentadorias podem estar exercendo um papel significativo 

nessas microrregiões. 

 

 
Figura 14: Pagamentos do Programa Garantia Safra nas microrregiões do Rio Grande do Norte - 2014 

(Dividido por Quantil) 

Fonte: Portal da Transparência (2015). 

 

  Na Figura 15 podemos observar os valores pagos no ano de 2014 pelo Garantia 

Safra nos municípios do RN. E nessa percepção fica evidente como a maioria esmagadora dos 

municípios receberam até R$ 683,66 mil reais. Até mesmo microrregiões com muitos 

municípios inseridos no semiárido. Somente em uma olhada rápida já se percebe que em 11 

das 19 microrregiões todos os municípios encontravam-se nessa situação (receberam menos 

que 683,66 mil reais). E em várias outras temos apenas um município se sobressaindo aos 

demais, é o caso por exemplo de Mossoró, Vale do Açu, Médio Oeste e do Seridó Oriental 

onde em cada uma dessas microrregiões apenas um município os agricultores receberam mais 

que 683 mil reais. Apesar de estarmos observando um ano (2014) em que a estiagem assolou 
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boa parte desses municípios. Em outras quatro microrregiões (Serra de São Miguel, Chapada 

do Apodi, Serra de Santana e Baixa Verde) somente dois municípios se diferenciavam no 

recebimento dos valores do Garantia Safra. E como uma das explicações para o maior volume 

de recursos transferidos por esse programa para a Borborema Potiguar pode ser destacado o 

maior numero de municípios que receberam montantes mais expressivos desse recurso.  

 Uma particularidade interessante desses municípios e que podem ajudar a explicar a 

maior quantidade de recursos recebidos através dessa transferência que tenta amenizar as 

perdas da produção agrícola e a fraca representatividade da produção agropecuária para o 

produto municipal. Os agricultores de São Tomé receberam 2,21 milhões do Garantia Safra 

em 2014, e a produção agropecuária nesse mesmo ano contribuiu com apenas 2,5 milhões dos 

72,8 milhões do PIB municipal (IBGE, 2016). Da mesma forma, no município de Santa Cruz 

ao mesmo tempo em que o setor agropecuário produziu apenas 1,69% (6,5 milhões) dos 384,1 

milhões do PIB, os agricultores foram beneficiados com 1,45 milhões do GS. Assim, não 

apenas esse fato, mas a dificuldade produtiva desses agricultores frente a estiagem, associada 

com outros fatores (adesão dos municípios, comprovação da condição de agricultor familiar) 

tem ajudado a esses municípios se destacarem no recebimento desses recursos. Tendo em 

vista que diversos outros municípios do RN encontravam-se em situação similar (estiagem e 

redução da produção agropecuária) e mesmo assim não acessaram os recursos em montantes 

tão significativos. 

  

 
Figura 15: Pagamentos do Programa Garantia Safra nos municípios do Rio Grande do Norte - 2014 

(Dividido por Quantil) 

Fonte: Portal da Transparência (2015). 
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 Não nos resta dúvidas quanto a importância de programas sociais como o Garantia 

Safra para a sustentação econômicas de pequenos estabelecimentos agropecuários afetados 

pela seca no interior do RN. No entanto, em termos de recursos transferidos, quando 

comparados com as aposentadorias rurais (e nesse caso não é pretensão esquecer que são 

transferências bem distintas) entende-se de forma objetiva como os valores das aposentadorias 

são robustos. 

 Em nenhuma das 19 microrregiões do RN os valores pagos aos agricultores familiares 

pelo Programa Garantia Safra foram maiores que 6,86% dos recursos das aposentadorias no 

ano de 2014. É o que podemos visualizar na Tabela 10, onde em pelo menos sete 

microrregiões os valores do GS não chegaram a 2% das aposentadorias. E mesmo na 

Borborema Potiguar (maior montante do Garantia Safra) tivemos 10,6 milhões contra 155,6 

milhões das aposentadorias. No estado como um todo, a representatividade do GS frente as 

aposentadorias rurais foram da ordem de 2,56% (Tabela 10), o que, guardando as devidas 

proporções do número de beneficiários das duas formas de transferências, expõe o relevante 

destaque da renda recebida pelos aposentados rurais para os estabelecimentos agropecuários 

localizados no RN.  

 E ainda a título de ilustração, utilizou-se os valores pagos pelas aposentadorias rurais 

durante todo o ano de 2014 e dividiu-se pela população total das microrregiões do RN, 

obtendo assim, o valor per capita anual das aposentadorias rurais. Como também se dividiu o 

somatório dos valores pagos durante o ano de 2014 para os agricultores através do Garantia 

Safra divididos pelo total da população. Obteve-se um quadro interessante, pois observando 

os dados da população estimada pelo IBGE (2014), não apenas a Borborema Potiguar, mas 

também microrregiões como a Serra de Santana, apareciam como as maiores recebedoras do 

GS por pessoa. Nessas microrregiões o programa de socorro aos agricultores afetados pela 

estiagem pagou anualmente R$ 75,30 e R$ 75,62 per capita, respectivamente. Assim como a 

Serra de São Miguel com R$ 63,01 per capita anual. Mas deve-se ressaltar que mesmo 

microrregiões reconhecidamente produtoras de produtos agropecuários, como o Vale do Açu 

(R$ 20,46) e Mossoró (R$ 14,18) não apresentaram valores per capita anuais relevantes.  

 E para o caso das aposentadorias rurais, na Serra de Santana por exemplo o valor per 

capita anual foi de R$ 1.132,70, assim como em mais sete microrregiões os valores 

ultrapassaram mil reais. 
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Tabela 10: Comparativo ente as Aposentadorias Rurais e o Programa Garantia Safra 

nas microrregiões do Rio Grande do Norte no ano de 2014 

Microrregião Previdência Rural 

2014 (A) 

GARANTIA 

SAFRA 2014 (B) 

% (B/A*100) 

Agreste Potiguar 305.563.576,53 5.539.261,70 1.81 

Angicos 45.248.234,25 2.188.580,00 4.84 

Baixa Verde 89.472.030,25 2.433.610,00 2.72 

Borborema Potiguar 155.687.980,45 10.674.217,20 6.86 

Chapada do Apodi 139.817.924,77 3.202.322,80 2.29 

Litoral Nordeste 52.411.447,53 1.009.025,00 1.93 

Litoral Sul 86.043.556,61 319.620,00 0.37 

Macau 27.432.174,88 606.840,00 2.21 

Macaíba 205.103.884,85 334.230,00 0.16 

Médio Oeste 39.310.549,49 1.336.925,20 3.40 

Mossoró 114.468.657,53 5.157.781,60 4.51 

Natal 116.973.165,47 - 0.00 

Pau dos Ferros 193.520.747,33 3.035.201,60 1.57 

Seridó Ocidental 84.695.782,38 1.189.221,00 1.40 

Seridó Oriental 119.288.694,40 3.014.335,10 2.53 

Serra de Santana 72.333.093,80 4.828.900,00 6.68 

Serra de São Miguel 75.119.665,36 4.176.000,00 5.56 

Umarizal 90.285.143,38 2.907.532,70 3.22 

Vale do Açu 140.780.320,07 3.081.805,92 2.19 

TOTAL 2.153.556.629,33 55.035.409,82 2.56 

Fonte: INSS (2015); Portal da Transparência (2015). 

 

 Os estudos sobre os mercados institucionais passaram a ter uma certa recorrência no 

meio acadêmico brasileiro, tendo em vista que as políticas governamentais brasileiras a partir 

do ano 2000 têm em vários casos enfocado esse tipo de mercado. Tanto na criação, como na 

manutenção. 

 É dentro desse enfoque de criação de programas voltados para a formação de 

mercados que possam ao mesmo tempo incentivar e absorver a produção de pequenos 

produtores rurais, somente agricultores familiares, que autores como Camargo; Baccarin; 

Silva (2011) apontam para a possibilidade de que os programas voltados para a agricultura 

familiar brasileira foram formados por uma conjunção de lutas, que perfaz um caminho desde 

meados dos anos 1980 até o início da década de 2000. Em uma trajetória que vai desde a 

criação do Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária (PROCERA) em 1985, 

passando pelo projeto Lumiar do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) de 1997, buscando promover a assistência técnica aos assentamentos administrados 
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pelo Governo Federal. Chegando ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF) no ano de 1996, que objetivava expandir as possibilidades de 

financiamento (crédito diferenciado) para os produtores familiares (posteriormente 

incorporando agricultores antes beneficiados pelo PROCERA - instinto em 1999). 

 Uma das discussões que se apresentavam ao Brasil, e que ganhava força na Agenda 

Governamental a partir da criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA) 

no ano de 1993, era a segurança alimentar e nutricional. E dentro desse debate programas 

como o Fome Zero (que agregava dezenas de programas complementares) seguiam o 

raciocínio de que boa parte do problema alimentar no Brasil dizia respeito a dificuldade de 

acesso à alimentação e aos baixos níveis de renda da população, além da dificuldades na 

produção agrícola (CAMARGO; BACCARIN; SILVA, 2011).  

 E é no cerne dessa discussão que programas de renda mínima condicionada e de 

assistência ao trabalhador rural foram elaborados e implantados no Brasil. 

 Dessa forma, programas como o Bolsa Família (criado em 2003), ligados ao Fome 

Zero repercutiram pelos efeitos na redução da pobreza e geração de renda. Mas outros 

programas desse período também merecem destaque, é o caso dos repasses para estados e 

municípios, expansão da rede de restaurantes populares, bancos de alimentos e cozinhas 

comunitárias. Além de ações para os agricultores familiares visando principalmente, elevar a 

renda familiar e a oferta de alimentos. Outros programas como o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA), criado através da Lei 10.696/03, de 02 de Julho de 2003, composto por um 

programa de preços mínimos para alguns produtos e a garantia de renda para o agricultor 

familiar. Além de contribuir com a segurança alimentar de segmentos menos favorecidos da 

população brasileira (CAMARGO; BACCARIN; SILVA, 2011). 

 Do seu início até julho de 2009, quando completou seis anos, o Governo Federal 

investiu cerca de R$ 2,2 bilhões para a compra de alimentos através do PAA. Montante bem 

abaixo dos R$ 13 bilhões do PRONAF. Mesmo assim, o PAA têm contribuído de forma 

importante para a agricultura familiar e para a segurança alimentar e nutricional (GRISA et 

all, 2009). 

 Ainda com relação à esse programa, autores como Triches; Grisa (2011) têm apontado 

para a criação de novos mercados, produzindo efeitos sinérgicos através da garantia da 

comercialização, além do fortalecimento de associações/cooperativas através do envolvimento 

com outras instituições e do acesso ao PAA. Além disso, a interação entre diversas esferas, 

como o Estado, a sociedade civil, e os mercados poderiam fortalecer o capital social. Tendo 
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em vista que algumas das modalidades do programa incentivam a organização social dos 

agricultores para que ocorra a sua execução (GRISA et all, 2011). 

 No que diz respeito a operacionalização o programa é comandado por estados, Distrito 

Federal e municípios, e pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), responsável 

por gerir políticas agrícolas e de abastecimento. A aquisição dos alimentos é realizada por 

estruturas públicas designadas pelo executor para tal finalidade. E a distribuição é feita pela 

própria Unidade Executora do Programa, junto a entidades da rede socioassistencial, como 

creches, hospitais, restaurantes populares, Bancos de alimentos, Cozinhas comunitárias, entre 

outros. O pagamento é feito pela União aos fornecedores, por intermédio de instituição 

financeira oficial. Assim, cada agricultor fornecedor de alimentos tem um cartão magnético, 

por meio do qual recebe o pagamento (MDS, 2012).  

 O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) especifica que o objetivo das 

modalidades é a compra simultânea para atender as demandas locais de suplementação 

alimentar e promover direito a alimentação adequada. Além do mais, ocorre o incentivo da 

produção local da agricultura familiar, que acaba sendo destinada para abastecimento de 

equipamentos públicos de alimentação e nutrição. Dentre os alimentos que podem ser 

adquiridos pelo programa estão alimentos próprios para o consumo humano, podendo ser 

perecíveis ou não, e até mesmo característicos dos hábitos alimentares locais. Outro requisito 

quanto aos alimentos é de que sejam de produção própria dos agricultores familiares e devam 

cumprir os requisitos de controle de qualidade dispostos nas normas. 

 Os recursos do PAA são do MDS, e sua implementação pode ocorrer de duas formas:  

 Através de parcerias estabelecidas por meio de termos de adesão dos estados, Distrito 

Federal, municípios e/ou consórcios público municipais. E através da formalização de Termo 

de Cooperação com a CONAB. Quando executada pelos estados e por consórcios, as unidades 

familiares podem vender até 4.500,00. Se o fornecimento ocorrer por meio de organizações, o 

limite passa a ser de R$ 4.800,00 por unidade familiar/ano. A entrega é feita em uma Central 

de Distribuição que pesa e separa os alimentos para serem doados (MDS, 2012). 

 O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é dividido em diversas modalidades, 

como a Compra Direta, Formação de Estoques, Incentivo à produção e ao Consumo de Leite 

(PAA Leite) e a Compra Institucional. Em rápidas pinceladas, essas modalidades servem 

basicamente para: Sustentar preços de pautas específicas de produtos; Constituir estoques de 

alimentos para agregar valor à produção, destinando os alimentos para estoques públicos; 

Aumentar o consumo de leite das famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, 

além de incentivar a produção leiteira dos agricultores familiares; Possibilitar que o Distrito 
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Federal, estados e municípios possam comprar alimentos da agricultura familiar, abastecendo 

hospitais, quartéis, presídios, restaurantes universitários, creches, escolas etc (MDS, 2012). 

 Sobretudo para a agricultura familiar, estudos tem apontado para contribuições desse 

programa, na construção de novos mercados, no incremento da diversidade da produção, 

valorização de produção local e regional, conectando a produção e o consumo e valorizando a 

agricultura familiar (TRICHES; GRISA, 2015). 

 Mas apesar desses avanços importantes, esse programa tem enfrentado dificuldades, 

como apontam Camargo; Baccarin; Silva (2011), onde mostram que no estado de São Paulo 

em alguns assentamentos estudados, os agricultores esbarravam em obstáculos burocráticos, 

que levavam a perda de projetos de financiamentos. 

  

 
Figura 16: Pagamentos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) nas 

microrregiões do Rio Grande do Norte - 2014 (Dividido por Quantil) 

Fonte: Portal da Transparência (2015). 

 

 Nas microrregiões do estado do Rio Grande do Norte, somente no ano de 2014 as 

transferências do PAA oscilaram entre 389,9 mil reais e 32,5 milhões. Em microrregiões 

como o Médio Oeste, Seridó Ocidental, Litoral Nordeste e de Natal, os agricultores receberam 

valores inferiores a 102,2 mil reais no ano de 2014 (FIGURA 16). Sendo que, nessas quatro 

microrregiões, apenas no município de Augusto Severo (localizado no Médio Oeste) os 

agricultores receberam do PAA uma quantia superior a 158,2 mil reais (Figura 17). 

 Mesmo em partes do estado onde concentra-se boa parte do Produto Interno Bruto 

Agropecuário, como nas microrregiões de Mossoró e Vale do Açu, não se observam números 

expressivos com relação a atuação do PAA nessas áreas. Talvez o que possa estar 
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acontecendo é uma concentração da produção voltada para o mercado externo, (frutas 

tropicais) que "infla" o PIB agropecuário dessas microrregiões, enquanto a agricultura 

familiar sofre com a falta de estrutura e com a estiagem. E como pode ser observado, os 

programas como o PAA, mesmo que importantes, ainda são insuficientes para alavancar a 

produção desses pequenos agricultores familiares.  

  

 
Figura 17: Pagamentos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) nos municípios 

do Rio Grande do Norte - 2014 (Dividido por Quantil) 

Fonte: Portal da Transparência (2015). 

 

 Enquanto nas microrregiões que recebiam a maior quantidade de recursos do PAA, os 

valores não ultrapassaram 1,12 milhões de reais. Nesse caso, encontravam-se as microrregiões 

de Angicos, Agreste Potiguar, Chapada do Apodi e Serra de Santana. E ainda sim, em alguns 

casos os pagamentos encontravam-se concentrados em poucos municípios, um caso que 

mostra esse exemplo é o da Chapada do Apodi. Dos 1,12 milhões pagos aos agricultores pelo 

PAA em 2014, cerca de 70,41% desse valor (R$791 mil reais) destinou-se a moradores do 

município de Apodi, e outros 26,87% em Caraúbas, totalizando 97,28% dos recursos do PAA 

em dois municípios da microrregião (Tabela 17). Levando a uma concentração visível dos 

recursos, principalmente se levarmos em conta que os outros dois municípios (Felipe Guerra e 

Governador Dix-Sept Rosado) tinham 25,58% dos estabelecimentos agropecuários da 

microrregião de acordo com o Censo Agropecuário do IBGE no ano de 2006.  

 Algo parecido também acontece com a microrregião do Agreste Potiguar, onde dos 

913,3 mil reais pagos pelo PAA em 2014, nada menos que 44,6% desse valor foi para 
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agricultores do município de Riachuelo, enquanto que em nenhum dos outros 21 municípios 

da microrregião o PAA pagou mais que R$102 mil reais (ou seja, 11,17% do total). O que 

demonstra uma certa concentração, nos recursos do programa em apenas alguns municípios.  

 Um fato curioso é que a quantidade populacional não ajuda a explicar essa 

concentração. Nesses municípios (Riachuelo) a população total nem de longe é a mais 

representativa da microrregião. No caso de Riachuelo, em que os agricultores familiares 

recebiam mais de 44% dos recursos do PAA, residiam em 2010 apenas 3,07% da população 

da microrregião. E dos 22 municípios, nada menos que doze, apresentavam população maior 

que a de Riachuelo. Uma situação que não se modifica quando observa-se a população do 

meio rural. O município apresentava apenas 2,71% dos moradores do meio rural da 

microrregião. E em treze municípios, moravam mais pessoas na zona rural que em Riachuelo. 

 Uma possível explicação para o caso de Riachuelo se destacar no recebimento do 

PAA, pode estar relacionada com a existência de uma usina de beneficiamento de leite que 

através dos agricultores familiares, possivelmente obtém boa parte dos recursos do PAA da 

microrregião. 

 Assim, outros fatores também podem concorrer para que nesses municípios (que em 

vários casos nem são os maiores das microrregiões - em termos populacionais) concentrem 

esse montante expressivo (se comparado com municípios da mesma microrregião) de recursos 

do PAA.  
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Tabela 11: Comparativo ente as Aposentadorias Rurais e o Programa de Aquisição de 

Alimentos nas microrregiões do Rio Grande do Norte no ano de 2014 

Microrregião Previdência Rural 

2014 (A) 

PAA 2014 (B) % (B/A*100) 

Agreste Potiguar 305.563.576,53 913.395,44 0.30 

Angicos 45.248.234,25 507.119,86 1.12 

Baixa Verde 89.472.030,25 137.899,49 0.15 

Borborema Potiguar 155.687.980,45 156.071,33 0.10 

Chapada do Apodi 139.817.924,77 1.123.497,74 0.80 

Litoral Nordeste 52.411.447,53 82.770,30 0.16 

Litoral Sul 86.043.556,61 245.864,70 0.29 

Macau 27.432.174,88 0 0.00 

Macaíba 205.103.884,85 154.462,83 0.08 

Médio Oeste 39.310.549,49 337.271,19 0.86 

Mossoró 114.468.657,53 112.124,77 0.10 

Natal 116.973.165,47 23.257,20 0.02 

Pau dos Ferros 193.520.747,33 433.056,16 0.22 

Seridó Ocidental 84.695.782,38 75.524,66 0.09 

Seridó Oriental 119.288.694,40 492.408,31 0.41 

Serra de Santana 72.333.093,80 1.069.681,44 1.48 

Serra de São Miguel 75.119.665,36 357.659,85 0.48 

Umarizal 90.285.143,38 393.889,00 0.44 

Vale do Açu 140.780.320,07 102.295,11 0.07 

TOTAL 2.153.556.629,33 6.718.249,38 0.31 

Fonte: INSS (2015); MDA (2015). 

 

 Somente para um dimensionamento da diferença de receita do PAA que pode existir 

dentro de determinadas microrregiões, na própria microrregião do Agreste Potiguar temos 

municípios como o já citado Riachuelo, onde o PAA per capita anual em 2014 foi de 

R$57,69. E na grande maioria o programa não ultrapassava R$9,19 per capita. Em pelo menos 

quinze municípios dessa microrregião, esse valor não chegaria a dois reais, se hipoteticamente 

fosse dividido pela população total do município. 

 Pode parecer que a discrepância com relação aos pagamentos do PAA se resume à 

microrregiões em que são pagos valores mais elevados, mas isso não é verdade. Mesmo no 

caso de conjuntos de municípios do RN que receberam (em 2014) parcelas ínfimas do PAA, 

como é o caso do Seridó Ocidental que ficou com 1,12% dos recursos desse programa. Ainda 

sim, esse recurso não parece ter sido bem distribuído entre os "membros" dessa microrregião. 

Principalmente se levarmos em conta que 96,39% dos pouco mais de 75 mil reais que o PAA 

pagou aos agricultores familiares da microrregião destinou-se ao município de Caicó. 

 Mas esse é apenas um, dos vários exemplos que poderiam ser citados. Na microrregião 

de Mossoró, uma das microrregiões onde se concentravam um dos maiores PIB 

Agropecuários do estado, também existia uma importante concentração do referido programa 
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no município homônimo à microrregião. Nesse caso, 68,47% dos recursos do programa foram 

para agricultores familiares desse município. Não deixando dúvidas quanto à dificuldade de se 

manter uma equidade mínima, na transferência desses recursos, pois, o que explicaria 

municípios como Grossos, com uma população rural de pouco mais de 2300 habitantes 

receber mais de 7,6 mil reais, enquanto na mesma microrregião (Mossoró) Baraúna reunia 

quase 9 mil moradores do meio rural e os agricultores familiares desse município venderam 

apenas quatro mil reais ao PAA em 2014. Certamente existem outros fatores que podem 

ajudar a explicar essas disparidades, como o nível de organização dos agricultores e a 

capacidade de articulação do poder público local, tanto na interação com os agricultores, 

quanto com esferas governamentais mais elevadas. 

 Observando essa disparidade dentro das microrregiões do RN e levando em conta que 

o PAA é um programa que incentiva a produção da agricultura familiar, principalmente 

através da criação de mercados institucionais, faz-se necessário observar o tamanho desse 

programa em relação às aposentadorias rurais. Sem perder o foco de que são "coisas" 

diferentes. A seguridade social em nenhum momento pode ter a pretensão de substituir 

programas como o PAA. Mas através da observação dos valores injetados na economia dessas 

microrregiões e municípios, que em sua maioria são populacionalmente pequenos, pode-se 

deduzir os efeitos de ambos. 

 Assim, na Tabela 10 percebe-se como as aposentadorias rurais tornam-se expressivas, 

mesmo nas microrregiões onde o PAA pagou os maiores montantes, como é o caso da 

Chapada do Apodi (1,12 milhões), Serra de Santana (1,06 milhões) e Agreste Potiguar (913 

mil), esses valores não representavam mais que 1,48% das transferências oriundas das 

aposentadorias rurais. Em apenas duas microrregiões os valores do PAA no ano de 2014 

chegou a 1% do que receberam os aposentados rurais, enquanto que em todas as outras não 

representou mais que 0,8% (justamente na Chapada do Apodi - que recebeu o maior montante 

bruto do PAA). 

 A título de ilustração, pode-se observar a dimensão per capita das aposentadorias e do 

PAA para as microrregiões do RN. Na microrregião do Médio Oeste, onde em termos 

absolutos o Programa de Aquisição de Alimentos pagou alguns dos menores valores do 

estado, de forma per capita isso também fica claro. O município que recebeu o maior valor 

per capita anual foi Campo Grande, onde se dividirmos os valores pagos pelo PAA em 2014 

pela quantidade da população, nesse ano teríamos R$18,04. Enquanto nesse mesmo município 

as aposentadorias rurais pagaram R$1.986,10 per capita. E em outros municípios como Paraú 

o PAA respondeu por R$1,02 per capita anual, e as aposentadorias R$738,10.  
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 Mas isso não se verifica apenas em microrregiões que receberam valores menores do 

PAA, temos diversos exemplos de microrregiões em que a geração de renda desse programa 

foi superior a meio milhão, somente em 2014, e mesmo assim, quando comparado com as 

aposentadorias pagas aos ex trabalhadores rurais, a diferença é expressiva. É o caso da 

microrregião de Angicos, em que os valores do PAA variaram de R$0,71 centavos per capita 

anual (no município de Pedra Preta) à R$17,40 (em Angicos) no ano de 2014. E as 

aposentadorias transitaram de R$242,16 (Fernando Pedrosa) à R$1.029,70 per capita em 

Pedro Avelino. 

 Assim como ocorreu também na Serra de Santana (outra microrregião entre as que 

receberam mais recursos do PAA), onde a previdência rural pagou R$1.132,70 per capita 

anuais em 2014 e o PAA transferiu apenas R$16,75 per capita anual. E a nível municipal, 

Lagoa nova, o município dessa microrregião com o maior PAA per capita recebeu R$29,47, 

um valor vinte e seis vezes menor que os R$792,87 per capita anual das aposentadorias. Em 

outros casos, como o de Florânea, a diferença chega a ser superior a cento e quarenta vezes. 

Ou seja, os recursos das aposentadorias rurais, que chegaram bem próximos dos 15 milhões, 

seriam suficientes para custear o PAA (no patamar de 2014) durante 141 anos. Em Bodó e 

Cerro Corá esse comparativo ultrapassa cento e noventa anos, supondo que tudo mais 

permaneça inalterado. Para o caso dos valores per capita anuais, tanto para microrregiões 

como para os municípios, dividiu-se o total da transferência (aposentadoria rural ou programa 

social) pela população total da microrregião ou do município. Para que se pudesse ter uma 

maior dimensão da importância dessas transferências. 

 Provando a relevância e o domínio, em termos absolutos, das aposentadorias rurais 

nessas microrregiões, e claro, nos pequenos municípios do RN, tendo em vista, que as 

microrregiões desse estado são formadas essencialmente por esse "tipo" de município. 

 Mas outros programas destinados a auxiliar a agricultura familiar também podem 

servir de base para mostrar a força das aposentadorias no Rio Grande do Norte. 

 Programas consolidados, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF) transferem recursos para financiar a produção de agricultores familiares 

em boa parte dos municípios do estado.  

 Apesar de ter surgido das reivindicações de movimentos sociais do campo, e 

movimentos sindicais do meio rural, que naquele momento buscavam ações que pudessem 

contrabalançar as desigualdades geradas por décadas de políticas econômicas implantadas 

durante o período militar (1964-1985), foi somente após a Constituição de 1988, que o Estado 

brasileiro reconheceu essas demandas, e criou, no ano de 1996 o Programa Nacional de 
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Fortalecimento da Agricultura Familiar. O que se percebe é que até o início da década de 

1990 não existia nenhuma política pública com abrangência nacional, e especificamente 

voltada para o financiamento do segmento social dos agricultores familiares do Brasil. Até 

mesmo o conceito de agricultura familiar era confuso, sendo por vezes tratados como 

miniprodutores. Assim, tinham que disputar o crédito com as demais categorias, seguindo 

normas e rotinas nos bancos, parecidas com as que eram aplicadas a outros produtores 

(AQUINO; SCHNEIDER, 2015). 

 E quando se trata dos movimentos que alavancaram e possibilitaram as mudanças 

nessa forma de caracterizar os agricultores familiares e como consequência, ajudaram a mudar 

os rumos do desenvolvimento rural no Brasil, Schneider; Mattei; Cazella (2004) afirmam que 

os movimentos sindicais dos trabalhadores rurais ligados a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores da Agricultura (CONTAG), e o Departamento Nacional de Trabalhadores 

Rurais da Central Única dos Trabalhadores (DNTR/CUT), passaram a se organizar e 

direcionaram suas reivindicações e lutas para a reconversão agrícola e reestruturação da 

produção (principalmente nos três estados da região Sul do país). Dessa forma, as vozes dos 

trabalhadores que começavam a serem ouvidas na Constituição de 1988 puderam ser 

observadas na primeira metade da Década de 1990.  

 Ao passo que os estudos encabeçados pelo INCRA e pela FAO ajudaram a definir com 

maior precisão a agricultura familiar, e estabeleceram diretrizes para nortear a formulação das 

políticas públicas para as diversas formas da agricultura familiar. Nesse contexto, o PRONAF 

surgiu em 1996, com a finalidade de prover crédito agrícola e apoio institucional aos 

pequenos produtores rurais que vinham sendo deixados de fora das políticas públicas 

existentes, criando dificuldades para a manutenção desses agricultores no campo 

(SCHNEIDER; MATTEI; CAZELLA, 2004). 

 O PRONAF foi institucionalizado através do Decreto Presidencial n
o
 1.946, de 28 de 

junho de 1996, onde inicialmente contou-se com o crédito de custeio, e posteriormente, no 

ano de 1997 ampliou-se para as áreas de investimentos, infra-estrutura e serviços municipais, 

além de capacitação e pesquisa. Quanto à estrutura operacional do programa, optou-se pela 

divisão através de alguns eixos de ação, divididos entre: I) negociação e articulação de 

políticas públicas; II) melhoria e instalação de infraestrutura e serviços nos municípios; III) 

financiamento (custeio e investimento) da agricultura familiar nos municípios e IV) 

capacitação e profissionalização de agricultores familiares e técnicos. No entanto, a 

dificuldade de crédito levaria o governo a adotar o "financiamento da produção" (PRONAF-
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Crédito) como o instrumento principal para promover o novo padrão de desenvolvimento 

sustentável no campo brasileiro (AQUINO; SCHNEIDER, 2015). 

 Além disso, ao longo dos anos ocorreu uma ampliação no público alvo do PRONAF. 

Tanto que, o Plano Safra 2013/2014, acrescentou no elenco de "beneficiários" do programa, 

as famílias de agricultores assentadas da reforma agrária e do crédito fundiário, extrativistas, 

pescadores artesanais, remanescentes de comunidades indígenas (que praticam atividades 

agropecuárias ou não, no meio rural). Mas para isso, precisam comprovação mediante 

Declaração de Aptidão (DAP), que estão enquadrados na categoria "agricultura familiar". 

Essa declaração além de identificar a família com beneficiária em potencial, ainda classifica 

em grupos específicos, como os grupos A e A/C que compreendem os assentados do 

Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) e outros programas de crédito do governo 

federal, No Grupo B estão inseridos os agricultores familiares mais pobres do meio rural 

brasileiro. Ao passo que, os agricultores inseridos no chamado Grupo Variável (que engloba 

os agricultores dos antigos Grupos C, D e E) são os mais capitalizados e estruturados da 

agricultura familiar do Brasil. Esses agricultores são os que tiveram renda familiar anual entre 

20 e 360 mil reais, desde que, ao menos metade desse valor fosse proveniente da atividade 

agropecuária e tendo empregados permanentes em menor número do que os membros da 

família. Uma crítica de estudos recentes é que a elevação dos valores de enquadramento dos 

agricultores, têm facilitado a entrada no programa de agricultores mais capitalizados, tornando 

maior a influência do sindicalismo patronal no programa e coloca frente ao programa 

agricultores que apresentam capacidade maior de oferecer garantias aos bancos (para adquirir 

financiamento), absorvendo parte significativa dos recursos governamentais (AQUINO; 

SCHNEIDER, 2015).  

 Tudo isso, ajudou a criar uma disparidade entre as transferências dos recursos no nível 

regional e setorial. Entre os anos de 2002 e 2005, (AZEVEDO; PESSÔA, 2011) 

demonstraram que apesar de ter ocorrido uma redução nas disparidades nas transferências dos 

recursos para as regiões brasileiras (O Nordeste, que em 2002 recebia 14,57% dos contratos, 

passou a beneficiar-se de 34,09% dos contratos no ano de 2005) ainda persistiam fortes 

diferenças quando analisado o crédito destinado a agricultura empresarial e ao PRONAF para 

a agricultura familiar. Somente entre 2002 e 2006 o crédito da agricultura empresarial quase 

duplicou (passando de 27,6 bilhões no ano agrícola 2002/2003 para 43,7 bilhões entre 

2005/2006). E quando comparado com o crédito para a agricultura familiar, as disparidades 

ficavam evidentes. No Nordeste os recursos do crédito agrícola equivalia a 5,67% do 

montante nacional e o crédito da agricultura familiar à 11,91%, e os recursos do PRONAF 
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representavam apenas 22,5% do crédito agrícola da região. Apesar do exemplo da região 

Nordeste, essas diferenças ocorriam em todas as regiões do Brasil. O que para os autores 

demonstrava que quanto mais consolidados os segmentos agropecuários regionais, maiores 

eram os benefícios governamentais recebidos, enquanto que, os setores mais fragilizados 

recebiam menores recursos que acabam sendo incertos. 

  Outros autores também complementam essa discussão, mostrando que mesmo 

ocorrendo uma elevação considerável no montante aplicado, pois somente entre 1996 (ano de 

criação) e 2012, o governo investiu mais de R$100 bilhões na modalidade custeio e 

investimento. Deixando claro, do ponto de vista da liberação de crédito, uma mudança para 

melhor. No entanto, quando Aquino; Schneider (2015) analisam a distribuição dos recursos 

observaram que a distribuição não ocorre de forma igualitária. Nesse sentido, a região Sul foi 

e continua sendo a região mais beneficiada por essa modalidade de financiamento rural. 

Enquanto o Nordeste (que para o Censo Agropecuário 2006) concentrava metade dos 4,3 

milhões de estabelecimentos do Brasil, só conseguiu ultrapassar a região Sudeste no ano 

2004, mas voltaria a perder espaço em 2007, quando voltou a ficar abaixo dessa região. 

Corroborando a tese de desigualdade na distribuição dos recursos do PRONAF. Além disso, o 

Grupo Variável sempre recebeu o maior montante de recursos, sempre em torno de 80% do 

financiamento anual. Enquanto, o Grupo B, que representava em 2011 cerca de 55% dos 

agricultores familiares brasileiros, beneficiava-se com apenas 6,0% do crédito. Levando ao 

que os autores chamaram de "viés concentrador" que marcou a política de crédito do 

PRONAF durante sua trajetória histórica. 

 No estado do Rio Grande do Norte, o PRONAF assim como acontece no âmbito 

nacional (regional) tem pago valores diferentes, quando se trata das microrregiões que 

compõem o estado, até porque essas microrregiões apresentam uma certa diversificação. Por 

não se tratar do objeto de estudo do trabalho, não buscou-se entrar no mérito de observar a 

distribuição do programa por público alvo, sobretudo nas microrregiões. Ao invés disso, 

optou-se por utilizar os montantes de recursos, para servir de comparativo com as 

aposentadorias rurais, e dar mais subsídios para o dimensionamento da importância das 

aposentadorias rurais para as microrregiões.  
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Figura 18: Pagamentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF) nas microrregiões do Rio Grande do Norte - 2014 (Dividido por 

Quantil) 

Fonte: Banco Central (2015). 

 

 Para a análise das transferências do PRONAF nas microrregiões do RN utilizou-se 

como referência o ano de 2014, com a intenção de comparar com as aposentadorias rurais, 

esse ano seria particularmente importante porque compõe um período de estiagem que afeta a 

quase totalidade do estado. E desse modo, possibilitaria a observação do financiamento 

agropecuário não apenas nas microrregiões, mas também para os municípios do RN.  

 Apenas observando a Figura 18 já podemos perceber a discrepância que ocorre (em 

termos de montante pago) no recebimento do PRONAF pelos agricultores das microrregiões 

do RN. Isso porque, o valor total do crédito variou entre R$389,9 mil reais a R$32,5 milhões. 

Fazendo com que algumas microrregiões, como a microrregião de Natal, recebesse apenas 

1,2% dos recursos recebidos pelo Agreste Potiguar. Não se pode esquecer, que a microrregião 

de Natal compreende a parte "mais urbanizada" do Rio Grande do Norte, e por isso, a 

formação de estabelecimentos agropecuários nessa área fica comprometida, talvez essa possa 

ser uma explicação para o baixo número de financiamentos do PRONAF. No entanto, outras 

microrregiões que não estão inseridas nesse contexto, como é o caso de Baixa Verde, também 

apresentaram valores relativamente baixos (4,3 milhões durante o ano de 2014), abrindo a 

possibilidade de que não é apenas a presença reduzida de estabelecimentos agropecuários. 

Isso porque, de acordo com o Censo Agropecuário 2006, na microrregião de Natal haviam 

333 estabelecimentos agropecuários, enquanto Baixa Verde contava com 2.276 

estabelecimentos desse tipo.  
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 E quando passamos a observar os valores dos financiamentos do PRONAF divididos 

pela população das microrregiões, temos resultados interessantes. Obviamente a microrregião 

de Natal apresentou o menor valor per capita anual (R$0,35) por se tratar da microrregião 

mais populosa e com o menor número de estabelecimentos agropecuários, mas microrregiões 

como o Médio Oeste, onde os agricultores familiares receberam cerca de 8,4 milhões (1/3 do 

que foi aplicado para o Agreste Potiguar), em termos per capita correspondeu a R$211,39 

devido ao fato dessa microrregião apresentar a menor população entre as microrregiões do RN 

(39.759) em 2014, de acordo com a estimativa da população, realizada pelo IBGE. A Serra de 

Santana apresentou um valor per capita de R$200,76 anuais. Nesse caso, os 12,8 milhões 

recebidos pelos agricultores foram praticamente o mesmo montante recebido por Mossoró 

(pouco mais de 13 milhões), apesar dessa última ter uma população 5,6 vezes maior que a 

população da Serra de Santana em 2014. Mas o número de estabelecimento, além do 

quantitativo populacional, talvez ajude a explicar a semelhança em termos de montante entre 

essas microrregiões, e o elevado valor per capita. A quantidade de estabelecimentos 

agropecuários da Serra de Santana, onde em 2006 contava com 6.940 estabelecimentos, nada 

menos que 2.854 estabelecimentos a mais que a microrregião de Mossoró é uma explicação 

interessante para a semelhança no valor recebido.  

 O fato é que, quando obsevamos as transferências do PRONAF per capita, somente 

duas microrregiões (Médio Oeste e Serra de Santana) apresentaram valores que superavam os 

R$200,00. Enquanto outras seis (Angicos, Agreste Potiguar, Seridó Oriental, Umarizal, 

Borborema Potiguar e Chapada do Apodi) tinham valores acima entre R$100 e 200 reais. E 

em todas as outras onze microrregiões os valores do programa de financiamento da 

agricultura familiar não chegou a cem reais por pessoa. E além disso, cabe destacar que 

mesmo nas microrregiões com os maiores valores per capita, ocorre uma concentração dos 

recursos em poucos municípios. 
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Figura 19: Pagamentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF) nos municípios do Rio Grande do Norte - 2014 (Dividido por 

Quantil) 

Fonte: Banco Central (2015). 

 

 Como demonstrado na Figura 19, podemos observar que em 138 dos 167 municípios 

do RN, o valor máximo que foi pago pelo PRONAF no ano de 2014 não foi superior a R$1,64 

milhões. E em somente sete municípios o programa transferiu entre R$3,26 e R$4,89 milhões. 

E quando observamos o montante de financiamentos no intervalo entre R$4,89 e R$6,52 

milhões apenas os municípios de Augusto Severo (Médio Oeste), Santana do Matos (Serra de 

Santana) e Santo Antônio (Agreste Potiguar) se enquadravam nessa faixa. E em todo o estado 

apenas o município da Serra do Mel, localizado na microrregião de Mossoró recebeu um valor 

superior a oito milhões. E são esses municípios especificamente, que "inflam" os valores das 

microrregiões. Não parece haver uma harmonia, ou mesmo uma distribuição equitativa dos 

recursos do PRONAF nos municípios, principalmente porque esse programa depende de 

diversos fatores pra "chegar nas mãos" dos agricultores familiares. E são essas disparidades 

que possibilitam na Serra de Santana, que os agricultores familiares do município de Santana 

do Matos tenham recebido quase metade (6,2 milhões) dos recursos do PRONAF em 2014. 

Assim como Augusto Severo que concentrou 66,00% dos financiamentos do programa 

destinados aos municípios do Médio Oeste. Da mesma forma que na microrregião de Mossoró 

62,47% do programa foi para agricultores do municípios de Serra do Mel. Nesse município o 

valor per capita do programa para esse ano seria da ordem de R$719,53 superando o montante 

per capita da microrregião (Mossoró) em mais de vinte vezes. No caso específico desse 

município, uma possível explicação para esse recebimento elevado (ao menos em relação aos 
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outros municípios do RN) de recursos do PRONAF, pode estar fortemente relacionado a um 

caso atípico. Pois no município 73,77% da população residia no meio rural no ano de 2010, 

além disso, o município é "subdividido" em pelo menos 28 agrovilas que em sua maioria 

levam o nome dos estados brasileiros. E possibilitam a produção de diversos produtos 

agrícolas, tendo como principais produtos, derivados do caju. 

 

Tabela 12: Comparativo ente as Aposentadorias Rurais e o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) nas microrregiões do Rio Grande 

do Norte no ano de 2014 

Microrregião Previdência Rural 

2014 (A) 

PRONAF 2014 (B) % (B/A*100) 

Agreste Potiguar 305.563.576,53 32.553.523,27 10.65 

Angicos 45.248.234,25 9.905.354,68 21.89 

Baixa Verde 89.472.030,25 4.378.616,35 4.89 

Borborema Potiguar 155.687.980,45 15.087.130,64 9.69 

Chapada do Apodi 139.817.924,77 8.433.826,66 6.03 

Litoral Nordeste 52.411.447,53 7.309.013,54 13.95 

Litoral Sul 86.043.556,61 6.071.745,08 7.06 

Macau 27.432.174,88 2.132.609,17 7.77 

Macaíba 205.103.884,85 3.776.277,03 1.84 

Médio Oeste 39.310.549,49 8.404.850,35 21.38 

Mossoró 114.468.657,53 13.055.758,55 11.41 

Natal 116.973.165,47 389.968,59 0.33 

Pau dos Ferros 193.520.747,33 10.501.449,78 5.43 

Seridó Ocidental 84.695.782,38 8.024.847,42 9.47 

Seridó Oriental 119.288.694,40 14.845.194,50 12.44 

Serra de Santana 72.333.093,80 12.820.025,48 17.72 

Serra de São Miguel 75.119.665,36 6.085.785,01 8.10 

Umarizal 90.285.143,38 7.774.599,67 8.61 

Vale do Açu 140.780.320,07 12.680.962,05 9.01 

TOTAL 2.153.556.629,33 184.231.537,82 8.55 

Fonte: INSS (2015); Banco Central (2015).  

  

 Quando comparamos as transferências do PRONAF no ano de 2014 com as 

aposentadorias rurais, nas microrregiões do RN podemos ter uma dimensão da importância 

dessas aposentadorias. No contexto estadual, os recursos de financiamento do PRONAF 

correspondiam a apenas 8,55% dos 2,15 bilhões pagos pelas aposentadorias rurais (Tabela 

12). E quando percebemos os casos específicos das microrregiões, mesmo aquelas onde o 

PRONAF foi mais expressivo não representou 1/4 do que os aposentados rurais receberam do 

INSS. É o caso por exemplo, das microrregiões do Agreste Potiguar e de Mossoró, onde os 
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recursos do programa para os agricultores familiares corresponderam a 10,65 e 11,41% 

respectivamente.  

 As microrregiões que mais se destacaram nesse ponto foram Angicos e o Médio Oeste 

com os agricultores familiares recebendo 21,89 e 21,38% do que receberam os aposentados 

rurais. Em outras doze microrregiões o valor de todos os contratos das várias linhas de 

financiamento do PRONAF não chegou a 10% dos recursos das aposentadorias. Em alguns 

casos, como na microrregião de Macaíba, não foi maior que 1,84% (Tabela 12). O que por si 

já demonstra a importância das aposentadorias rurais, principalmente para os aposentados que 

residem no meio rural e podem utilizar, e eventualmente utilizam as aposentadorias no custeio 

de atividades produtivas, como demonstrado por Souza (2012).  

 Mas além disso, quando observamos essas transferências divididas pela população das 

microrregiões (per capita) podemos ter uma ideia mais concreta dessa relevância. Isso porque 

em termos per capita, no Rio Grande do Norte em ao menos 12 microrregiões o PRONAF não 

ultrapassou R$100,00 anuais. Em seis microrregiões variou entre R$106,44 e R$183,37, 

dentre essas estavam inclusive algumas das microrregiões que receberam os maiores 

montantes de financiamento no estado, como Mossoró (R$35,91), Borborema Potiguar 

(R$106,44), Seridó Oriental (R$119,47) e Agreste Potiguar (R$132,48). E no Médio Oeste 

(R$200,76) e Serra de Santana (R$211,39) o PRONAF per capita foi igual ou superior a 

R$200,00. Nessas microrregiões as aposentadorias rurais per capita correspondiam 

respectivamente a R$988,72 no Médio Oeste e R$1.132,70 na Serra de Santana. Mostrando 

que mesmo nas microrregiões onde o PRONAF financiava com os maiores montantes, as 

atividades agropecuárias dos agricultores familiares as aposentadorias rurais apresentavam 

uma dimensão considerável. E nas microrregiões onde o financiamento per capita foi menos 

presente a importância das aposentadorias parece ser ainda maior. Por exemplo, na 

microrregião de Macaíba o PRONAF per capita foi de R$11,99 e as aposentadorias rurais 

pagaram R$651,30 per capita no mesmo período. Em Umarizal, uma microrregião com pouco 

mais de 67 mil habitantes, as aposentadorias rurais injetaram R$1.338,37 per capita na 

economia dos municípios em 2014, enquanto o PRONAF pagou R$115,24. Resultado não 

diferente par Baixa Verde, onde nesse mesmo ano os aposentados rurais receberam um valor 

20 vezes superior aos R$65,61 per capita do programa de financiamento da agricultura 

familiar. Resultados suficientes para expressar a força que as aposentadorias rurais adquiriram 

nas microrregiões do RN. E por que não dizer, nos pequenos municípios que compõem a 

maioria dessas microrregiões. 
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 Como forma de consolidar ainda mais esses resultados, também é importante a 

comparação das aposentadorias rurais com o Produto Interno Bruto Agropecuário (PIB) das 

microrregiões. Para isso, optou-se por utilizar os anos de 2010 e 2012 que ilustram um pouco 

das dificuldades enfrentadas pelos agricultores do RN com relação à estiagem que tem 

assolado boa parte do Nordeste nesse período.  

 

 
Figura 20: Produto Interno Bruto Agropecuário das microrregiões do Rio Grande do 

Norte - 2010 (Dividido por Quantil) 

Fonte: IBGE (2010). 

 

 Estudos tem apontado para o fato de que a agropecuária está apresentando queda na 

participação no PIB ao longo dos anos. Ao passo que outros setores (indústria e serviços) 

apresentam crescimento constante. Isso parece ter ocorrido em países desenvolvidos como 

Japão, Inglaterra e Estados Unidos, que no início desse século apresentavam participação da 

agropecuária no PIB menor que 2%. Como também em países em desenvolvimento como a 

Bolívia, Colômbia e Equador que acabam apresentando tendência declinante da participação 

desse setor, entre 7,5 e 15%. Dessa forma, desde 1993 o Brasil segue essa tendência de 

declínio da agropecuária no PIB total, mantendo o padrão mundial. Nesse caso, a participação 

desse setor no país esteve entre 5,5 e 7,4% entre 1998 e 2003 caindo para 6,9% em 2004 

(BRUGNARO; BACHA, 2009). 

 No Rio Grande do Norte, e de forma mais específica nas microrregiões, encontramos 

uma diversidade na produção agropecuária, que vai desde a fruticultura irrigada do Vale do 

Açu e de Mossoró, passando pela produção de derivados do cajú, também na microrregião de 
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Mossoró. No ano de 2010 tínhamos microrregiões em que a produção agropecuária foi de 

pouco mais de 15,2 milhões e outras como Mossoró com uma produção primária da ordem de 

194,4 milhões mostrando a diversidade nessa produção (Figura 20). 

 

 
Figura 21: Produto Interno Bruto Agropecuário dos municípios do Rio Grande do Norte 

- 2010 (Dividido por Quantil) 

Fonte: IBGE (2010). 

 

 E quando observamos a produção por município, fica evidente os motivos de por 

exemplo levaram a microrregião de angicos a ter apresentado a menor produção agropecuária 

entre todas as microrregiões do estado. Pois a Figura 21 mostra que em apenas um município 

(Angicos) dessa microrregião a produção agropecuária foi superior a 2,8 milhões. Enquanto o 

polo de fruticultura irrigada de Mossoró certamente contribuiu para que a microrregião 

homônima se destacasse como a maior produção agropecuária do RN em 2010. Mesmo assim, 

quando observado em termos per capita, a microrregião com maior destaque foi o Litoral 

Nordeste (R$1.270,80), que por sinal foi a única a ultrapassar um mil reais per capita anual. 

Estando bem acima dos R$376,34 do estado.  
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Tabela 13: Comparativo ente as Aposentadorias Rurais e o Produto Interno Bruto 

Agropecuário nas microrregiões do Rio Grande do Norte no ano de 2010 

Microrregião PREVIDÊNCIA 

RURAL 2010 (A) 

PIB 

AGROPECUÁRIO 

2010 (B) 

% (B/A*100) 

Agreste Potiguar 160.129.657,74 123.054.000,00 76.85 

Angicos 30.331.010,17 15.236.000,00 50.23 

Baixa Verde 46.985.701,24 23.835.000,00 50.73 

Borborema Potiguar 125.030.003,55 44.556.000,00 35.64 

Chapada do Apodi 71.048.359,68 35.995.000,00 50.66 

Litoral Nordeste 31.513.629,97 106.798.000,00 338.89 

Litoral Sul 47.972.331,71 91.343.000,00 190.41 

Macau 13.005.890,80 29.416.000,00 226.17 

Macaíba 119.103.226,15 100.356.000,00 84.26 

Médio Oeste 26.849.641,72 18.048.000,00 67.22 

Mossoró 81.985.518,81 194.489.000,00 237.22 

Natal 144.774.851,03 53.082.000,00 36.67 

Pau dos Ferros 115.657.905,30 49.539.000,00 42.83 

Seridó Ocidental 60.069.744,46 62.558.000,00 104.14 

Seridó Oriental 81.572.798,85 76.937.000,00 94.32 

Serra de Santana 46.029.173,40 43.507.000,00 94.52 

Serra de São Miguel 62.739.654,15 27.212.000,00 43.37 

Umarizal 71.436.370,92 25.055.000,00 35.07 

Vale do Açu 96.139.911,75 71.230.000,00 74.09 

TOTAL 1.432.375.381,40 1.192.246.000,00 83.24 

Fonte: INSS (2010); IBGE (2010). 

 

 Quando comparamos os valores da produção agropecuária do RN em 2010 com os 

pagamentos dos beneficiários das aposentadorias rurais, mostrados na Tabela 13, impressiona 

a força da representatividade das aposentadorias. Pois em pelo menos 14 das 19 microrregiões 

o PIB agropecuário foi menor que os pagamentos das aposentadorias rurais, naquele ano, no 

caso, 2010. Em alguns casos (oito microrregiões) a produção da agropecuária representava 

metade ou menos, do montante recebido pelos aposentados rurais. Até mesmo no Vale do 

Açu, conhecida no estado pela produção de frutas para exportação, os mais de 71,2 milhões 

da produção agropecuária correspondeu a 74,09% das aposentadorias. Numa demonstração do 

suporte que as aposentadorias podem estar dando para a manutenção, principalmente dos 

agricultores familiares no meio rural, como também para o nível de renda da economia dessas 

microrregiões. 
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 Ao cruzarmos os dados do Índice de Envelhecimento constantes na Tabela 03 com os 

dados da Tabela 13, fica evidente que não apenas as microrregiões com os maiores 

quantitativos de idosos em relação à população jovem dependem das aposentadorias. 

Podemos usar como exemplo o caso da microrregião de Baixa Verde, onde haviam 20 idosos 

para cada cem jovens menores de 15 anos (um dos mais baixos do estado), mesmo assim, o 

PIB agropecuário representou em 2010, apenas 50,73% do que foi pago pelas aposentadorias 

rurais. No entanto, o contrário também se verifica, no Seridó Ocidental as aposentadorias 

quase alcançaram os 62,5 milhões da produção agropecuária, mesmo essa microrregião 

apresentando o maior Índice de Envelhecimento do estado, para cada cem jovens tínhamos 78 

idosos com mais de 65 anos nessa microrregião (Tabela 03). Mostrando que outros fatores, 

como as dificuldades para produzir, e o tipo de produção agropecuária podem influenciar no 

quão relevantes podem ser as aposentadorias, quando comparadas com o PIB, e não apenas a 

presença de maior quantidade de idosos na microrregião. 

 

 
Figura 22: Produto Interno Bruto Agropecuário das microrregiões do Rio Grande do 

Norte - 2012 (Dividido por Quantil) 

Fonte: IBGE (2012). 

 

 No que se refere ao ano de 2012 a produção agropecuária do RN em pelo menos treze 

microrregiões se reduziu, causado principalmente pela estiagem e dificuldades para a 

manutenção da agricultura familiar. Somente em algumas microrregiões litorâneas (Litoral 

Sul e Nordeste, Natal e Macaíba), e regiões com boa parte da produção pautada na irrigação 

(Mossoró), ou de produção "puxada" por um único município (Baixa Verde) puderam elevar a 
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produção em relação à 2010. De modo geral, ocorreu consequentemente uma redução per 

capita do PIB agropecuário. Dentre as reduções mais significativas podem ser citados os casos 

da Chapada do Apodi que caiu R$147,45, a Borborema Potiguar (R$107,95) e Pau dos Ferros 

(R$116,20). Mas para além disso, em termos absolutos pode-se perceber que microrregiões 

como a Serra de São Miguel tiveram uma redução de 7,03 milhões entre 2010 e 2012. E 

outras como a Chapada do Apodi, a queda foi superior a 10,6 milhões de reais, o que 

correspondia a mais de 2/3 de todo o PIB agropecuário da microrregião de Angicos nesse ano. 

 

 
Figura 23: Produto Interno Bruto Agropecuário dos municípios do Rio Grande do Norte 

- 2012 (Dividido por Quantil) 

Fonte: IBGE (2012). 

 

 Além disso, nessas microrregiões (ou pelo menos em boa parte delas) poucos 

municípios parecem "sustentar" a produção agropecuária. É o caso do Litoral Nordeste onde 

três municípios (Taipu, Touros e São Miguel do Gostoso) produziam 68,57% de todo produto 

agropecuário em 2012. Ou seja, mais de 84 dos 123 milhões produzidos na microrregião eram 

oriundos desses municípios (Figura 23). O fato é que em todo o Rio Grande do Norte, dos 167 

municípios, apenas 32 (19,16%) produziram mais que 8,86 milhões no ano de 2012. 
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Tabela 14: Comparativo ente as Aposentadorias Rurais e o Produto Interno Bruto 

Agropecuário nas microrregiões do Rio Grande do Norte no ano de 2012 

Microrregião PREVIDÊNCIA 

RURAL 2012 (A) 

PIB 

AGROPECUÁRIO 

2012 (B) 

% (B/A*100) 

Agreste Potiguar 217.685.827,56 114.385.000,00 52.55 

Angicos 38.050.039,71 15.106.000,00 39.70 

Baixa Verde 64.330.081,55 24.893.000,00 38.70 

Borborema Potiguar 147.518.505,31 30.088.000,00 20.40 

Chapada do Apodi 96.779.823,73 25.313.000,00 26.16 

Litoral Nordeste 41.365.061,19 123.015.000,00 297.39 

Litoral Sul 64.103.922,28 110.160.000,00 171.85 

Macau 18.260.803,33 28.653.000,00 156.91 

Macaíba 158.849.725,09 124.317.000,00 78.26 

Médio Oeste 35.145.124,24 17.883.000,00 50.88 

Mossoró 99.837.151,47 203.818.000,00 204.15 

Natal 145.474.660,11 65.632.000,00 45.12 

Pau dos Ferros 149.947.160,46 36.261.000,00 24.18 

Seridó Ocidental 73.573.119,02 53.582.000,00 72.83 

Seridó Oriental 100.305.062,88 65.025.000,00 64.83 

Serra de Santana 59.631.643,43 37.980.000,00 63.69 

Serra de São Miguel 75.190.138,40 20.178.000,00 26.84 

Umarizal 86.452.227,58 19.913.000,00 23.03 

Vale do Açu 119.811.157,54 58.461.000,00 48.79 

TOTAL 1.792.311.234,88 1.174.663.000,00 65.54 

Fonte: INSS (2012); IBGE (2012). 

 

 Dito isso, faz-se necessário comparar as aposentadorias rurais com a produção 

agropecuária. Na Tabela 14 o que se percebe é uma piora na diferença entre a produção 

agropecuária e as transferências das aposentadorias. Em todo o estado em 2010 o PIB 

agropecuário representava 83,24% do que foi pago pelas aposentadorias rurais, passando em 

2012 para pouco mais de 65%, parte disso, pode ser explicado pela queda da produção 

agropecuária em mais de 17,5 milhões de reais, ao passo que, as transferências pelas 

aposentadorias rurais cresceu 359,9 milhões nesse mesmo período. Fazendo com que em pelo 

menos dez microrregiões o PIB agropecuário não representasse metade dos recursos recebidos 

pelos aposentados rurais. E em alguns casos como a Borborema Potiguar, Umarizal e Pau dos 

Ferros a produção dos agricultores não correspondia a 1/4 dos pagamentos das aposentadorias 

rurais. E até mesmo microrregiões com menor impacto nesse comparativo, reduziu em 69 

pontos percentuais a diferença ente a produção agrícola e o valor das aposentadorias, 
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passando de 2,26 vezes para 1,56 em 2012. O que mostra de forma generalizada, o aumento 

da importância das aposentadorias (em termos de montante) nos anos de estiagem no RN. Em 

outras três microrregiões a diferença caiu mais de 30 pontos percentuais, na Serra de Santana, 

Seridó Oriental e até mesmo em Mossoró (polo na produção irrigada) a produção que era 2,37 

vezes maior que as aposentadorias passou em 2012 a ser apenas 2,04. Deve-se ressaltar, como 

mostrado nas Tabelas 13 e 14 que nessa microrregião ocorreu uma elevação de 9,32 milhões 

na produção agropecuária entre 2010 e 2012, no entanto as aposentadorias rurais cresceram de 

forma absoluta em 17,85 milhões nesse mesmo período. 

 

Tabela 15: Comparativo ente as Aposentadorias Rurais e o Produto Interno Bruto 

Agropecuário nas microrregiões do Rio Grande do Norte no ano de 2013 

Microrregião PREVIDÊNCIA 

RURAL 2013 (A) 

PIB 

AGROPECUÁRIO 

2013 (B) 

% (B/A*100) 

Agreste Potiguar 280.733.633,58 88.327.000,42 31.46 

Angicos 41.892.182,79 15.015.000,00 35.84 

Baixa Verde 83.861.633,44 24.427.000,00 29.13 

Borborema Potiguar 142.934.792,08 32.420.000,00 22.68 

Chapada do Apodi 128.887.569,03 46.557.000,00 36.12 

Litoral Nordeste 44.442.846,09 135.458.000,00 304.79 

Litoral Sul 77.771.475,09 231.550.000,00 297.73 

Macau 24.959.671,77 78.272.000,00 313.59 

Macaíba 188.124.535,07 148.243.000,00 78.80 

Médio Oeste 35.855.318,16 23.255.000,00 64.86 

Mossoró 102.938.598,82 252.578.000,00 245.37 

Natal 109.806.168,48 62.305.000,00 56.74 

Pau dos Ferros 175.591.108,32 38.397.000,00 21.87 

Seridó Ocidental 78.911.467,85 46.875.000,00 59.40 

Seridó Oriental 111.862.766,53 64.412.000,00 57.58 

Serra de Santana 66.954.683,94 28.325.000,00 42.30 

Serra de São Miguel 67.493.714,56 19.486.000,00 28.87 

Umarizal 81.533.566,38 18.059.000,00 22.15 

Vale do Açu 128.617.111,53 100.255.000,00 77.95 

TOTAL 1.973.172.843,51 1.454.216.424,00 73.70 

Fonte: INSS (2013); IBGE (2013). 

 

 A Tabela 15 mostra que no ano de 2013 ocorreu uma melhoria na produção 

agropecuária nas microrregiões do RN, o que possibilitou um aumento de 279,5 milhões 

reduzindo em algumas microrregiões a diferença entre as aposentadorias rurais e o PIB 
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agropecuário. Apesar disso, o montante pago pelas aposentadorias rurais também cresceu 

cerca de 180,86 milhões somente entre 2012 e 2013. Apesar dessa oscilação da produção 

agropecuária nos anos de estiagem, as aposentadorias rurais parecem ter apresentado um 

crescimento constante nos seus pagamentos, o que possibilita a manutenção de um "bolsão de 

renda" que pode ser útil não apenas para a sustentação econômica do beneficiário, mas para 

produzir efeitos positivos na manutenção da população rural, na economia dos pequenos 

municípios do estado e no fortalecimento dos laços dos idosos com os seus familiares dentro 

do domicílio. 

 No próximo tópico, optou-se por utilizar dados de diversos órgãos e instituições, para 

compor um modelo de Regressão Linear Múltipla que pudesse ajudar no entendimento de 

algumas questões, relacionadas principalmente, a influência de algumas variáveis para a 

composição do Produto Interno Bruto das microrregiões do Rio Grande do Norte. 

 

4.6 - Modelo de Regressão Linear Múltipla 

 

 Como forma de fortalecer os argumentos quanto a importância das aposentadorias 

rurais para as microrregiões do RN, utilizou-se de um modelo de Regressão Linear Múltipla, 

usando como variável dependente o PIB total das microrregiões no ano de 2010 dividido pela 

população das microrregiões,  e como variáveis independentes: as aposentadorias rurais per 

capita, a população acima de 65 anos e o percentual de dependentes dos aposentados rurais, 

todos no ano de 2010. O modelo, bem como os testes que levaram a seus resultados 

encontram-se descritos abaixo. 

 A previsão do comportamento de variáveis importantes muitas vezes são necessárias 

em diversos segmentos da sociedade, para facilitar a tomada de decisão. E a percepção dessas 

relações entre as variáveis podem ajudar a resolver problemas de curto e longo prazo. Através 

de uma função matemática tenta-se descrever o comportamento de uma variável (dependente) 

baseando-se em valores de uma ou mais variáveis, denominadas como independentes. Nesse 

modelo, o primeiro passo seguido pelo pesquisador deve ser a determinação da variável 

dependente e da(s) variável(is) independente(s). São denominadas de regressão múltipla as 

técnicas estatísticas que usam mais de uma variável independente (FIPECAFI, 2009). 

 Uma das ferramentas usadas na etapa inicial para observação da relação entre as 

variáveis é o gráfico bidimensional denominado como diagrama de dispersão, esse diagrama 

permite a observação do comportamento de duas variáveis em estudo. Sugerindo a forma de 

relação funcional entre as variáveis (reta, curva exponencial etc). É com esse diagrama que 
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pode-se perceber uma relação funcional linear entre as variáveis e fazer projeções a partir da 

relação descoberta. Uma regressão linear múltipla, usa um modelo estatístico dado por:  

                                 

 

Nesse caso, Y seria a variável dependente; 

X1, X2 .... Xn variáveis independentes; 

                  São denominados como parâmetros da regressão; 

  é um termo que representa o resíduo ou o erro da regressão. 

 Com vistas a perceber a importância de algumas variáveis (inclusive as aposentadorias 

rurais) na determinação do Produto Interno Bruto (PIB) per capita das microrregiões do RN, 

utilizou-se o Modelo de Regressão Linear Múltipla para estimar o impacto dessas variáveis. E 

o passo inicial foi justamente a escolha das variáveis a serem utilizadas. Partindo da decisão 

de usar o PIB total per capita das microrregiões como variável dependente, e selecionar outras 

variáveis para serem testadas e inseridas como independentes ou explicativas. Para essa 

determinação de variáveis fez-se necessários alguns ajustes. 

 Como o modelo utilizado foi o Modelo de Regressão Linear Múltipla, a teoria 

determina que sejam feitos testes que demonstrem a correlação linear entre as variáveis, antes 

de aplicar a análise de regressão. O diagrama de dispersão pode ser usado nesses casos, 

representando a forma estrutural entre as variáveis independentes e a variável dependente 

(BARBETTA, 2001). O que se chama de diagnóstico da linearidade das variáveis, demonstra 

(com o diagrama de dispersão) a linearidade em torno das observações das variáveis 

dependentes e independentes (FIPECAFI, 2009). 

 Antes de criar os diagramas de dispersão usando o SPSS, optou-se por transformar as 

variáveis (não apenas a variável dependente, mas também as independentes), a fim de corrigir 

possíveis violações das suposições estatísticas e melhorar as relações entre elas. Para isso, 

testou-se a variável dependente (Produto Interno Bruto Total per capita) utilizando a variável 

dependente e as independentes, de três formas: com o valor absoluto; o logarítmo do valor 

absoluto e com o valor per capita. Assim, para os diagramas de dispersão utilizando as 

variáveis com os valores normais utilizou-se dados captados de fontes de dados como o 

IBGE, Banco Central, INSS, Portal da Transparência, Para o Logaritmos das variáveis (exceto 

do IDH, Taxa de envelhecimento e do percentual de dependentes dos aposentados) usou-se os 

mesmos dados transformados em logaritmos, e com as variáveis per capita, dividiu-se o valor 

de cada uma das variáveis pela população das microrregiões. Isso porque "As transformações 

podem ser tanto nas variáveis dependentes quanto nas independentes, mas cabe ao 
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pesquisador executar este procedimento por tentativa e erro, monitorando as melhorias 

obtidas e necessidades de outras transformações" (FIPECAFI, 2009). Analisando os 

resultados obtidos com os diagramas de dispersão de cada uma das variáveis (valor absoluto, 

logaritmo do valor absoluto e valor per capita) gerados a partir do software do SPSS, 

percebeu-se que quando utilizou-se as variáveis per capita a relação entre elas tornava-se mais 

linear. Dessa forma, optou-se pela utilização das variáveis per capitas para a composição do 

modelo.  

 Após decidir sobre a melhor transformação das variáveis, o passo seguinte foi analisar 

a qualidade do ajuste do modelo e quais seriam as variáveis independentes a serem inseridas. 

Já que a escolha dessas variáveis configuram "um ponto importante do processo de estimação 

do modelo" (FIPECAFI, 2009).   

 Para efeito de determinação das variáveis que melhor comporiam o modelo procedeu-

se o exame da correlação entre as variáveis independentes.  No intuito principal de perceber 

um fenômeno conhecido como Multicolinearidade. Um fenômeno que pode ocorrer quando: 

 "duas ou mais variáveis independentes do modelo explicando o 

mesmo fato contém informações similares[...] assim, duas ou 

mais variáveis independentes altamente correlacionadas levam 

a dificuldades na separação dos efeitos de cada uma delas 

sozinhas sobre a variável dependente, fornecendo informações 

similares para explicar e prevê-la, fazendo com que uma delas 

perca significância na explanação do comportamento do 

fenômeno (FIPECAFI, 2009). "  

 Além do mais, a multicolinearidade pode distorcer os coeficientes angulares estimados 

para as variáveis, prejudicando a habilidade preditiva do modelo e a compreensão do efeito 

real da variável independente sobre a dependente. Para o pesquisador, a situação ideal seria 

ter diversas variáveis independentes altamente correlacionadas com a variável dependente, e 

com pouca correlação entre si (FIPECAFI, 2009).  

 Para diagnosticar a multicolinearidade utilizou-se a Matriz de Correlação de Pearson, 

para as variáveis per capita (valor absoluto dividido pela população das microrregiões do 

RN).  Assim, procedeu-se a observação do comportamento de algumas variáveis com relação 

ao Produto Interno Bruto total per capita das microrregiões no ano de 2010. Nesse primeiro 

momento, percebeu-se que variáveis como a Previdência Social Rural per capita, O Fundo de 

Participação dos Municípios per capita, a Taxa de envelhecimento da população, o percentual 

de dependentes dos aposentados, PRONAF per capita e o Programa Bolsa Família per capita, 
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correlacionavam-se de forma inversa com a variável dependente (Produto Interno Bruto total 

per capita), enquanto por exemplo, Renda Per Capita e População acima de 65 anos, mantinha 

uma correlação positiva. Algumas variáveis independentes que apresentavam elevada 

correlação entre si, foram eliminadas nessa etapa. O Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM) per capita foi retirado do modelo por apresentar elevada correlação com o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) per capita, assim, também se 

excluiu o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) que se relacionava 

fortemente com a População acima de 65 anos mas relacionava-se pouco com o PIB total per 

capita (variável dependente). A taxa de envelhecimento da população, o Fundo de 

Participação dos Municípios per capita e o Programa Bolsa Família per capita também foram 

eliminados por manterem correlação forte com as Aposentadorias rurais per capita. 
16

 

 Além da Matriz de Correlação de Pearson, outros procedimentos operacionais foram 

utilizados para medir a força do modelo e determinar que variáveis seriam mantidas. 

Optando-se por retirar do modelo as variáveis que apresentam sinais de multicolinearidade, e 

manteve-se no modelo as de maior significância estatística. Através do teste "t" usando o 

software do SPSS, adotando nível de significância máximo de 5%, decidiu-se quais variáveis 

independentes permaneceriam ou não no modelo.  

 Manteve-se até esse momento no modelo, como variáveis independentes 

(explicativas): as Aposentadorias Rurais per capita no ano de 2010, o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) per capita, a População acima de 65 anos, 

Renda Per capita e o percentual de dependentes dos aposentados. 

 Em seguida, utilizando o software SPSS, e selecionando as variáveis acima para 

compor o modelo, fez-se testes de avaliação global do modelo usando a estatística  F de 

Snedcor. Para responder se há evidências de que pelo menos uma variável do modelo está 

relacionada e é útil para explicar o Produto Interno Bruto per capita das microrregiões.  Além 

do mais, observou-se o R
2
 e o R

2
 ajustado, para perceber com quais variáveis o modelo 

conseguia explicar melhor o PIB per capita das microrregiões
17

. E em que medida percentual 

essas variáveis conseguiam explicar a variabilidade do Produto Interno Bruto per capita.  

 O procedimento adotado foi o de manter a variável Previdência Social Rural per capita 

das microrregiões do RN (2010), por se tratar de uma variável imprescindível para o modelo, 

sendo um dos focos da pesquisa. Observou-se o Coeficiente de correlação (R), o Coeficiente 

                                                             
16 Optou-se por manter as aposentadorias rurais, por se considerar essa variável como fundamental para o 
modelo, ajudando a compor a base teórica da pesquisa. 
17 As tabelas com os resultados do modelo, assim como as tabelas com os coeficientes do modelo encontram-
se expostas nos anexos deste trabalho. 
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de determinação (R
2
), o Erro Padrão da estimativa, os Resíduos deixados pela soma dos 

quadrados, a estatística F de Snedcor e o teste de significância dos coeficientes das variáveis 

explicativas incluídas no modelo. Dessa forma, chegou-se a dois modelos com variáveis 

diferentes, para comparação entre eles, e nesse momento procedeu-se a análise dos 

coeficientes de cada uma das variáveis, para um entendimento mais aprofundado da relação 

entre essas variáveis e da variável dependente. Onde no primeiro caso as variáveis 

independentes utilizadas foram os valores per capita das aposentadorias rurais nas 

microrregiões do RN no ano de 2010 e o percentual de dependentes dos aposentados nos 

domicílios no ano de 2010. Nesse momento o nível de significância da variável denominada 

percentual de dependentes dos aposentados rurais foi de 0,052 e o da variável Previdência 

Social Rural foi de 0,061. E no segundo modelo onde acrescentou-se como variável 

independente a população acima de 65 anos em 2010. O nível de significância do percentual 

de dependentes foi de 0,023 e das aposentadorias rurais foi de 0,038. Abaixo dos 0,05 

recomendados para a manutenção das variáveis no modelo, no entanto, a variável População 

acima de 65 anos demonstrou um nível de significância de 0,205 o que justificaria a sua 

retirada. Mas os testes de retirada dessa variável demonstraram que sua saída prejudicaria o 

poder de explicação (preditivo) do modelo como um todo. O que pode ser observado 

comparando os coeficientes dos dois modelos (com a variável População acima de 65 anos e 

sem essa variável). Com o acréscimo dessa variável o R
2
 do modelo passou de 0,538 para 

0,586,  dessa forma, o conjunto de variáveis passou a explicar assim 58,6% da variação da 

variável dependente (Produto Interno Bruto per capita das microrregiões do RN em 2010). 

Para o R
2
 ajustado, o primeiro modelo apresentou um R

2
 de 0,480 e o segundo 0,503, 

demonstrando uma melhoria na qualidade do ajuste do modelo. No primeiro caso, o nível de 

significância do modelo foi de 0,002 e no segundo caso (com a variável população acima de 

65 anos) a significância foi de 0,003. Em ambos os casos rejeitou-se a hipótese de que R
2
 

fosse igual a zero, pois o nível de significância foi menor que   (menor que 0,05) assim, ao 

menos uma das variáveis exerce influência sobre o PIB total per capita das microrregiões, 

tornando o modelo significativo como um todo. 

  

O modelo adotado foi: 
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 Onde: 

y = Produto Interno Bruto per capita nas microrregiões do RN no ano de 2010; 

   Valor per capita do Produto Interno Bruto das microrregiões do RN no ano de 2010, 

quando as outras variáveis fossem iguais a zero; 

            Coeficientes das variáveis independentes; 

x1 = Valor per capita das aposentadorias rurais das microrregiões do RN no ano de 2010; 

x2 = Percentual de dependentes dos aposentados rurais das microrregiões do RN em 2010; 

x3 = População com idade superior a 65 anos nas microrregiões do RN em 2010 dividida pelo 

total da população dessas microrregiões. 

 Nas três Tabelas abaixo, encontram-se explícitos os resultados dos parâmetros do 

modelo. Demonstrando também os valores dos coeficientes de cada uma das variáveis 

independentes. 

 

 Tabela 16: Coeficientes das variáveis independentes usadas no Modelo de 

Regressão Linear Múltipla 

Variáveis Coeficientes não 

Padronizados 

Coeficientes 

Padronizad

os 

t Sig. 

B Erro 

Padrão 

Beta 

Constante 32174,61

0 

6737,869  4,775 ,000 

Previdência Rural per capita 

2010 

-9,465 4,160 -,459 -2,275 ,038 

Percentual de dependentes dos 

aposentados rurais 2010 

-

3039,566 

1203,454 -,591 -2,526 ,023 

População acima de 65 anos -,121 ,092 -,296 -1,326 ,205 

Fonte: Resultado do Modelo de Regressão Linear Múltipla. Base de dados original: INSS (2010); Atlas 

Brasil do PNUD (2013); IBGE (2010). 

 

Tabela 17: Resumo do Modelo de Regressão Linear Múltipla 

R R quadrado R quadrado 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

,766 ,586 ,503 4148,37625 

Fonte: Resultado do Modelo de Regressão Linear Múltipla. Base de dados original: INSS (2010); Atlas 

Brasil do PNUD (2013); IBGE (2010). 
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Tabela 18: Testes do Modelo de Regressão Linear Múltipla 

 Soma dos 

quadrados 

df Quadrado 

Médio 

Z Sig. 

Regressão 365470878,422 3 121823626,141 7,079 ,003
b 

Resíduo 258135383,180 15 17209025,545   

Total 623606261,603 18    

Fonte: Resultado do Modelo de Regressão Linear Múltipla. Base de dados original: INSS (2010); Atlas 

Brasil do PNUD (2013); IBGE (2010). 

 

 Como descrito anteriormente, optou-se por utilizar o Produto Interno Bruto per capita 

das microrregiões no ano de 2010 (variável dependente), os pagamentos da Previdência Social 

Rural (2010), a População acima de 65 anos (2010) e o percentual de dependentes dos 

aposentados, também no ano de 2010, tendo como fontes principais: os dados do INSS 

(2010), Atlas Brasil do PNUD (2013) e os dados do IBGE (2010).   

 Para melhor explanação faz-se necessário uma apresentação das variáveis utilizadas, 

que podem ser descritas da seguinte forma: o Produto Interno Bruto retrata a soma de todas as 

riquezas produzidas por um município, microrregião, estado ou pelo país em determinado 

ano. E divide-se em Produto Interno Bruto Agropecuário, Industrial, de Serviços e o valor dos 

Impostos. As aposentadorias rurais são os benefícios pagos aos homens idosos acima de 60 

anos e as mulheres acima de 55 anos que trabalhavam no meio rural, nessa categoria também 

estão presentes os Benefícios de Prestação Continuada (BPC), as Rendas Mensais Vitalícias 

(RMV) e as Pensões Rurais por Morte. O percentual de vulneráveis e dependentes de idosos 

foi calculado a partir da razão entre as pessoas que vivem em domicílios vulneráveis à 

pobreza (renda per capital inferior a 1/2 salário mínimo de agosto de 2010) e nos quais a 

maior parte da renda era proveniente de moradores com 65 anos ou mais de idade e a 

população total residente nos domicílios particulares permanentes, multiplicados por 100 

(PNUD, 2013), enquanto que a população acima de 65 anos corresponde a parcela da 

população com idade igual ou superior a 65 anos na data de referência do Censo 2010 do 

IBGE..  

 Utilizando-se dessas variáveis, optou-se por separar os seus valores nas 19 

microrregiões do RN, além disso, para minimizar os efeitos em microrregiões mais populosas 

(Natal, Mossoró, Macaíba) usou-se para o modelo as variáveis per capita. Assim, o valor 

bruto de todas as variáveis (Exceto o percentual de dependentes dos aposentados) foi dividido 
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pelo total da população de cada uma das microrregião no ano de 2010, usando dados do 

PNUD (2013) e do Censo 2010 do IBGE. 

 Como resultado do modelo de Regressão Linear Múltipla percebeu-se ocorrer uma 

relação inversa entre as três variáveis independentes e a variável dependente. Ou seja, para 

cada aumento de 1 Real per capita no pagamento das aposentadorias rurais no ano de 2010 

havia uma redução de 9,46 reais per capita do Produto Interno Bruto nas microrregiões no 

mesmo ano. E para cada 1 por cento de aumento nos dependentes da renda dos aposentados, a 

redução no PIB das microrregiões era da ordem de R$ 3.039,56. O que nos mostra, não de 

forma preditiva, mas observando a relação entre as duas variáveis (Produto Interno Bruto e 

Aposentadorias rurais per capita) que eram justamente nas microrregiões com menor PIB per 

capita do RN no ano de 2010, que estavam os maiores valores das aposentadorias rurais per 

capita.  

 

Tabela 19: Variáveis utilizadas no Modelo de Regressão Linear Múltipla 

                Variáveis 

 

 

 

Microrregião 

VR per capita VR per capita  Percentual 

PIB 

Microrregiões 

(2010) 

Previdência 

Social Rural 

(2010) 

População 

acima de 65 

anos (2010) 

Dependentes 

dos 

aposentados 

(2010) 

Agreste Potiguar 5.124,45 696,84 20.102 6.03 

Angicos 4.895,00 591,20 4.957 7.08 

Baixa Verde 4.713,83 746,58 4.872 6.69 

Borborema 

Potiguar 
4.679,97 932,87 12.698 5.68 

Chapada do Apodi 11.030,85 980,69 6.324 5.40 

Litoral Nordeste 6.027,84 374,98 5.782 5.25 

Litoral Sul 7.865,37 371,66 9.204 6.15 

Macau 27.266,32 247,69 3.751 4.07 

Macaíba 9.023,71 412,36 18.423 3.94 

Médio Oeste 5.606,36 687,73 3.450 5.76 

Mossoró 17.818,49 246,44 21.439 4.12 

Natal 16.014,36 140,45 67.453 2.44 

Pau dos Ferros 5.857,58 1.012,17 11.005 5.39 

Seridó Ocidental 8.263,26 614,96 8.863 3.69 

Seridó Oriental 8.324,26 686,48 11.717 4.47 

Serra de Santana 4.625,90 748,13 5.743 5.76 

Serra de São Miguel 4.774,92 999,76 5.791 6.00 

Umarizal 4.602,39 1.099,29 6.576 5.59 

Vale do Açu 10.410,57 684,10 10.658 4.93 

TOTAL 166.925,45 12.274,39 238.808 - 
Fonte: IBGE (2010); INSS (2010); PNUD (2013). Dados trabalhados pelo autor. 
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 Isso fica evidente na Tabela 19, onde os dados per capita das microrregiões apontam 

nessa direção. Em microrregiões como Umarizal, Serra de São Miguel, Borborema Potiguar e 

Pau dos Ferros, onde o PIB per capita anual em 2010 esteve entre os menores do RN 

(R$4.602,39 a R$5.857,58), era justamente nessas microrregiões que os pagamentos das 

Aposentadorias rurais per capita anuais eram mais expressivos (R$932,87 a R$1.099,29). E 

logicamente, o contrário também era válido. Em microrregiões como Natal e Mossoró, nas 

quais o PIB per capita anual eram os mais elevados do estado (R$16.014,36 e R$17.818,49 

respectivamente), os pagamentos das Aposentadorias Rurais per capita anuais eram os 

menores (R$140,45 e R$246,44). Apesar de terem os maiores quantitativos absolutos de 

população acima de 65 anos, parece não haver um impacto tão expressivo das aposentadorias 

rurais nessas microrregiões. Dessa forma, a relação entre essas variáveis, expressa nos 

resultados do modelo de regressão aponta fortemente para o fato de que é justamente nas 

microrregiões mais pobres economicamente, formadas basicamente por pequenos municípios 

e de economia pouco diversificada, que as aposentadorias rurais per capita ganhavam mais 

destaque. Mostrando que a importância das aposentadorias nas microrregiões do Rio Grande 

do Norte parece ser mais evidente nas microrregiões de produção per capita notadamente 

reduzida. Levando-nos a reflexão de que nesses espaços de sobrevivência (microrregiões e 

municípios) em sua maioria localizados no semiárido nordestino, onde residem grande parcela 

da população do estado, a manutenção regular do salário pago aos aposentados rurais 

certamente tem produzido melhorias das condições de vida e reprodução econômica 

consideráveis para os aposentados e seus familiares. Muitos deles beneficiários indiretos do 

aposentado. Além de pequenas atividades comerciais (geralmente familiar), que se mantém 

através dos recursos das aposentadorias rurais.  

 Quanto aos dependentes dos aposentados rurais nos domicílios, uma categoria 

trabalhada pelo PNUD (2013), e já descrita anteriormente, também se observou uma relação 

inversa com relação ao Produto Interno Bruto per capita das microrregiões no ano de 2010. 

Ou seja, para cada aumento de 1% na quantidade de dependentes dos aposentados nas 

microrregiões, observou-se uma redução da ordem de R$3.039,56 per capita no PIB total 

anual dessas microrregiões. O que nos leva a perceber, com base na Tabela 19, que algumas 

microrregiões que em termos absolutos não parecem depender sobremaneira das 

aposentadorias, quando olhamos mais profundamente, apresentavam um percentual não 

desprezível de dependentes dos aposentados, como é o caso de Angicos, onde mais de 7% da 

população segundo o IBGE (2010) vivia nessas condições. E outras, como Baixa Verde 

(6,69%), Litoral Sul (6,15%), Agreste Potiguar (6,03%) e a Serra de São Miguel (6,00%) que 



129 
 

na maioria dos casos tiveram um PIB total inferior a cinco mil reais per capita anual (Baixa 

Verde e Serra de São Miguel) e em outros (Litoral Sul) o PIB per capita quase chegou a oito 

mil reais per capita anuais, no ano de 2010. Mas quanto a microrregiões com os maiores 

valores do PIB per capita anual, como Mossoró e Natal, o percentual da população 

dependente dos aposentados foram os menores do estado. O Modelo de Regressão Linear 

Múltipla demonstrou que, nas microrregiões com a menor produção per capita do Rio Grande 

do Norte, encontravam-se os maiores quantitativos de dependentes de transferências 

governamentais como as aposentadorias rurais. E nelas a importância das aposentadorias 

rurais parecia ser acentuada pela quantidade de pessoas que sobreviviam da renda dos 

aposentados. Fortalecendo a tese de que os aposentados rurais exercem uma condição de 

provedor dentro do seu domicílio e na economia dos municípios que compõem essas 

microrregiões. 

 Apesar de pensarmos inicialmente em fazer uma análise micro através de dados 

secundários, focando nos domicílios dos aposentados rurais nas microrregiões do Rio Grande 

do Norte. Percebeu-se durante a elaboração do trabalho (Dissertação) que essa análise ficaria 

fortemente comprometida pela qualidade dos dados sobre o local de domicílio desses 

aposentados, tornando-se muito difícil determinar com clareza se nos domicílios localizados 

no meio rural e que residiam aposentados, até que ponto essas aposentadorias eram rurais ou 

do elenco de benefícios urbanos. E no outro caso, dos domicílios com aposentadorias 

localizados na zona urbana, a situação era ainda mais complexa, tendo em vista que nos 

pequenos municípios do RN é comum encontrarmos aposentados rurais residindo na sede do 

município. Dessa forma, os dados do Censo (2010) do IBGE, assim como das PNADs não 

definem qual o tipo de aposentadoria do domicílio. Essa dificuldade é compartilhada por 

outros pesquisadores, nas palavras de Arraes (2017): "as estatísticas sobre o local de 

domicílio dos aposentados rurais não são precisas. Se há muitos que vivem nas cidades, vilas 

e povoados, muitos são os que vivem e permanecem espalhados no campo, invisíveis aos 

olhos das estatísticas oficiais". De fato, somente uma pesquisa de campo nos moldes da 

Pesquisa de Avaliação Socioeconômica e Regional da Previdência Rural, organizada por 

Delgado; Cardoso Jr. (2000), dentre outros, e que pôde perceber aspectos relacionados às 

condições de moradia e rendimentos dos aposentados rurais nas regiões Nordeste e Sul do 

país, poderia "levantar" esses dados. Todavia, para a realidade do presente trabalho, uma 

pesquisa de campo que absorvesse todas as 19 microrregiões do RN (ainda que utilizando 

uma amostra) seria inviável, no custo e na disponibilidade de tempo. 



130 
 

 Frente a essas dificuldades, optou-se por não adentrar nessa análise e focar na 

importância das aposentadorias rurais em comparação com outras transferências, no âmbito 

das microrregiões, postergando assim, essa observação intradomiciliar para um estudo futuro. 

Sem perder de vista que são dentro dos domicílios dos aposentados (estejam eles no meio 

rural ou nas sedes dos municípios) que os recursos das aposentadorias exercem o seu papel 

mais importante.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A previdência social no Brasil a partir da Constituição de 1988 inaugurou uma forma 

de transferência de renda, através dos benefícios não contributivos, que além de possibilitar o 

acesso à benefícios a uma população historicamente excluída de conquistas sociais, como é o 

caso dos trabalhadores rurais, ocasionou uma série de melhorias na renda de famílias pobres 

do meio rural e na economia de pequenos municípios, especialmente nas regiões mais pobres 

do país [Delgado, 1997; Schwarzer, 2000; Delgado 2015; Sandi; Heringer, 2001; Beltrão et 

alii, 2000]. 

 Na região Nordeste 85% dos domicílios com renda total até 3 salários mínimos as 

aposentadorias respondiam por 70% dessa renda domiciliar, e mesmo nos domicílios ente 5 e 

10 salários mínimos, 30% da renda era de aposentadorias rurais (DELGADO; CARDOSO JR, 

2000).  

 Entre os anos de 1982 e 2002 ocorreu uma redução contínua na condição de pobreza e 

indigência nas família com idosos. Uma queda real de 10,6 pontos percentuais (de 23,0 para 

12,4%), enquanto nas famílias sem idosos, a redução foi de 35,8 para 33,6%) (BELTRÃO; 

CAMARANO; MELLO, 2005). 

 É exatamente nesses extratos mais pobres da população rural que as aposentadorias 

desempenham o papel mais importante, pois, mais da metade da renda desses domicílios com 

renda mais baixa era advinda das aposentadorias, e sem esses rendimentos a proporção do 

número de pobres se elevaria para mais de 1,82 milhões de famílias somente na região 

Nordeste (SILVA; LOPES, 2009). 

 Não deixando dúvidas quanto a importância da presença dos idosos para melhoria da 

renda dentro dos domicílios, mostrando a importância que os benefícios rurais desempenha na 

elevação da renda no meio rural brasileiro, heterogêneo, desigual e historicamente 

concentrador. Nesse sentido, as aposentadorias ajudam não apenas na manutenção dos idosos 

no meio rural, como também, na existência de pessoas morando com os idosos, numa clara 

reversão do que se convencionou chamar de "ninho vazio", pois, percebeu-se uma elevação na 

quantidade de domicílios de idosos com mais pessoas sem rendimento morando com os 

idosos. 

 Não fosse suficiente perceber a importância das aposentadorias rurais para a renda 

domiciliar das famílias de e com aposentados, vários pesquisadores têm  defendido a 

importância das aposentadorias rurais para a sustentação econômica dos pequenos municípios 

brasileiros.  
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 Quando comparadas com o Fundo de Participação dos Municípios, as aposentadorias 

rurais eram superiores a essa transferência constitucional em 61% dos municípios brasileiros. 

Somente em 2001 as aposentadorias rurais alcançavam 9,1 milhões de pessoas do semiárido 

de forma direta e indireta, e no caso do Rio Grande do Norte (RN), 83,83% dos municípios 

estão inseridos no semiárido, além de ter apresentado o maior percentual de beneficiários da 

previdência rural em relação a população total e rural, com 14,8 e 29,3% respectivamente.  

 Nesse contexto, as microrregiões do Rio Grande do Norte, que serviram de recorte 

territorial para esse trabalho, são formadas em sua maioria por municípios que não 

ultrapassam 20 mil habitantes (83,8%), e que se enquadram perfeitamente nesses municípios 

que foram observados nos estudos.  

 Assim, buscando responder ao questionamento inicial, sobre a importância das 

aposentadorias rurais nas microrregiões do RN, descobriu-se que as aposentadorias rurais são 

relevantes não apenas em microrregiões com maior contingente de idosos, e que apresentam 

parca produção agrícola. Pois mesmo microrregiões onde a quantidade de idosos (acima de 65 

anos) não parece ser tão expressiva, medida pelo índice de envelhecimento, também aí se 

percebe a importância dos rendimentos dos aposentados rurais, especialmente quando 

comparados com outros programas sociais e com a produção agrícola local.  

 Além do mais, o cálculo do Índice de Gini demonstrou que as aposentadorias rurais 

apresentam uma distribuição relativamente uniforme, não ocorrendo concentração acentuada 

na maioria das microrregiões do estado. E da mesma forma que autores como França (2011) 

perceberam para o Brasil, no Rio Grande do Norte quando comparamos o Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM) com os valores pagos pelas aposentadorias rurais nas 

microrregiões, observou-se que mesmo nas microrregiões que receberam os menores 

montantes de recursos das aposentadorias rurais a diferença não foi significativa. Em pelo 

menos 14 das 19 microrregiões os benefícios rurais pagaram em 2014 mais que o FPM.  

 Ao passo que, importantes programas governamentais como o Programa Bolsa 

Família (PBF), em nenhuma microrregião foi maior que os recursos recebidos pelos 

aposentados rurais. A microrregião em que os recursos do PBF chegou mais próximo das 

aposentadorias rurais foi Natal (89,78%), mas microrregiões como Chapada do Apodi e Pau 

dos Ferros, o PBF pagou durante todo o ano de 2014 apenas 17,11 e 18,41% do que foi pago 

pelas aposentadorias rurais, demonstrando a importância que as aposentadorias rurais podem 

representar nas microrregiões do RN. 

 Além disso, programas como o Garantia Safra (GS), o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
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(PRONAF) em nenhuma das 19 microrregiões do RN pagou mais que 6,86%, 1,48% e 

21,89% respectivamente do valor das aposentadorias rurais. Sem deixar de observar a 

importância desses programas para a manutenção da produção da agricultura familiar, 

especialmente nos pequenos municípios do estado, mas em 2014, nenhum deles chegou perto 

de se aproximar dos 2,15 bilhões pagos diretamente aos aposentados rurais. 

 E quando comparamos com a produção agropecuária, especialmente em anos de 

estiagem (tendo em vista que o estado passa por uma crise hídrica, com seus maiores 

reservatórios com baixa capacidade e precipitação pluviométrica abaixo do normal), percebe-

se a importância fundamental das aposentadorias para as microrregiões, até mesmo aquelas 

com histórico relevante nesse setor produtivo. Isso porque, em 2010 em 73,68% das 

microrregiões (14 das 19 microrregiões) o Produto Interno Bruto agropecuário foi inferior às 

aposentadorias rurais. Até mesmo microrregiões como o Vale do Açu, conhecida no estado 

pela exportação de frutas tropicais, teve uma produção agrícola que representou 74,09% do 

que foi recebido pelos aposentados rurais. Em 2012, assim com em 2013, o percentual foi de 

78,94% das microrregiões com PIB agropecuário menor que as aposentadorias rurais. 

 Além disso, o modelo de Regressão Linear Múltipla que usou como variável 

dependente o Produto Interno Bruto total per capita das microrregiões do RN, e como 

independentes, as aposentadorias rurais per capita, o percentual de dependentes dos 

aposentados e a quantidade de pessoas acima de 65 anos. Demonstrou que essas variáveis 

atuam de forma inversa com relação ao Produto Interno Bruto total per capita das 

microrregiões, assim, para cada elevação de R$1,00 per capita no pagamento de 

aposentadorias rurais em 2010, tínhamos uma redução de R$9,46 per capita do PIB total. 

Assim como o aumento do percentual de dependentes dos aposentados também apontava para 

uma redução da produção total das microrregiões no ano de 2010. Observando a relação entre 

as variáveis, e não olhando como variáveis determinísticas. Nesse sentido, o modelo 

demonstrou que é justamente nas microrregiões do RN com o menor Produto Interno Bruto 

per capita, que encontravam-se os maiores valores das aposentadorias rurais per capita. 

Fortalecendo o argumento de que as aposentadorias rurais são fundamentais para a geração de 

um "tipo específico de renda" que não está ligada a produção, mas que tem sido de 

fundamental importância para a sobrevivência de uma parcela considerável da população do 

estado.  Dessa forma, o "papel" das aposentadorias rurais nas microrregiões do Rio Grande do 

Norte parece ir muito além de manter as condições de vida dos beneficiários frente a perda de 

capacidade laboral.  
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 Dessa forma, as aposentadorias rurais certamente representam uma das maiores fontes 

de renda e dinamismo econômico das microrregiões do Rio Grande do Norte. E como a 

literatura da área tem demonstrado, o sustentáculo dos pequenos municípios, junto com os 

empregos públicos, é a renda dos aposentados rurais. 

 Uma realidade que parece fortemente plausível que possa ser estendida para o 

Nordeste brasileiro como um todo. Devido principalmente ao fato de que as mesorregiões, 

como também a maioria dos seus municípios se assemelham do ponto de vista populacional 

(pequenos e médios municípios) e de condições edafoclimáticas, sendo uma parte 

considerável desses municípios inseridos no semiárido. Assim, não há exagero em 

entendermos que da mesma forma que os benefícios rurais são fundamentais para a economia 

dos municípios do Rio Grande do Norte, e usando as microrregiões desse estado como 

amostra para o Nordeste, também são indispensáveis para essa região.   

 Nesse contexto, deve-se ter extrema cautela com relação a qualquer proposta de 

reforma da previdência social, (como a que tramita no congresso no momento do 

encerramento desse texto), que claramente, ao modificar a idade mínima de acesso e 

principalmente ao desvincular a aposentadoria do valor do salário mínimo, retira direitos 

sociais conquistados durantes anos de luta de uma classe historicamente excluída de 

conquistas sociais básicas e fundamentais. Ao mesmo tempo em que a mudança do tempo de 

trabalho na agricultura para efeito de comprovação, para o tempo de contribuição, pode 

"matar" os benefícios rurais. A medida que boa parte dos agricultores do regime de economia 

familiar não conseguem contribuir com a previdência, tornando-se assim inelegíveis ao 

recebimento do benefício. Isso porque, quando ocorre a mudança para um sistema 

contributivo, quem não contribui perde a condição de segurado.  

 A junção dessas mudanças cria um sério risco de iniciar um processo de miséria no 

campo brasileiro e deterioração da economia de municípios que tem como base da sua 

economia as aposentadorias rurais, como é o caso de grande parte dos municípios do Rio 

Grande do Norte.  Principalmente, porque são as aposentadorias rurais quem mais distribuiu 

renda e ajudou a reduzir a pobreza (não apenas rural) na história recente do Brasil. 

Impactando de forma positiva, e retirando milhões de brasileiros da condição de pobreza 

extrema. 

 Além disso, os benefícios previdenciários rurais no Rio Grande do Norte e no 

Semiárido nordestino, tem possibilitado a manutenção de uma estabilidade no meio rural 

mesmo em tempos de estiagem severa. Reduzindo as pressões na zona urbana, decorrentes de 

migrações e facilitando a manutenção das políticas sociais, como o Programa Bolsa Família, 
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Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Programa de Aquisição de 

Alimentos, Garantia Safra etc, que são importantes, mas somente se sustentam tendo como 

pano de fundo a estabilidade criada pelos benefícios das aposentadorias rurais, mesmo não 

sendo esse o propósito inicial de tais benefícios. 
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ANEXOS 

 

Tabela 20: Dados utilizados para o cálculo do Coeficiente de Gini da renda per capita 

nas microrregiões do Rio Grande do Norte - 2010 

   Proporção Proporção  

Acumulada 

 

 

 

Faixas 

de 

renda 

per 

capita 

Quant. 

Micror

regiões 

(1) 

Renda 

per capita 

(2010) (2) 

Localid

ades (3) 

Renda per 

capita (4) 

Microrr

egião 

(Yi) (5) 

Xi (6) XiYi+

1 (7) 

Xi+1 

Yi (8) 

0 - 149 0  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

0

.0000 

150 - 

299 2 592.63 0.1053 0.0809 0.1053 0.0809 0.0681 

0

.0794 

300 - 

449 14 4934.00 0.7368 0.6734 0.8421 0.7543 0.7146 

0

.7411 

450 - 

599 2 920.92 0.1053 0.1257 0.9474 0.8800 0.8800 

0

.9474 

600 ou 

mais 1 878.93 0.0526 0.1200 1.0000 1.0000 
  

Total 19 7326.48 1.0000 1.0000 

  1.6628 

 

1.7679 

 

Fonte: IBGE (2010) 

 

Tabela 21: Dados utilizados para cálculo do Coeficiente de Gini das aposentadorias 

rurais nas microrregiões do Rio Grande do Norte - 2014 

    Proporção Proporção 

Acumulada 

 

Quant. 

Benefíci

os 

rurais 

Quant. 

Micror

regiões 

(1) 

Aposentado

rias Rurais 

2014 (2) 

Localida

des (3) 

Aposent

ados (4) 

Microrr

egião 

(Yi) (5) 

XiYi 

(6) 

Apose

ntado 

XiYi+

1 (7) 

Xi+1 

Yi (8) 

2000 - 

3999 1 3518 0.0526 0.0132 0.0526 0.0132 0.0028 

0

.0041 

4000 - 

7999 3 17401 0.1579 0.0651 0.2105 0.0783 0.0536 

0

.0983 

8000 - 

15999 9 103834 0.4737 0.3885 0.6842 0.4668 0.4422 

0

.5878 

16000 - 

31999 5 104845 0.2632 0.3923 0.9474 0.8590 0.8590 

0

.9474 

32000 

ou mais 1 37676 0.0526 0.1410 1.0000 1.0000 
  

TOTAL 19 267274 1.0000 1.0000 

  1.3576 

 

1.637

5 

 

Fonte: INSS (2015) 


