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Reforma ameaça a aposentadoria rural  
 
Por Fabio Graner e Edna Simão  
A proposta de reforma da Previdência Social que o governo enviou ao Congresso Nacional 
pode empurrar os trabalhadores rurais do sistema de previdência para o de assistência 
social. Com uma exigência maior de contribuição para ter direito à aposentadoria, fontes 
de dentro e fora do governo reconhecem que há risco de esses trabalhadores não 
conseguirem cumprir os requisitos mínimos e terem que pedir o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC).  
 
Uma fonte do governo reconheceu o risco de migração de trabalhadores rurais da 
aposentadoria por idade para o BPC, mas ponderou que a ideia é que, uma vez aprovada 
a reforma, sejam feitas campanhas de conscientização dos trabalhadores rurais sobre a 
importância de contribuir. 
 

 
 
O interlocutor explica que tal campanha visa mostrar que o sistema previdenciário é maior 
do que simplesmente pagar aposentadorias e conta com outros elementos de segurança 
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que só o trabalhador que contribui tem direito, como auxíliodoença e acidente e pensão 
por morte. "Nós vamos ter que fazer uma conscientização e mostrar os benefícios que a 
Previdência tem", disse a fonte.  
 
Pela legislação atual, a aposentadoria por idade pode ser solicitada por homens com 65 
anos e mulheres com 60, desde que tenham feito 15 anos de contribuição para a 
Previdência Social. O trabalhador rural, assim como pescador artesanal e indígena, é 
considerado um segurado especial e tem a idade mínima reduzida em cinco anos.  
 
Para conter a expansão das despesas previdenciárias, a proposta de reforma do governo 
prevê a fixação de uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 
mulheres com a exigência de um tempo de contribuição de 25 anos. Também serão 
unificadas as regras para solicitação do benefício por trabalhadores da iniciativa privada e 
setor público. No caso do BPC, a idade mínima exigida para pleitear o benefício deverá 
saltar de 65 anos para 70 anos. Além disso, o valor do benefício deixará de vinculado ao 
salário mínimo, aumentando o risco de perda de valor ao longo do tempo.  
 
O exdiretor do Banco Central e consultor independente Carlos Eduardo de Freitas está 
estudando a reforma da Previdência e considera que, de fato, há esse risco. Ele é crítico 
do formato que o governo mandou o projeto, porque não está explicitado que o projeto faz 
com que o trabalhador urbano seja sobrecarregado e banque o elevado déficit na 
previdência rural.  
 
Para Freitas, a reforma deveria tratar separadamente os dois grupos. No caso da 
previdência rural, o entendimento dele é que deve haver dois grupos, aqueles que 
conseguem contribuir (e no qual os empregadores teriam uma contribuição mais severa), 
que migrariam para ficar no mesmo regime dos urbanos e ficariam em um sistema 
previdenciário equilibrado. Aqueles que não querem ou não podem contribuir seriam 
direcionados para o BPC, diluindo o financiamento com toda a sociedade e não só com os 
trabalhadores formais urbanos, em especial os da classe C, que devem ser os mais 
atingidos pela reforma.  
 
"A opção de colocar toda a conta do rural na previdência urbana não foi colocada de forma 
clara para a sociedade decidir. Há uma cortina de fumaça", disse. "Se o governo quer 
fazer isso, é preciso explicitar. Não está claro o jogo, as cartas não estão na mesa", 
criticou.  
 
O professor da Universidade de São Paulo (USP) Luís Eduardo Afonso afirmou que a 
proposta encaminhada pelo governo de fixar uma idade mínima maior para o BPC em 
relação à que será solicitada para aposentadoria possibilita uma diferenciação entre um 
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trabalhador que contribui para a Previdência da pessoa que está recebendo benefício 
assistencial.  
 
Afonso concorda que o governo precisa investir na divulgação sobre o que é a Previdência 
Social e quais benefícios que oferece para estimular os trabalhadores continuarem 
fazendo contribuições previdenciárias. "É preciso mostrar a população, principalmente a 
mais pobre, que é vantajoso continuar contribuindo para Previdência Social. A Previdência 
Social oferece benefícios que você não encontra no mercado privado."  
 
Por enquanto, as mudanças propostas pelo governo para aposentadoria do trabalhador 
rural e também do BPC são alvo de críticas de parlamentares que integram a Comissão 
Especial da Câmara que analisa o tema e podem ser alteradas. No caso específico do 
BPC, já foram apresentadas emendas para impedir que o benefício seja desvinculado do 
salário mínimo e contra a idade mínima de 70 anos.  
 
Mas técnicos do governo chamam a atenção que essas despesas vêm crescendo num 
ritmo acelerado e é preciso fazer mudanças para que as contas tenham sustentabilidade 
no médio e longo prazos. No ano passado, foram destinados quase R$ 49 bilhões para 
atender 4,4 milhões de pessoas pelo BPC. Em 2011, essa despesa era de R$ 28 bilhões 
para 3,5 milhões de pessoas. As despesas da aposentadoria rural também vêm subindo 
sistematicamente. No ano passado, segundo dados do Tesouro Nacional, chegaram a R$ 
111 bilhões. 
 
 
 

Para analistas, idade mínima é ponto essencial na p roposta 
para a Previdência  
 
Por Tainara Machado  
Com as manifestações de resistência de membros da Câmara dos Deputados a alguns 
dos pilares da reforma da Previdência, economistas avaliam que alguns pontos do projeto, 
como a idade mínima para aposentadoria aos 65 anos, são inegociáveis, se o objetivo for 
garantir a sustentabilidade econômica do sistema de aposentadorias do país.  
 
Outros itens considerados bastante relevantes são o fim dos regimes especiais de 
aposentadoria e da distinção de idade para mulheres e homens. Economistas argumentam 
que alguma mudança no Benefício de Prestação Continuada (BPC) para idosos, que torne 
mais difícil o acesso ao pagamento, será necessária para distinguilo da aposentadoria, que 
depende de tempo de contribuição  um ponto que tende a ser bastante polêmico no 
Legislativo. 
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"A idade mínima em 65 anos é inegociável", diz Carlos Kawall, economistachefe do Banco 
Safra. "Já estamos totalmente atrasados nesse tópico, 65 anos já é o piso nos principais 
países", diz ele, para quem aposentadoria aos 55 anos é incompatível com um país em 
que há aumento da expectativa de vida e ambição de prover saúde pública para todos.  
 
Pedro Schneider, do Itaú, argumenta que a idade mínima é essencial por causa do rápido 
processo de envelhecimento do país. "Já estamos atrasados nessa questão, então quanto 
mais tempo demorarmos para mudar essa regra, maior vai ser o custo de fazer o ajuste lá 
na frente", diz ele.  
 
O Itaú avalia que quatro pontos do projeto enviado pelo governo ao Congresso compõem 
a "reforma mínima" para que haja algum impacto fiscal no médio prazo. Se a reforma fosse 
aprovada como enviada à Câmara, a redução de despesa seria de 2,7 pontos do PIB até 
2026, contando que, a partir de 2019, o salário mínimo fosse reajustado apenas pela 
inflação.  
 
No projeto "diluído" considerado pelo Itaú, essa economia cairia para 1,9 ponto percentual. 
Entre os itens estão, além da idade mínima, ainda que com prazo de transição mais 
gradual, o fim dos regimes especiais, nova idade de acesso para o BPC e reoneração dos 
exportadores rurais. O cenário também não contempla reajustes reais do salário mínimo. 
"É o mínimo necessário para que a conta feche", afirma Schneider.  
 
Paulo Tafner, professor da Universidade Cândido Mendes (Ucam) e especialista em 
Previdência Social, diz que um dos principais méritos da proposta de reforma é tornar os 
brasileiros mais iguais, ao reduzir privilégios. "É um cinismo as pessoas falarem tanto de 
igualdade e serem contra a igualdade de condições na aposentadoria", diz ele, para quem 
a mesma regra deveria valer para funcionários públicos, professores, homens e mulheres.  
 
Tafner considera crítica a proposta de desvinculação do Benefício de Prestação 
Continuada do salário mínimo. "Por que um idoso pobre deve receber R$ 1.000 por mês e 
uma criança pobre R$ 32, que é o valor do Bolsa Família?", questiona.  
 
Outros pontos, porém, podem ter margem de negociação maior, do ponto de vista 
econômico, como a regra de transição, o acúmulo de aposentadorias e a fórmula de 
cálculo do benefício, diz ele. A transição, afirma, é frouxa para quem está muito perto de 
se aposentar e mais apertada para quem está perto da linha de corte. Por isso, diz ele, 
poderia haver uma idade mínima "intermediária", até que toda a população só possa se 
aposentar aos 65 anos.  
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Na fórmula de cálculo do benefício, que prevê 51% do salário médio de contribuição mais 
1% por ano de trabalho, Tafner avalia que seria possível subir a parte fixa para perto de 
55%. "Seria palatável, nada que agrida demais as contas públicas", diz ele.  
 
Outro parâmetro negociável, em sua avaliação, é o acúmulo de benefícios. A proposta 
acaba com o acúmulo de pensões e aposentadorias, mas o especialista avalia que seria 
razoável poder acumular algo como 50% de um segundo benefício. "Mas seria algo 
parcial, não como a lei atual, em que há casos de pessoas que acumulam até seis 
aposentadorias", ressalta.  
 
Para Kawall, qualquer alteração deveria ser acompanhada de uma avaliação de "custo" da 
mudança para a sustentabilidade do sistema. Isso porque, diz, qualquer mudança no 
projeto de reforma no Congresso deveria adotar o princípio do "custo zero". "Ou seja, se 
diminuir [as exigências] de um lado, se compensa em outro", afirma Kawall, já que a conta 
não fecha.  
 
O economista se diz preocupado com os sinais de que o Congresso só pensa 18 meses à 
frente, nas próximas eleições. A esperança, segundo ele, é que as negociações ainda 
estão no começo.  
 
Por enquanto, o governo e o mercado continuam a apostar em aprovação da reforma no 
primeiro semestre, ao menos na Câmara dos Deputados, mas as discussões iniciais do 
Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 287 na comissão especial na Câmara que 
analisa o assunto têm se mostrado duras.  
 
Um estudo conduzido pela Factual Informação e Análise, parceira da GO Associados, 
mostra que o apoio à reforma da Previdência é pouco expressivo entre os congressistas, 
ao menos por enquanto. De acordo com entrevistas feitas com uma amostra de deputados 
federais no início de fevereiro, apenas 38% dos deputados disseram concordar com a tese 
de que "apenas com a reforma da Previdência será possível retomar o desenvolvimento 
econômico", como vem afirmando a equipe econômica do governor.  
 
"Embora ainda seja cedo para ter uma visão mais precisa da posição dos deputados na 
votação da reforma, está claro que o otimismo demonstrado pelo governo e pelo mercado 
quanto à capacidade de resposta do Congresso (velocidade de aprovação e profundidade 
da reforma) ainda não encontra respaldo", escreve o sócio da GO Associados, Gesner 
Oliveira, no mais recente relatório executivo de consultoria.  
 
Economistas colocam a reforma como uma decisão sobre o futuro da sociedade brasileira. 
Tafner avalia que a reforma é uma questão de escolhas da sociedade, de alocação de 
recursos públicos para o pagamento de aposentadorias ou para educação, saneamento, 
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saúde. "Podemos escolher ser o viralata. Vamos sobreviver, mas mais pobres, com mais 
violência", diz.  
 
"Se não aprovarmos a reforma, o país não cresce, porque vai gastar cada vez mais com 
previdência, e quem gasta mais paga mais juros, e quem tem juros maiores não cresce. É 
simples assim", diz Schneider, do Itaú, para que o principal desafio do governo hoje é 
desmontar a narrativa de que não existe déficit da Previdência. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(Fonte: Valor Econômico dia 06/03/2017) 
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Centrais sindicais querem alterações na proposta da  reforma 
trabalhista 
 
As principais entidades dos trabalhadores vão entre gar uma alternativa a proposta enviada pelo 
governo Temer para minimizar efeitos negativos do p rojeto, que divide opiniões no Congresso 
 
Brasília - O governo federal enfrentará uma batalha contra as seis principais centrais 
sindicais para aprovar a reforma trabalhista encaminhada ao Congresso no final do ano 
passado e com previsão de ser votado na Câmara em abril. 
 
O planalto quer que o Projeto de Lei 6.787/2016 seja aprovado no formato em que foi 
enviado, mas as entidades de trabalhadores se recusam a acatar o texto atual e já 
planejam inclusive apresentar uma proposta alternativa ao projeto governista, nesta 
segunda-feira (6). O assunto vai esquentar amanhã (7) em audiência pública das centrais 
na Comissão Especial que avalia a matéria. 

Os sindicalistas defendem a revisão na lei para incluir os honorários de sucumbência, a 
regulamentação da contribuição assistencial, assim como o fortalecimento da negociação 
coletiva, afastando condutas antissindicais das empresas e a validade das cláusulas dos 
acordos coletivos até que nova negociação seja concluída. "Estamos focados em 
apresentar propostas de melhoria do Projeto. Defendemos que o sindicato seja o condutor 
da eleição do representante sindical no local de trabalho, o que deve começar com 
empresas de 50 empregados", disse o secretário-geral da Central dos Sindicatos 
Brasileiros (CSB), Álvaro Egea. 

Além disso, as centrais ainda querem a retirada do comum acordo para sair do impasse 
das negociações, destravando a negociação coletiva por conta do esvaziamento do direito 
de greve "e das multas milionárias impostas aos sindicatos e seus dirigentes pela Justiça 
do trabalho", afirmou Egea. 

Pontos de discussão 

O PL prevê, a partir dos acordos coletivos, possibilidade de flexibilização em 13 pontos 
específicos dos contratos de trabalho. Entres eles, estão: jornada de 220 horas mensais; 
fracionamento de férias em até três vezes; participação nos lucros; intervalo de trabalho 
com mínimo de 30 minutos; banco de horas; trabalho remoto; remuneração por 
produtividade; e registro de jornada. 
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O aspecto mais controverso do PL é a permissão para que os acordos e as convenções 
coletivas se sobreponham à lei. "Valer o negociado sobre o legislado é o principal 
problema, nós temos uma série de direitos garantidos na CLT e o patrão não pode mexer 
nela. Se for modificada a relação trabalhista, hoje, a raposa conseguirá chegar ao 
galinheiro. O trabalhador sairá perdendo e nós não concordamos com isso", disse Wagner 
Gomes, secretário-geral da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB). 

O secretário da CTB também não concorda com o tempo estabelecido pelo governo para a 
discussão e aprovação da matéria, um semestre. "Na própria base o governo está tendo 
dificuldade em convencer os parlamentares a votarem nessa proposta. Eles alegam que 
houve exagero. Então, é impossível isso tudo ser debatido e aprovado nesse prazo", 
completou. "Esta reforma vai rasgar direitos históricos conquistados e provocar o 
retrocesso. Nós também estamos buscando junto aos parlamentares que são contrários à 
proposta uma via alternativa para tentar impedir a aprovação desse projeto. O governo 
federal está tentando acelerá-la porque não tem legitimidade e está ficando cada vez mais 
frágil", acrescentou ao DCI Rodrigo Rodrigues, secretário-Geral da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) em Brasília. 

Consenso 

O novo líder da maioria na Câmara, Lelo Coimbra (PMDB-ES), acredita que haverá 
contribuições de ambos os lados, base e oposição, para a construção do texto final a ser 
encaminhado para votação. De toda forma, o parlamentar é a favor de que a proposta seja 
aprovada até o meio do ano. "Não tenho dúvidas. O desejo e a tentativa de construção de 
maioria apontam nessa direção. Vamos fazer todo o esforço para isso", completou. 

Na audiência pública, representantes da União Geral dos Trabalhadores, da CTB, da CSB, 
da Força Sindical, da CUT e da Nova Central Sindical dos Trabalhadores vão enfrentar em 
confronto com os governistas no comando do colegiado. Para o relator da Comissão, 
deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), essas audiências serão importantes para ouvir os 
principais impactados pelas mudanças que o governo pretende implantar. 

Os representantes dos empresários falarão à comissão na quarta-feira (8), à tarde. Entre 
as entidades convidadas, estão as confederações nacionais da Indústria, do Comércio e 
da Agricultura, além da Federação Brasileira de Bancos, a Febraban. Na quinta, a 
comissão ouvirá outros seis convidados para falar sobre o direito do trabalho urbano. 
Participarão representantes da Justiça do Trabalho, de advogados trabalhistas, 
universitários e da indústria de máquinas e equipamentos. 

Abnor Gondim 

 
(Fonte: DCI dia 06/03/2017) 
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Terceirização interessa a 41% dos pequenos empresár ios, diz 
Sebrae 
 
RANIER BRAGON - DE BRASÍLIA 
O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) realizou pesquisa 
segundo a qual 41% dos donos de pequenos negócios manifestam interesse em assumir 
áreas que podem ser terceirizadas por médias e grandes empresas. 
 
A entidade, que é favorável ao projeto da Câmara que regulamenta a terceirização no 
país, ouviu mais de 6.000 micro e pequenos empreendedores. 
 
Dos entrevistados, 37% disseram não ver oportunidade de novos negócios com a 
liberação geral das terceirizações. 
 
A pesquisa também mostra que 51,6% dos entrevistados que têm empregados não 
pretendem terceirizar suas atividades. 
 
A Câmara pretende votar ainda em março projeto que libera empresas para terceirizar 
qualquer setor de sua atividade, inclusive a principal, o que hoje é vedado por 
jurisprudência do TST. 
 
Os deputados irão desengavetar projeto de 1998, já aprovado pelo Senado em 2002, e 
que só depende de uma nova votação no plenário da Casa para ir à sanção do presidente 
Michel Temer. 
 
Presidente do Sebrae, o empresário Guilherme Afif Domingos disse não ver problema no 
fato de a Câmara regular um tema sem aval da maioria da atual composição do Senado –
só 12 dos atuais senadores estavam no exercício do mandato em 2002, data em que a 
Casa analisou o tema. 
 
"Deixa passar, depois o que vai acontecer é que o Senado pode tomar a iniciativa de uma 
nova legislação." 
 
NA CASA 
 
Há ainda um projeto mais recente sobre o tema, aprovado pela Câmara em 2015, que traz 
mais salvaguardas aos trabalhadores terceirizados. 
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"Aquele não anda, aquilo está travado, está na mão do Paulo Paim [senador pelo PT-RS], 
aí tem toda aquela discussão sindical", diz Afif. 
 
Paim, que relata o projeto de 2015 no Senado, diz que irá à Justiça contra a tentativa da 
Câmara de votar outro projeto sobre o tema. 
 
Para o presidente do Sebrae, é preciso uma liberação "ampla, geral e irrestrita" das 
terceirizações. 
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Brasil fecha 40,8 mil vagas de trabalho com carteir a assinada 
em janeiro 
 
LAÍS ALEGRETTI - DE BRASÍLIA 
Depois de o Brasil registrar em 2016 o segundo pior ano da história no mercado de 
trabalho formal, 2017 começou com o fechamento de 40,8 mil vagas de emprego com 
carteira assinada em janeiro. 
 
Os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foram divulgados 
nesta sexta-feira (3) pelo Ministério do Trabalho. Janeiro foi o 22º mês consecutivo em que 
houve diminuição do emprego formal. 
 
Apesar do saldo negativo, o resultado foi melhor que janeiro de 2016, quando foram 
registradas 99,7 mil vagas a menos. A última vez que a abertura de vagas superou o 
encerramento no mês de janeiro foi em 2014, com um saldo positivo de 29,6 mil. 
 
O desempenho de janeiro foi puxado, principalmente, pelo comércio, que encerrou o mês 
com 60 mil vagas a menos. No setor de serviços, as demissões superaram as 
contratações em 9.500. 
 
Por outro lado, o resultado não foi pior devido ao desempenho da indústria de 
transformação, que garantiu um saldo positivo de 17,5 mil, e da agricultura, que teve 10,7 
mil novas contratações. 
 
Na indústria de transformação,as demissões na área de produtos alimentícios e bebidas 
superaram as contratações em 12,7 mil. 
 
As regiões Sul e Centro-Oeste foram as únicas que registraram mais contratações do que 
demissões: 24,4 mil e 12,8 mil, respectivamente. O Nordeste (-40,8 mil), o Sudeste (-30,4 
mil) e o Norte (-6,8 mil) reduziram a quantidade de empregos formais em janeiro. 
 
2016 
 
No ano passado, o Brasil perdeu 1,32 milhão de vagas com carteira assinada e foi o 
segundo pior resultado da série, que começa em 1992. O número só não foi pior do que o 
registrado em 2015, quando as demissões superaram as contratações formais em 1,54 
milhão de vagas. 
 
 
(Fonte: Folha de SP dia 06/03/2017)  


