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Mudanças nas regras para concessão de benefícios previdenciários

Fragilidade

Cientista de Brasília cria sensor que acha câncer antes do sintoma surgir

Mais da metade dos brasileiros não poupa para a aposentadoria

O governo federal anunciou recentemente novas re-
gras para a concessão de alguns benefícios previdenciá-
rios, entre os quais estão o auxílio-doença e o benefício 
de pensão por morte. As MPs 664 e 665, publicadas no 
dia 30 de dezembro do ano passado, ainda necessitam 
passar em votação no Congresso para não deixarem 
de vigorar. A votação, entretanto, ainda não ocorreu. 
Segundo informa o governo, as alterações não retiram 
benefícios trabalhistas, tendo apenas as regras para as 
concessões se tornado mais rígidas, de modo a evitar 
distorções e, consequentemente, equilibrar as contas 
da União. 

O que muda a partir de agora

Pensão por morte

No caso do benefício de pensão por morte, para 
assegurar o benefício para o cônjuge, passa a existir um 
período de carência fixado em 24 meses de contribui-
ção previdenciária pelo segurado. Antes, a exigência era 
de apenas um mês de contribuição para ter direito ao 
benefício. Passa a existir também um tempo mínimo de 
pelo menos dois anos de casamento ou união estável 
para o cônjuge ter acesso ao benefício. As exceções 
são para os casos de morte ou doença relacionadas ao 
trabalho.

Economia nacional em debate na primeira edição do Café do CVG-RS em 2015

Na manhã do dia 26 de março, aconteceu a 
primeira edição do Café do CVG-RS em 2015, 
com a palestra da economista Victoria Coates 
Werneck sobre o atual momento econômico do 
Brasil, suas dificuldades e perspectivas a médio 
e longo prazo para que a economia brasileira 
retome o crescimento. O evento, realizado no 
auditório do AIAMU, no centro de Porto Alegre, 
foi uma homenagem ao Dia Internacional da 
Mulher, celebrado no dia 8 do mesmo mês.

A palestrante convidada, Mestre em Economia, é sócia-diretora da Recce Consultoria Econômica e eco-
nomista-chefe da Icatu Seguros. A importância da discussão trazida pela economista ficou evidente já no 
título: “2015: um ano de arrumação econômica para a retomada do crescimento”. O cenário econômico 
brasileiro atual, na visão de Werneck, apresenta um quadro preocupante, embora seja possível retomar a 
série de crescimento que o país vinha tendo em anos anteriores.

Se o tema era urgente, Victoria não deixou de abordá-lo com seriedade e lucidez, criticando e, mais do 
que isso, propondo e prospectando cenários e indicadores possíveis para que o país recupere, em suas 
palavras, “a credibilidade  e  a  confiança dos investidores nacionais e estrangeiros”. A economista iniciou a 
palestra traçando um quadro global, falando da crise de 2008 e da recuperação dos principais agentes eco-
nômicos mundiais, desde os Estados Unidos até os países da Zona do Euro. Depois, centrou suas atenções 
na América Latina e, em especial, no Brasil, analisando, entre outras questões, a movimentação inflacioná-
ria dos primeiros 80 dias do segundo mandato do governo de Dilma Rousseff.

Potenciais oportunidades de médio e longo prazo

“2015 vai ser um ano difícil para poupar e para 
pensar em previdência”, pondera a palestrante, “mas 
no ano seguinte é possível começar a estabilizar 
as coisas”. De acordo com o cenário de referência 
projetado pela economista, o Brasil precisa investir 
para estimular a economia, recuperar a confiança dos 
empreendedores e voltar a crescer ao passo em que 
diminui a inflação, recolocando a taxa para dentro da 
meta de 4,5% ao ano. Em 2014, a inflação fechou em 
6,41%, portanto um pouco abaixo do teto estabeleci-
do pelo Banco Central, que é de 6,5%.

Artigo

O ser humano é frágil. Partindo da perspectiva da 
fragilidade do humano, Sérgio Rangel, atuário e Con-
sultor Sênior da Mirador Atuarial, instiga o leitor a 
refletir não somente sobre ocorrência dos eventos 
(sinistros), mas principalmente sobre a desproporcio-
nalidade e não-linearidade deles. Com exemplos ilus-
trativos, Rangel explica como a gradação dos sinistros 
afeta diferentemente nossas vidas, exigindo, portanto, 
cuidados proporcionais.

“Se colidirmos com nosso veículo a uma velocidade de 50 km/h contra um muro, haverá muito mais des-
troços do que se colidirmos dez vezes contra o mesmo muro a 5 km/h. Ou seja, o dano gerado pelo evento 
a 50 km/h não é dez vezes superior ao dano de 5 km/h. É simplesmente muito maior. Isso se deve as conse-
quências não lineares da fragilidade”, escreve Rangel. Com isso, no âmbito do mercado de seguros, coloca 
desafios e oportunidades de proteção para os segurados na expectativa de minorar os efeitos de sinistros 
maiores.

Para ler o artigo na íntegra clique aqui.

Auxílio-doença

A nova regra estabelece que, 
para a responsabilidade passar do 
empregador para o INSS, o prazo 
de afastamento das atividades 
será de 30 dias. Antes, o prazo 
era de 15 dias. Além disso, para 
que o valor do benefício não fique 
acima do último salário recebido, 
foi criado um teto, calculado a 
partir da média da soma salarial 
dos últimos 12 meses.

Seguro-desemprego

A partir de agora, para garantir 
acesso ao benefício, o trabalhador 
precisará cumprir um período de 
carência de 18 meses de contri-
buição ao INSS, ao contrário da 
carência de apenas 6 meses que 
vigorava de acordo com as regras 
antigas. Na segunda e terceira 
solicitações do benefício, o tempo 
de carência cai para 12 e 6 meses, 
respectivamente.

Abono salarial

Para garantir o benefício do 
abono salarial, que passa agora 
a ser proporcional ao período la-
boral, o segurado terá que contar 
com pelo menos seis meses de 
trabalho com carteira assinada, 
diferentemente da exigência que 
vigorava até fevereiro, quando o 
exigido para acessar o benefício 
era de apenas um mês de traba-
lho.

Seguro-defeso

O benefício de seguro-defeso (seguro-desemprego 
do pescador artesanal), que consiste em um salário 
mínimo pago aos pescadores durante o período em 
que a pesca não é permitida, não será mais concedido 
para os casos em que o pescador já recebe algum outro 
benefício. Antes, era permitido o acúmulo de benefícios 
previdenciários e assistenciais. Outra alteração signifi-
cativa é a necessidade de comprovação de pelo menos 
três anos na profissão e um ano de contribuição ao INSS 
ou de venda do pescado. Antes da MP, a carência era de 
apenas um ano. >>

A duração do benefício também se altera, pois passa agora a estar atrelada à idade da pessoa que recebe-
rá a pensão e ao cálculo do valor do benefício, entre 50% e 100% da aposentadoria do contribuinte, varian-
do de acordo com a quantidade de dependentes.

Com as mudanças, a previsão do governo é economizar em torno de R$ 18 bilhões já neste ano. As altera-
ções não têm efeito retroativo, isto é, afetam apenas os pedidos realizados a partir de março.

A solução, disse, não passa simplesmente pelo corte nos programas sociais, como o Bolsa-Família, respon-
sável por auxiliar mais de 50 milhões de pessoas e cujo orçamento consome menos de 1% do PIB. A produ-
ção industrial, aliada a uma série de ajustes fiscais que o Ministro da Fazenda Joaquin Levy já está executan-
do, seria um bom caminho para arrumar as contas do país e evitar uma recessão econômica. Segunda ela, 
“se forem feitos os ajustes fiscais necessários, podemos retomar o crescimento”, disse. Na visão da econo-
mista, “se o país não investir pesado, não vai crescer”. >>

A vida depois dos 110 anos

Misao Okawa tinha 117 anos quando seus olhos se 
fecharam pela última vez. Foi no dia 1º de abril que a 
japonesa saiu da pequena lista de pessoas com mais 
de 110 de anos de idade. Até o momento da finaliza-
ção deste Informativo, apenas 52 pessoas no mundo já 
passaram dos 110 anos e ainda vivem. Este número já 
não conta mais com a Sra. Okawa. Uma estimativa das 
Nações Unidas, feita em 2012, deu conta de um núme-
ro surpreendente: em 2050, segundo a organização, o 
número de idosos acima dos 100 anos de idade será de 
aproximadamente três milhões de pessoas.

Um salto de dez vezes em relação ao número medido em 2012, em torno de 316 mil centenários espalha-
dos pelo mundo. Um grupo de pesquisadores do Gerontology Research Group, em Los Angeles, nos Estados 
Unidos, mantém uma base de dados para acompanhar os centenários espalhados pelo mundo. Mas não só: 
eles estão concentrados no que chamam de “supercentenários”, ou seja, pessoas que já passaram dos 110 
anos de vida.

Uma matéria da BBC sobre os supercentenários mostra outro dado interessante: das pessoas que viveram 
através de três séculos, tendo nascido, portanto, no final do XIX, atravessado o XX e ainda conhecido o início 
do XXI, todas são mulheres. A Sra. Okawa era uma delas. Agora, restam apenas quatro mulheres vivas, três 
americanas e uma italiana.

Para Sérgio Rangel, atuário e Consultor Sênior da Mirador Atuarial, o fato das mulheres serem mais longe-
vas que os homens tem origem em questões tanto de cunho genético quanto comportamental. Segundo o 
atuário, “as mulheres já saem de fábrica (útero) com essa propensão, que se comprova pelo comprimento 
mais longo dos seus Telômeros (biomarcador genético relacionado com a longevidade)”. No entendimento 
de Rangel, as mulheres também apresentam, ao longo de suas trajetórias de vida, um comportamento mais 
precavido do que os homens quanto à exposição aos riscos decorrentes de acidentes (mortes no trânsito, 
homicídios, afogamentos, quedas etc) e são mais cuidadosas com relação ao manejo da saúde”.

Enquanto cientistas pesquisam atentamente as causas genéticas e comportamentais que podem estar 
ligadas à longevidade tão duradoura, ficam desafios ainda maiores para as próximas gerações de supercen-
tenários e para a sociedade como um todo, inclusive para os jovens, que terão muito mais a aprender sobre 
a vida. >>
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