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RESUMO  
Este trabalho objetiva analisar a relevância dos benefícios 
previdenciários para a economia dos municípios da Região Intermediária 
de Caicó/RN, através do confronto dos valores do Fundo de Participação 
dos Munícipios com os valores dos benefícios previdenciários pagos pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social no ano de 2020. A pesquisa visa 
fomentar as discussões acadêmicas e sociais sobre a economia da região 
em análise, através do levantamento de dados disponíveis no site do 
INSS e do Tesouro Transparente (TT) acerca da contribuição dos 
benefícios previdenciários federais para a Região. Trata-se de um estudo 
de caso, quantitativo, de natureza básica e caráter bibliográfico, 
realizado por amostragem em 08 municípios escolhidos pelas faixas 
populacionais dentre os 24 que compõem a Região. Constatou-se que 
esses benefícios do INSS têm grande relevância para a economia da 
Região Intermediária de Caicó/RN, recebendo uma sólida injeção de 
recursos nas economias dos municípios. 
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This work aims to analyze the relevance of social security benefits to the 
economy of the municipalities of the Intermediate Region of Caicó/RN, 
by comparing the values of the Municipal Participation Fund with the 
values of the social security benefits paid by the National Institute of 
Social Security in the year 2020 The research aims to foster academic 
and social discussions about the economy of the region under analysis, 
through the collection of data available on the INSS and the Treasury 
Transparent (TT) website about the contribution of federal social 
security benefits to the Region. This is a quantitative study, of a basic 
nature and bibliographic character, carried out by sampling in 08 
municipalities chosen by the population groups among the 24 that make 
up the Region. It was found that these INSS benefits have great 
relevance for the economy of the Intermediate Region of Caicó/RN, 
receiving a solid injection of resources in the economies of the 
municipalities. 

 
Keywords: Social security benefits. Municipal Participation Fund. 

Seridó. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Adam Smith (1776), filósofo e economista reconhecido como pai da economia moderna, 

autor de “A Riqueza das Nações”, afirma que a economia ideal seria um sistema de mercado 

autorregulador, que automaticamente satisfaria as necessidades econômicas da sociedade. 

Para o referido autor, o mercado levaria os indivíduos à busca dos seus próprios interesses e, 

assim, produziria benefícios à sociedade como um todo. 

Contradizendo as elucubrações de Adam Smith, a legislação brasileira, através da 

CF/1988, garantiu auxílio e distribuição de renda para sua população. Seu Art. 3º constitui como 

um dos seus objetivos fundamentais a erradicação da pobreza e da marginalização, bem como 

a redução das desigualdades sociais e regionais (BRASIL, 1988), perpetuando políticas públicas 

de amparo às famílias em situação de vulnerabilidades sociais. 

A partir da Carta Magna de 1988, aprimoraram-se no País políticas públicas de segurança 

e garantias sociais que perduram até os dias atuais, como os benefícios distribuídos pelo 

Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que desempenham o papel de fornecer auxílio à 

sociedade, com benefícios que incluem desde os idosos até famílias que mais carecem 

financeiramente para sobreviver. Esse órgão do Governo Federal desempenha uma importante 

função social no Brasil, garantindo aos segurados diversas formas de proteção na velhice e na 

incapacidade de executar o trabalho (CORREIO; CORREIO, 2015).  

Com o intuito de agregar conhecimentos à população que reside na região em análise 
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acerca de sua economia, essa pesquisa visa responder à seguinte indagação: Qual a relevância 

econômica dos benefícios previdenciários para os municípios que compõem a Região 

Intermediária de Caicó? 

Partindo dessa questão, o trabalho teve como objetivo geral analisar a relevância dos 

benefícios previdenciários para a economia dos municípios da Região Intermediária de 

Caicó/RN. De forma complementar, foram relacionados três objetivos específicos para o seu 

alcance: identificar a parcela da população atendida pelos benefícios do INSS na Região 

estudada; demonstrar a contribuição financeira destes benefícios para a economia da Região; 

e analisar a relevância dos benefícios advindos da Previdência Social para a economia da Região. 

A presente pesquisa justifica-se pela possibilidade de fomentar as discussões 

acadêmicas e sociais sobre a economia da Região Intermediária de Caicó, através do 

levantamento de dados acerca da contribuição dos benefícios previdenciários federais. Nos 

pequenos municípios do interior do Nordeste, com uma economia que é complementada pelos 

beneficiários do INSS, os benefícios advindos da Previdência Social estimulam o comércio, 

redistribuindo, assim, o dinheiro e revelando-se de suma importância para a vida dos habitantes 

destas regiões (AUGUSTO; RIBEIRO, 2005).  

Dessa forma, a pesquisa busca proporcionar relevante arcabouço teórico, bem como 

demonstrar a contribuição econômica dos benefícios destinados às famílias amparadas pela 

Previdência Social na Região. Ainda, foi analisado o recurso proveniente da União (FPM), que 

repassa verbas para os municípios, e a renda provida dos benefícios do sistema da Previdência 

Social, buscando-se destacar a relevância desses recursos para os municípios e a sua influência 

na economia local.  

O presente artigo caracteriza-se como um modelo de pesquisa de natureza básica, pois 

objetiva gerar novos conhecimentos, úteis para o avanço do conhecimento da sociedade no 

âmbito da economia dos municípios e da área previdenciária, sem uma aplicação prática 

prevista (DEL-BUONO, 2015). 

Do ponto de vista técnico, conforme Gil (1991), o devido trabalho tem caráter 

bibliográfico, já que foi feito a partir do levantamento de referências teóricas que já foram 

analisadas e publicadas por meios escritos ou eletrônicos, como artigos científicos e livros. 

Caracteriza-se também como quantitativa, pois são abordados dados numéricos dos 

beneficiários na região seridoense e dos valores que compunham as análises acerca de sua 
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importância para a economia local.  

A pesquisa foi realizada por amostragem em 08 (oito) municípios, sendo divididos em 

04 (quatro) faixas populacionais. Cada uma delas representadas por 02 (dois) municípios, 

escolhidos aleatoriamente quando necessário, e estão classificadas da seguinte forma: 

I. Acima de 40 mil habitantes: Caicó e Currais Novos; 

II. Entre 15 e 40 mil habitantes: Jucurutu e Parelhas; 

III. Entre 10 e 15 mil habitantes: Jardim do Seridó e Acari; 

IV. Abaixo de 10 mil: Cruzeta e Florânia. 

Os valores do FPM de cada munícipio foram retirados do site do Tesouro Transparente 

(TT), analisados e tratados a partir da elaboração de tabelas e gráficos. Já os dados com relação 

a quantidade e valores dos benefícios foram retirados do INSS. 

Foi feito um comparativo a partir do percentual do valor do benefício previdenciário que 

entra em cada município com relação ao FPM transferido pelo Governo Federal, com a 

finalidade de identificar a relevância econômica destes valores dos benefícios para a Região 

Intermediária de Caicó. 

Além disso, a pesquisa buscou comparar os dados colhidos na referida Região do Rio 

Grande do Norte com os dados obtidos em outras regiões, que possam ser equiparadas em 

relação à vulnerabilidade social e desenvolvimento econômico social, identificadas em 

publicações e periódicos nacionais. 

Neste aspecto, cabe referência ao estudo de Carvalho (2013), onde a autora traça 

diversos comparativos entre os recursos transferidos pelo Governo Federal aos municípios 

maranhenses a partir da promulgação da CF/1988 e os benefícios do Regime Geral de 

Previdência recebidos pelos cidadãos daquele Estado.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Evolução Histórica da Previdência Social Brasileira 

 

A Previdência Social no Brasil foi uma forma encontrada pelo Governo de redistribuir 

um percentual da renda arrecadada e prestar assistência às pessoas em situação de 

vulnerabilidade social. Constituiu-se na forma de poupança forçada, que obrigava os cidadãos 
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a contribuir para manter sua capacidade de consumo quando não conseguissem mais 

trabalharem (ALCÂNTARA et al., 2016). 

A referência do surgimento do sistema previdenciário brasileiro nos moldes atuais 

remonta ao Decreto nº 4.682, de 24 de janeiro em 1923, também conhecida como a Lei Eloy 

Chaves, a qual deu a possibilidade da criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões para os 

ferroviários (KOHLER; BALZAN; RIBAS, 2020). 

No ano de 1923, a Lei Eloy Chaves, que foi considerada o marco legal, iniciou o que hoje 

conhecemos como sistema previdenciário brasileiro destinado aos trabalhadores do setor 

privado. Ela “Foi responsável pela criação de caixas de aposentadorias e pensões por morte 

para os trabalhadores ferroviários. Cobria uma pequena parcela da população trabalhadora e 

seus dependentes”. E, a partir dessa lei, foi dado o pontapé para que se resguardasse os direitos 

dos trabalhadores brasileiros (ALCÂNTARA et al., 2016, p. 266). 

Além do mais, houve a coincidência da instauração da devida Lei ser próxima à década 

de 1930, início da revolução industrial brasileira, momento em que surgia a classe proletária no 

Brasil, pessoas que “vendiam” sua força às indústrias (OLIVEIRA e BELTRÃO, 2000; CAMARANO, 

2002; NOLASCO, 2012). 

Os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) foram criados para ocupar o lugar das 

Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs). O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio foi 

instaurado em 1930, ano em que a Previdência despertou o interesse dos trabalhadores e do 

Estado, e tinha como um dos objetivos supervisionar a Previdência Social (BRASIL, 2020). 

O início de um novo período, por meio da previsão do sistema tripartite de 

financiamento da previdência (custeada pelas contribuições sociais dos trabalhadores ou 

segurados, dos empregadores e ainda por recursos advindos da União) deu-se na Constituição 

de 1934 e é válido até hoje, “com o agrupamento das caixas de aposentadoria em grandes 

Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), que cobriam quase todos os empregados urbanos 

e trabalhadores por conta própria e seus dependentes, vinculados por categorias ocupacionais” 

(ALCÂNTARA et al., 2016, p. 266). 

Com a criação da Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), no ano de 1960, ocorreu a 

unificação dos benefícios e demais sistemas de financiamentos que eram providos dos 

institutos que foram criados pelo IAP (ALCÂNTARA et al., 2016). Três anos depois, foi criado o 

Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural – FUNRURAL pela Lei n° 4.214, de 2 de março de 
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1963. 

No ano de 1966, houve a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e 

houve, também, a junção dos seis Institutos de Aposentadorias e Pensões no Instituto Nacional 

de Previdência Social – INPS (que atualmente é o INSS – Instituto Nacional de Seguro Social) 

(KOHLER; BALZAN; RIBAS, 2020, p. 935). A CF/1988 definiu um conjunto de ações envolvendo a 

área da saúde, assistência e previdência social chamado de Seguridade Social (BRASIL, 2020). E 

foi a partir daí que o Estado estabeleceu a atual Previdência que se tem hoje, arrecadando tanto 

dos empregados quantos dos empregadores e prestando o devido apoio aos beneficiários do 

sistema por meio da redistribuição (KOHLER; BALZAN; RIBAS, 2020). 

Alcântara et al. (2016, p. 268 e 269) traz que o texto legal estabeleceu alguns princípios 

básicos, dentre os quais: a “universalização da cobertura e do atendimento; a equivalência de 

benefícios urbanos e rurais; a seletividade na concessão; a irredutibilidade do valor das 

prestações previdenciárias; a diversificação da base de financiamento”. Outros também podem 

ser ressaltados, como a descentralização dos serviços e a participação dos trabalhadores, 

empregadores e aposentados na previdência, bem como a fixação de um benefício mínimo em 

substituição ao salário de contribuição.  

 

2.2 O DESENVOLVIMENTO DA PREVIDÊNCIA E SUA IMPORTÂNCIA PARA OS BRASILEIROS 

 

Graças aos direitos adquiridos na CF/1988, a relevância dos benefícios previdenciários 

ficou ainda mais evidente na composição da renda das famílias brasileiras (KOHLER; BALZAN; 

RIBAS, 2020). Segundo Correio e Correio (2015), os benefícios previdenciários compõem a 

renda das famílias e, por consequência, se tem a diminuição da pobreza por meio dessa 

redistribuição de renda, possibilitando o sustento de familiares que não tenham se encontrado 

no mercado de trabalho ou estejam desempregados.  

Estes benefícios são consumidos normalmente nos comércios locais, promovendo assim 

a manutenção da vida daqueles pequenos empreendimentos, aumentando as vagas no 

mercado de trabalho, maior circulação financeira, além da melhoria da qualidade de vida dos 

aposentados e de seus dependentes naquela região (AUGUSTO; RIBEIRO, 2005). 

Conforme Marchesini e Simão (2017), para aproximadamente quinhentos municípios 

brasileiros, os benefícios que são pagos pelo INSS constituem mais de 25% do Produto Interno 
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Bruto (PIB) e, em alguns, a dependência pode chegar em torno de 60%. Esses dados levaram 

em conta valor total pago em 2014 pelo INSS como proporção do PIB dos municípios. 

2.3 ECONOMIA DA REGIÃO INTERMEDIÁRIA DE CAICÓ 

 

O Seridó Potiguar, como é historicamente conhecida a Região Intermediária de Caicó, é 

caracterizado por ter uma economia agrícola desde o início de sua ocupação no período 

colonial, com destaque para atividades que favoreceram a estruturação da sua economia, 

porém as mudanças climáticas na região afetaram a zona rural e, em períodos de estiagem, 

prejudicam a produção agrícola, causando uma baixa na renda das famílias (LOPES, 2019).  

Além disso, com o passar do tempo, foi necessária a criação de políticas públicas de 

proteção social, como os benefícios advindos do INSS, Bolsa Família, entre outros. Em regiões 

de vulnerabilidade social e econômica, foram criados meios de transferências de renda com o 

intuito de aliviar a pobreza. Neste contexto, insere-se o aumento da população na zona urbana 

da Região, associado ao êxodo rural, que foi causado pela tentativa de minimizar a instabilidade 

da base econômica sofrida pelos eventos climáticos na zona rural, como também pela oferta 

de trabalho que o espaço urbano ofereceu (CORREIA, 2018).  

Dessa forma, a alternativa econômica mais viável para buscar refúgio devido à estiagem 

foi diversificar a economia local. Por meio da reestruturação da base econômica, foi possível 

viabilizar novos caminhos empregatícios para a população vinda da zona rural (CRUZ, 2011). 

Segundo a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó - ADESE (2008), com a 

reestruturação de sua base econômica, houve diversificação de atividades ligadas: “à olarias, 

carvoarias, caieiras, cerâmicas, queijeiras, panificadoras, docerias, casas de farinha, indústria 

de laticínios, fabricação de biscoitos caseiros, indústria de sabão, margarina e têxtil”, 

proporcionando variadas formas de atuação econômica e desenvolvimento para a Região. 

 

2.4 A IMPORTÂNCIA DOS BENEFICIÁRIOS PARA A ECONOMIA DA REGIÃO 

 

Uma análise superficial dos valores dos benefícios destinados à Região Intermediária de 

Caicó, em relação à sua população, pode ajudar a evidenciar a vulnerabilidade social e 

econômica da Região, conforme vê-se na tabela do ano de 2020 abaixo: 
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Tabela 01: Municípios seridoenses e a quantidade dos seus beneficiários em 2020 

Município 
População no 
Município em 
julho de 2020 

% 
Benefícios 

sobre 
População 

Valor dos Benefícios Emitidos por Clientela no 
Ano (em R$) 

Total Urbano Rural 

Acari 11.121 14,64 24.017.688 12.276.017 11.741.671 

Bodó 2.197 9,47 2.811.348 954.121 1.857.227 

Caicó 68.343 17,47 173.294.682 96.203.143 77.091.539 

Carnaúba dos Dantas 8.239 5,39 5.811.723 1.510.982 4.300.741 

Cerro Corá 11.181 14,30 21.605.310 3.330.223 18.275.087 

Cruzeta 7.983 9,02 9.614.061 1.768.052 7.846.009 

Currais Novos 44.905 24,72 158.773.170 83.085.258 75.687.912 

Equador 6.054 4,51 3.343.767 631.695 2.712.072 

Florânia 9.786 18,94 24.100.905 5.234.032 18.866.873 

Ipueira 2.253 9,54 2.788.688 557.085 2.231.602 

Jardim de Piranhas 14.942 9,38 18.366.954 4.272.450 14.094.504 

Jardim do Seridó 12.396 21,40 37.216.532 16.735.154 20.481.378 

Jucurutu 18.315 20,63 47.029.518 7.768.102 39.261.416 

Lagoa Nova 15.749 12,32 25.381.361 4.390.255 20.991.106 

Ouro Branco 4.813 15,85 10.078.722 1.546.822 8.531.900 

Parelhas 21.545 16,24 49.404.799 22.201.656 27.203.144 

Santana do Seridó 2.689 11,45 4.059.085 906.386 3.152.700 

São Fernando 3.595 15,55 7.032.439 823.644 6.208.795 

São João do Sabugi 6.207 14,45 11.948.107 1.823.851 10.124.256 

São José do Seridó 4.665 13,74 8.517.068 1.483.082 7.033.986 

São Vicente 6.450 11,95 10.274.242 1.783.952 8.490.290 

Serra Negra do Norte 8.092 14,85 15.822.439 1.725.467 14.096.972 

Tenente Laurentino Cruz 6.019 15,70 12.237.028 1.514.146 10.722.882 

Timbaúba dos Batistas 2.421 11,40 3.448.072 491.563 2.956.509 

Totais 299.960  686.977.709 273.017.139 413.960.570 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base no site do INSS (2021). 

 

Na Tabela 01, acima, pode-se verificar o percentual de beneficiários do INSS de cada 

município da Região em comparação com sua população total, no ano de 2020. A tabela 

também expõe as características da composição da população em relação ao seu local de 

moradia, território rural ou urbano, e os valores totais recebidos por cada município. 

Faz-se necessário destacar os benefícios incluídos nesta pesquisa: aposentadorias por 

idade, por invalidez e por tempo de contribuição; pensões por falecimento; auxílios (doença, 

reclusão); benefícios assistenciais de legislação específica; salário-maternidade; entre outros 

benefícios previdenciários. 

Segundo os dados expostos, pode-se destacar que, dos 24 (vinte e quatro) municípios 
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seridoenses, apenas 06 (seis) estão com menos de 10% da população sendo beneficiada; 09 

(nove) municípios ficam na faixa entre 10% e 15% e os demais, 09 (nove), com uma variação 

percentual entre 15% e 25% da população recebendo benefícios advindos do Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS). 

Dessa forma, a Previdência aparece com o papel de compor a renda das famílias, agindo 

como uma medida de redistribuição de renda e de seguridade social do idoso e do contribuinte 

que necessitar de amparo. O valor de um salário mínimo por beneficiário tem a capacidade de 

dar a assistência básica para a família e ainda proporcionar uma movimentação financeira 

significativa no município, além da hipótese que os montantes distribuídos pela Previdência 

Social na Região possam representar grande relevância para a economia dessa região.  

Sobre este aspecto, a ADESE (2008) descreveu acerca da introdução das fábricas de 

costura e cerâmicas na Região, trazendo à tona a devida importância para os municípios 

socialmente vulneráveis que a compõem, tornando-se assim fontes de trabalho e renda. Vale 

ressaltar que a fonte de renda desta Região não é apenas o trabalho, mas existe também a 

transferência de renda dos benefícios, que são utilizados como estratégias e apresentam-se 

como fatores importantes para diminuir a vulnerabilidade familiar (CORREIA, 2018). 

Assim, conforme visto na ADESE (2008), com relação à concepção da reestruturação da 

base produtiva da Região, é notável a participação financeira acrescentada pelos benefícios 

concedidos pelo INSS à economia local.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através da análise do FPM que compõem a Região Intermediária de Caicó do Rio Grande 

do Norte, pode-se observar que a economia dos 24 (vinte e quatro) municípios depende 

consideravelmente dos benefícios previdenciários, como será visto na Tabela 02, logo a frente. 

Vale ressaltar que a comparação foi realizada em consonância com a Tabela 01. 

 

Tabela 02: Municípios seridoenses e o respectivo valor do FPM em 2020 

Municípios Valor anual do FPM 2020 R$ 

Caicó  29.732.855,00 

Currais Novos  24.777.379,00 

Jucurutu  14.866.428,00 

Parelhas  14.866.428,00 
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Jardim de Piranhas  12.388.690,00 

Lagoa Nova  12.388.690,00 

Acari  9.910.952,00 

Cerro Corá  9.910.952,00 

Jardim do Seridó  9.910.952,00 

Bodó  7.433.214,00 

Carnaúba dos Dantas  7.433.214,00 

Cruzeta  7.433.214,00 

Equador  7.433.214,00 

Florânia  7.433.214,00 

Ipueira  7.433.214,00 

Ouro Branco  7.433.214,00 

Santana do Seridó  7.433.214,00 

São Fernando  7.433.214,00 

São João do Sabugi  7.433.214,00 

São José do Seridó  7.433.214,00 

São Vicente  7.433.214,00 

Serra Negra do Norte  7.433.214,00 

Tenente Laurentino Cruz  7.433.214,00 

Timbaúba dos Batistas  7.433.214,00 

TOTAL R$ 250.251.536,00 

Fonte:https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/transferencias-a-estados-e-
municipios/#item-consultas. Consultado em 2021. 

 

Os municípios que obtiveram maior destaque com relação à disparidade entre o FPM e 

os recursos previdenciários foram os dois que possuem maiores populações no Seridó Potiguar. 

A partir do cruzamento dos dados dos municípios da amostra, elaborou-se a Tabela 3, 

abaixo, onde se verifica que os dois municípios que apresentam a população com mais de 40 

mil habitantes (I), Caicó e Currais Novos, ambos polos econômicos e referências na Região, 

obtiveram um valor anual do FPM que, no primeiro município, representa apenas 17,16% dos 

benefícios previdenciários, já no segundo, tem a representatividade de 15,61%. 

 

 Tabela 3: Cruzamento dos dados dos municípios da amostra: 

Faixas populacionais Municípios 
Benefícios Emitidos 
por Clientela no Ano 

(em R$) 

Valor anual do 
FPM 2020 (em 

R$) 

Diferença 
percentual (%) 

I Caicó 173.294.682 29.732.855 17,16 

I Currais Novos 158.773.170 24.777.379 15,61 

II Jucurutu 47.029.518 14.866.428 31,61 

II Parelhas 49.404.799 14.866.428 30,09 

III Acari 24.017.688 9.910.952 41,27 

III 
Jardim do 
Seridó 

37.216.532 9.910.952 26,63 

IV Cruzeta 9.614.061 7.433.214 77,32 

IV Florânia 24.100.905 7.433.214 30,84 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Dentre os outros dois grupos da pesquisa (II e III), foi possível observar que o valor no 

ano de 2020, repassado pela União, representou entre 26,63% e 41,27% dos recursos 

previdenciários recebidos, seguindo a ordem: Parelhas – 30,09% e Jucurutu – 31,61% que 

compõem o grupo (II), seguido de Jardim do Seridó – 26,63% e Acari – 41,27% do grupo (III).  

No grupo (IV), Cruzeta apresentou uma percentagem dos benefícios recebidos bem 

próxima ao FPM, com uma representatividade de 77,32% do FPM em relação aos benefícios. Já 

o município de Florânia, teve o montante do FPM com apenas 30,84% em relação ao valor dos 

recursos previdenciários. 

As diferenças entre os valores recebidos pelos beneficiários do INSS e os valores de FPM 

repassados aos respectivos municípios podem ser mais claramente visualizados com o auxílio 

do Gráfico 1, abaixo: 

 

Gráfico 1 – Cruzamento dos dados dos benefícios recebidos com o FPM 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Todos os municípios escolhidos para a pesquisa obtiveram percentuais de contribuições 

previdenciárias elevados em relação ao FPM recebido pelas administrações municipais no ano 

de 2020, alguns apresentando até cinco vezes o valor do FPM, demonstrando considerável 

relevância dos benefícios previdenciários para esses municípios, pelo fato de serem uma sólida 

injeção de recursos nas suas economias. 

Corroborando com estes resultados, a pesquisa de Carvalho (2013, p.103), insere que 

os recursos constitucionais repassados pelo Governo Federal através do Sistema Único de 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

4302 

Saúde – SUS, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação – FUNDEB e do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, 

“acompanhados dos valores de aposentadorias de pensões pagos pelo Regime Geral de 

Previdência, são os principais motores a mover a economia da grande maioria dos municípios 

maranhenses (...)”. Sendo que em muitos destes municípios a soma destes recursos 

constitucionais recebidos não alcançam os valores pagos como benefícios sociais pela 

Previdência à população destes municípios. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

De acordo com os dados do INSS e dos 08 (oito) municípios analisados observou-se no 

estudo que a parcela da população da Região Intermediária de Caicó, beneficiária dos recursos 

da Previdência, apresenta variação entre 9% até 24%.  

O município que apresenta menor percentual de habitantes beneficiários da 

Previdência, apenas 9%, é Cruzeta. Apesar do percentual parecer pouco, o valor recebido é 29% 

maior que o valor recebido do FPM no mesmo ano. Portanto, merece destaque como acréscimo 

na economia local. Se este percentual menor já se mostra representativo para a economia de 

um município, os que apresentam 15% a 24% da parcela da população que recebe benefícios 

são ainda mais relevantes.  

Municípios como Caicó e Currais Novos, duas referências na contribuição econômica da 

Região, destacam ainda mais a importância dos beneficiários do INSS. O primeiro município, 

Caicó, chega a apresentar o total de benefícios 5,8 vezes o valor de FPM recebido pela prefeitura 

municipal e Currais Novos 6,4 vezes, quando comparados com o FPM de 2020. Esses valores 

desempenham o importante papel de aquecer e contribuir para sustentar a economia dessa 

Região. 

Assim, através desse estudo, constatou-se que o volume dos benefícios previdenciários 

podem ser fundamentais no estímulo da economia da Região Intermediária de Caicó, através 

do aquecimento da economia, pois com a redistribuição de recursos da Previdência há a injeção 

de dinheiro nos municípios. Logo, é possível concluir, com base nesta pesquisa, que os 

benefícios oferecidos pelo Governo Federal através da Previdência Social, exercem um papel 

de grande relevância para o desenvolvimento econômico e social da Região Intermediária de 
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Caicó, chegando a ter uma parcela de participação na economia maior que o FPM, verificado 

em todos os municípios da amostra. 
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