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A previdência não é apenas um benefício individual 
Discute-se a reforma da previdência como se o benefício pago ao aposentado ou pensionista fosse 
valor que se encerrasse em si. Não é. A previdência é mais do que o pagamento do benefício a este 
ou aquele beneficiário. É, na economia do país, elemento essencial. No estado de São Paulo, o mais 
rico do país, há 645 municípios e, dos 611 municípios com balanço de 2018 já publicado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional, 205 apresentam montante pago pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) a seus cidadãos aposentados e pensionistas superior ao total da respectiva receita 
orçamentária. Nessas localidades, os beneficiários, que recebem em média R$1.200,00 por mês, 
girarão a economia local em volume que ultrapassa ao da arrecadação de tributos. 
 
Tabela 1 – total dos 205 municípios do Estado de São Paulo cuja soma de valores transferidos pelo 
INSS aos assistidos é superior à receita orçamentária da localidade - 2018 

Receita Orçamentária em 2018 50.479.896.765,34R$  

população 16.316.418

valor médio da receita por habitante - ano 3.093,81R$                     

Total pago pelo INSS no ano 60.116.157.393,73R$  

beneficários da previdência 3.213.235

valor médio do benefício - ano 18.708,92R$                   

Municípios do estado de São Paulo com valor transferido pelo INSS 
superior à receita orçamentária. 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional e Secretaria de Previdência  
 
Proporção elevada de assistidos nos municípios 
Para população de 45,5 milhões de habitantes em dezembro de 2018, segundo estimativa do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado de São Paulo registrava, de acordo com 
INSS, 7,8 milhões de beneficiários de previdência, o equivalente a 17,1% do total. Considerando-se 
intervalos de frequência, mais de 111 municípios do estado concentram entre 18 e 21 aposentado e 
pensionista para cada 100 habitantes. Há casos com proporção bem maior, entre eles São Caetano 
do Sul com 58.445 assistidos do INSS para população de 160.275 habitantes, 36% do total, e o de 
Santa Rita d´Oeste, cuja população de 2.510 habitantes inclui 980 aposentados e pensionistas, 39% 
do total.  
 
 



 
 
 

Gráfico 1 – frequência de aposentados e pensionistas em relação à população dos municípios do 
estado de São Paulo – dezembro de 2018 

 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional e Secretaria de Previdência 
 
Previdência distribui renda 
Dados da Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal do Brasil (ANFIP), ano-base 2017, 
apontam que em 4.896 municípios do Brasil, 87,9% do total, o pagamento de benefícios do regime 
geral de previdência (INSS) é superior ao total arrecadado para a previdência. Aqui está um dos mais 
efetivos meios de distribuição de renda no país.  
 
Tabela 2 – munícipios com montante dos benefícios pagos pelo INSS superior ao total arrecadado 
para a previdência – 2017 – grandes regiões 

municípios % do total

Centro-Oeste 458 362 79,0%

Nordeste 1.794 1.631 90,9%

Norte 453 373 82,3%

Sudeste 1.669 1.462 87,6%

Sul 1.191 1.068 89,7%

total Brasil 5.570 4.896 87,9%

Fonte: ANFIP - "A previdência social e a economia dos municípios"
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