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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar a viabilidade de contribuição individual no 

contexto da previdência social e privada para fins de aposentadoria do empresário, nos 

diferentes tipos societários. Buscou-se identificar as principais modalidades previdenciárias, 

considerando as mudanças e transições propostas pelas novas regras da Previdência Social, bem 

como uma avaliação acerca das tipologias disponíveis na Previdência Privada, considerando 

aspectos econômicos e financeiros. A finalidade foi apresentar um comparativo sobre as formas 

de contribuição e quais os melhores planos de previdência conforme objetivo de cada 

empresário. Quanto à metodologia, a pesquisa teve natureza teórica, utilizando material 

bibliográfico e documental e, quanto ao tratamento, foi qualitativa e quantitativa. Segundo o 

procedimento técnico de coleta dos dados, a pesquisa foi realizada a partir de estudo de campo. 

Os casos foram selecionados intencionalmente, envolvendo dados de um Microempreendedor 

Individual (MEI), um empresário de sociedade Ltda. e um contribuinte individual. A coleta de 

dados foi desenvolvida a partir de seleção de materiais bibliográfico sobre o tema e também de 

informações das demonstrações contábeis e documentos de contribuição previdenciária das 

categorias empresariais pesquisadas referente ao exercício de 2020. As simulações dos planos 

privados foram realizadas diretamente nos sites do Banco do Brasil e do Banco Santander. Os 

dados foram analisados com base na legislação vigente, considerando as modalidades 

empresariais, suas características e elementos da previdência social, incluindo contribuições, 

questões temporais, benefícios, além de discussão acerca da contribuição individual. Os 

resultados mostraram que nos três casos analisados é mais vantajoso aos empresários 

permanecer contribuindo para a Previdência Social, pois ao migrarem para os planos privados 

o valor das contribuições mensais superam a contribuição realizada ao INSS (Empresário R 

+57,5%, Empresária S +24,3% e Empresária G +123,8%) considerando cada categoria 

empresarial e o valor da aposentadoria complementar. A conclusão é de que os resultados do 

estudo possibilitaram a construção de um paralelo de informações que podem servir de 

orientação às categorias empresariais pesquisadas, garantindo maior segurança acerca do 

processo de contribuição previdenciária e vantagens ou desvantagens futuras de cada forma de 

adesão. 

 

Palavras-chave: Contabilidade. Contribuição. Empresários. Previdência Social. Plano Privado. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste estudo, a discussão está centrada na aposentadoria das diferentes categorias 

empresariais (MEI - Microempreendedor Individual; empresa limitada - Ltda e empresa 

individual, destacando as possibilidades e a viabilidade das diversas formas de contribuição 

(social e privada) e o impacto que isso gera no processo previdenciário dessa classe. 

O tema surge como importante ao contexto socioeconômico, considerando o advento 

da Reforma da Previdência, bem como conduz a análise do papel da Contabilidade, 

especialmente no âmbito tributário e previdenciário, para a análise das opções e garantias aos 

empresários acerca de como planejar sua aposentadoria. 

Conforme Lavinas e Araújo (2017, p. 633), as “mudanças no desenho de qualquer 

regime previdenciário público redefinem o escopo dos benefícios e seus impactos em termos 

de redistribuição do presente para o futuro”. Analisar esse contexto é a finalidade desse estudo, 

como forma de entender melhor as alternativas viáveis para cada empresário e contribuinte 

individual, gerando informações que possam oportunizar garantias e escolhas adequadas à 

aposentadoria dos diferentes tipos de empreendedores. 

Assim, apresenta-se nesta seção a temática do presente estudo, evidenciando uma visão 

geral acerca do assunto, sua delimitação, problema de pesquisa, objetivos e justificativa para 

seu desenvolvimento. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA 

 

As mudanças na previdência social têm ampliado a discussão acerca da contribuição 

das diversas categorias empresariais. A realidade dos empreendedores muitas vezes os levam a 

não ter planejamento específico com relação ao futuro, não se preparando para a aposentadoria. 

Além disso, a falta de conhecimento acerca das possibilidades e regras previdenciárias nos 

diferentes enquadramentos e categorias societárias é algo que pode trazer prejuízos ao longo do 

tempo, levantando inúmeras questões acerca de qual a melhor alternativa de contribuição para 

o alcance de benefício futuro. 

Desse modo, considera-se como problema central a ser respondido ao longo deste 

estudo: qual a viabilidade de contribuição para fins de aposentadoria do empresário, nos 

diferentes tipos societários e na contribuição individual, no âmbito da Previdência Social e 

Privada? 
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1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 

O presente estudo delimita-se em analisar o universo da previdência social das 

diferentes categorias empresariais – MEI (Microempreendedor Individual), empresa limitada 

(Ltda.) e empresa individual. Considera tanto as opções de contribuição no regime geral e 

quanto no sistema individual de previdência privada, comparando-os para identificar as 

peculiaridades apresentadas por cada natureza e as melhores opções de contribuições de acordo 

com cada situação. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a viabilidade de contribuição para fins de aposentadoria do empresário, nos 

diferentes tipos societários e na contribuição individual, no âmbito da Previdência Social e 

Privada. 

 

 1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar as principais modalidades previdenciárias, contribuições e benefícios para 

empresários brasileiros; 

b) Analisar as modalidades previdenciárias disponíveis, considerando aspectos 

econômicos e financeiros; 

c) Comparar as modalidades previdenciárias buscando identificar a melhor opção 

conforme objetivo do empresário. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

          A previdência social é tema de grande relevância no contexto socioeconômico e, por 

isso, também é assunto a ser discutido na área contábil. O fato de que nem sempre os 

empresários se preparam para a aposentadoria e a complexidade de elementos que compõem o 

sistema previdenciário brasileiro, faz com que discutir a contribuição previdenciária para 
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empresários de diferentes categorias seja importante, especialmente a partir das mudanças 

geradas pela Reforma da Previdência ocorrida em 2019. 

         Pensar a contribuição para a previdência exige dos empresários algumas análises e 

escolhas, necessitando um correto enquadramento e a certeza de que sua opção seja viável e 

traga o benefício almejado no longo prazo. O que muitas vezes ocorre é que muitos empresários 

não fazem essa análise, não pensam na sua própria aposentadoria ou não possuem 

esclarecimentos suficientes para fazerem as melhores opções de contribuição previdenciária de 

acordo com sua situação empresarial e privada. 

         Nessa perspectiva, justifica-se a importância da discussão acerca das diferentes 

possibilidades e a viabilidade de contribuição para fins de aposentadoria do empresário, 

considerando os tipos societários e também a questão da contribuição individual. Cumpre 

salientar que, a partir da categoria societária na qual o empresário está enquadrado, seja como 

MEI, empresa limitada (Ltda.), bem como, contribuinte individual, podem ser observadas 

diferentes regras com relação à contribuição previdenciária. Nesse processo muitas dúvidas 

também surgem no caso dos empresários migrarem para uma previdência privada ao invés de 

se manterem no regime geral de contribuição. 

         Desse modo, a realização deste estudo tem relevância, seja pelo assunto ou pela sua 

importância no atual cenário socioeconômico. Isso inclui a necessidade do tema ser 

aprofundado no contexto contábil dando aos profissionais da área maior segurança no repasse 

de informações, auxiliando corretamente seus clientes nesse processo. Ademais, justifica-se a 

pesquisa como forma de ampliar e disseminar o conhecimento sobre as possibilidades de 

contribuição, questões temporais e de custo, bem como trazendo um debate sobre as vantagens 

e desvantagens da adesão no sistema geral ou acerca da previdência privada nas diferentes 

categorias empresariais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção é apresentada a base teórica do presente projeto, considerando conceitos-

chave para a compreensão da temática a ser desenvolvida ao longo da pesquisa. Desse modo, 

destacam-se as características dos empreendedores e categorias empresariais, modalidades 

previdenciárias, mudanças trazidas pela reforma da previdência e o papel da contabilidade no 

planejamento tributário e previdenciário. 

 

2.1 EMPREENDEDORES E CATEGORIAS EMPRESARIAIS 

 

O empreendedorismo é um processo fundamental para a economia, estando associado 

com o ato de inovar e de estabelecer novas formas de atuar e obter resultados ou oportunidades, 

sendo que tem evoluído conforme a sociedade e as organizações vão se transformando. 

Considerando como uma forma de ser, o conceito de empreender vai muito além do que estamos 

acostumados a ver nos livros de administração. Empreendedor é alguém que sonha e busca 

transformar esse sonho em realidade. Assim, a essência do empreendedorismo está na 

percepção a aproveitamento das novas oportunidades no âmbito dos negócios (LUZ; GONDIM, 

2008). 

Uma análise acerca da representatividade do empreendedorismo é a seguir apresentada: 

 

O empreendedorismo é fator determinante para o alcance de melhoria na condição 

econômica de um país. O empreendedor, como protagonista do desenvolvimento de 

uma nação, por gerar e movimentar riquezas, possibilita que os produtos do seu 

trabalho tenham reflexos sobre todos os outros setores da sociedade. Tal modelo 

encontra-se presente na maioria dos países e é também parte do modelo político-

econômico da nação brasileira (RODRIGUES; FERRER; SIMÕES, 2016, p. 227). 

   

Nesse sentido, Silva (2009) destaca que o empreendedor é visto como um indivíduo que 

cria ou inicia algo novo e consegue gerar lucro. O processo empreendedor é formado pelo 

empreendedor, projeto e capital, justamente nessa ordem. Assim, quando um empreendimento 

não tem êxito, isto é, decorre da falha de um desses componentes ou da combinação deles. 

Ainda sobre a caracterização do empreendedorismo, cumpre salientar:  

 

[...] é uma área de negócios em que se busca entender como surgem as oportunidades 

para criar algo novo (novos produtos ou serviços, novos mercados, novos processos 

de produção ou matérias primas, novas formas de organizar as tecnologias existentes), 

enfim, inovações, como são descobertas ou criadas por indivíduos específicos que 

utilizam vários meios para explorar ou desenvolver essas inovações (SILVA, 2009, p. 

36). 
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         A atividade empreendedora está associada à formação dos negócios e das empresas. 

Com base no Código Civil (CC), art. 966, considera-se empresa a atividade econômica 

organizada para produção ou a circulação de bens ou serviços. Compete à atividade empresarial 

características como profissionalismo, que significa que o empresário atua com habitualidade, 

em nome próprio e com o domínio de informações, sobre o produto ou serviço que está 

colocando no mercado, fins lucrativos, e organização de fatores com o capital, a matéria-prima, 

a mão-de-obra e a tecnologia empregada (SCALCO; BAINHA, 2012). 

         De acordo com o Sebrae (2020), de forma sintetizada, as categorias empresariais são 

assim descritas: 

a) Empresário Individual: exerce em nome próprio uma atividade empresarial. Atua 

individualmente, sem sociedade, tendo responsabilidade ilimitada (responde com seus bens 

pessoais pelas obrigações assumidas com a atividade empresarial). O empresário pode exercer 

atividade industrial, comercial ou prestação de serviços, exceto serviços de profissão 

intelectual. 

b) MEI - Microempreendedor Individual: é o empresário individual com receita bruta 

anual até R$ 81.000,00 no ano (1º de janeiro à 31 de dezembro) ou R$ 6.750,00 em média por 

mês de atuação para o primeiro ano de exercício das atividades, optante pelo Simples Nacional 

e SIMEI. 

c) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI: atuação individual - 

sem sócios. Responsabilidade do empresário é limitada ao capital social (valor do investimento, 

em dinheiro ou bens). Obrigatoriedade de capital social integralizado de no mínimo 100 salários 

mínimos. A EIRELI é uma pessoa jurídica, com patrimônio próprio, não se confundindo com 

a pessoa física do empreendedor e seu respectivo patrimônio. 

d) Sociedade Empresária:  neste tipo de empresa é possível a atuação coletiva entre dois 

ou mais sócios, sendo sua responsabilidade limitada ao capital social. Deverá adotar uma das 

espécies de sociedade existentes (S/A, Sociedade Limitada - LTDA, etc.). A espécie de 

sociedade empresária mais adotada no Brasil é a Sociedade Limitada (LTDA.), por ser mais 

simples e pela proteção ao patrimônio pessoal dos sócios. 

e) Sociedade Simples: pessoa jurídica com atuação coletiva, ou seja, 02 (dois) ou mais 

sócios. A responsabilidade dos sócios é ilimitada, porém, poderá adotar a espécie societária de 

Sociedade Limitada - Sociedade Simples Ltda. Presta serviços de profissão intelectual, de 

natureza científica, artística ou literária, sem elemento de empresa (ex. médicos, dentistas, 

engenheiros, arquitetos, etc.). 
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f) Sociedade Limitada Unipessoal: pelo advento da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 

2019 (Lei da Liberdade Econômica), a Sociedade Limitada, que até então somente poderia ser 

constituída na forma pluripessoal (duas ou mais pessoas), passou a ser admitida na forma 

unipessoal – § 1º e 2º do Art. 1.052 do Código Civil Brasileiro, incluídos pela Lei da Liberdade 

Econômica). Nesse passo, a Sociedade Limitada Unipessoal passou a ser possível com o 

registro dessa Pessoa Jurídica com capital social inferior a cem vezes o salário mínimo vigente, 

conforme exigido para a figura do EIRELI. 

         Além da tipologia, as empresas podem ser diferenciadas pelo seu porte ou tamanho, 

especialmente associado as questões de faturamento. Nessa classificação as empresas podem 

ser microempresa – ME, podendo optar pelo Simples Nacional e possuem faturamento anual 

máximo de R$ 360.000,00; Empresa de Pequeno Porte – EPP, também podendo optar pelo 

Simples Nacional e possuem faturamento anual superior a R$ 360.000,00 e inferior a R$ 

4.800.000,00; e, Empresa de Médio e Grande Porte, as quais podem ser diferenciadas a partir 

da quantidade de funcionários ou faturamento (PINTO, 2011). 

         Considerando o objeto de discussão deste projeto, destaca-se a seguir as categorias 

empresariais que serão analisadas neste estudo. 

 

2.1.1 Microempreendedor individual – MEI 

 

A Lei do Microempreendedor Individual (MEI) foi criada em 01 de julho de 2009 e 

introduzido pela Lei Complementar nº 128/08 e inserido na Lei Geral da Micro e Pequena 

Empresa que possibilita a formalização de empreendedores por conta própria. O 

microempreendedor individual poderá optar pelo recolhimento dos impostos e contribuições 

abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, independentemente da receita 

bruta por ele auferida no mês, facilitando ainda mais o procedimento fiscal destes 

empreendedores (IBRAHIM, 2009).   

O microempreendedor individual é a pessoa que trabalha por conta própria e que se 

legaliza como pequeno empresário. De acordo com a Lei nº 128/08, art. 18-A, poderá se tornar 

um microempreendedor individual o trabalhador que cumprir as seguintes exigências para 

legalização: ter uma receita bruta anual igual ou inferior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); 

ser optante pelo Simples Nacional; exercer atividades dos anexos I, II e III do Simples Nacional, 

assim como as atividades autorizadas pelo CGSN; possuir estabelecimento único, sem filiais; 

não participar de outra empresa como sócio, titular ou administrador; ter apenas um empregado 
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que receba no máximo um salário mínimo federal ou piso salarial da categoria profissional; e 

estar em condições de optar pelo Simples Nacional (BRASIL, Portal do Empreendedor 2020). 

A partir da Lei do MEI o microempreendedor poderá ter acesso a diversos benefícios 

legais como salário maternidade, auxílio doença e aposentadoria. Contudo, mensalmente deve 

fazer o recolhimento dos valores exigidos e também preencher o Relatório Mensal das Receitas 

com informações sobre seu faturamento do mês a que se refere e anexar ao relatório as notas 

fiscais de compras de produtos e serviços, bem como, as notas fiscais que emitir. Anualmente, 

está obrigado a declarar o valor faturado no ano anterior (SILVA et al., 2014). 

No Portal do Empreendedor (BRASIL, 2020) estão descritas as atividades que podem 

ser optantes do MEI, além dos benefícios que a adesão pode trazer ao empreendedor e sua 

família. A Resolução nº 58/2009, atualizada pela Resolução nº 78/2010, regulamentou o 

capítulo da Lei Complementar nº 128/08 que criou o Empreendedor Individual e suas 

atividades, figura jurídica que entra em vigor dia 1º de julho de 2009. 

O processo de formalização com base na Lei do MEI é simples. Segundo o Portal do 

Empreendedor, a formalização é gratuita e pode ser feita diretamente no portal via internet pelo 

próprio empreendedor, por empresa contábil ou também pelo Sebrae. Tendo em vista que a 

formalização é feita pela internet, o CNPJ, a inscrição na Junta Comercial, no INSS e o Alvará 

Provisório de Funcionamento são obtidos imediatamente, gerando um documento único, que é 

o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI. Não há a necessidade 

de assinaturas ou envio de documentos e cópias. Tudo é feito eletronicamente (BRASIL, 2020). 

Ao se tornar um Empreendedor Individual sob a figura jurídica do MEI, o optante pelo 

SIMEI recolhe todos os impostos incidentes sobre sua receita através do Documento de 

Arrecadação do Simples Nacional Microempreendedor Individual (DASMEI). E após a 

formalização, o empreendedor terá os seguintes custos: previdência: R$ 51,15 por mês; estado: 

R$ 1,00 fixo por mês, se a atividade for comércio ou indústria; município: R$ 5,00 fixos por 

mês, se a atividade for prestação de serviços. 

         A adesão ao MEI traz inúmeros benefícios e vantagens ao microempreendedor. 

Especialmente com relação à cobertura previdenciária para o empreendedor e sua família 

destaca-se: 

 

 

 

 

Para o Empreendedor: 
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Aposentadoria por idade: mulher aos 62 anos e homem aos 65. É necessário contribuir 

durante 15 anos pelo menos e a renda é de um salário mínimo; 

Aposentadoria por invalidez: é necessário 1 ano de contribuição; 

Auxílio doença: é necessário 1 ano de contribuição; 

Salário maternidade (mulher): são necessários 10 meses de contribuição; 

Para a família: 

Pensão por morte: a partir do primeiro pagamento em dia; 

Auxílio reclusão: a partir do primeiro pagamento em dia (BRASIL, 2020, s/p).  

 

Além disso, o empreendedor tem acesso a serviços bancários, incluindo crédito; apoio 

técnico do Sebrae sobre a atividade exercida; possibilidade de crescimento em um ambiente 

seguro; desempenhar a atividade de forma legal, sabendo que não sofrerá ações do Estado; 

formalização simplificada e sem maiores burocracias; baixo custo da formalização em valores 

mensais fixos; e simplificação no processo de baixa e ausência de pagamento de taxas (SOUZA, 

2010). 

No Portal do Empreendedor a descrição dos benefícios para o MEI abrange: cobertura 

previdenciária, contratação de um funcionário com menor custo, isenção de taxas para o registro 

da empresa, ausência de burocracia, acesso a serviços bancários, inclusive crédito, compras e 

vendas em conjunto, redução da carga tributária, controles simplificados, emissão de alvará 

pela internet, facilidade para vender para agentes públicos, apoio técnico do Sebrae na 

organização do negócio, possibilidade de crescimento como empreendedor e segurança jurídica 

(BRASIL, 2020). 

         Segundo Silva et al. (2010), a Lei do MEI tem finalidade econômica, social e contábil. 

A finalidade econômica está relacionada ao fato de que se os trabalhadores estão expostos no 

mercado capitalista, principalmente ao desemprego, à vulnerabilidade frente ao 

desenvolvimento tecnológico, competitividade, qualificação profissional, informalidade, etc., 

esta lei pode ser uma alternativa para superar esses problemas. Também não se pode 

desconsiderar que um dos propósitos de impacto da Lei MEI está centrado no aspecto social, é 

proporcionar aos trabalhadores informais direitos trabalhistas e das garantias sociais.  

 

2.1.2 EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada) 

 

         Esse modelo de empreendimento, criado a partir da Lei nº 12.441/2011 que alterou o 

Código Civil sendo acrescido ao art. 980-A, teve como objetivo legalizar negócios como 

sociedade limitada, eliminando a figura do sócio “fantasma”, e dando a oportunidade do 

empresário, sozinho, abrir sua empresa.  
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Apesar de a criação da EIRELI ser motivada pela necessidade de extinguir as 

sociedades limitadas fictas e possibilitar a separação de patrimônios de pequenos e 

médios empresários, acabou o texto legal por excluir uma parcela dos pequenos 

empresários, tendo em vista a exigência de um capital social basilar de cem vezes o 

salário mínimo. Destarte, restou ceifada a possibilidade de constituição da EIRELI 

pelos menores empreendedores (RODRIGUES; FERRER; SIMÕES, 2016, p. 228). 

 

Assim, se até poucos anos atrás a abertura de uma empresa no regime sociedade limitada 

exigia a existência de, pelo menos, um sócio, a nova modalidade EIRELI foi construída para 

oportunizar menor desconforto ao empreendedor que quer ser empresário individual. Essa 

modalidade é uma representação jurídica na qual apenas o titular, que é o único dono, possui 

responsabilidade limitada com as obrigações de uma empresa (FEITOSA, 2020). 

Dentre as vantagens da EIRELI estão o exercício da atividade empresarial por uma 

pessoa com responsabilidade limitada, sem comprometer o patrimônio pessoal, onde em caso 

de dívidas pelo negócio, apenas o patrimônio social da empresa será utilizado para quitá-las; a 

redução da informalidade, com a regularização da situação do empresário individual, que 

exercia a atividade à margem da lei; a maior liberdade ao empresário para escolher o modelo 

de tributação que melhor adapte a sua atividade ao porte da empresa, podendo optar, inclusive, 

pelo Simples Nacional; o incentivo à inovação tecnológica e o PAT (Programa de Alimentação 

do Trabalhador); e não ter nenhum tipo de limite de faturamento (SEBRAE, 2020). 

Salienta-se que os ramos de atuação permitidos para uma EIRELI são extensos e 

abrangem todas as atividades rurais, industriais, comerciais e também de serviços. O Quadro 1 

mostra algumas diferenças entre essa e outras categorias empresariais: 

 

Quadro 1 – Diferenças entre a EIRELI e outras categorias empresariais 

EIRELI x MEI EIRELI x Empresário 

Individual 

EIRELI x Sociedade LTDA 

- No MEI não há necessidade de 

dispor de capital mínimo 

- Na EIRELI é exigido capital 

mínimo, não havendo exigência de 

sócio. 

- O faturamento anual do MEI não 

pode ultrapassar R$ 81 mil por ano. 

- Na EIRELI não há limitação de 

faturamento. 

  

- Liderança exercida, nos dois 

casos, de maneira individual. 

- Na EIRELI permite-se a 

separação do patrimônio pessoal do 

patrimônio da empresa, pois existe 

a garantia do negócio por um 

capital mínimo de 100 vezes o valor 

do salário mínimo, disponibilizado 

no ato do registro. 

- No caso do empresário individual, 

as dívidas contraídas podem ser 

garantidas também pelo patrimônio 

pessoal. 

- A Sociedade LTDA exige que 

haja de sócios. 

- EIRELI exercida de forma 

individual. 

- Ambas podem ser empresas 

optantes do Simples (com definição 

do porte pelo faturamento até R$ 

360 mil/ano como microempresa e 

até R$ 4,8 milhões como EPP. 

Fonte: Adaptado pela autora de Sebrae (2020). 
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Considerando as desvantagens, Feitosa (2000) enumera a principal, que está relacionada 

ao valor do capital social obrigatório (100 salários mínimos vigentes), que é considerado alto 

demais. Outro ponto negativo é que o titular pode ter apenas uma EIRELI, sendo que caso 

queira abrir uma segunda empresa, ele necessariamente precisa escolher outro formato 

(empresário individual, sociedade limitada (Ltda) ou sociedade anônima), pois ninguém pode 

ter duas empresas no formato EIRELI. 

Não existe legislação previdenciária própria de empresa EIRELI, assim, terá sua 

contribuição previdenciária como de uma empresa normal (20% parte patronal, RAT, 

Terceiros), salvo se esta EIRELI for optante pelo Simples Nacional, situação que seguirá a 

contribuição previdenciária específica do enquadramento (EMPRESÁRIO, 2020). 

 

2.1.3 Empresário individual 

 

O empresário individual (anteriormente chamado de firma individual) é aquele que 

exerce em nome próprio uma atividade empresarial. Para Requião (2004) empresário individual 

não possui personalidade jurídica, característica adstrita às sociedades empresárias, ou seja, não 

se diferencia a pessoa natural e a pessoa que exerce a atividade empresarial, sendo o CNPJ 

apenas elemento para fins tributários, uma vez que o fisco o equipara a pessoa jurídica para 

tratamento do imposto de renda e para conferir-lhe os benefícios do SIMPLES, caso se 

caracterize, pela receita bruta auferida, como ME e EPP. 

         De acordo com Campinho (2003) o empresário individual, pela sua condição legal, 

responderá com todas as forças de seu patrimônio pessoal em caso de execução pelas dívidas 

contraídas. Ademais, não há que se confundir o empresário individual como sócio de uma 

sociedade empresária. O sócio, com efeito, não é empresário, mas sim integrante de uma 

sociedade empresária. O empresário poderá ser pessoa física, que explore pessoal e 

individualmente a empresa (empresário individual), ou uma pessoa jurídica, a qual, detentora 

de personalidade jurídica própria, distinta da de seus membros, exerce diretamente a atividade 

econômica organizada (sociedade empresária). 

         Para fins previdenciários, as empresas, exceto aquelas que são tributadas pelo Simples 

estão sujeitas ao pagamento do INSS Patronal – uma contribuição da pessoa jurídica para a 

Previdência Social. Para que um empreendedor possa ingressar no regime do INSS para 

empresários, ele deve se tornar um contribuinte individual. Assim, o empresário individual que 

pode ter mais de um funcionário, tem tributação diferenciada do MEI. A sua contribuição 

previdenciária será a partir das regras para contribuinte individual (podendo optar até o teto da 
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aposentadoria, o mesmo se aplicando aos outros tipos societários, EIRELI, Sociedade Ltda. 

(onde o sócio ou o titular). O recolhimento nesse caso se dará de acordo com o pró-labore 

recebido (GOUVEIA; CONCEIÇÃO, 2020). 

 

2.1.4 Sociedade empresária 

 

         A sociedade por quotas de responsabilidade limitada é a sociedade empresária com o 

capital social dividido em quotas, na qual os sócios respondem pelas obrigações sociais até o 

limite de sua participação integralizada no capital social (COELHO, 2006).  

 

Dentre as sociedades empresariais brasileiras, as limitadas são comumente utilizadas 

para a exploração da atividade comercial, contribuindo, direta ou indiretamente para 

a produção e circulação de riquezas no país. A sociedade limitada, com exceção à 

EIRELI, é formada por pluralidade de pessoas que se reúnem com a finalidade de 

praticar o comércio, exercendo os elementos da empresa conforme determina o artigo 

966 do Código Civil, profissionalismo, uma atividade econômica organizada na 

produção ou circulação de bens ou serviços (TIYODA; GUIOTOKU; SÁ, 2014, p. 

317). 

           

Devido a sua importância, esse tipo de sociedade empresária tem grande 

representatividade no meio econômico. Constitui-se por meio de contrato social, no qual as 

partes ajustam interesses recíprocos, obedecendo os dispositivos legais (arts. 1.052-1.087 CC), 

bem como escolhendo a legislação que será aplicada de forma supletiva em seu contrato social, 

quando as disposições legais forem omissas (COELHO, 2006). 

         Sobre a contribuição previdenciária do contribuinte individual empresário, destaca-se a 

aplicação da alíquota de 20% (vinte por cento) sobre o respectivo salário-de-contribuição (pró-

labore), observados os limites mínimo e máximo. A outra opção é a contribuição pelo Plano 

Simplificado (alíquota de 11%), não tendo, neste caso, o segurado direito à aposentadoria por 

tempo de contribuição (EMPRESÁRIO, 2020). 

 

2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

A Previdência Social tem como finalidade “evitar a queda brusca da renda na velhice, 

garantir renda ao segurado no caso de alguma contingência (acidente, gravidez, doença, velhice, 

entre outros) e atuar na redução da pobreza e movimentação da economia via consumo” 

(SEVERINO, 2016, p. 685).  
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Ainda conforme o autor, a previdência visa assegurar o direito a aposentadoria, além da 

proteção do trabalhador em casos de impossibilidade permanente ou temporária de receber 

remuneração do trabalho. Além disso, tem o objetivo de movimentar a economia, transferindo 

renda em forma de direitos sociais previdenciários e assistenciais, sendo mecanismo 

fundamental para manter a economia dinâmica. 

         A Constituição Federal de 1988 regula, especialmente a partir do art. 194 e seguintes, 

as disposições relacionadas à Seguridade Social, compreendendo um conjunto integrado de 

ações da iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade civil, destinadas a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à assistência e à Previdência Social. A dimensão da saúde, a cargo do Sistema 

Único de Saúde, é regulamentada pela Lei nº 8.080/90. A assistência fica a cargo do Instituto 

Nacional de Seguro Social, regulamentada pela Lei nº 8.742/93; e a previdência, regulamentada 

especialmente pela Lei nº 8.212/91 (Lei de Custeio), Lei nº 8.213/91 (Lei de Benefícios) e 

Decreto nº 3.048/99 (norma infra legal regulamentadora geral do plano de benefícios e 

beneficiá- rios do RGPS) (RUBIN, 2015). 

A Previdência Social se organiza em três regimes distintos – Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS), Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e Regime de 

Previdência Complementar (RPC):  

 

a) Regime Geral de Previdência Social (RGPS): fundamentado no art. 201 da 

Constituição Federal, é de caráter contributivo e de filiação obrigatória, de âmbito 

nacional. Originalmente destinado aos trabalhadores do setor privado e aos 

funcionários públicos celetistas, é também aplicável aos servidores titulares de cargos 

efetivos não vinculados a regime próprio; admite Previdência Complementar. 

b) Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): contempla os servidores públicos 

titulares de cargos efetivos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, conforme previsto no art. 40 da Constituição Federal, e os militares dos 

Estados e do Distrito Federal. De filiação obrigatória e compulsória a partir da 

instituição por lei de iniciativa do poder executivo do respectivo ente federativo, 

segundo regra geral, é de caráter contributivo, deve observar equilíbrio financeiro e 

atuarial, admite a constituição de fundo integrado de bens, direitos e Ativos diversos 

e, como o regime geral, funciona como um seguro para utilização nas situações de 

risco social e benefícios programados de aposentadorias, além de pensões por morte 

aos dependentes do segurado. Assim como no RGPS, admite Previdência 

Complementar. 

c) Regime de Previdência Complementar (RPC): previsto no art. 202 da Constituição 

Federal, trata de regime de previdência privada de caráter complementar, sendo 

facultativo e organizado de forma autônoma em relação ao RGPS e ao RPPS, com a 

constituição de fundos que garantam o benefício contratado. Subdividem-se em 

Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC) e Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (EFPC) (LIMA; GUIMARÃES, 2016, p. 2). 
   

Nesse sentido, o sistema previdenciário brasileiro constitui-se a partir da previdência 

social básica, gerida pelo INSS e que regula o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 
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obrigatório e de repartição simples com solidariedade entre gerações e com tetos salariais 

mínimos e máximos; além dos regimes próprios de cada Estado e Municípios que agregam os 

servidores públicos; e do sistema privado de previdência complementar, que é financiado pelo 

sistema de capitalização (SEVERINO, 2016). 

A Previdência Social ao fazer parte da política de seguridade social, está voltada aos 

trabalhadores que perderam total ou parcialmente a sua capacidade laboral, seja de maneira 

permanente ou temporária, devido condições relativas à idade (velhice), doenças, invalidez, 

maternidade e reclusão ou mesmo morte. Os benefícios previdenciários pagos pelo INSS são 

basicamente os seguintes: auxílio doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, 

aposentadoria por tempo de contribuição (proporcional ou integral), aposentadoria especial, 

pensão por morte, salário-família, salário-maternidade e auxílio-reclusão (SIMÕES, 2009). 

         Especialmente com relação aos benefícios previdenciários, os mesmos são pagos para 

quem financia de alguma forma o RGPS, beneficiando ainda os dependentes diretos desses 

segurados, tendo assim que a Previdência é a única dimensão da Seguridade que exige do 

cidadão uma contraprestação (custeio). No Brasil, quem exerce atividade profissional que 

garanta remuneração só́ não integra a rede previdenciária a cargo do INSS se por expressa 

disposição de lei for excluído do regime geral (RUBIN, 2015). 

         Especialmente no caso dos empresários ou autônomos, o ingresso no RGPS se dá a partir 

da filiação no sistema como contribuinte individual. Esses segurados são amparados pelo 

sistema desde a publicação da Lei nº 9.876/1999. Constituem-se como aquele que exerce 

atividade laboral como sócios de empresa (empresário) ou profissional liberal. Como o próprio 

nome indica, ele tem, por regra, a responsabilidade de recolher diretamente sua contribuição 

previdenciária, com a liberdade de recolher sobre o mínimo ou sobre um teto, ciente de que o 

benefício previdenciário será́ pago, ao final, justamente sobre a média das suas contribuições 

ao sistema (RUBIN, 2015). 

         Os contribuintes individuais contribuem com a alíquota de 20% sobre o salário de 

contribuição, sendo o pagamento feito por meio de carnês ou na página da Receita Federal.  Os 

contribuintes individuais ainda podem optar pelo Plano Simplificado. Nesse caso, a alíquota 

cobrada é menor, para facilitar o acesso desses trabalhadores à Previdência. A diferença é que, 

nessa opção, não é possível se aposentar por tempo de contribuição, mas sim ao atingir a idade 

mínima, após o pagamento de 180 parcelas ao INSS pelas regras atuais. Nesse caso, a parcela 

para o contribuinte individual é de 11% do salário mínimo. Para o contribuinte individual 

enquadrado como MEI, a parcela é de 5% sobre o salário mínimo. Os benefícios do contribuinte 

individual envolvem aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário-família e salário-
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maternidade. As pessoas que forem declaradas como dependentes pelo contribuinte ainda têm 

direito à pensão por morte e ao auxílio-reclusão (INSS, 2020). 

         Considerando a previdência privada, cabe destacar que os planos complementares 

podem ser uma opção aos empresários, podendo diversificar a carteira de investimentos em 

seguridade a partir da aplicação de recursos nos sistemas privados de previdência. Para tanto é 

importante análise de perfil e do retorno financeiro futuro (EMPRESÁRIO, 2020).  

 

No Brasil, o Regime de Previdência Complementar (RPC) é facultativo, autônomo 

em relação ao RGPS e fundamentado na constituição de reservas que irão assegurar o 

pagamento dos benefícios no futuro, ou seja, é um regime de capitalização. O RPC é 

operado por entidades que são classificadas em Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar (EFPC) e Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC) 

com especificidades e características diferentes, assim como órgãos distintos de 

fiscalização para cada segmento (COSTANZI et al., 2017, p. 14). 

         

Assim, por ser um investimento, a previdência privada, torna-se um processo que 

precisa ser estudado e analisado adequadamente pelo indivíduo, pois a finalidade é que seja 

uma garantia de uma renda maior no período futuro, na aposentadoria. A maior expectativa de 

vida, bem como o nível de conhecimento e escolaridade do sujeito influenciam as escolhas 

relacionadas à previdência (COSTA; SOARES, 2017). O ingresso para a previdência privada 

tende a aumentar conforme a renda do trabalho ou renda familiar mensal per capita. Além disso, 

o sistema complementar previdenciário assume importância, estando associado à capacitação 

em educação financeira e previdenciária dos indivíduos e gerando um incremento nos 

rendimentos dos trabalhadores no mercado laboral (COSTANZI et al., 2017). 

 

2.2.1 A Reforma da Previdência 

      

    A EC 103/2019 foi aprovada pelo Congresso Nacional, trazendo mudanças 

significativas para o Regime Geral e para o Regime Próprio de Previdência Social da União. 

Após o intenso debate, muitas alterações foram realizadas na proposta original do governo, mas 

mesmo assim, a Reforma trouxe alterações que alcançam a maioria dos benefícios concedidos 

pelos dois modelos de Regimes – tanto o Regime Geral quanto os Regimes Próprios de 

Previdência –, influenciando os requisitos e valores a serem recebidos, em resposta ao interesse 

de redução de despesas. A principal justificativa das normas aprovadas na EC 103/2019 foram 

pautadas em argumentos relacionados a insuficiência de recursos suficientes para fazer frente 

às despesas futuras, com estimativas catastróficas, caso não se alterassem as regras de 

aposentadorias e pensões (LAZZARI et al., 2020). Nessa perspectiva,  
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[...] a Reforma da Previdência é essencial não apenas para garantir a sustentabilidade 

fiscal do país, mas também para assegurar, por exemplo, espaço para o investimento 

público, o que lhe confere potenciais efeitos indiretos sobre o crescimento econômico 

e a produtividade (COSTANZI et al., 2018, p. 129). 

           

As novas regras valem para segurados do RGPS e RPPS da União. No Quadro 2 a 

síntese das principais mudanças apenas para o regime geral, que é onde se enquadram os 

contribuintes individuais, abrangendo também os empresários das diferentes categorias. 

 

Quadro 2 – Principais mudanças para o RGPS 

Idade mínima e tempo 

de contribuição 

- Mulheres, pelo menos 62 anos de idade e 15 anos de contribuição (mínimo). 

- Homens, 65 anos de idade e 20 anos de contribuição (mínimo). 

Cálculo do 

benefício 

- Ao atingir a idade e o tempo de contribuição mínimos, os trabalhadores do RGPS 

poderão se aposentar com 60% da média de todas as contribuições previdenciárias 

efetuadas desde julho de 1994. A cada ano a mais de contribuição, além do mínimo 

exigido, serão acrescidos dois pontos percentuais aos 60%. Assim, para ter direito à 

aposentadoria no valor de 100% da média de contribuições, as mulheres deverão 

contribuir por 35 anos e os homens, por 40 anos. 

- O valor das aposentadorias não será inferior a um salário mínimo nem poderá 

ultrapassar o teto do RGPS (atualmente R$ 6.101,08 por mês). 

Alíquotas - As alíquotas passarão a ser progressivas, ou seja, quem ganha mais pagará mais: 

Até um salário mínimo: 7,5% 

Entre um salário mínimo e R$ 2 mil: 9% 

Entre R$ 2 mil e R$ 3 mil: 12% 

Entre R$ 3 mil e o teto do RGPS: 14% 

- As novas alíquotas entraram em vigor em março de 2020. 

Pensão por 

morte 

- O pagamento será de 50% do valor da aposentadoria acrescido de 10% para cada 

dependente: 

• 1 dependente: 60% da aposentadoria do(a) falecido(a) 

• 2 dependentes: 70% 

• 3 dependentes: 80% 

• 4 dependentes: 90% 

• 5 ou mais dependentes: 100% 

- Para os dependentes inválidos ou com deficiência grave, o pagamento será de 100% 

do valor da aposentadoria no Regime Geral, sem exceder o teto. 

Limite e acúmulo de 

benefício 

 

Nos casos em que a lei permitir acúmulo de benefício, serão pagos 100% do benefício 

de maior valor a que a pessoa tem direito, mais um percentual da soma dos demais. 

Esse percentual vai variar de acordo com o valor do benefício: 100% do valor até um 

salário mínimo; 60% do valor que estiver entre um e dois salários mínimos; 40% do 

que estiver entre dois e três salários; 20% entre três e quatro salários mínimos; e 10% 

do que ultrapassar quatro salários mínimos. 

Regras de transição 

  

- Transição por sistema de pontos 

- Transição por tempo de contribuição e idade mínima 

- Transição com fator previdenciário − pedágio de 50% 

- Transição com idade mínima e pedágio de 100% 

- Transição – Aposentadoria por idade 

Fonte: BRASIL/INSS (2020).  
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As mudanças geradas pela Reforma da Previdência foram pensadas com o objetivo de 

minimizar o gasto previdenciário brasileiro que já ocupa um patamar elevado. A justificativa 

está alicerçada no fato de que a despesa com a Previdência tende a assumir trajetória explosiva 

de crescimento no futuro, em função do rápido e intenso processo de envelhecimento 

populacional pelo qual o país já vem passando. Além disso, a não realização da reforma geraria 

um cenário pior, ampliando os graves desequilíbrios fiscais estruturais que o país vem 

enfrentando (COSTANZI et al., 2018). 

Na Figura 1 os principais indicadores das regras de transição para o setor privado: 

 

Figura 1 – Regras de transição da previdência para o setor privado 

 

                   Fonte: Filgueiras (2019). 
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                           Fonte: Filgueiras (2019) 

 

Fonte: Filgueiras (2019). 



24 

 

 

         A dúvida é se as modificações no regime previdenciário serão suficientes para projetar 

a sustentabilidade tão desejada e necessária ao sistema nacional, sem afetar em demasia o 

trabalhador contribuinte (LAZZARI et al., 2020). 

 

2.3 A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO PREVIDENCIÁRIO 

 

A contabilidade evoluiu ao longo do tempo e se tornou um dos mais importantes 

instrumentos de controle e geração de informações nas empresas, auxiliando na gestão e na 

tomada de decisões (MARION, 2005). 

Oliveira et al. (2011, p. 24) destaca o seguinte conceito de contabilidade:  

 

A Contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e 

registro dos atos e fatos de uma administração econômica, servindo como ferramenta 

para o gerenciamento da evolução do patrimônio de uma entidade e, principalmente, 

para a prestação de contas entre sócios e demais usuários (OLIVEIRA et al., 2011, p. 

24). 

           

Desse modo, a contabilidade é considerada como sendo uma linguagem dos negócios, 

isto é, onde os principais agentes econômicos buscam informações sobre a performance 

empresarial e a avaliação de risco para se realizar investimentos. Além disso, no âmbito 

financeiro, a contabilidade reveste-se das funções de controlar e demonstrar todos os fatos que 

venham acarretar modificação patrimonial, valendo-se de métodos preestabelecidos e que 

venham a atender obrigações revestidas de interesses legais e fiscais (PADOVEZE, 2010). 

         Nessa perspectiva, evidencia-se que a contabilidade é a ciência que estuda e interpreta 

os fatos financeiros e econômicos que alteram a situação patrimonial de determinada pessoa 

física ou jurídica. Para Marion (2005), são duas as linhas de ação da contabilidade, sendo que 

a primeira representa a função administrativa e de controle do patrimônio; e a segunda acentua-

se na função econômica de apurar o resultado. Ambas culminam no escopo maior de prestar 

informações a todos os interessados. 

         Uma área representativa da contabilidade é a tributária, unindo os preceitos contábeis à 

legislação. De acordo com Pêgas (2011), o surgimento da contabilidade tributária vem de uma 

ligação entre o direito tributário e da ciência contábil, o qual representa o ramo da contabilidade 

que tem por objetivo principal aplicar e adaptar conceitos e princípios contábeis de acordo com 

a legislação tributária, de forma adequada, simultânea e integrada. 
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Para Fabretti (2005, p. 29), a contabilidade tributária “é o ramo da contabilidade que 

tem por objetivo aplicar na prática conceitos, princípios e normas básicas da contabilidade e da 

legislação tributária, de forma simultânea e adequada”. Num mesmo sentido, pode ser 

considerada como a “especialização da contabilidade que tem como principais objetivos o 

estudo da teoria e a aplicação prática dos princípios e normas básicas da legislação tributária” 

(OLIVEIRA et al., 2011, p. 33). 

         A contabilidade tributária é responsável pelo gerenciamento dos tributos incidentes nas 

diversas atividades de uma empresa, ou grupo de empresas, adaptando ao dia-a-dia empresarial 

as obrigações tributárias, de forma a não expor a entidade às possíveis sanções fiscais e legais 

(OLIVEIRA et al., 2011). 

O ato de planejar é muito importante no contexto da contabilidade, sendo função 

relacionada ao processo tributário e gerencial, ou seja, aquela voltada para aspectos 

fundamentais à gestão da empresa independente do seu tipo e tamanho. Sobre a importância da 

contabilidade gerencial, Padoveze (2010) argumenta que necessidade de uma entidade ter o 

apoio da contabilidade gerencial na administração de seus negócios, pois, segundo ele, se 

houver dentro dessa entidade pessoas que consigam traduzir conceitos contábeis em ações 

práticas, a contabilidade estará sendo um instrumento para a administração. 

         Ainda segundo Padoveze (2010), as características da contabilidade gerencial englobam 

a identificação, mensuração, análise, preparação e interpretação das informações contábeis 

financeiras, das quais servem como ferramenta para o planejamento, a avaliação e o controle 

de uma empresa ou organização.  

         A partir dessas características destaca-se a importância que a contabilidade gerencial 

pode assumir junto às micro e pequenas empresas. Nesse sentido, acredita-se que a partir de um 

modelo gerencial de controle os pequenos empreendimentos, independentemente de seu 

tamanho, ramo de atuação e participação no mercado, podem utilizar-se das informações 

contábeis para avaliar sua realidade e planejar o futuro. 

         Uma importante dimensão que pode ser considerada nesse processo é o planejamento 

previdenciário. De acordo com Luquet (2001), cabe a cada indivíduo pensar sobre seu futuro e 

programar sua aposentadoria, sendo que é necessário trabalhar ao longo do tempo para 

complementar a renda seja por meio de poupança ou previdência complementar, uma vez que 

o benefício social pode não dar conta do padrão de vida e tornar-se um grande problema no 

futuro. 

Nem sempre pensar a aposentadoria faz parte da atuação do empresariado. Contudo, 

essa falta de análise dos contextos, das opções apresentadas pelo sistema, seja ele geral ou 
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privado, são observadas pelos empresários. Problemas no enquadramento ideal, nas 

modalidades e alíquotas de contribuição impactarão no benefício futuro (GOUVEIA; 

CONCEIÇÃO, 2020). 

         Assim, aos empresários, o planejamento previdenciário tem uma importância ainda 

maior, pois a sua atividade profissional, sócio e proprietário de empresa, pode gerar maiores 

rendimentos, e, consequentemente, necessidade de realizar contribuições previdenciárias 

maiores que nem sempre são avaliadas se realmente valem a pena e poderão trazer benefício 

esperado na aposentadoria (LUQUET, 2001). 

         Além disso, importante considerar que com o aumento contínuo da expectativa de vida, 

em todas as idades, existe a necessidade de incrementar a poupança que passa também pelo 

maior desenvolvimento da previdência complementar, constituindo-se como instrumento de 

proteção adicional ao trabalhador e empresário, além de mecanismo de formação de poupança 

interna do país ao longo prazo (COSTANZI et al., 2017).  

 

Do ponto de vista pessoal, a legislação previdenciária considera o empresário um 

“contribuinte individual”, o que torna a contribuição obrigatória e impõe riscos a 

quem não contribui. Mas a previdência social é apenas o básico. Ela nem sempre 

garante a manutenção do padrão de vida que se tinha antes da aposentadoria. Por isso, 

recomenda-se também um esforço adicional, que pode ser realizado por meio de 

planos de previdência privada e outras formas de investimento (SPC, 2016, p. 5). 

           

Assim, um dos argumentos que podem justificar os regimes complementares de 

capitalização seria sua primazia em promover o crescimento econômico, através da elevação 

da poupança privada (LAVINAS; ARAÚJO, 2017). Nesse sentido, pensar o planejamento 

previdenciário é muito importante ao empresário, auxiliando-o a avaliar todas as alternativas 

possíveis de contribuição no RGPS, dentro da sua categoria empresarial, bem como fazer 

previsões e análises acerca da viabilidade e/ou possibilidade de complementar seu benefício 

com o ingresso na previdência privada.  

 

2.4 PREVIDÊNCIA PRIVADA 

 

  A previdência privada, também denominada previdência complementar, tem crescido 

nos últimos anos no Brasil, tendo em vista a maior expectativa de vida do brasileiro e a 

necessidade individual de manter o padrão estável de consumo no longo prazo, bem como os 

problemas decorrentes da incerteza e não confiabilidade com relação à previdência social e a 

não garantia da manutenção do bem-estar quando o indivíduo se aposenta (ALMEIDA; 

SOARES, 2017). 
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  Nos planos de previdência complementar são estabelecidas duas fases, sendo a primeira 

referente ao período contributivo, ou seja, a fase de acumulação de capital ou de capitalização; 

e a segunda, a do pagamento dos benefícios, quando o indivíduo se encontra “aposentado” ou 

“assistido” (CAMPANI et al., 2020). 

  A Previdência Complementar está prevista na própria Constituição Federal de 1988 (art. 

202). Além disso, diversas Leis Complementares como a 108/2001 e a 109/2001, o Decreto-

Lei nº 4.942/2003, o Decreto-Lei nº 11.053/2004, e Resolução do Conselho de Gestão da 

Previdência Complementar (CGPC) nº 06/2003, nº 10/2004 e nº 12//2002 trazem as normativas 

a serem obedecidas pelos fundos e instituições responsáveis pelo sistema privado de 

previdência (MARTINS et al., 2014). 

  Conforme Campani et al. (2020), ocorre, anualmente, um aporte de crescimento de cerca 

de 25% tanto no sistema de previdência complementar brasileiro, seja nas Entidades Abertas 

de Previdência Complementar (EAPC) e nas Entidade Fechadas de Previdência Complementar 

(EFPC). 

  Sobre as modalidades dos planos, cumpre caracterizar os fundos de previdência 

complementar fechados, também conhecidos como fundos de pensão, como aqueles que são 

administrados por instituições sem fins lucrativos que mantêm planos de previdência coletivos. 

Estes fundos são acessíveis somente para grupos de trabalhadores de determinadas empresas 

ou entidades de classe que fazem a gestão do próprio fundo. Os fundos de previdência 

complementar aberta são administrados por instituições com fins lucrativos, estas instituições 

gerenciam planos de previdência individuais e planos de previdência coletivos, podendo ser 

contratados por qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha vínculo empregatício. As duas 

formas são mantidas por seguradoras, bancos ou por instituições financeiras (GONZAGA, 

2011).  

  Quanto às modalidades, as principais oferecidas são o PGBL – Plano Gerador de 

Benefício Livre; e o VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre:  

 

 

A diferença entre o PGBL e o VGBL é principalmente na tributação de IR. Enquanto 

os titulares do plano PGBL podem deduzir até 12% da remuneração da pessoa física 

para efeitos de IR durante o período de acumulação dos recursos, no plano VGBL tal 

isenção não ocorre nessa fase, somente na fase de recebimento do benefício é que os 

titulares dos planos VGBL gozam dessa isenção fiscal (tal benefício não se estende a 

ganhos provenientes de aplicações financeiras) (ALMEIDA; SOARES, 2017, p. 41). 
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 Nessa perspectiva, Schossler e Conto (2015), orientam que a escolha correta entre essas 

duas modalidades é fundamental para a obtenção do ganho financeiro a longo prazo. No PGBL, 

a vantagem se encontra na possibilidade de abatimento do valor investido na Declaração de 

Imposto de Renda, sendo, portanto, indicado para pessoas que utilizam o modelo simplificado 

de declaração. Outro fator importante é que, no momento da retirada do valor investido, o 

desconto de imposto é somente sobre o rendimento. Desse modo, escolher adequadamente a 

contratação de um plano de previdência privada é necessário, devendo ser considerado tempo 

de contribuição, o valor global dos investimentos e as deduções. 

  Assim, a escolha adequada da modalidade de previdência complementar é importante, 

considerando fundamental verificar as taxas e outros encargos tributários que poderão ser 

computados, bem como as pretensões futuras com relação aos valores investidos no plano. 
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3 METODOLOGIA 

 

Nesta seção apresentam-se os procedimentos metodológicos que serão desenvolvidos 

na pesquisa, com a finalidade de delinear as ações para o atendimento dos objetivos. 

  

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

          A pesquisa tem natureza teórica, utilizando dados bibliográficos sobre o tema, com o 

desenvolvimento de coleta de dados a campo. Com relação à sua natureza teórica, foi realizada 

a pesquisa bibliográfica, sendo aquele tipo de estudo desenvolvido com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos que compreende o 

levantamento de dados. A pesquisa documental é semelhante à bibliográfica, mas as 

informações têm como base documentos e outros dados que ainda não foram analisados e que 

podem dar as respostas necessárias acerca do fenômeno que está sendo estudado (GIL, 2009).  

A pesquisa bibliográfica e documental ocorreu através de informações extraídas em 

livros, artigos de periódicos, legislação, manuais oficiais, documentos, referentes à previdência 

social e as categorias empresariais. 

         Quanto ao tratamento dos dados a pesquisa se caracterizou como mista, qualitativa e 

quantitativa. A pesquisa qualitativa descreve a complexidade de determinado problema e a 

interação de certas variáveis, sendo que este método qualitativo “não tem a pretensão de 

numerar ou medir unidades ou categorias homogêneas” (OLIVEIRA, 2002, p. 116). A pesquisa 

quantitativa é definida conforme Diehl e Tatim (2004, p. 75) como aquela: 

  

[...] caracterizada pelo uso da quantificação tanto na coleta quanto no tratamento das 

informações através de técnicas estatísticas, desde as mais simples às mais complexas, 

objetivando garantir resultados e evitar distorções de análise e interpretação, 

possibilita uma margem de segurança maior quanto às inferências.  
 

Oliveira (2002) ressalta que o método quantitativo é utilizado no desenvolvimento das 

pesquisas de âmbito social, econômico, representando uma forma de garantir a precisão dos 

resultados, assim evitando distorções de análise e interpretações. 

Considerando os objetivos propostos e a finalidade da pesquisa, a mesma caracterizou-

se como descritiva, onde foi descrito quais as modalidades de contribuição previdenciária, e 

avaliar dentre elas as melhores opções de contribuição de acordo com cada situação. A pesquisa 



30 

 

descritiva é aquela que busca descrever as características de determinada população ou 

fenômeno, buscando o estabelecimento de relações entre as variáveis (DIEHL; TATIM, 2004). 

         Com relação aos procedimento técnico de coleta dos dados, a pesquisa foi realizada 

através de um Estudo de Campo com seleção de amostra, ocorrendo uma pesquisa de dados 

com três clientes com contexto de negócios diferentes, de um escritório de Contabilidade, da 

cidade de Ibiaçá/RS, onde forneceu as informações necessárias das categorias empresariais 

pesquisadas, bem como do contribuinte individual, sendo coletados dados através dos relatórios 

gerados pelo sistema do escritório, selecionando as amostras, somente utilizando os critérios de 

pertencerem às categorias empresariais específicas pesquisadas. 

         Dessa forma, os estudos de campo procuram um aprofundamento das questões 

propostas, apresentando maior flexibilidade, podendo ocorrer mesmo que seus objetivos sejam 

reformulados ao longo do processo de pesquisa. É estudado um único grupo ou comunidade em 

termos de sua estrutura social, ressaltando a interação de seus componentes. Utilizando mais 

técnicas de observação do que de interrogação, buscando a informação diretamente com a 

população pesquisada. Ela exige do pesquisador um encontro mais direto, realizando coleta de 

dados junto às pessoas (GIL, 2009). 

  

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

  

         A seleção dos casos foi realizada de forma intencional, ou seja, a pesquisadora escolheu 

três casos individuais: um MEI, uma empresa limitada e uma empresa individual, a partir de 

informações fornecidas por um escritório de Contabilidade da Cidade de Ibiaçá/RS, que 

forneceu as informações dos relatórios gerados pelo sistema da empresa, mantendo o anonimato 

das categorias empresariais pesquisadas.  

Todos os casos foram escolhidos de forma intencional, incluídos a partir de cada 

categoria empresarial, de acordo com as possibilidades de acesso às informações, sendo todos 

os contribuintes atuantes no município de Ibiaçá, Estado do Rio Grande do Sul. 

  

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

  

A coleta de dados foi desenvolvida a partir de seleção de materiais e dados, incluindo 

livros, artigos de periódicos, legislação, manuais oficiais, entre outros, tanto impressos quanto 

online, referentes à previdência social e privada, as categorias empresariais (MEI, empresa 
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limitada, empresa individual) e seus enquadramentos nos processos de contribuição e 

benefícios previdenciários. 

Os dados das categorias empresariais foram considerados a partir da confrontação da 

realidade de cada uma delas, sendo a MEI, Empresa Ltda. e Individual, através de suas 

demonstrações contábeis, das tributações e contribuições das categorias empresariais, extraídos 

do sistema utilizado pelo Escritório de Contabilidade (ANEXO A, B e C). 

Foram considerados valores correspondentes ao período de contribuição previdenciária 

social de cada pesquisado, para ser realizado a análise e cálculos previdenciários, ao longo do 

período de contribuição de cada empresário, bem como, simulações em planos de previdência 

privada, e comparações com a previdência social. 

Para a simulação dos dados da previdência privada, foi utilizado os simuladores do 

Banco do Brasil (https://www1.brasilprev.com.br/simulador-previdencia-privada.html) e 

Banco Santander (https://www.santander.com.br/spsweb/pages/index.xhtml), ambos gratuitos 

e que possibilitam simular, a partir de indicadores como idade, sexo, renda, benefício, renda, 

etc., geram dados individualizados. 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

  

A análise dos dados é uma etapa importante da pesquisa, pois é onde os mesmos são 

organizados e analisados com vistas ao fornecimento de respostas ao problema proposto para a 

investigação (GIL, 2009).  

Tendo em vista a natureza da pesquisa, os dados foram analisados por meio do método 

quantitativo e qualitativo. Na dimensão quantitativa, os dados foram organizados em tabelas 

com a finalidade de apresentar aspectos numéricos e outros dados relevantes, no comparativo 

entre as modalidades de contribuição previdenciária através dos números apresentados nas 

demonstrações contábeis analisadas. Utilizou-se o programa Microsoft Excel para realizar os 

cálculos e a organização das informações coletadas. 

Com relação ao método qualitativo, os resultados foram interpretados à luz do 

referencial teórico, evidenciando as características das modalidades empresariais, e seus 

elementos da previdência social, incluindo contribuições, questões temporais, benefícios, além 

de discussão acerca da previdência privada, etc. Nesse sentido, foi desenvolvida uma análise de 

conteúdo, iniciando com a pré-análise, exploração do material e classificação e, por fim, 

inferência e interpretação dos dados (GIL, 2009), considerando especialmente a legislação e o 

regramento pertinente aos valores das contribuições, tempos de contribuição e benefícios. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo apresentam-se os resultados do estudo, fazendo uma discussão a partir 

das novas regras da previdência, características dos principais planos privados de previdência 

e, analisando, comparativamente, o enquadramento das regras a partir dos estudos de casos em 

diferentes categorias empresariais.  

 

4.1 NOVAS REGRAS DA PREVIDÊNCIA 

 

 As novas regras da Previdência Social entraram em vigor a partir de 12 de novembro de 

2019, após a promulgação da EC nº 103, que alterou o sistema de previdência social e 

estabeleceu regras de transição e disposições transitórias. 

 Na Tabela 1, apresenta-se uma síntese das novas regras, destacando os elementos mais 

relevantes que interferem no enquadramento de homens e mulheres ao novo sistema: 

Tabela 1 – Novas regras da previdência social 

  Homem Mulher 

Idade mínima 65 anos 62 anos 

Tempo mínimo de contribuição (60%) 20 anos 15 anos 

Tempo máximo de contribuição (100%) 40 anos 35 anos 

Acréscimos contribuição por ano 2% 2% 

Pontos mínimos (idade mínima + tempo de contribuição) 85 77 

Pontos máximos (100% da média) 105 97 

Fonte: EC nº 103/2019 

 

 Com relação à idade mínima, no caso dos contribuintes do regime geral, as mudanças 

ampliaram a faixa etária tanto de homens (65 anos) quanto de mulheres (62 anos). Da mesma 

forma, o tempo mínimo e máximo de contribuição foi elevado, sendo 20 anos para os homens 

e 15 para as mulheres o tempo mínimo (60%), e 40 anos para os homens e 35 anos para as 

mulheres o tempo máximo de contribuição (100%).  

As regras relacionadas ao enquadramento dos contribuintes do regime geral, 

considerando idade e tempo de contribuição, bem como o sistema de pontuação, são 

estabelecidas nos arts. 15 a 20 da EC nº 103/2019. Essas mudanças ampliaram a contribuição 

por ano em 2% tanto para homens quanto para mulheres. Sendo que a regra de transição 

apresenta um sistema de pontos mínimos e máximos, na qual se estabelece um sistema de 

enquadramento dos contribuintes, dependendo da idade e tempo de contribuição de cada um. 

 No Quadro 2 apresenta-se uma síntese desse regramento, considerando as principais 

mudanças que atualmente estão vigentes para a aposentadoria por idade, a partir do que 



33 

 

preconiza o art. 18, e para a aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 

15, 16, 17 e 20 da EC nº 103. 

 

Quadro 3 – Quadro síntese das regras de transição da Previdência Social 

Tipo de aposentadoria e 

regramento legal 

(EC nº 103/2019) 

 

Idade 

mínima 

Tempo de 

contribuição 

até a EC nº 

103/2019 

Tempo de 

contribuição 

Período 

adicional 

Pontuação 

mínima 

APOSENTADORIA 

POR IDADE (art. 18) 

Sim 

(60/65 anos) 

Não Sim 

(15 anos) 

Não Não 
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REGRA 1 

(art. 15) 

Não Não Sim 

(30/35 anos) 

Não Sim 

(86/96 pontos) 

      

REGRA 2 

(art. 16) 

Sim 

(56/61 anos) 

Não Sim 

(30/35 anos) 

Não Não 

      

REGRA 3 

(art. 17) 

Não Sim 

(>28/33 anos) 

Sim 

(30/35 anos) 

Sim 

(50%) 

Não 

      

REGRA 4 

(art. 20) 

Sim 

(57/60 anos) 

Não Sim 

(30/35 anos) 

Sim 

(100%) 

Não 

      

Fonte: Brasil, Ministério da Economia (2020). 

 

 Observa-se que na Regra 1 (art. 15) o foco é o tempo de contribuição e o sistema de 

pontos, considerando o sistema de transição. Na Regra 2 (art. 16) a principal questão é a idade 

mínima e o tempo de contribuição. A Regra 3 (art. 17) refere-se aos casos em que o contribuinte 

já atingiu um tempo de contribuição (28/33 anos), exigindo atingir 30/35 anos, a partir da 

diretriz do período adicional. Por fim, a Regra 4 (art. 20) considera além da idade mínima (57/60 

anos), tempo de contribuição e período adicional (100%).  

 Com base nesse regramento, a seguir, são realizadas as análises comparativas de cada 

um dos casos selecionados para o estudo, considerando três diferentes categorias empresariais. 

 

4.2 COMPARATIVO DOS INDICADORES PREVIDENCIÁRIOS DAS DIFERENTES 

CATEGORIAS EMPRESARIAIS 

 

 A partir dos dados coletados no presente estudo, levantou-se dados relacionados ao 

período de contribuição de três empresários do município de Ibiaçá/RS. A Tabela 2 mostra a 

síntese das contribuições dos empresários pesquisados, tomando por base o período de 

contribuição previdenciária social de cada um, e considerando a média salarial de contribuição, 

a parcela de contribuição mensal, o tempo de contribuição já efetivado e o enquadramento de 
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cada um no tempo mínimo e tempo restante de contribuição a partir do que determina a nova 

regra da Previdência Social. 

 

Tabela 2 – Síntese das características de contribuição para a Previdência Social dos empresários pesquisados 

(base julho/2020) 

Categoria 

Empresarial 

Média 

salarial do 

período de 

contribuição 

(R$) 

Parcela de 

contribuição/ 

mês 

(R$) 

Tempo já 

contribuído 

(em anos) 

Tempo 

mínimo de 

contribuição 

(em anos) 

Tempo 

restante de 

contribuição 

(em anos) 

Empresário “R” 

Sociedade Ltda. 

 

908,12 114,95 

 

5,75 35 29,25 

Empresário “S” 

MEI 

 

667,76 

 

52,25 

 

12,83 30 

 

17,17 

Empresário “G” 

Empresário Individual 

708,56 

 

114,95 

 

15,33 

 

30 

 

18 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 

 

  Observa-se que cada empresário tem diferenças em relação ao salário médio que serve 

de base para a contribuição, mas que tanto o empresário da Sociedade Ltda., quanto o 

empresário individual contribuem com o mesmo valor ao INSS (R$ 114,95). Já o MEI, por ser 

regime diferenciado de contribuição tem uma parcela bem menor (R$ 52,25), devendo ser 

considerado o valor de complementação de +15% do salário mínimo para fins de tempo de 

contribuição, completando 20% de contribuição.  

Com relação às características de contribuição, observa-se que os empresários 

apresentam suas particularidades, considerando especialmente o tempo de contribuição já 

consolidado. Para analisar melhor as características de cada empresário, a Tabela 3 mostra 

apenas os dados do empresário que faz parte da categoria Sociedade Ltda. O empresário 

identificado por “R”, é do sexo masculino e possui 26 anos de idade.  

 

Tabela 3 – Indicadores previdenciários empresário “R” (Sociedade Ltda.) 

 Sociedade Ltda. Em meses Em anos Pontos 

Tempo de contribuição  69 5,75 5,75 

Idade   26 26 

Total Pontuação   31,75 

Tempo de contribuição (mínimo) 240 20 85 

Tempo de contribuição (máximo) 480 40 105 

Tempo restante de contribuição para o (mínimo) 171 14,25  

Tempo restante de contribuição para o (máximo) 411 34,25  

Pontos restante de contribuição para o (mínimo)   53,25 

Pontos restante de contribuição para o (máximo)   73,25 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 
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 No caso de “R”, por ser ainda jovem e ter um tempo de contribuição de 5,75 anos, será 

necessário ainda um tempo mínimo de contribuição de 14,25 anos e máximo de 34,25 anos, até 

que atinja 73,25 pontos. Nesse caso, cabe destacar que além do tempo que falta, ainda há a 

necessidade de se ter a idade mínima, ou seja, por mais que complete o tempo de contribuição 

mínimo, ainda precisará ter 65 anos, pois este empresário não se encaixa nas regras de transição. 

Assim, depois dos 5,75 anos ele só teria que contribuir para manter-se segurado e/ou se quiser 

aumentar a média. 

 Já na Tabela 4 observa-se o caso do empresário enquadrado como MEI, denominado 

“S”, sendo mulher, com 41 anos de idade e contribuição já consolidada de 12,83 anos. 

 

Tabela 4 – Indicadores previdenciários empresário “S” (MEI) 

MEI  Em meses Em anos Pontos 

Tempo de contribuição  154 12,83 12,83 

Idade   41 41 

Total Pontuação   53,83 

Tempo de contribuição (mínimo) 180 15 77 

Tempo de contribuição (máximo) 420 35 97 

Tempo restante de contribuição para o (mínimo) 27,12 2,16  

Tempo restante de contribuição para o (máximo) 265,92 22,16  

Pontos restante de contribuição para o (mínimo)   23,16 

Pontos restante de contribuição para o (máximo)   43,16 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 

 

 Neste caso, para que a empreendedora individual consiga seu benefício de 

aposentadoria, deverá permanecer contribuindo para atender à exigência máxima da lei por 

mais 22,16 anos, atingindo 43,16 pontos. 

 Por fim, na Tabela 5 os dados previdenciários do empresário “G”, enquadrado como 

empresário individual, que é do sexo feminino, 39 anos de idade e contribuição até julho de 

2020 de 12 anos. 

 

Tabela 5 – Indicadores previdenciários empresário “G” (Empresário Individual) 

 Empresário Individual Em meses Em anos Pontos 

Tempo de contribuição  144 12 12 

Idade   39 39 

Total Pontuação   51 

Tempo de contribuição (mínimo) 180 15 77 

Tempo de contribuição (máximo) 420 35 97 

Tempo restante de contribuição para o (mínimo) 36 3  

Tempo restante de contribuição para o (máximo) 276 23  

Pontos restante de contribuição para o (mínimo)   26 

Pontos restante de contribuição para o (máximo)   46 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 
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 Com base nos indicadores, a empresária “G” tem um total de pontuação de 51 pontos, 

o que mostra uma necessidade de 26 pontos mínimos e 46 pontos máximos de contribuição para 

atingir as determinações das novas regras da Previdência Social. 

 Na Tabela 6 destacam-se os indicadores de tempo referente aos três empresários, 

considerando as variáveis acerca do tempo de contribuição já efetivado, idade e tempo restante 

de contribuição. Evidencia-se que o tempo relativo a 60% está relacionado para o período que 

falta para receber o salário mínimo, e o tempo para 100% identifica quanto o contribuindo teria 

que pagar para que os 100% seja maior que o salário mínimo: 

  

Tabela 6 – Comparativo dos indicadores previdenciários de tempo dos três empresários  

  

Empresário 

R 

Empresário 

S 

Empresário 

G 

(em anos) Homem Mulher Mulher 

Idade 26 41 39 

Tempo de contribuição 5,75 12,83 15,33 

Tempo restante de contribuição de cada empresário para 60%  14,25 2,16 0,00 

Tempo restante de contribuição de cada empresário para 100%  34,25 22,16 23 

Quantidade de anos para completar a idade mínima  39 19 21 

Tempo que deve aguardar após idade mínima  - 3,16 2 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 

 

 Quanto ao primeiro empresário “R”, observa-se que faltam ainda 39 anos para ele completar a 

idade de aposentadoria (65 anos), sendo que não se encontra na possibilidade das regras de 

transição. Nos casos das empresárias S e G, as mesmas podem se aposentar com um salário 

mínimo, completando o tempo mínimo de contribuição para seus casos, se contribuírem 2,16 

anos a empresária S, e a empresária G já está completo os 15 anos de contribuição, devendo 

manter o recolhimento, apenas para manter-se segurado na Previdência Social. 

 

4.3 COMPARAÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL X PRIVADA  

 

A partir dos dados coletados de cada um dos empresários pesquisados acerca dos períodos de 

contribuição à Previdência Social e o seu valor-base, elaborou-se uma análise contendo as 

informações necessárias para elaborar a média salarial para a base do valor de aposentadoria. 

Utilizou-se uma fórmula que envolvia o número de contribuição em cada período, dividido pelo 

total de contribuições, encontrando o valor do salário ponderado do período, onde este, 

somando com o salário ponderado do período restante para aposentar-se, encontra-se a média 

para base salarial, utilizada nas simulações.  
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O fato da contribuição do salário mínimo ser obrigatório, não há opção para o 

empresário em decidir não contribuir com o salário mínimo.   Por outro lado, o empresário pode 

optar em aumentar sua média de contribuição para mais de um salário. É justamente essa 

decisão a motivação para comparar o efeito da contribuição adicional, na média salarial para 

aposentadoria, conforme apresentado a seguir.  

Ao contribuir com mais de um salário, o contribuinte fica sujeito a uma média das 

contribuições, essa simulação é apresentada na Tabela 7, referente ao Empresário R, a qual 

considera o período o salário de contribuição de cada período, para formar a média salarial do 

benefício, no futuro.  

 

Tabela 7 – Simulação: análise média contribuição/média salarial – Empresário R  

Períodos  2011-2020          2020-...  

Total  

Contribuição 

Média  

para base 

% da  

média Salário 

Número de contribuição  

em cada período 
6        34,2507  

40,00 1,856254014 100% 1,86 
Salário médio do período 

 
1 2  

Salário ponderado do período 

 
0,14      1,71  

Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 

 Observa-se no caso do Empresário R que o período de contribuição à Previdência Social 

ocorreu de 2011 a 2020, correspondendo a 6 anos de contribuição, com um salário mínimo 

como base. Dessa forma, a proposta da pesquisa ocorre a partir de 2020, com uma contribuição 

de 2 salários mínimos até atingir os 40 anos de contribuição, obedecendo a nova regra de 

Previdência. A partir disso, encontrou-se a média salarial para a base de aposentadoria, que no 

caso de R apresenta uma média de 1,8562 salários, correspondendo a R$ 1.939,72, de acordo 

com o valor do salário mínimo de 2020. 

 Importante salientar que neste caso, o Empresário R iria dobrar a contribuição para ter 

um aumento de R$ 894,00 no seu benefício. Esse incremento é que será analisado 

comparativamente na Previdência Privada, posteriormente. 

 A Tabela 8 traz os indicadores da simulação da Empresária S:  

Tabela 8 – Simulação: análise média contribuição/média salarial – Mulher Empresária S  

Períodos  1999-2020 2020-... 

Total  

Contribuição 

Média  

para base 

% da  

média Salário 

Número de contribuição  

em cada período 
12,8333 22,1667 

35 1,633334286 100% 1,63  
Salário médio do período 

 
1 2 

Salário ponderado do período 

 
0,37 1,27 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 
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 No caso de S, o período de contribuição à Previdência Social ocorreu de 1999 a 2020, 

correspondendo a 12,8333 anos de contribuição, com um salário mínimo como base. Simulando 

que a partir de 2020 ocorra uma contribuição de 2 salários mínimos até atingir os 35 anos de 

contribuição conforme a nova regra de Previdência, encontra-se a média salarial para a base de 

aposentadoria. No caso de S, a média encontrada foi de 1,6333 salário, correspondendo ao valor 

de R$ 1.706, 82, de acordo com o salário mínimo de 2020. 

 Na Tabela 9 os dados relativos à simulação da Empresária G, onde a contribuição 

corresponde ao período de 2005-2020, com um salário mínimo de contribuição como base. A 

proposta da pesquisa, simulou que a empresária, a partir de 2020, contribuirá por dois salários 

mínimos, restando 20,0001 para completar os 35 anos de contribuição. Assim, encontrou-se um 

salário base de 1,7142, correspondendo, atualmente, à R$ 1.791,33.  

 

Tabela 9 – Simulação: análise média contribuição/média salarial – Mulher Empresária G 

Períodos  2005-2020 2020-... 

Total  

Contribuição 

Média  

para base 

% da  

média Salário 

Número de contribuição  

em cada período 
9,9999 25,0001 

35 1,714288571 100%        1,71  
Salário médio do período 

 
1 2 

Salário ponderado do período 

 
0,29 1,43 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 

 

Por meio da análise dos dados, foi possível encontrar a média salarial de cada 

contribuinte, partindo da premissa de que a partir da realização deste estudo os contribuintes 

iriam dobrar sua contribuição, passando a contribuir com dois salários permitindo simular a 

aposentadoria de cada empresário de acordo com seu período e salário de contribuição, e, 

consequentemente, a comparação com a Previdência Social. 

Nessa perspectiva, de acordo com a média salarial encontrada de cada empresário, foi 

realizada uma simulação de Plano de Previdência Privado em dois bancos – Banco do Brasil e 

Banco Santander, com o objetivo de avaliar o valor necessário de aplicação para gerar no 

período de aposentadoria dos empresários (homens 65 anos e mulheres 62 anos), o mesmo valor 

recebido da contribuição complementar de um salário mínimo encontrado na média base do 

simulador da Previdência Social. Esta simulação foi realizada no site de cada banco, conforme 

ferramenta disponível (Banco do Brasil - https://www1.brasilprev.com.br/simulador-

previdencia-privada.html, Banco Santander - https://www.santander.com.br/spsweb/pages/ 

index.xhtml).  
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Foi realizada a simulação com base no aumento da renda de cada empresário, caso 

passem a contribuir com dois salários, correspondendo: 

- Empresário R = R$ 894,72; 

- Empresária S = R$ 661,82; 

- Empresária G = R$ 746,33. 

Na Tabela 10 apresentam-se os resultados encontrados, destacando os valores de 

pagamento mensais de Plano de Previdência Privado de cada empresário, para chegar na idade 

de aposentadoria recebendo pelo período de 15 anos o mesmo valor da Previdência Social da 

complementação de um salário mínimo: 

 

Tabela 10 – Simulação dos Planos de Previdência Privada 

  

  
Renda complementar 

 

Pagamento mensal 

Banco do Brasil Santander 

Empresário R R$ 894,72 R$ 131,64 R$ 145,79 

Empresário S R$ 661,82 R$ 259,69 R$ 304,98 

Empresário G R$ 746,33 R$ 257,23 R$ 300,26 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 

  

A partir dos valores da simulação verifica-se que no caso do Empresário R, para receber 

de aposentadoria a renda complementar (R$ 894,72) terá que realizar um pagamento mensal de 

R$ 131,64 no Plano de Previdência Privada do Banco do Brasil e de R$ 145,79, no Plano do 

Banco Santander. A Empresária S, para receber uma renda complementar de R$ 661,82, terá 

que efetuar pagamento mensal de R$ 259,69 conforme simulação do Plano de Previdência 

Privada do Banco do Brasil e de R$ 304,98 do Banco Santander. Já a Empresária G o pagamento 

da parcela mensal será de R$ 257,23 no Plano do Banco do Brasil e de R$ 300,26 no Banco 

Santander, considerando uma renda complementar de R$ 746,33. 

 Com base nos valores de contribuição tanto da Previdência Privada quanto da 

Previdência Social para o recebimento de uma renda complementar de aposentadoria de acordo 

com as características de cada empresário, observa-se na Tabela 11 os valores de forma 

comparativa: 
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Tabela 11 – Comparativo entre Previdência Social e Previdência Privada 

  

  

 

Renda Complementar 

 

Contribuições 

Previdência Privada Previdência Social 

 Banco do Brasil Santander 

Empresário R R$ 894,72 R$ 131,64 R$ 145,79 R$   83,60 

Empresária S R$ 661,82 R$ 259,69 R$ 304,98 R$ 209,00 

Empresária G R$ 746,33 R$ 257,23 R$ 300,26 R$ 114,95 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 

 

Os valores de contribuição do Plano de Previdência Privado foram encontrados através 

da simulação realizada (Tabela 10). Os valores da Previdência Social apresentados na Tabela 

11 foram desenvolvidos através do cálculo de contribuição social sobre um salário mínimo, 

conforme proposta da presente pesquisa, e de acordo com cada tipo de contribuição que os 

empresários possuem. Sendo assim, o empresário R, realiza sua contribuição como empregado, 

recolhendo 8% sobre o salário-base, gerando um valor de R$ 83,60. A Empresária S, por se 

tratar de um MEI possui a obrigatoriedade de contribuição de 20% sobre o salário-base, gerando 

uma contribuição mensal no valor de R$ 209,00. E, a Empresária G, que é uma contribuinte 

individual, recolhe sobre uma alíquota de 11% da base salarial (salário mínimo), resultando em 

um valor de contribuição mensal de R$ 114,95. 

Cabe destacar que não foram considerados os custos patronais, ou seja, a contribuição 

do empregador, caso opte por regime tributário diferente do Simples Nacional. 

Considerando os resultados obtidos a partir das simulações realizadas, tanto na 

Previdência Social quanto no Plano de Previdência Privada no caso dos três empresários 

analisados, observa-se que o Empresário R, na Previdência Privada contribuirá com um valor 

de R$ 131,64 no Plano do Banco do Brasil, R$ 145,79 no Plano do Banco Santander, e na 

Previdência Social com um valor de R$ 83,60, sendo viável a permanência da contribuição 

previdenciária social. A Empresária S apresentou, nos Planos Privados do Banco do Brasil e do 

Santander, respectivamente, os valores de R$ 259,69 e R$ 304,98, e na simulação da 

Previdência Social o valor de R$ 209,00. Nesse sentido, também é viável a permanência na 

contribuição previdenciária social. E, igualmente, a Empresária G, apresentou uma maior 

viabilidade em permanecer contribuindo na Previdência Social (valor de contribuição R$ 

114,95) do que migrar ao sistema de Previdência Privada, pois os valores encontrados de 

contribuições mensais foram maiores, correspondendo a R$ 257,23 no plano do Banco do Brasil 

e de R$ 300,26 no Banco Santander. 
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 A análise dos casos dos três empresários, no contexto de diferentes categorias 

empresariais e considerando a pretensão de que a contribuição previdenciária não ultrapasse os 

dois salários de base, mostrou que é mais viável que eles permanecerem contribuindo com a 

Previdência Social do que efetivem um Plano de Previdência Privada. Essa conclusão está 

embasada no fato de que, além de pagarem o valor de contribuição mensal menor na 

Previdência Social para no momento da aposentadoria ganhar o mesmo valor complementar, a 

Previdência Privada não possui todos os benefícios que o sistema público apresenta. Nessa 

perspectiva, o que se avalia é que, para que se tornem mais vantajosos, os planos privados 

precisam se aperfeiçoar, gerando um ganho de capitalização da contribuição mensal mais 

elevado e consequentemente mais vantajoso para o contribuinte.  

Considerando os casos analisados, a contribuição via Previdência Social ainda se mostra 

mais benéfica ao contribuinte uma vez que em média a contribuição para elevar a média salarial 

é cerca de 50% menor que as previdências privadas oferecidas pelos bancos. Contudo, há de se 

considerar que, os regimes de previdência ainda não consideram alguns benefícios tais como 

pensão por morte aos dependentes, auxílio doença e invalidez, sendo considerado até o limite 

da contribuição.  

Dessa forma, a realização do planejamento para a aposentadoria das diferentes 

categorias de empresários é importante, devendo atender as exigências e enquadramentos de 

cada um, suas características individuais (idade/gênero), bem como suas pretensões quanto à 

cobertura do benefício e renda futura. Essas respostas, somente são obtidas pela análise 

individual e a simulação das diferentes previdências. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A partir do levantamento bibliográfico e da análise de casos desenvolvidas ao longo 

deste estudo foi possível avaliar a viabilidade de contribuição para fins de aposentadoria de três 

categorias empresariais no âmbito da Previdência Social e Privada. 

A pesquisa realizou uma apreciação das diretrizes legais pertinentes às modalidades 

previdenciárias, contribuições e benefícios para diferentes tipos de empresários, com a 

finalidade de compreender as particularidades, especialmente, da sociedade limitada, MEI e 

empresa individual.  

Na análise das modalidades previdenciárias disponíveis, considerando aspectos 

econômicos e financeiros, verificou-se que a partir das características de cada empresário, 

diferentes projeções podem ser realizadas, pois as normativas estabelecidas pela EC nº 

103/2019 possibilitam o enquadramento em quatro regras.  

Ao comparar as modalidades buscando identificar a melhor opção conforme objetivo 

do empresário, observou-se que nas situações elencadas no presente estudo, a Previdência 

Social é a melhor opção em detrimento dos planos privados ora simulados, pois a previdência 

privada torna-se mais onerosa aos empresários. 

Assim, respondendo à problemática do presente estudo, considera-se que nos casos 

analisados a viabilidade de contribuição para fins de aposentadoria dos empresários é mais 

vantajosa a partir da Previdência Social, pois no plano privado as contribuições mensais são 

mais elevadas para um ganho de aposentadoria complementar semelhante ao recebido via INSS. 

Na comparação entre as contribuições mensais, verificou-se que, no caso do Empresário R a 

diferença entre a Previdência Social para a Previdência Privada foi de 57,5%; a Empresária S 

teria que pagar 24,3% a mais se optasse pela Previdência Privada e a Empresária G, contribuiria 

mensalmente com uma parcela 123,8% maior se obtivesse o plano privado. 

Diante do exposto, pode-se concluir sobre a importância do planejamento financeiro 

pessoal dos empresários, bem como o papel da Contabilidade e dos profissionais que atuam na 

área na assessoria e orientação dos empresários com relação às suas aposentadorias. Esse é um 

segmento importante da atuação profissional que muitas vezes é deixado de lado, mas que pode 

ser representativo no campo de trabalho. 

 Quanto à limitação deste estudo destaca-se a ausência de comparações entre os 

resultados obtidos com outros trabalhos, pois há ausência de pesquisas atuais na literatura 

acerca da nova previdência. Outra limitação está nos planos de previdência privada utilizados, 

uma vez que, no geral, os planos pesquisados não deixam claro as regras, podendo incorrer em 
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erros das bases comparativas bem como podem não ser as melhores opções do mercado.  

Ademais, também não foram encontradas pesquisas que utilizassem uma metodologia de 

cálculo semelhante à desenvolvida neste estudo. 

 Contudo, ressalta-se que a pesquisa atendeu os objetivos propostos, ao mesmo tempo 

em que trouxe uma sequência de levantamento de dados e análise que pode ser utilizada 

posteriormente em outros casos, servindo de base para a avaliação de contribuintes e suas 

pretensões quanto à previdência social ou privada.  

 Espera-se que novos estudos possam ser desenvolvidos, uma vez que não foi intenção 

da presente pesquisa esgotar a discussão. Fato é que a reforma da Previdência Social brasileira 

trouxe diferentes perspectivas entre os contribuintes, o que necessita de maior debate e análise 

para que as informações sobre contribuições, aspectos temporais e valores de benefícios sejam 

melhor conhecidos e compreendidos. Além disso, a previdência complementar também é ainda 

um campo a ser explorado, cabendo uma avaliação acerca dos planos previdenciários privados 

oferecidos no mercado e sua real vantagem ao contribuinte. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – INDICADORES PREVIDENCIÁRIOS EMPRESÁRIO R (SOCIEDADE 

LTDA.) 

 

Mês/Ano Empresa Salário Contribuição 

Tempo de 

contribuição 

abr/11 Sindicato Ibiaçá- Empreg. 817,5 65,4 1 

mai/11 Sindicato Ibiaçá- Empreg. 817,5 65,4 1 
jun/11 Sindicato Ibiaçá- Empreg. 817,5 65,4 1 

jul/11 Sindicato Ibiaçá- Empreg. 817,5 65,4 1 
ago/11 Sindicato Ibiaçá- Empreg. 817,5 65,4 1 

set/11 Sindicato Ibiaçá- Empreg. 817,5 65,4 1 

out/11 Sindicato Ibiaçá- Empreg. 817,5 65,4 1 
nov/11 Sindicato Ibiaçá- Empreg. 1.090,00 87,2 1 

dez/11 Sindicato Ibiaçá- Empreg. 1.090,00 87,2 1 
jan/12 Sindicato Ibiaçá- Empreg. 1.244,00 99,52 1 

fev/12 Sindicato Ibiaçá- Empreg. 1.244,00 99,52 1 
mar/12 Sindicato Ibiaçá- Empreg. 1.244,00 99,52 1 

abr/12 Sindicato Ibiaçá- Empreg. 1.244,00 99,52 1 

mai/12 Sindicato Ibiaçá- Empreg. 1.244,00 99,52 1 
jun/12 Sindicato Ibiaçá- Empreg. 1.244,00 99,52 1 

jul/12 Sindicato Ibiaçá- Empreg. 1.244,00 99,52 1 
ago/12 Sindicato Ibiaçá- Empreg. 1.244,00 99,52 1 

set/12 Sindicato Ibiaçá- Empreg. 1.244,00 99,52 1 

out/12 Sindicato Ibiaçá- Empreg. 1.520,43 121,6344 1 
nov/12 Sindicato Ibiaçá- Empreg. 2.266,86 181,3488 1 

mai/13 HIPER TEXTIL- Empreg. 295,39 23,6312 0 
jun/13 HIPER TEXTIL- Empreg. 805,6 64,448 1 

jul/13 HIPER TEXTIL- Empreg. 805,6 64,448 1 
ago/13 HIPER TEXTIL- Empreg. 805,6 64,448 1 

set/13 HIPER TEXTIL- Empreg. 805,6 64,448 1 

out/13 HIPER TEXTIL- Empreg. 805,6 64,448 1 
nov/13 HIPER TEXTIL- Empreg. 832 66,56 1 

dez/13 HIPER TEXTIL- Empreg. 810 64,8 1 
jan/14 HIPER TEXTIL- Empreg. 810 64,8 1 

fev/14 HIPER TEXTIL- Empreg. 908,12 72,6496 1 

mar/14 HIPER TEXTIL- Empreg. 908,12 72,6496 1 
abr/14 HIPER TEXTIL- Empreg. 908,12 72,6496 1 

mai/14 HIPER TEXTIL- Empreg. 908,12 72,6496 1 
jun/14 HIPER TEXTIL- Empreg. 1.209,83 96,7864 1 

jul/14 HIPER TEXTIL- Empreg. 925,17 74,0136 1 
ago/14 HIPER TEXTIL- Empreg. 915 73,2 1 

set/14 HIPER TEXTIL- Empreg. 1.050,00 84 1 

out/14 HIPER TEXTIL- Empreg. 1.066,52 85,3216 1 
nov/14 HIPER TEXTIL- Empreg. 1.103,46 88,2768 1 

dez/14 HIPER TEXTIL- Empreg. 1.285,26 102,8208 1 
jan/15 HIPER TEXTIL- Empreg. 1.276,46 102,1168 1 

fev/15 HIPER TEXTIL- Empreg. 1.292,83 103,4264 1 

mar/15 HIPER TEXTIL- Empreg. 1.294,73 103,5784 1 
abr/15 HIPER TEXTIL- Empreg. 1.318,28 105,4624 1 

mai/15 HIPER TEXTIL- Empreg. 1.275,63 102,0504 1 
jun/15 HIPER TEXTIL- Empreg. 1.711,04 136,8832 1 

jul/15 HIPER TEXTIL- Empreg. 1.315,97 105,2776 1 

ago/15 HIPER TEXTIL- Empreg. 1.297,29 103,7832 1 
set/15 HIPER TEXTIL- Empreg. 1.299,48 103,9584 1 

out/15 HIPER TEXTIL- Empreg. 1.306,11 104,4888 1 
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nov/15 HIPER TEXTIL- Empreg. 1.297,69 103,8152 1 

dez/15 HIPER TEXTIL- Empreg. 1.314,90 105,192 1 
jan/16 HIPER TEXTIL- Empreg. 1.367,45 109,396 1 

fev/16 HIPER TEXTIL- Empreg. 1.404,52 112,3616 1 
mar/16 HIPER TEXTIL- Empreg. 1.429,24 114,3392 1 

abr/16 HIPER TEXTIL- Empreg. 1.406,37 112,5096 1 
mai/16 HIPER TEXTIL- Empreg. 1.420,75 113,66 1 

jun/16 ANGELO CEOLATO- Contrib. Indiv. 200 22 0 

jul/16 ANGELO CEOLATO- Contrib. Indiv. 200 22 0 
ago/16 ANGELO CEOLATO- Contrib. Indiv. 200 22 0 

set/16 ANGELO CEOLATO- Contrib. Indiv. 190 20,9 0 
out/16 ANGELO CEOLATO- Contrib. Indiv. 190 20,9 0 

nov/16 ANGELO CEOLATO- Contrib. Indiv. 190 20,9 0 

dez/16 ANGELO CEOLATO- Contrib. Indiv. 190 20,9 0 
jan/17 ANGELO CEOLATO- Contrib. Indiv. 190 20,9 0 

fev/17 ANGELO CEOLATO- Contrib. Indiv. 190 20,9 0 
mar/17 ANGELO CEOLATO- Contrib. Indiv. 190 20,9 0 

abr/17 ANGELO CEOLATO- Contrib. Indiv. 190 20,9 0 
mai/17 ANGELO CEOLATO- Contrib. Indiv. 190 20,9 0 

jun/17 ANGELO CEOLATO- Contrib. Indiv. 190 20,9 0 

jul/17 ANGELO CEOLATO- Contrib. Indiv. 190 20,9 0 
ago/17 ANGELO CEOLATO- Contrib. Indiv. 190 20,9 0 

set/17 ANGELO CEOLATO- Contrib. Indiv. 190 20,9 0 
out/17 ANGELO CEOLATO- Contrib. Indiv. 190 20,9 0 

nov/17 ANGELO CEOLATO- Contrib. Indiv. 190 20,9 0 

dez/17 ANGELO CEOLATO- Contrib. Indiv. 190 20,9 0 
jan/18 PERONDI & PERONDI LTDA- Contrib. Indiv. 250 27,5 0 

fev/18 PERONDI & PERONDI LTDA- Contrib. Indiv. 250 27,5 0 
mar/18 PERONDI & PERONDI LTDA- Contrib. Indiv. 250 27,5 0 

abr/18 PERONDI & PERONDI LTDA- Contrib. Indiv. 250 27,5 0 
mai/18 PERONDI & PERONDI LTDA- Contrib. Indiv. 250 27,5 0 

jun/18 PERONDI & PERONDI LTDA- Contrib. Indiv. 250 27,5 0 

jul/18 PERONDI & PERONDI LTDA- Contrib. Indiv. 250 27,5 0 
ago/18 PERONDI & PERONDI LTDA- Contrib. Indiv. 250 27,5 0 

set/18 PERONDI & PERONDI LTDA- Contrib. Indiv. 250 27,5 0 
out/18 PERONDI & PERONDI LTDA- Contrib. Indiv. 250 27,5 0 

nov/18 PERONDI & PERONDI LTDA- Contrib. Indiv. 250 27,5 0 

dez/18 PERONDI & PERONDI LTDA- Contrib. Indiv. 250 27,5 0 
jan/19 DEBAS  CONTABILIDADE LTDA-Empreg 998 109,78 1 

fev/19 DEBAS  CONTABILIDADE LTDA-Empreg 998 109,78 1 
mar/19 DEBAS  CONTABILIDADE LTDA-Empreg 998 109,78 1 

abr/19 DEBAS  CONTABILIDADE LTDA-Empreg 998 109,78 1 
mai/19 DEBAS  CONTABILIDADE LTDA-Empreg 998 109,78 1 

jun/19 DEBAS  CONTABILIDADE LTDA-Empreg 998 109,78 1 

jul/19 DEBAS  CONTABILIDADE LTDA-Empreg 998 109,78 1 
ago/19 DEBAS  CONTABILIDADE LTDA-Empreg 37,27 4,0997 0 

fev/20 DEBAS  CONTABILIDADE LTDA-Empreg 1.045,00 114,95 1 
mar/20 DEBAS  CONTABILIDADE LTDA-Empreg 1.045,00 114,95 1 

abr/20 DEBAS  CONTABILIDADE LTDA-Empreg 1.045,00 114,95 1 

mai/20 DEBAS  CONTABILIDADE LTDA-Empreg 1.045,00 114,95 1 
jun/20 DEBAS  CONTABILIDADE LTDA-Empreg 1.045,00 114,95 1 

jul/20 DEBAS  CONTABILIDADE LTDA-Empreg 1.045,00 114,95 1 

  908,12  69 

TEMPO MINIMO DE CONTRIBUIÇÃO   420 

PERÍODO RESTANTE   351 MESES 
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ANEXO B – INDICADORES PREVIDENCIÁRIOS EMPRESÁRIA S (MEI) 

 

Mês/Ano Empresa Salário Contribuição 
Tempo de 

contribuição 
jan/99 MARIO MARCHIORI- Empreg. 125,8 10,064 0 

fev/99 MARIO MARCHIORI- Empreg. 130 10,4 1 

mar/99 MARIO MARCHIORI- Empreg. 190 15,2 1 
abr/99 MARIO MARCHIORI- Empreg. 190 15,2 1 

mai/99 MARIO MARCHIORI- Empreg. 190 15,2 1 
jun/99 MARIO MARCHIORI- Empreg. 190 15,2 1 

jul/99 MARIO MARCHIORI- Empreg. 190 15,2 1 

ago/99 MARIO MARCHIORI- Empreg. 190 15,2 1 
set/99 MARIO MARCHIORI- Empreg. 190 15,2 1 

out/99 MARIO MARCHIORI- Empreg. 190 15,2 1 
nov/99 MARIO MARCHIORI- Empreg. 190 15,2 1 

dez/99 MARIO MARCHIORI- Empreg. 190 15,2 1 

jan/00 MARIO MARCHIORI- Empreg. 190 15,2 1 
fev/00 MARIO MARCHIORI- Empreg. 190 15,2 1 

mar/00 MARIO MARCHIORI- Empreg. 190 15,2 1 
abr/00 MARIO MARCHIORI- Empreg. 190 15,2 1 

mai/00 MARIO MARCHIORI- Empreg. 190 15,2 1 
jun/00 MARIO MARCHIORI- Empreg. 190 15,2 1 

jul/00 MARIO MARCHIORI- Empreg. 190 15,2 1 

ago/00 MARIO MARCHIORI- Empreg. 214 17,12 1 
set/00 MARIO MARCHIORI- Empreg. 214 17,12 1 

out/00 MARIO MARCHIORI- Empreg. 214 17,12 1 
nov/00 MARIO MARCHIORI- Empreg. 214 17,12 1 

dez/00 MARIO MARCHIORI- Empreg. 213,99 17,1192 1 

dez/08 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 415 45,65 1 
jan/09 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 465 51,15 1 

fev/09 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 465 51,15 1 
mar/09 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 465 51,15 1 

abr/09 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 465 51,15 1 
mai/09 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 465 51,15 1 

jun/09 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 465 51,15 1 

jul/09 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 465 51,15 1 
ago/09 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 465 51,15 1 

set/09 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 465 51,15 1 
out/09 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 465 51,15 1 

nov/09 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 465 51,15 1 

dez/09 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 465 51,15 1 
jan/10 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 510 56,1 1 

fev/10 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 510 56,1 1 
mar/10 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 510 56,1 1 

abr/10 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 510 56,1 1 
mai/10 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 510 56,1 1 

jun/10 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 510 56,1 1 

jul/10 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 510 56,1 1 
ago/10 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 510 56,1 1 

set/10 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 510 56,1 1 
out/10 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 510 56,1 1 

nov/10 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 510 56,1 1 

dez/10 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 510 56,1 1 
jan/11 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 540 59,4 1 

fev/11 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 540 59,4 1 
mar/11 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 545 59,95 1 

abr/11 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 545 59,95 1 
mai/11 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 545 59,95 1 

jun/11 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 545 59,95 1 
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jul/11 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 545 59,95 1 

ago/11 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 545 59,95 1 
set/11 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 545 59,95 1 

out/11 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 545 59,95 1 
nov/11 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 545 59,95 1 

dez/11 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 545 59,95 1 
jan/12 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 622 68,42 1 

fev/12 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 622 68,42 1 

mar/12 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 622 68,42 1 
abr/12 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 622 68,42 1 

mai/12 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 622 68,42 1 
jun/12 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 622 68,42 1 

jul/12 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 622 68,42 1 

ago/12 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 622 68,42 1 
set/12 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 622 68,42 1 

out/12 SILVANA BIONDO(Empres. Individ. 622 68,42 1 
jul/13 SILVANA BIONDO MEI 678 33,9 1 

ago/13 SILVANA BIONDO MEI 678 33,9 1 
set/13 SILVANA BIONDO MEI 678 33,9 1 

out/13 SILVANA BIONDO MEI 678 33,9 1 

nov/13 SILVANA BIONDO MEI 678 33,9 1 
dez/13 SILVANA BIONDO MEI 678 33,9 1 

jan/14 SILVANA BIONDO MEI 724 36,2 1 
fev/14 SILVANA BIONDO MEI 724 36,2 1 

mar/14 SILVANA BIONDO MEI 724 36,2 1 

abr/14 SILVANA BIONDO MEI 724 36,2 1 
mai/14 SILVANA BIONDO MEI 724 36,2 1 

jun/14 SILVANA BIONDO MEI 724 36,2 1 
jul/14 SILVANA BIONDO MEI 724 36,2 1 

ago/14 SILVANA BIONDO MEI 724 36,2 1 
set/14 SILVANA BIONDO MEI 724 36,2 1 

out/14 SILVANA BIONDO MEI 724 36,2 1 

nov/14 SILVANA BIONDO MEI 724 36,2 1 
dez/14 SILVANA BIONDO MEI 724 36,2 1 

jan/15 SILVANA BIONDO MEI 788 39,4 1 
fev/15 SILVANA BIONDO MEI 788 39,4 1 

mar/15 SILVANA BIONDO MEI 788 39,4 1 

abr/15 SILVANA BIONDO MEI 788 39,4 1 
mai/15 SILVANA BIONDO MEI 788 39,4 1 

jun/15 SILVANA BIONDO MEI 788 39,4 1 
jul/15 SILVANA BIONDO MEI 788 39,4 1 

ago/15 SILVANA BIONDO MEI 788 39,4 1 
set/15 SILVANA BIONDO MEI 788 39,4 1 

out/15 SILVANA BIONDO MEI 788 39,4 1 

nov/15 SILVANA BIONDO MEI 788 39,4 1 
dez/15 SILVANA BIONDO MEI 788 39,4 1 

jan/16 SILVANA BIONDO MEI 880 44 1 
fev/16 SILVANA BIONDO MEI 880 44 1 

mar/16 SILVANA BIONDO MEI 880 44 1 

abr/16 SILVANA BIONDO MEI 880 44 1 
mai/16 SILVANA BIONDO MEI 880 44 1 

jun/16 SILVANA BIONDO MEI 880 44 1 
jul/16 SILVANA BIONDO MEI 880 44 1 

ago/16 SILVANA BIONDO MEI 880 44 1 
set/16 SILVANA BIONDO MEI 880 44 1 

out/16 SILVANA BIONDO MEI 880 44 1 

nov/16 SILVANA BIONDO MEI 880 44 1 
dez/16 SILVANA BIONDO MEI 880 44 1 

jan/17 SILVANA BIONDO MEI 937 46,85 1 
fev/17 SILVANA BIONDO MEI 937 46,85 1 

mar/17 SILVANA BIONDO MEI 937 46,85 1 
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abr/17 SILVANA BIONDO MEI 937 46,85 1 

mai/17 SILVANA BIONDO MEI 937 46,85 1 
jun/17 SILVANA BIONDO MEI 937 46,85 1 

jul/17 SILVANA BIONDO MEI 937 46,85 1 
ago/17 SILVANA BIONDO MEI 937 46,85 1 

set/17 SILVANA BIONDO MEI 937 46,85 1 
out/17 SILVANA BIONDO MEI 937 46,85 1 

nov/17 SILVANA BIONDO MEI 937 46,85 1 

dez/17 SILVANA BIONDO MEI 937 46,85 1 
jan/18 SILVANA BIONDO MEI 954 47,7 1 

fev/18 SILVANA BIONDO MEI 954 47,7 1 
mar/18 SILVANA BIONDO MEI 954 47,7 1 

abr/18 SILVANA BIONDO MEI 954 47,7 1 

mai/18 SILVANA BIONDO MEI 954 47,7 1 
jun/18 SILVANA BIONDO MEI 954 47,7 1 

jul/18 SILVANA BIONDO MEI 954 47,7 1 
ago/18 SILVANA BIONDO MEI 954 47,7 1 

set/18 SILVANA BIONDO MEI 954 47,7 1 
out/18 SILVANA BIONDO MEI 954 47,7 1 

nov/18 SILVANA BIONDO MEI 954 47,7 1 

dez/18 SILVANA BIONDO MEI 954 47,7 1 
jan/19 SILVANA BIONDO MEI 998 49,9 1 

fev/19 SILVANA BIONDO MEI 998 49,9 1 
mar/19 SILVANA BIONDO MEI 998 49,9 1 

abr/19 SILVANA BIONDO MEI 998 49,9 1 

mai/19 SILVANA BIONDO MEI 998 49,9 1 
jun/19 SILVANA BIONDO MEI 998 49,9 1 

jul/19 SILVANA BIONDO MEI 998 49,9 1 
ago/19 SILVANA BIONDO MEI 998 49,9 1 

set/19 SILVANA BIONDO MEI 998 49,9 1 
out/19 SILVANA BIONDO MEI 998 49,9 1 

nov/19 SILVANA BIONDO MEI 998 49,9 1 

dez/19 SILVANA BIONDO MEI 998 49,9 1 
jan/20 SILVANA BIONDO MEI 1039 51,95 1 

fev/20 SILVANA BIONDO MEI 1045 52,25 1 
mar/20 SILVANA BIONDO MEI 1045 52,25 1 

abr/20 SILVANA BIONDO MEI 1045 52,25 1 

mai/20 SILVANA BIONDO MEI 1045 52,25 1 
jun/20 SILVANA BIONDO MEI 1045 52,25 1 

jul/20 SILVANA BIONDO MEI 1045 52,25 1 

  667,76  154 

TEMPO MINIMO DE CONTRIBUIÇÃO   360 

PERÍODO RESTANTE   206 MESES 
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ANEXO C – INDICADORES PREVIDENCIÁRIOS EMPRESÁRIA G (EMPRESÁRIO 

INDIVIDUAL) 

 

Mês/Ano Empresa Salário Contribuição 
Tempo de 

contribuição 
mai/01 CADORO Empreg. 419,08 33,5264 1 

jun/01 CADORO Empreg. 428,19 34,2552 1 
jul/01 CADORO Empreg. 408 32,64 1 

ago/01 CADORO Empreg. 445,38 35,6304 1 
set/01 CADORO Empreg. 507,04 40,5632 1 

out/01 CADORO Empreg. 452,18 36,1744 1 
nov/01 CADORO Empreg. 572,67 45,8136 1 

dez/01 CADORO Empreg. 1.181,36 94,5088 1 

jan/02 CADORO Empreg. 410,51 32,8408 1 
fev/02 CADORO Empreg. 515,79 41,2632 1 

mar/02 CADORO Empreg. 639,65 51,172 1 
abr/02 CADORO Empreg. 668,05 53,444 1 

mai/02 CADORO Empreg. 537,04 42,9632 1 

jun/02 CADORO Empreg. 660,34 52,8272 1 
jul/02 CADORO Empreg. 672,42 53,7936 1 

ago/02 CADORO Empreg. 649,62 51,9696 1 
set/02 CADORO Empreg. 763,55 61,084 1 

out/02 CADORO Empreg. 505,81 40,4648 1 
nov/02 CADORO Empreg. 677,54 54,2032 1 

dez/02 CADORO Empreg. 1.034,44 82,7552 1 

jan/03 CADORO Empreg. 566,16 45,2928 1 
fev/03 CADORO Empreg. 790,57 63,2456 1 

mar/03 CADORO Empreg. 621,34 49,7072 1 
abr/03 CADORO Empreg. 464,14 37,1312 1 

mar/05 LUNELLI & GIACOMIN Empreg. 260 20,8 1 

abr/05 LUNELLI & GIACOMIN Empreg. 260 20,8 1 
mai/05 LUNELLI & GIACOMIN Empreg. 300 24 1 

jun/05 LUNELLI & GIACOMIN Empreg. 300 24 1 
jul/05 LUNELLI & GIACOMIN Empreg. 300 24 1 

ago/05 LUNELLI & GIACOMIN Empreg. 300 24 1 

set/05 LUNELLI & GIACOMIN Empreg. 300 24 1 
out/05 LUNELLI & GIACOMIN Empreg. 300 24 1 

nov/05 LUNELLI & GIACOMIN Empreg. 300 24 1 
dez/05 LUNELLI & GIACOMIN Empreg. 300 24 1 

jan/06 LUNELLI & GIACOMIN Empreg. 300 24 1 
fev/06 LUNELLI & GIACOMIN Empreg. 300 24 1 

mar/06 LUNELLI & GIACOMIN Empreg. 300 24 1 

abr/06 LUNELLI & GIACOMIN Empreg. 350 28 1 
mai/06 LUNELLI & GIACOMIN Empreg. 350 28 1 

jun/06 LUNELLI & GIACOMIN Empreg. 350 28 1 
jul/06 LUNELLI & GIACOMIN Empreg. 350 28 1 

ago/06 LUNELLI & GIACOMIN Empreg. 350 28 1 

set/06 LUNELLI & GIACOMIN Empreg. 350 28 1 
out/06 LUNELLI & GIACOMIN Empreg. 350 28 1 

nov/06 LUNELLI & GIACOMIN Empreg. 350 28 1 
dez/06 LUNELLI & GIACOMIN Empreg. 237,1 18,968 0 

set/09  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 465 51,15 1 
out/09  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 465 51,15 1 

nov/09  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 465 51,15 1 

dez/09  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 465 51,15 1 
jan/10  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 510 56,1 1 

fev/10  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 510 56,1 1 
mar/10  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 510 56,1 1 

abr/10  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 510 56,1 1 
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mai/10  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 510 56,1 1 

jun/10  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 510 56,1 1 
jul/10  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 510 56,1 1 

ago/10  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 510 56,1 1 
set/10  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 510 56,1 1 

out/10  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 510 56,1 1 
nov/10  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 510 56,1 1 

dez/10  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 510 56,1 1 

jan/11  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 540 59,4 1 
fev/11  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 540 59,4 1 

mar/11  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 545 59,95 1 
abr/11  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 545 59,95 1 

mai/11  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 545 59,95 1 

jun/11  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 545 59,95 1 
jul/11  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 545 59,95 1 

ago/11  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 545 59,95 1 
set/11  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 545 59,95 1 

out/11  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 545 59,95 1 
nov/11  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 545 59,95 1 

dez/11  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 545 59,95 1 

jan/12  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 622 68,42 1 
fev/12  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 622 68,42 1 

mar/12  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 622 68,42 1 
abr/12  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 622 68,42 1 

mai/12  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 622 68,42 1 

jun/12  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 622 68,42 1 
jul/12  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 622 68,42 1 

ago/12  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 622 68,42 1 
set/12  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 622 68,42 1 

out/12  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 622 68,42 1 
nov/12  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 622 68,42 1 

dez/12  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 622 68,42 1 

jan/13  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 678 74,58 1 
fev/13  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 678 74,58 1 

mar/13  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 678 74,58 1 
abr/13  GIACOMIN LTDA Contrib. Indiv. 678 74,58 1 

out/14 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 900 72 1 

nov/14 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 900 72 1 
dez/14 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 900 72 1 

jan/15 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 979,56 78,3648 1 
fev/15 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 979,56 78,3648 1 

mar/15 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 979,56 78,3648 1 
abr/15 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 979,56 78,3648 1 

mai/15 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 979,56 78,3648 1 

jun/15 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 979,56 78,3648 1 
jul/15 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 979,56 78,3648 1 

ago/15 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 979,56 78,3648 1 
set/15 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 979,56 78,3648 1 

out/15 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 979,56 78,3648 1 

nov/15 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 979,56 78,3648 1 
dez/15 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 979,56 78,3648 1 

jan/16 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 979,56 78,3648 1 
fev/16 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 979,56 78,3648 1 

mar/16 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 979,56 78,3648 1 
abr/16 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 979,56 78,3648 1 

mai/16 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 979,56 78,3648 1 

jun/16 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 979,56 78,3648 1 
jul/16 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 979,56 78,3648 1 

ago/16 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 979,56 78,3648 1 
set/16 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 1.306,08 104,4864 1 

out/16 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 979,56 78,3648 1 
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nov/16 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 979,56 78,3648 1 

dez/16 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 979,56 78,3648 1 
jan/17 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 1.042,94 83,4352 1 

fev/17 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 1.042,94 83,4352 1 
mar/17 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 1.042,94 83,4352 1 

abr/17 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 1.042,94 83,4352 1 
mai/17 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 1.042,94 83,4352 1 

jun/17 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 1.042,94 83,4352 1 

jul/17 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 1.042,94 83,4352 1 
ago/17 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 1.042,94 83,4352 1 

set/17 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 1.042,94 83,4352 1 
out/17 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 1.042,94 83,4352 1 

nov/17 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 1.042,94 83,4352 1 

dez/17 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 1.042,94 83,4352 1 
jan/18 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 1.392,15 111,372 1 

fev/18 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 1.085,41 86,8328 1 
mar/18 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 1.061,81 84,9448 1 

abr/18 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 1.061,81 84,9448 1 
mai/18 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 1.061,81 84,9448 1 

jun/18 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 1.061,81 84,9448 1 

jul/18 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 1.061,81 84,9448 1 
ago/18 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 1.415,75 113,26 1 

set/18 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 1.061,81 84,9448 1 
out/18 CASA DE CARNES  LTDA Empreg. 1.061,81 84,9448 1 

jan/20 GRAZIELA GIACOMIN Contrib. Indiv. 1.004,36 110,4796 1 

fev/20 GRAZIELA GIACOMIN Contrib. Indiv. 1.045,00 114,95 1 
mar/20 GRAZIELA GIACOMIN Contrib. Indiv. 1.045,00 114,95 1 

abr/20 GRAZIELA GIACOMIN Contrib. Indiv. 1.045,00 114,95 1 
mai/20 GRAZIELA GIACOMIN Contrib. Indiv. 1.045,00 114,95 1 

jun/20 GRAZIELA GIACOMIN Contrib. Indiv. 1.045,00 114,95 1 

  708,56  144 

TEMPO MINIMO DE CONTRIBUIÇÃO   360 

PERÍODO RESTANTE   216 MESES 

 

 


