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PREVIDÊNCIA PRIVADA RURAL. Tatiana Feijó Pereira, Vera Regina Carvalho, Lucildo Ahlert 
(orient.) (UNIVATES). 
O sistema previdenciário social no Brasil tem como beneficiários aposentados da área urbana e rural. Os 

beneficiários da cidade contribuem sobre os salários ou rendas recebidas e a contribuição do trabalhador rural 
consiste numa porcentagem sobre o valor da produção comercializada. Assim, os agricultores, mesmo os mais bem 
sucedidos, recebem como aposentadoria um salário mínimo, o que dificulta a transferência da propriedade para as 
novas gerações. Diante das dificuldades e limitações da previdência social, surge como alternativa a previdência 
complementar de caráter privado. O presente estudo tem por objetivo definir as bases de um modelo de previdência 
complementar para os integrantes da agricultura familiar, para servir como facilitador no processo de transferência 
patrimonial e de atividades na sucessão da agricultura familiar no Vale do Taquari. Em termos de metodologia, 
foram usados: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e levantamento de campo. O levantamento de campo foi 
feito através de uma amostra probabilística, definida a partir de um grau de confiança de 95%, coeficiente de 
variação de 50% e erro amostral de 4 % (Mattar, 1996), de 620 propriedades rurais, representativa para universo de 
análise do meio rural dos 36 municípios do Vale do Taquari. A coleta de dados foi feita através de um questionário 
semi-estruturado, com entrevista de um integrante da família, com idade entre 18 a 45 anos, de cada propriedade 
amostrada. Como resultados, a pesquisa apresenta as expectativas dos agricultores em relação à idade e valores 
desejados para suas aposentadorias, bem como as possibilidades de contribuição para a formação do fundo 
previdenciário. Os mesmos serão divulgados e apresentados às organizações do setor, para discussão e 
implementação na agricultura familiar, além de gerar novos conhecimentos sobre a realidade rural do Vale do 
Taquari, através de artigos e cartilhas de orientação a serem publicados. 
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