
PREVIDÊNCIA SOCIAL

BONINI, Laura Sperb; BOÜCHER, Ana Kalise; GRAUER, Fernando Martinelli; VICTORINO, Laura Rodrigues

ROCHA, Josy 

Colégio Marista Ipanema

Em nossa apresentação, iremos comparar o INSS com o sistema previdenciário

da Suíça – um país desenvolvido, destacando as falhas do sistema

previdenciário brasileiro e suas principais diferenças. Mostraremos nossos

resultados baseados em pesquisas bibliográficas, de forma clara, para que

todos consigam compreender.

Escolhemos este tema, pois é algo que está presente em nossa vida cotidiana e

influenciará no nosso futuro econômico. Observamos a falta de informação

sobre a temática, por isso, esperamos, com o presente trabalho, ajudar a

esclarecer como funciona o INSS. Sendo assim, nosso trabalho tem como

objetivo investigar a previdência social no Brasil, buscando alternativas de

melhorias nos aspectos que se mostram falhos. Acreditamos que as falhas da

nossa previdência não estão na própria lei, mas sim na maneira como o

governo as executa.

Obtivemos, como resultados de pesquisa, que uma das falhas do INSS

brasileiro é a questão da Desvinculação de Receitas da União (DRU), um

mecanismo que permite o desvio de 20% dos impostos – que seriam

direcionados à saúde, à educação e à previdência social – para despesas

denominadas “mais importantes”.

Concluímos que nosso sistema, quando comparado ao da

Suíça, é muito falho em sua execução, e que o governo

pensa outros tipos de urgência, que não fazem parte de

serviços públicos no geral. Nossa previdência deve mudar na

forma que é executada.
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