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Conceituação do BEPS

• Publicação sob responsabilidade da CGEDA;

• Consolida grandes números da Previdência Social 
nas áreas de Concessão, Emissão e Arrecadação 
Previdenciária;

• Periodicidade mensal;

• Possui versão em inglês;

• Conta com edição especial semestral, compacta, 
por Unidades da Federação;



Distribuição do BEPS

• BEPS Nacional possui versão impressa e eletrônica:

• Impressão de 59 cópias destinada a dirigentes;

• Versão eletrônica em PDF e Excel;

• Distribuído internamente em meio eletrônico por 
e-mail;

• Disponível para download pela página da Internet 
para o público externo;

• Versão em Inglês e Edição Regional somente em 
meio eletrônico (PDF) e pela Internet.



Composição do BEPS

• Grandes Números da Previdência Social;
• Concessão de Benefícios (inclusive BPC e EPU);
• Emissão de Benefícios (inclusive BPC e EPU);
• Cessação e suspensão de Benefícios;
• Requerimentos de Benefícios;
• Arrecadação Previdenciária;
• Fluxo de Caixa;
• Outras informações.

BEPS possui 27 quadros e 55 gráficos, em oito seções:



Grandes Números da Previdência Social

• Quadro 01
• Resumo do Fluxo de Caixa, concessão e emissão 

de benefícios;
• Dados Populacionais;
• Quantidade de contribuintes;
• Comparações entre arrecadação e benefícios com 

o PIB;



Concessão de Benefícios

• Quadros de 02 a 09;
• Evolução temporal por clientela;
• Tempo Médio de Concessão;
• Distribuições por grupos de espécie, faixas de 

valor e Unidades da Federação no mês;
• Abertura por espécie de benefícios;
• Créditos emitidos na concessão.



Emissão de Benefícios

• Quadros de 10 a 16;
• Evolução temporal por clientela;
• Distribuições por grupos de espécie, faixas de 

valor e Unidades da Federação no mês;
• Abertura por espécie de benefícios;



Cessação de Benefícios

• Quadros 17 e 18;
• Dados com defasagem de um mês;
• Cessação por grupos de espécie;
• Cessação e suspensão por Unidades da Federação;



Requerimento de Benefícios

• Quadros de 19 a 21;
• Requerimentos, indeferimentos e represamento 

por Unidades da Federação;
• Evolução temporal dos requerimentos e 

indeferimentos;
• Represamento por tempo de tramitação, 

responsabilidade no andamento e Unidades da 
Federação;



Arrecadação Previdenciária

• Quadros de 22 a 25;
• Evolução temporal da arrecadação;
• Arrecadação por Unidade da Federação e a fonte 

da receita;
• Arrecadação por Setor de Atividade Econômica



Fluxo de Caixa

• Quadro 26;
• Evolução mensal das contas do INSS;
• Abertura por Recebimentos, Pagamentos e Taxa de 

Administração;
• Apuração do Saldo Previdenciário, de Arrecadação 

Líquida, Operacional e Final



Outras Informações

• Quadro 27;
• Dados previdenciários de valores de piso, teto e 

salário-família;
• Dados econômicos sobre índices de preço, taxa 

referencial, TJLP e dólar comercial.



BEPS Regional

• Edição compacta com dados específicos da 
Unidade da Federação ou Grande Região;

• Periodicidade semestral, com dados referentes aos 
meses de junho e dezembro;

• Composto por 10 quadros com informações sobre 
Concessão e Emissão de benefícios e Arrecadação 
Previdenciária;

• Detalhamentos por Unidades da Federação não 
disponíveis na Edição Nacional;


