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91 ANOS: Proteção previdenciária cresce
e chega a 82% entre os idosos

Maior categoria com pessoas protegidas é a de contribuintes do RGPS

Da Redação (Brasília) – De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios – PNAD 2012, nesse ano, o número de pessoas com idades entre 16
e 59 anos, que estavam protegidas pela Previdência Social, chegou a 61,8 milhões. 
Elas faziam parte de um universo de 86,6 milhões de pessoas que se declararam
ocupadas. Isso representa uma cobertura de 71,4%. Significa que de cada 10
trabalhadores, sete estavam protegidos.

Análise do Departamento do Regime Geral de Previdência Social mostra que a
maior categoria com pessoas protegidas é a de contribuintes do Regime Geral de
Previdência Social (55,6% dos ocupados com idade entre 16 e 59 anos). Se
considerado o gênero, em 2012, a proteção social era maior entre os homens
(71,9%)  frente às mulheres (70,6%).

O estado com maior proteção previdenciária foi Santa Catarina, com 84,5% dos
ocupados. O Distrito Federal também ficou acima da média nacional e registrou
78,6% de proteção social. Já a unidade da federação com menor cobertura foi Pará,
com 54,7%.

Para o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, os números retratam os
esforços da instituição para alcançar cada vez mais segurados. “Isso comprova a
eficácia do trabalho que foi feito nos últimos anos aqui na Previdência. Estamos
conseguindo alcançar cada vez mais segurados e oferecer mais proteção às
famílias”, comemora.

Ainda segundo a PNAD, 24,8 milhões de trabalhadores estavam sem cobertura
previdenciária em 2012. Desses, 13,3 milhões tinham capacidade contributiva, com
renda igual ou superior a um salário mínimo. “Nesse contingente está o nosso maior
desafio. Desenvolvemos políticas para  mostrar a esses cidadãos a importância de
se formalizar e contar com os benefícios da Previdência”, explica Garibaldi.

Idosos
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Os dados da PNAD mostram que uma enorme maioria dos idosos conta com a
proteção social da Previdência. A cobertura previdenciária das pessoas com idade
igual ou superior a 60 anos chega a 82% – cerca de 20,3 milhões de pessoas em
2012 (9,5 milhões de homens e 10,8 milhões de mulheres). A proteção social entre
os homens foi maior, chegando a 86,5%, enquanto que entre as mulheres foi de
78,3%.

Ainda segundo dados da PNAD, essa melhora na taxa de cobertura entre idosos é
resultado, principalmente, do aumento da proteção de mulheres idosas, já que a
série referente aos homens permanece, praticamente, estável desde 1993. A fatia
de mulheres protegidas passou de 66,4%, em 1992, para 78,3%, em 2012.

Mudança

Depois de um longo período de quedas consecutivas na taxa de proteção social dos
trabalhadores ocupados com idade entre 16 e 59 anos, os dados da PNAD revelam
uma mudança de comportamento dos brasileiros. Segundo o estudo, no período de
1992 a 2002, o percentual de protegidos diminuiu. Passou de 66,4% para 61,7%.
No entanto, entre 2002 e 2012, os números mostram a reversão dessa tendência,
com uma melhora expressiva no nível de cobertura, que passou de 61,7% para
71,3% – o melhor resultado registrado para este indicador (a série histórica não
inclui a área rural da região norte).

Evolução da Proteção Previdenciária da população ocupada (16 a 59 anos)
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