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Mesmo com tão pouco, estão mais protegidos da pobreza do que a média nacional da 
população 
 
Mais de um quarto deles precisa da ajuda financeira dos filhos, parentes e amigos. Quase um 
terço dos que se declaram aposentados trabalha para complementar seu benefício, que, na 
maior parte dos casos, não supera um salário mínimo. E, ainda assim, os idosos brasileiros 
estão mais protegidos da pobreza que o resto da população -e que os idosos dos países 
vizinhos.  
 
Eles são os destinatários do maior programa social do país: a previdência pública, cujos gastos 
somam o equivalente a mais de 20 vezes os do Bolsa Família, principal bandeira do governo. 
Se, mostra o Datafolha, 54% dos aposentados não ganham mais que o piso salarial nacional, 
também é verdade que, pela Constituição de 1988, nenhum ganha menos.  
 
Trata-se do suficiente para excluir a ampla maioria dos que têm 60 anos ou mais das 
estatísticas relativas à pobreza e à miséria. Basta dizer que, internacionalmente, convenciona-
se classificar a primeira como uma renda abaixo de US$ 2 diários e a segunda, de US$ 1 ao 
dia; o mínimo atual dá mais de US$ 6.  
 
Escalar alguns degraus na pirâmide social está longe de ser a garantia de uma vida 
confortável. Apenas 2% dos idosos pertencem à classe A, mesmo percentual da população em 
geral, enquanto 40% estão nas classes D e E. Segundo o Datafolha, 79% não têm carro, 72% 
não têm plano de saúde e 63% não têm telefone celular.  
 
Quase a metade (48%) vive em lares onde a renda familiar não ultrapassa os dois salários 
mínimos, acima dos 42% medidos na população. Em média, os idosos vivem na companhia de 
2,4 pessoas, bem abaixo dos 3,8 contabilizados em todas as faixas etárias.  
 
Custo do aposentado 
 
Conforme a leitura, os dados podem alimentar os dois lados da maior polêmica em torno da 
seguridade social do país: de um lado, critica-se o volume de dinheiro público destinado aos 
idosos, mais que o dobro, para ficar num só exemplo, dos recursos federais, estaduais e 
municipais para a educação; de outro, chama-se a atenção para o impacto desses gastos na 
redução da pobreza e o papel crescente dos idosos no sustento familiar.  
 
O alcance da Previdência brasileira é raro entre países de renda média. Dos pesquisados, 67% 
afirmaram receber aposentadoria oficial -entre os que têm 70 anos ou mais, a cobertura chega 
à casa dos 80%. Estudo publicado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) em 
2007 apontou percentuais bem menores em países como México (19%), Costa Rica (37%), 
Peru (24%) e Bolívia (14,7%), para a população acima de 65 anos.  
 
Confirma-se, no Datafolha, a precocidade da aposentadoria no país: 57% declararam ter 
começado a receber os benefícios antes dos 60. Defensores da reforma da Previdência 
advogam que seja estabelecida uma idade mínima de 65 anos, adotada em diversos países 
como forma de reduzir os riscos de um colapso financeiro do sistema de seguridade.  
 
Na média, cada aposentado recebe R$ 777,60 mensais, segundo as respostas dos 
pesquisados. O valor supera o rendimento médio dos trabalhadores apurado pelo IBGE em 
2007 nas regiões Norte (R$ 741) e Nordeste (R$ 592).  
 
O salário mínimo, desde a última década, tem recebido reajustes superiores aos de 
praticamente todas as categorias profissionais. Era de R$ 415 em novembro, quando a 
pesquisa foi realizada, e, em fevereiro, em plena crise econômica, subiu para R$ 465.  
 



Um trabalho apresentado há dois anos pelo economista Ricardo Paes de Barros estimou uma 
taxa de pobreza abaixo de 15% entre homens e mulheres com mais de 60 anos de idade, para 
uma média nacional próxima aos 29%. Pelas estimativas do estudo de Ricardo Barros, não 
fossem os benefícios previdenciários, a pobreza chegaria a mais de 50% dos idosos.  
 
47% são casados,  
33%, viúvos  
11%, separados  
8%, solteiros  
 
92% têm filhos  
31% têm até dois  
30%, de três a quatro  
20%, de cinco a sete  
11%, oito ou mais  
 
78% têm netos  
17% têm até dois  
23%, até cinco  
17%, até nove  
21%, dez ou mais  
 
30% têm bisnetos  
19%, até três  
11%, quatro ou mais  
 

 
 

Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 15 mar. 2009, Especial MaiorIdade, p. 1-10. 
 


