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Um em cada dois brasileiros que trabalham não paga INSS  
 
Mais da metade da população ocupada do País, 54,3%, não contribui para a Previdência Social. 
Um porcentual que representa, em números absolutos, mais de 40 milhões de pessoas. No 
Nordeste, a situação é ainda mais crítica:  
 
72,3% não têm seguridade social. É o que mostra a Síntese de Indicadores Sociais do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada ontem.  
 
A taxa de contribuição previdenciária da população ocupada é de 45,7%, segundo dados de 2001, 
o que representa um aumento de apenas 2 pontos porcentuais em relação ao início da década 
passada. A síntese, que toma por base dados do Censo 2000 e da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílio (Pnad) de 2001, revela que no Maranhão 81,4% da população ocupada não contribui 
para a Previdência. Os índices mais altos de contribuição couberam à Grande Porto Alegre, com 
62,4%, ao Distrito Federal (62,9%) e à Grande São Paulo (62,1%).  
 
Autônomo - O grosso da contribuição previdenciária vem de trabalhadores com carteira assinada: 
61,5%. Os empregadores vêm a seguir, com 58,1%. A partir daí, os porcentuais despencam a 
seguir. Os trabalhadores domésticos com carteira representam apenas 26,1% do que entra nos 
cofres da Previdência, e os autônomos, 14,9%.  
 
Na análise do número de contribuintes entre domésticos, a economista Cristiane Soares, 
pesquisadora do Departamento de População e Indicadores Sociais do IBGE, observou que a 
maioria destes profissionais estão empregados de forma irregular. "Mais de 70% dos patrões não 
estão assinando a carteira", diz, acrescentando que houve uma grande melhora no índice na 
última década. "Em 1992, apenas 17,9% dos domésticos tinham carteira. Houve um aumento 
significativo em decorrência de mudanças na legislação, que se tornou mais rigorosa."  
 
Uma das formas de aumentar a contribuição seria rever o porcentual dos encargos, na opinião do 
advogado Flávio Martins Rodrigues, especialista em direito previdenciário: "O fato de mais da 
metade da população ocupada não contribuir é impressionante. A Previdência é muito cara tanto 
para o empregado como para o empregador. É preciso fazer uma redistribuição de encargos 
previdenciários."  
 
Para o presidente do IBGE, Eduardo Pereira Nunes, não apenas na questão previdenciária, mas 
em todos os índices, a pesquisa divulgada ontem revela uma acentuada desigualdade regional. 
"Do ponto de vista dos indicadores sociais, constatamos evolução e melhoria de vários deles", 
disse. "No entanto, quando confrontamos com outros índices, ainda se revela um padrão de 
desigualdade muito grande no Brasil. O País consegue avançar, mas consegue ser estável no seu 
padrão de desigualdade."  
 
Esse padrão fica evidente em áreas como a educação. Mesmo em declínio - passou de 17,2% em 
1992 para 12,4% em 2001 -, o analfabetismo ainda atinge pelo menos 14,9 milhões de pessoas 
com 15 anos ou mais no Brasil.  
 
Apesar do recuo em todas as regiões, a taxa chega a níveis assustadores em alguns Estados do 
Nordeste. Em Alagoas, por exemplo, calcula-se que 30,6% dos adultos com mais de 15 anos 
sejam analfabetos: 32,4% das mulheres e 28,9% dos homens.  
  
Desemprego cresce entre jovens  
 



O jovem é neste início de década o principal afetado pelo desemprego, segundo o relatório do 
IBGE. Em 2001, a taxa média de desemprego no País atingiu 6,2%. Mas nas faixas etárias de 15 
a 17 anos e de 18 a 24 anos, os índices eram bem superiores: 13,4% e 12,5%, respectivamente. 
Dificuldades para obter o primeiro emprego - objeto de um dos mais ambiciosos programas do 
governo Luiz Inácio Lula da Silva, ainda em preparação - e falta de experiência profissional são 
apontados pelo IBGE como motivos para o fenômeno.  
 
Assim que terminou o ensino médio, já decidida sobre a profissão que seguiria, a estudante Sarah 
Fernandes Silva Camargo, de 19 anos, ingressou em um curso técnico de auxiliar de enfermagem. 
Ao mesmo tempo preparou-se num cursinho para o vestibular. "Um bom auxiliar de enfermagem, 
com experiência, ganha R$ 1.800,00 em um grande hospital. Pensei que, com o diploma do curso, 
poderia arrumar um emprego e, assim, pagar a faculdade."  
 
Desde que conseguiu o certificado - no qual investiu em torno de R$ 3.500,00 e 1 ano e 4 meses -
em fevereiro, já encaminhou mais de cem currículos.  
 
Resultado: foi chamada para teste num laboratório que pagaria o equivalente a R$ 400,00. Não 
conseguiu a vaga. "Alegaram precisar de alguém com mais tempo disponível e, como eu faço 
faculdade, não fui escolhida." Faculdade pela qual paga R$ 620,00 de mensalidade e da qual terá 
de desistir se não conseguir o tão sonhado emprego logo. "Meus pais não têm mais como bancar 
a mensalidade." (Karine Rodrigues, Wilson Tosta e Adriana Carranca)  
 
Com mais estudo, mulheres ainda ganham menos  
 
Apesar de a mulher brasileira que trabalha ter uma taxa de escolaridade superior à masculina, 
isso ainda não resultou numa equiparação salarial. O levantamento do IBGE mostra, por exemplo, 
que o rendimento médio da população feminina ocupada, na faixa com até três anos de estudo, 
representa apenas 61,5% do valor recebido pelos homens. No grupo com mais de 11 anos de 
estudos, a desigualdade é ainda maior e o rendimento cai para 57,1% do pago ao sexo oposto.  
 
"A mulher na faixa de oito a dez anos de estudo ganha, em média, R$ 323, uma quantia inferior 
ao rendimento médio do homem na faixa de quatro a sete anos de estudo", diz a socióloga Sonia 
Moreira, do IBGE.  
 
A pesquisa revela ainda que a população feminina ocupada está concentrada nas faixas de menor 
remuneração. No grupo que recebe até meio salário, 14,4% são homens e 26,6%, mulheres. Já 
entre os que recebem mais de cinco salários mínimos, 15,5% são homens e 9,2%, mulheres. O 
quadro se repete em todas as regiões do País.  
 
Na taxa de escolaridade entre a população ocupada, enquanto 24,8% dos homens têm 11 anos ou 
mais de estudo, o porcentual sobe para 35,4% entre as mulheres.  
 
Em 2001, do total da população feminina entre 25 e 49 anos, 82,8% teve, pelo menos, um filho. 
Na faixa etária de 15 a 17 anos, o porcentual foi de 7,3%, considerado muito alto. Fortaleza 
apresenta um índice ainda superior: 9,3%.  
Na outra ponta está o Rio, com 4,6%.  
Negros recebem metade do salário pago aos brancos  
 
No Brasil, pretos e pardos recebem, em média, apenas metade do rendimento de brancos. E as 
disparidades se mantêm mesmo com o aumento do nível educacional. Informações do IBGE 
divulgadas ontem revelam que não houve mudança significativa na comparação dos dados pelo 
critério de raça. A publicação toma por base números da Pnad de 2001.  
As diferenças mais acentuadas foram registradas na Região Metropolitana de Salvador, onde está 
concentrada a maior proporção de pretos e pardos do País: 82%. O rendimento deles representa 
um terço do valor pago aos brancos.  



A desigualdade racial é ainda mais forte do que a de gênero, já que homens pretos e pardos têm 
um rendimento médio 30% inferior ao das mulheres brancas.  
 
Escolarizados - No grupo com 12 anos ou mais de estudo, a proporção de brancos ocupados é três 
vezes maior do que a de pretos e pardos com a mesma instrução. "Não é simplesmente 
escolarizando a população que se vai acabar com a diferença de rendimentos", diz o cientista 
social José Luis Petruccelli, do IBGE.  
 
A taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais é também duas vezes mais alta entre 
pretos e pardos. Considerando a população de 20 a 24 anos, eles são 15,8% no ensino superior, 
ante 53,6% de brancos. Isso porque, nessa faixa etária, 44% negros e pardos nem terminaram o 
ensino médio e 34,2% ainda estão no ensino fundamental.  
 
"Os dados revelam a necessidade de políticas para o combate à desigualdade social, como as 
cotas”, diz a socióloga Rosana Heringer, da Universidade Cândido Mendes.  
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