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Tendo em vista a elevação da expectativa de vida da população brasileira registrada por 

instituições como a Organização das Nações Unidas (ONU) e o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), este trabalho teve como objetivo realizar um levantamento da 

evolução do número de aposentados e pensionistas do INSS entre os anos 2000 e 2017 no 

município de Cruz das Almas-Ba, bem como apresentar o perfil socioeconômico dos 

aposentados e pensionistas do município ora pesquisado; avaliar os custos de subsistência 

desse público no município de Cruz das Almas - BA e; identificar a participação desses 

indivíduos na economia municipal. Para tanto, tendo em vista o percurso metodológico, trata-

se de uma investigação do tipo descritiva e exploratória, de delineamento pautado numa 

pesquisa de campo, de abordagem qualitativa, na qual recorreu-se a uma amostra de 1% do 

universo, sendo reduzida em função da insegurança demonstrada pelos respondentes, cuja 

alegação perpassou pelo receio de perda do benefício, além de comerciantes locais que atuam 

nos ramos supermercadista e farmacêutico. Foram utilizados enquanto instrumento de coleta 

de dados o questionário estruturado, aplicado durante os meses de fevereiro e março de 2018 

na Agência do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), nas agências bancárias 

encarregadas de realizarem esse tipo de pagamento e os fornecedores locais supracitados. Os 

resultados indicam que essa parcela da sociedade cruz-almense representa significativa 

importância para a manutenção do comércio municipal. Observou-se também que a renda 

acessada por esses indivíduos lhes oferece condições insuficientes de subsistência, mesmo 

residindo num município do interior do Estado da Bahia. 
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