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RESUMO 

 

O objetivo principal deste trabalho é apresentar e analisar o processo de 
envelhecimento populacional no Brasil e as suas consequências no mercado 
de trabalho e nas políticas públicas de emprego. Neste trabalho foi adotada a 
pesquisa bibliográfica e usadas como fontes de dados empíricos as estatísticas 
disponibilizadas pela Organização das Nações Unidas (ONU), Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). Primeiramente, conclui-se que no Brasil não 
existem políticas públicas de emprego específicas para o público idoso. 
Embora as diretrizes para as políticas públicas de trabalho (ou emprego) para 
os idosos no Brasil sejam previstas nos documentos legais, fora do campo 
previdenciário, praticamente não há ação governamental com o objetivo de 
alterar o nível de emprego entre os idosos, ou ações que permitam sua 
permanência ou reinserção no mercado de trabalho. As políticas públicas de 
emprego para os idosos podem amenizar os efeitos considerados negativos do 
envelhecimento populacional sobre o mercado de trabalho, a exemplo do que 
já ocorre nos países da OCDE, e permitir a permanência e a reinserção dos 
idosos no mercado de trabalho brasileiro. Conclui-se também que o Brasil está 
vivenciando o denominado bônus demográfico (relativo aumento da população 
economicamente ativa), ou seja, a menor razão de dependência. Portanto, este 
é o melhor momento para implementar as políticas públicas de emprego. E, por 
fim, é necessário que o governo e a sociedade não permitam que esta 
oportunidade seja perdida. 
 
Palavras-chave: Envelhecimento populacional. Transição demográfica. 
Trabalhadores mais velhos. Idosos. Mercado de trabalho. Políticas públicas de 
emprego. Permanência e reinserção dos idosos no Mercado de Trabalho.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to present and analyze the process of 
population aging in Brazil and its consequences on the labor market and public 
employment policies. It was adopted the literature, and used as sources of 
empirical data the statistics provided by the United Nations (UN), the 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and the 
Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). First, it is concluded that 
in Brazil there are not specific labor public policies for the elderly. Although the 
guidelines for labor public policy (or employment) for the elderly in Brazil are set 
out in legal documents, outside the social security field, there is not government 
action aimed at changing the level of employment among older people, or 
actions that let his stay or return to the labor market. The labor public policies 
for older people can mitigate the negative effects of the considered population 
aging on the labor market, similar to what already occurs in OECD countries, 
and allow the permanence and rehabilitation of elderly in the Brazilian labor 
market. It also concludes that Brazil is experiencing the called demographic 
dividend (relative increase in the economically active population), i.e. the lowest 
dependency ratio. Therefore, this is the best time to implement the labor public 
policies suggested. Finally, the government and society must not allow this 
opportunity is missed. 

 

Keywords: Aging population. Demographic transition. Older workers. Elderly. 
Labor market. Labor public policies. Permanence and rehabilitation of the 
elderly in the labor market. 
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INTRODUÇÃO 

 

A população mundial tem sofrido profundas transformações nas últimas 

décadas, proporcionando enormes repercussões em termos sociais e econômicos. 

O processo de transição demográfica tem chamado a atenção de muitos estudiosos, 

devido à desaceleração no ritmo do crescimento populacional e às modificações na 

estrutura etária. 

Atualmente, os estudos a respeito do fenômeno da transição demográfica não 

estão mais tão preocupados em destacar a explosão demográfica, mas sim 

compreender o baixo crescimento populacional que muitos países estão 

vivenciando, com destaque para as baixas taxas de fecundidade. 

Além disso, nos últimos anos, a expectativa de vida da população aumentou e 

a taxa de mortalidade declinou, gerando alterações em sua estrutura etária. A 

população idosa relativa a determinado período é maior do que aquela do período 

anterior. Parte dos estudiosos destaca que os avanços tecnológicos e civilizatórios 

são indiscutíveis, e, ao mesmo tempo, são responsáveis por estas mudanças 

demográficas.   

Os estudos sobre a estrutura da população iniciaram-se no momento que se 

passou a observar um crescimento populacional expressivo. Destaca-se a teoria da 

população de Malthus, que defendia que as populações não poderiam aumentar 

sem que houvesse aumento dos meios de subsistência, ou seja, a consequência de 

um crescimento da população maior do que os meios de subsistência seria a 

miséria. 

No século XIX, muitos países capitalistas vivenciaram a revolução nas formas 

de produção e nos meios de transporte, que também “influenciaram as migrações 

internas e externas” (ALVES, 2006, p.7). O desenvolvimento elevou a produtividade 

per capita e, em muitos países, observou-se uma queda no ritmo de crescimento 

populacional, o que representa uma contradição às previsões malthusianas.   

As interpretações de Boserup (1987) e Kuznets (1974) destacam que o 

crescimento populacional pode ser um incentivo para as mudanças tecnológicas, em 

especial, para a produção de alimentos, e pode gerar um crescimento econômico 

genuíno. Além disso, o crescimento populacional, a taxa de mortalidade, as 

tendências nas taxas de natalidade e o impacto da migração internacional são 
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influenciados pelo crescimento econômico e, ao mesmo tempo, podem influenciá-lo, 

melhorando as condições de vida das populações sem apresentar queda da taxa de 

crescimento do produto per capita.  

Independente do ponto de vista teórico, todas as faixas etárias das 

populações possuem diferentes escolhas de consumo e diferentes capacidades 

produtivas. Neste contexto, as características econômicas do país também são 

modificadas a partir das mudanças demográficas de sua população. Logo, à medida 

que a população envelhece suas escolhas individuais também se alteram, não 

sendo possível definir com precisão um comportamento padrão. Mas, sugere-se que 

a partir do momento que a taxa de expectativa de vida aumenta, os indivíduos optem 

por modificar suas escolhas. Além disso, o próprio contexto institucional do país 

pode ser influenciado por modificações de sua população. 

Dado o envelhecimento populacional, cabe definir o que é ser idoso. Neste 

caso, uma dificuldade deve ser evidenciada, em toda a literatura consultada para 

este trabalho com a temática do envelhecimento não foi possível determinar uma 

idade etária padrão com a definição de ‘pessoa idosa’. Em termos internacionais, a 

pessoa é considerada idosa a partir de 65 anos de idade. A maioria das estatísticas 

internacionais disponibiliza seus dados com esta idade como base de corte (65 

anos). 

Porém, no Brasil, uma grande parte dos documentos pesquisados segue a 

recomendação da Política Nacional do Idoso de 1994 que “considera idoso, para os 

efeitos da lei, a pessoa maior de 60 anos”. Entretanto, ao consultar as pesquisas de 

natureza estatística em âmbito nacional, observou-se que parte dos dados 

disponibilizados utilizam como corte 60 anos, e outra parte dos dados consideram 65 

anos de idade1. 

Com a nova realidade representada pelo aumento da expectativa de vida, o 

próprio envelhecimento da população, as políticas de aposentadoria, pensões, 

financiamento de cuidados com a saúde, o mercado de trabalho, o mercado de 

capitais e o sistema econômico tendem a se adaptar. O tamanho destas alterações 

                                                 
1
 Neste caso, dada as circunstâncias, esta pesquisa utiliza a idade de 60 anos como base para as 

declarações a respeito do idoso, portanto, todas as vezes que esta palavra for mencionada segue-se 
tal recomendação. Entretanto, todas as vezes que os dados estatísticos forem utilizados como 
instrumento de análise, a idade será mencionada, com o intuito de manter o leitor devidamente 
informado sobre a idade corte utilizada. 
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depende do comportamento político e da representatividade do grupo etário 

(BLOOM; CANNING; FINK, 2010, p.584). 

Alguns estudiosos argumentam que uma população com maioria de idosos 

está propensa a experimentar um crescimento econômico mais lento (BLOOM; 

CANNING; FINK, 2010, p.593). Para outros, uma população representada por uma 

maioria de indivíduos em idade ativa pode refletir-se em um crescimento econômico 

maior.  

Alguns autores consideram que a medida mais significativa de escassez de 

trabalho não é a queda da taxa de desemprego. A produtividade do trabalho é uma 

medida mais importante do que o tamanho da força de trabalho. Além disso, os 

países possuem instrumentos para lidar com o problema da escassez de 

trabalhadores se for necessário (HERRMANN, 2011, p.25-26). 

Para as sociedades que já estão vivenciando o envelhecimento populacional, 

a maioria dos autores destacam que as políticas voltadas para a manutenção (ou 

reinserção) dos idosos saudáveis no mercado de trabalho são fundamentais para o 

crescimento econômico dos países. 

As empresas podem ter um papel fundamental na resposta ao processo de 

envelhecimento populacional. Pois, se os idosos tiverem espaço para manterem-se 

por mais tempo no mercado de trabalho, de forma produtiva, isto pode significar 

menos recursos públicos gastos com pensões, aposentadorias e benefícios. 

No Brasil, o processo de transição demográfica, fruto da queda das taxas de 

mortalidade e fecundidade, tem provocado uma rápida mudança na estrutura etária, 

com uma redução na proporção de crianças e jovens (até 14 anos), uma elevação 

imediata da população jovem e adulta (entre 15 anos e 60 anos, ou população em 

idade ativa (PIA)) e um aumento significativo da população idosa (acima de 60 anos 

de idade). Esta nova realidade apresenta muitos desafios e possibilidades para a 

economia e a sociedade (ALVES, 2006, p.1). 

Na relação entre os três grupos etários (crianças e jovens, PEA e idosos) é 

possível observar o bônus demográfico. Isto significa que a população no Brasil está 

vivenciando uma baixa razão de dependência, em outras palavras, destaca-se que 

essa população é representada por uma parcela maior de pessoas ocupadas 

(trabalhando) ou em busca de trabalho (desocupadas) em relação às populações 

denominadas dependentes. Neste caso, há mais pessoas ativas economicamente, 
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girando a economia, e menos pessoas dependentes (VASCONCELOS; ALVES; 

SILVEIRA-FILHO, 2008, p.12). 

Uma população composta por uma maior parte de indivíduos na população 

economicamente ativa (PEA) resulta em um aumento no produto per capita. Existe 

um benefício natural da própria distribuição etária da população que ilustra uma 

baixa razão de dependência, em que pode ser observada uma tendência de maior 

oferta de mão-de-obra, ou seja, uma quantidade maior de jovens participantes no 

mercado de trabalho (VASCONCELOS; ALVES; SILVEIRA-FILHO, 2008, p.12). 

Neste contexto, a menor taxa de razão de dependência é descrita na literatura 

como “bônus demográfico”, isto é, a população apresenta uma estrutura etária que, 

se for bem aproveitada pelo poder público, pode favorecer o desenvolvimento 

econômico e trazer muitos benefícios à população. Ou seja, é o momento ideal para 

implementar políticas públicas, devido a menor demanda sobre recursos 

(VASCONCELOS; ALVES; SILVEIRA-FILHO, 2008, p.12). 

Acredita-se que as políticas públicas de emprego podem resolver ou amenizar 

os efeitos considerados negativos do processo de envelhecimento populacional 

sobre o mercado de trabalho e, consequentemente, sobre o crescimento econômico 

dos países. 

No Brasil, assim como nos países da OCDE (Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico), a administração das políticas públicas de emprego 

ocorre por meio de ações intervencionistas executadas pelo governo com o objetivo 

de afetar o nível de emprego (AZEREDO; RAMOS, 1995, p.94). Estas políticas 

públicas de emprego para a população em geral tendem a ser ações tardias no 

Brasil quando comparadas com os países desenvolvidos. Além disso, são 

caracterizadas por certa imprecisão conceitual e, ainda, são marcadas pelo intenso 

debate político (OLIVEIRA, 2009, p.46-47). 

O poder público pode contribuir por meio da combinação de políticas públicas 

diretamente no mercado de trabalho, na demanda e na oferta de emprego, 

planejando e executando medidas no presente para apoiar a população idosa no 

futuro. Bloom, Canning e Fink (2011, p.29) acrescentam um papel crucial ao 

ambiente político para reduzir os efeitos do envelhecimento populacional sobre a 

economia dos países. O problema do envelhecimento da população é mais uma 

função de políticas rígidas, obsoletas e de instituições do que um problema da 

mudança demográfica por si mesmo. Ou seja, mudanças nas políticas públicas 
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serão necessárias nas sociedades que vivenciam ou vivenciarão em um futuro breve 

o envelhecimento populacional.   

Assim sendo, surge o tema abordado neste trabalho: o envelhecimento 

populacional e as suas consequências sobre o mercado de trabalho e as políticas 

públicas de emprego no Brasil. Com isso, as seguintes questões devem ser 

consideradas: Quais são as consequências para o mercado de trabalho da 

participação cada vez maior de idosos na estrutura etária brasileira? Existem 

políticas públicas de emprego para os idosos no Brasil? O mercado de trabalho pode 

por si só resolver ou amenizar os efeitos considerados negativos no processo de 

transição demográfica no Brasil? Como deveriam ser as políticas públicas de 

emprego para os idosos no Brasil? 

A transição demográfica, antes de qualquer bônus ou ônus para a sociedade 

e a economia, impõe uma questão a ser respondida: Como a sociedade e a 

economia brasileira devem enfrentar o envelhecimento populacional e as suas 

consequências? Esse questionamento abre a oportunidade para debates e ações 

efetivas que além de contribuírem para o crescimento econômico possam reduzir, 

principalmente, as desigualdades sociais no Brasil. 

O objetivo principal do trabalho é apresentar e analisar o processo de 

envelhecimento populacional no Brasil e as suas consequências no mercado de 

trabalho e nas políticas públicas de emprego. 

Os objetivos secundários são: examinar os efeitos e as medidas adotadas no 

mercado de trabalho e nas políticas públicas de emprego, para combater os 

possíveis pontos negativos da transição demográfica nos países membros da 

OCDE; examinar se as medidas adotadas (e seus efeitos) nos países desenvolvidos 

podem ser consideradas no caso brasileiro; e, analisar as transformações 

demográficas da população brasileira com dados recentes, em especial, 

relacionados ao seu envelhecimento. 

Neste trabalho será adotada uma pesquisa bibliográfica, composta por 

seleção, análise, resumo, complementação e confrontação das referências 

bibliográficas. As estatísticas disponibilizadas pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), Organização de Cooperação para Desenvolvimento Econômico (OCDE) e 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) são as fontes de dados 

empíricos. A partir destes dados, será realizada uma análise descritiva, com o intuito 

de responder e esclarecer a problemática central e os objetivos do trabalho. 
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O trabalho está organizado como segue. No primeiro capítulo, destacam-se 

inicialmente alguns conceitos importantes para a compreensão do problema da 

pesquisa. Na sequência são apresentadas as abordagens teóricas acerca da 

relação entre a população, a economia e o envelhecimento populacional.  

No segundo capítulo, os dados demográficos e de mercado de trabalho 

recentes dos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) são apresentados, incluindo o envelhecimento populacional. As 

variáveis médias de fecundidade, de mortalidade e de expectativa de vida também 

são apresentadas, levando em conta os dados específicos dos EUA, Alemanha, 

Japão, França e Reino Unido (estes países foram escolhidos, pois representam 

aproximadamente 50% do PIB dos países que compõe o grupo da OCDE). Além 

disso, apresentam-se as variáveis descritivas de composição da população 

economicamente ativa idosa, da taxa de participação dos idosos no mercado de 

trabalho, da razão de dependência total e de idosos. Por fim, as políticas públicas de 

emprego voltadas para a população entre 50 e 59 anos de idade (trabalhadores 

mais velhos) e, principalmente, os idosos (acima de 60 anos) também são 

contempladas neste capítulo. 

No terceiro capítulo, os instrumentos de análise descritiva das transformações 

demográficas recentes do Brasil, inclusive as informações da população acima de 60 

anos de idade, são ilustrados por meio da taxa de fecundidade, mortalidade e 

expectativa de vida. As pirâmides etárias da população brasileira e as diferenças 

regionais e por sexo da população idosa são evidenciadas. E, ainda, são realizadas 

comparações entre os dados brasileiros sobre os idosos e as médias da população 

da América Latina e Caribe, América do Sul, e alguns países desenvolvidos. 

No último capítulo são apresentados os dados de mercado de trabalho no 

Brasil relacionados ao grupo de trabalhadores mais velhos (50 a 59 anos) e os 

idosos (acima de 60 anos). Neste ponto, enfatiza-se a média de anos de estudos, a 

taxa de atividade no mercado de trabalho, a taxa de ocupação, a taxa de 

informalidade, a distribuição entre aposentados e pensionistas e o rendimento per 

capita familiar, evidenciando, sempre que possível, a distribuição regional e o 

gênero. Também são analisadas as políticas públicas de emprego no Brasil, em 

especial, para o segmento dos idosos, com suas funcionalidades e dificuldades. 

Além disso, as políticas públicas adotadas nos países da OCDE são analisadas, 

com o intuito de avaliar se as mesmas podem ser adaptadas pelo mercado de 
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trabalho brasileiro, e se esta experiência internacional pode trazer benefícios para 

amenizar ou impedir os efeitos negativos do envelhecimento populacional brasileiro 

relacionado à questão do trabalho.  

Por fim, apresentam-se as conclusões e as possibilidades para a continuidade 

desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 POPULAÇÃO E ECONOMIA 

1.1 Alguns conceitos relevantes  

 

Uma população é constituída por um grupo de pessoas e qualquer pessoa no 

mundo está inserida em um grupo populacional, em que a dinâmica de sua 

população impacta em vários aspectos de sua vida, por exemplo, no local onde ela 

vive e, em muitos momentos, no transcorrer de sua vida. A ciência que estuda as 

populações é denominada demografia, a qual busca registrar dados brutos que 

caracterizam as populações (por exemplo, registros de nascimentos e óbitos) e 

transformá-los em taxas, proporções, razões ou outros tipos de estatísticas 

(CAMARANO, 2005, p.111). 

Em todo o mundo, dinâmicas diferentes e específicas são observadas nas 

populações, e todas as populações são modificadas demograficamente a partir de 

seus componentes básicos: fecundidade, mortalidade e migração (CAMARANO, 

2005, p.113). 

A fecundidade é o número de nascimentos contados em um período de tempo 

determinado (normalmente, calculado para cada mil pessoas). É importante destacar 

que fecundidade não pode ser confundida com o termo fertilidade. Fertilidade é o 

potencial reprodutivo das mulheres, ainda não concretizado em nascimentos. 

Acrescenta-se a esta temática o termo natalidade que se refere à relação entre os 

nascimentos vivos e a população total (CARVALHO; SAWYER; RODRIGUES, 1998, 

p. 20-21).  

Mortalidade é o número de pessoas mortas em um período ou grupo 

específico, por exemplo, o número de crianças do sexo masculino que morreram em 

um ano. Geralmente, utiliza-se a forma estatística de taxa, ou seja, taxa de 

fecundidade e/ou taxa de mortalidade. Esta terminologia significa a razão entre uma 

subpopulação e o total da população. Estas taxas também podem ser brutas ou 

específicas (CAMARANO, 2005, p.113). 

Migração é a contagem de pessoas que entraram (imigração) ou saíram 

(emigração) de um determinado local em um período específico. Se a população for 

fechada, a emigração não é considerada.  

A partir destes três componentes, considera-se uma equação demográfica 

básica (expressão 1):  
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(    )     (     )  (     )                                                                   ( ) 

 

em que:    é o número de pessoas da população no período 1; (    ) é o número 

de pessoas da população no período 2;    é o número de nascimentos da 

população no período 1;    é o número de óbitos ocorridos na população no período 

1; (     ) é o incremento natural ou mudança natural2 no período 1;    é o número 

de imigrantes da população no período 1;    é o número de emigrantes da 

população no período 1; (     ) é o saldo migratório (CAMARANO, 2005, p.113).  

O total da população (    ) no período 2 também é chamado de balanço 

demográfico (CAMARANO, 2005, p.113). 

 Outro indicador importante é representado pela esperança ou expectativa de 

vida ao nascer, a qual refere-se ao número médio de anos que um recém-nascido 

pode esperar viver, de acordo com as condições de mortalidade de sua população. 

Este cálculo da expectativa de vida ao nascer é feito a partir das taxas específicas 

de mortalidade de um determinado período. Existem muitas variações da esperança 

de vida3: sexo, idade, raça, classes sociais e regiões. Logo, o cálculo do indicador 

pode ser realizado para todos estes grupos (CAMARANO, 2005, p.118). 

 Causas externas, tais como, homicídios, acidentes de trânsito e de trabalho, 

epidemias, saneamento básico, entre outros, são fatores que alteram as taxas de 

mortalidade (CAMARANO, 2005, p.119). 

  As características mais básicas de uma população são idade e sexo. Cada 

população apresenta uma composição etária diferente e por sexo, o que reflete na 

história da dinâmica populacional daquele país, embora seja um aspecto estatístico 

(CARVALHO; SAWYER; RODRIGUES, 1998, p.26). Esta estrutura etária possui 

impactos sobre a demografia e as condições socioeconômicas em todos os 

períodos. Uma população é caracterizada como velha ou jovem a partir da 

composição de pessoas nas faixas extremas (HAUPT; KANE, 1998).   

 Tradicionalmente, a forma ilustrativa de representar a estrutura etária é por 

meio de uma pirâmide etária por idade e sexo. Denomina-se pirâmide devido à 

distribuição etária típica de regiões que vivenciaram alta fecundidade no passado. A 

                                                 
2
 O termo mudança natural também é utilizado por Serban (2012, p.357) para descrever o incremento 

natural. 
3
 Existe uma tendência generalizada, em quase todo o mundo, da taxa de mortalidade masculina 

apresentar um valor sempre maior do que a taxa de mortalidade feminina (CAMARANO, 2005, 
p.118). 



18 

 

base da pirâmide larga ilustra uma população jovem. Com a queda da fecundidade, 

a base da pirâmide se estreita formando uma tendência retangular, o que representa 

uma população envelhecida (CARVALHO; SAWYER; RODRIGUES, 1998, p.26).  

 O movimento de alteração de altos níveis de mortalidade e fecundidade para 

níveis cada vez menores é denominado transição demográfica, o qual, geralmente, 

ocorre paralelamente com o processo de modernização. A literatura destaca que o 

processo de transição demográfica acontece em três fases: 1º) quando é observado 

um baixo crescimento populacional, ou seja, altas taxas de fecundidade e 

mortalidade; 2º) quando há alto crescimento populacional, relacionado à queda na 

taxa de mortalidade, com uma taxa de fecundidade constante; e, 3º) quando existe 

baixo crescimento populacional, em outras palavras, a taxa de fecundidade e 

mortalidade são baixas (PRESSAT, 1985; IPEA, 2005, p.69). 

 Um cálculo muito utilizado é a razão entre os sexos, conforme expressão (2). 

Usualmente, esta razão é expressa pelo número de homens para cada 100 

mulheres, o qual varia de acordo com a idade. Esta razão entre sexos pode diminuir 

por meio da mortalidade masculina em relação à feminina. 

 

             (
                

                  
)                                                     ( ) 

 

  A razão de dependência é uma equação muito utilizada (nos artigos 

acadêmicos em economia), principalmente, quando se relaciona ao mercado de 

trabalho, e expressa à razão entre a população “dependente” e a população 

“economicamente produtiva”. A população dependente convencionalmente é o grupo 

composto pelas pessoas com menos de 15 anos de idade e com idade igual ou 

maior do que 60 anos. O grupo economicamente produtivo é chamado de população 

economicamente ativa (PEA), o qual é composto pelas pessoas, ocupadas e 

desocupadas, conforme expressão (3) (IPEA, 2005, p. 93). 

 

                      (
                           

   
)                               ( ) 
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A partir desta relação entre a população dependente e a PEA é possível 

verificar o denominado “bônus demográfico”. Isto significa que a população está 

vivenciando uma baixa razão de dependência, em outras palavras, destaca-se que 

uma população é representada por uma parcela maior de pessoas ocupadas 

(trabalhando) ou em busca de trabalho (desocupadas) em relação às populações 

denominadas dependentes. Neste caso, há mais pessoas ativas economicamente, 

girando a economia, e menos pessoas dependentes (VASCONCELOS; ALVES; 

SILVEIRA-FILHO, 2008, p.12). 

Uma população representada por uma maioria de participantes da população 

economicamente ativa (PEA) resulta em um aumento no produto per capita. Refere-

se a um benefício natural da própria distribuição etária da população que ilustra uma 

baixa razão de dependência, em que pode ser observada uma tendência de maior 

oferta de mão-de-obra, ou seja, uma quantidade maior de jovens participantes do 

mercado de trabalho (VASCONCELOS; ALVES; SILVEIRA-FILHO, 2008, p.12). 

Neste contexto, a menor taxa de razão de dependência também é verificada 

na literatura como dividendo demográfico4, isto é, a população apresenta uma 

estrutura etária que, se for bem aproveitada pelo poder público, pode favorecer o 

desenvolvimento econômico e trazer muitos benefícios à população. Ou seja, é o 

momento ideal para implementar políticas públicas devido a menor demanda sobre 

recursos (VASCONCELOS; ALVES; SILVEIRA-FILHO, 2008, p.12). 

Os conceitos de População em Idade Ativa (PIA) e População 

Economicamente Ativa (PEA) podem ser facilmente confundidos. A PIA é o número 

total de pessoas com 10 anos ou mais de idade5. Já a PEA é formada pelo total de 

pessoas ocupadas e desocupadas, conforme o seu grupo de faixa etária. Além 

disso, são denominadas inativas (ou não economicamente ativas) as pessoas que 

na semana de referência não foram classificadas como ocupadas ou desocupadas 

(IPEA, 2005, p. 93; IBGE, 2010a, p. 310; IBGE, 2012 p.4-12). 

O grupo considerado ocupado é composto por aquelas pessoas que tinham 

um trabalho durante o período de referência, mesmo afastadas por motivo de férias, 

licença, falta. As pessoas desocupadas são aquelas que não tinham trabalho, em 

                                                 
4
 Os termos bônus demográfico e dividendo demográfico são utilizados como sinônimos e são 

destacados, respectivamente, em Wong e Carvalho (2006, p.9) e em Vasconcelos, Alves e Silveira-
Filho (2008, p.12).  
5
 Em grande parte dos artigos internacionais e alguns nacionais a PIA é composta pelo grupo de 

pessoas entre 15 e 60 anos. O IBGE define população em idade ativa (PIA) todas as pessoas com 10 
anos ou mais idade (IBGE, 2010, p. 310). 
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um determinado período de referência, mas estavam dispostas a trabalhar, e que, 

para isso, tomaram alguma providência efetiva (consultando pessoas, jornais, etc.) 

(IBGE, 2010a, p.310). 

Cabe destacar ainda que a taxa de ocupação é a relação entre o número de 

pessoas ocupadas e o número de pessoas economicamente ativas (PEA) na 

semana de referência (IBGE, 2010a, p.312). E taxa de participação ou taxa de 

atividade no mercado de trabalho é o percentual de pessoas economicamente ativas 

(PEA) em relação às pessoas em idade ativa (PIA) (IBGE, 2012, p.4). 

 

1.2 Teoria econômica e população   

1.2.1 As abordagens pioneiras: Malthus e Marx  

 

Thomas Robert Malthus é citado em praticamente todos os trabalhos 

relacionados à população. Em 1798, ele publicou anonimamente a primeira edição 

do livro “Ensaio sobre a população”. Suas convicções religiosas influenciaram 

fortemente a escrita do livro que ainda originou-se da polêmica a respeito da 

avareza, prodigalidade (desperdício) e perfectibilidade humana. Malthus defendia a 

desigualdade, pois sua extinção socializaria a miséria entre as pessoas. Ele 

acreditava que a pobreza era um problema dos pobres (ALVES, 2002, p.17). 

A teoria de Malthus possui como base dois postulados: 1) que o alimento é 

necessário para a existência do homem; 2) que a paixão entre os sexos é 

necessária e que permanecerá aproximadamente em seu atual estágio (MALTHUS, 

1996, p.246). 

 

Não conheço nenhum escritor que tenha admitido que nesta 

terra o homem, fundamentalmente, seja capaz de viver sem 

alimento. [...] com relação à extinção da paixão entre os sexos, 

nenhum progresso, qualquer que ele seja, foi feito até aqui. Ela 

parece existir com tanto ímpeto agora como existia há dois ou 

há quatro mil anos. Existem exceções hoje como sempre 

existiram. Mas, essas exceções não parecem crescer 

numericamente (MALTHUS, 1996, p.246). 

 

O primeiro postulado corresponde a uma verdade incontestável. Já o segundo 

apresenta muitas implicações. Malthus considera a heterossexualidade como 

absoluta e imutável em seus resultados. Ele ainda não separa relação sexual de 
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procriação, e desconsiderou os avanços tecnológicos e da ciência, por exemplo, os 

métodos anticoncepcionais. Portanto, um fator relevante sobre a taxa de 

fecundidade das sociedades, em especial as atuais (ALVES, 2002, p.17). 

Malthus escreveu esses dois postulados para afirmar a seguinte lei: “[...] a 

população, quando não controlada cresce numa progressão geométrica. E os meios 

de subsistência crescem apenas numa progressão aritmética” (MALTHUS, 1996, 

p.246). 

 

(...)Tomando a população do mundo como qualquer número, 1 

bilhão, por exemplo, a espécie humana cresceria na 

progressão de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 etc. e os 

meios de subsistência na progressão de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 etc. Em dois séculos e um quarto a população estaria, para 

os meios de subsistência, na proporção de 512 para 10; em 

três séculos, de 4096 para 13; em 2 milhões de anos a 

diferença seria quase incalculável, embora a produção nesse 

período tivesse crescido em larga medida... (MALTHUS, 1996, 

p.251). 

 

Para fundamentar o princípio da população em sua teoria, Malthus utilizou os 

dados estatísticos de crescimento da população dos EUA, a qual se duplicou em 25 

anos. Em seguida, apresentou um contexto histórico da Inglaterra para descrever 

que os meios de subsistência crescem no máximo em progressão aritmética 

(MALTHUS, 1996, p.249-250). Segundo Alves (2002, p.18), Malthus não baseou sua 

teoria em nenhuma estatística confiável e as evidências das experiências dos 

séculos seguintes também não confirmaram suas previsões. “Deliberadamente, o 

princípio malthusiano superestima o poder de crescimento da população e 

subestima a capacidade de crescimento dos meios de subsistência” (ALVES, 2002, 

p.18). 

Em relação à primeira parte da teoria de Malthus, a respeito do crescimento 

geométrico da população, baseia-se em (pre) conceitos religiosos, tais como, 

“crescei e multiplicai-vos6”, contra os nascimentos fora do casamento, aborto, 

métodos artificiais de contracepção, e controle de natalidade depois do casamento. 

A única prevenção aceitável na visão do autor seria o adiamento do casamento 

(casar-se em idade mais avançada), descrito por ele como “freio preventivo”. Neste 

                                                 
6
 Refere-se a uma citação direta da Bíblia: Genesis capítulo 19, 30-38. 
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contexto, a taxa de natalidade diminuiria de forma voluntária (ALVES, 2002, p.18). 

Malthus considera outro fator relevante se o homem não possui provisões 

econômicas (trabalho e salário) para sustentar dignamente esposa e filhos deve 

adiar o casamento para uma época mais propícia. Neste caso, seria considerado um 

bom cristão pela abstinência sexual, dada a sua impossibilidade financeira 

(MALTHUS, 1996, p.8). 

Quanto à segunda parte da “lei” sobre os meios de subsistência, Malthus 

considerou a existência de um salário de subsistência que garantiria um equilíbrio 

entre a população e o fundo de manutenção do trabalho. “Na concepção de Malthus, 

existe um fundo de subsistência composto por produtos agrícolas que depende da 

disponibilidade de terra e sua produtividade” (ALVES, 2002, p.19).  

De acordo com Lima (2011, p.17), Malthus considera relevante três 

proposições para construir seu argumento: 1) A população não pode aumentar sem 

os meios de subsistência; 2) A população cresce invariavelmente onde não há meios 

de subsistência; e 3) O poder superior de crescimento populacional não pode ser 

controlado sem produção de misérias e sofrimentos. Ou seja, a consequência de um 

crescimento da população maior do que os meios de subsistência é um grave 

problema de miséria.  

Segundo Vasconcelos, Alves e Silveira-Filho (2008, p.2), quando as 

condições de vida eram favorecidas pela elevação do nível do “salário de 

subsistência”, ou seja, a população crescia acima do valor de equilíbrio, eventos 

externos, tais como, “fome, epidemias, guerras, ou o autocontrole da fecundidade se 

apresentavam como processos que obrigatoriamente devolviam o estoque de 

população ao nível de equilíbrio”.   

Conforme Alves (2002, p.22), Malthus considera que um aumento de salário 

além do nível de subsistência incentivaria o ócio e o desperdício e seria gasto em 

“bebedeira e esbanjamento7”. Ele considera que o mal existe no mundo não para 

criar o desespero, mas a diligência. “A aprovação da virtude é resistir a toda 

tentação do mal”. 

 

Malthus fecha sua filosofia mostrando que o aumento do bem-

estar geral da humanidade é impossível devido ao seu princípio 

de população e que a riqueza e o ócio seriam conquistas 

                                                 
7
 Trata-se do (pre) conceito Malthusiano de que os pobres sempre gastam o dinheiro extra que 

recebem com bebidas. 
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indesejadas (pelo menos para as classes trabalhadoras), pois 

desestimularia a inteligência, regrediria a mente humana ao 

seu nível animalesco e, provavelmente, eliminaria os estímulos 

que tiraram os seres humanos do seu estado selvagem. 

Homens e mulheres estariam condenados a sofrer neste “vale 

de lágrimas”, que é o planeta Terra, e o desenvolvimento 

econômico e social seria uma utopia inatingível. O crescimento 

desregrado da população inviabilizaria a prosperidade e a 

redução da jornada de trabalho: “(...) a lei [de população] se 

mostra decisiva contra a possível existência de uma sociedade 

em que todos os membros viveriam em tranquilidade, 

prosperidade e num relativo ócio" (ALVES, 2002, p.23). 

 

Entretanto, segundo Alves (2006, p.7), Malthus ignora o avanço tecnológico e 

o progresso técnico. No século XIX, muitos países capitalistas vivenciaram a 

revolução nas formas de produção e nos meios de transporte, que também 

“influenciaram as migrações internas e externas”. O desenvolvimento elevou a 

produtividade per capita e, em muitos países, observou-se uma queda no ritmo de 

crescimento populacional, o que representa uma contradição às previsões 

malthusianas.   

A visão sobre a população apresentada por Karl Marx é diferente daquela 

escrita por Malthus, e ainda lhe inspirou a escrever uma crítica à teoria Malthusiana. 

Na teoria da população escrita por Marx está presente a dinâmica populacional, ou 

seja, ela é compreendida a partir do conjunto de relações sociais. Trata-se de uma 

teoria da dinâmica populacional sob o capitalismo (VIANA, 2006, p.90). 

Segundo Rosdolsky (2011, p.213), a única crítica detalhada de Marx à teoria 

da população de Malthus é encontrada no livro “Grundrisse8”. Refere-se à “lei de 

população no capitalismo”, descrevendo a diferença desta lei em relação àquelas 

que vigoravam em etapas anteriores da produção. 

Marx (2011, p. 503-504) inicia a sua crítica a Malthus descrevendo que a 

população não possui um limite de crescimento por meio de características externas: 

o “limite é dado pelo próprio limite, ou, antes pela mesma causa que põe o limite”. 

Marx quer dizer que o limite da população é dado pelas condições de produção, 

dentro do processo que a população está inserida. Assim como, o “trabalho 

necessário e o trabalho excedente, tomados em conjunto, constituem a totalidade do 

trabalho sobre uma base dada” (MARX, 2011, p. 504). 

                                                 
8
 Exatamente entre as páginas 502-508 (ROSDOLSKY, 2011). 
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É importante compreender a definição de superpopulação ou população 

“excedente” para Marx. A partir do desenvolvimento capitalista, “aumenta-se a 

velocidade das mudanças na composição orgânica do capital e na sua forma 

técnica, e um número maior de ramos de produção é atingido”. Ou seja, “a 

população trabalhadora ao produzir a acumulação do capital, produz, em proporções 

crescentes, os meios que fazem dela relativamente uma superpopulação”, 

denominada por Marx um “exército industrial de reserva” (MARX, 1980, p. 732). 

 

(...) população trabalhadora excedente é o produto necessário 

da acumulação ou do desenvolvimento da riqueza no sistema 

capitalista, ela se torna por sua vez a alavanca da acumulação 

capitalista, e mesmo condição de existência do modo de 

produção capitalista. Ela constitui um exército industrial de 

reserva disponível, que pertence ao capital de maneira tão 

absoluta como se fosse criado e mantido por ele. Ela 

proporciona o material humano a serviço das necessidades 

variáveis de expansão do capital e sempre pronto para ser 

explorado, independentemente dos limites do verdadeiro 

incremento da população. (...) As alternativas do ciclo industrial 

recrutam a população excedente e se tornam os mais 

poderosos agentes de sua reprodução. (MARX, 1980, p. 733-

734). 

 

Marx dirigindo-se diretamente a Malthus, observa que a “concepção 

[malthusiana]9 é inteiramente falsa e pueril”. Porque Malthus “considera a 

superpopulação nas diferentes fases do desenvolvimento econômico como algo da 

mesma espécie” (MARX, 2011, p. 504). 

Marx descreve que Malthus relaciona duas séries naturais, complexas e 

variáveis, em uma única relação. Por um lado, os meios de subsistência (reprodução 

natural dos vegetais), a qual se reproduz em progressão aritmética. Por outro lado, o 

crescimento populacional, que cresce em progressão geométrica. “Desse modo, 

transforma as relações historicamente distintas em uma relação numérica abstrata, 

tirada simplesmente do nada, que não se baseia nem em leis naturais nem em leis 

históricas” (MARX, 2011, p. 504). 

 

O imbecil subentende com isso que o aumento do ser humano 

é um processo puramente natural que precisa de limitações, 

                                                 
9
 Grifo nosso. 
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controles externos para não continuar em uma progressão 

geométrica. (...) Uma superpopulação de atenienses livres 

convertidos em colonos é significativamente diferente de uma 

superpopulação de trabalhadores convertidos em internos de 

asilo de pobres. Da mesma forma, a superpopulação de 

mendigos que consome o produto excedente de um mosteiro é 

diferente da superpopulação que se forma em uma fábrica. 

(MARX, 2011, p. 505). 

 

Marx ainda descreve que Malthus se aproveita da história real, de reprodução 

do ser humano, para aplicar seus ideais. Nas palavras de Marx, “o ser humano 

malthusiano, abstraído do ser humano historicamente determinado, existe apenas 

em seu cérebro” (MARX, 2011, p. 505). 

“A produção dos meios de subsistência – marcada e determinada pela ação 

humana como o é – aparece como limitação que ela põe a si mesma”. (MARX, 2011, 

p. 505). Marx observa que qualquer planta cresceria até onde existisse terra. A 

reprodução só pararia quando o espaço acabasse. A planta não observaria qualquer 

proporção aritmética. 

Ricardo10 apud Marx (2011, p.505) explica que uma determinada quantidade 

X de pessoas relacionadas a uma determinada quantidade X de meios de 

subsistência não podem ser interligadas. Pois, uma determinada quantidade X de 

“cereais disponível é completamente indiferente para o trabalhador se ele não tem 

nenhuma ocupação; que, portanto, são os ‘meios de emprego’, e não os de 

‘subsistência’, que o colocam ou não na categoria de superpopulação”. 

Na economia capitalista, os capitalistas industriais apropriam-se do trabalho 

alheio, ou seja, de trabalho necessário para o processo de circulação do capital. “A 

expressão ‘superpopulação’ refere-se exclusivamente as capacidades de trabalho, 

população necessária, excesso de capacidade de trabalho”. Em outras palavras, “da 

fração da população trabalhadora cujo trabalho necessário não é supérfluo, mas 

necessário para o capital” (MARX, 2011, p. 507). 

Por um lado, o capitalista, em partes, não tem custo de reprodução da classe 

trabalhadora excedente. Por outro lado, se reproduz como capital excedente. 

Sistematicamente, isto significa: 1) é preciso que se tenha uma população 

excedente disponível para ser colocado em movimento. Isto é, se a população que o 

capital precisa ficou menor, ele próprio ficou maior; 2) uma superpopulação relativa é 

                                                 
10

 David Ricardo (1772-1823) informações adicionais são encontradas em Lenz (1985, 81-104). 
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importante ao capital, pois ele necessita de uma reserva da população disponível 

para o crescimento do capital excedente; 3) pode existir uma população excedente, 

entretanto não na proporção necessária para produção acrescida. ”Em síntese, de 

tudo o que o processo de muitos capitais pressupõe” (MARX, 2011, p. 508). 

Por fim, Marx descreve que a teoria de Malthus só é significativa sob dois 

aspectos: 1)”porque empresta uma expressão brutal ao brutal ponto de vista do 

capital; e 2) porque afirmou o fato da superpopulação em todas as formas de 

sociedade” (MARX, 2011, p. 504). 

Nos últimos duzentos anos, os avanços tecnológicos e civilizatórios são 

indiscutíveis. Sob o ponto de vista da teoria da população de Malthus, é possível 

concluir que o autor fundamentou sua teoria em princípios conservadores, (pre) 

conceituosos, e de caráter pessimista. Além de utilizar instrumentos estatísticos e 

históricos tendenciosos e subjetivos. Portanto, embora a população tenha 

aumentado, em todas as sociedades, este crescimento não ocorreu de forma 

geométrica, conforme Malthus previu. Já os meios de subsistência, dado os avanços 

tecnológicos, podem ser produzidos e/ou extraídos em progressão ampliada e não 

simplesmente de forma aritmética. 

Entretanto, devemos esclarecer que a crítica de Marx e a construção de sua 

própria teoria da população, tratam-se de uma obra incompleta. Marx fundamentou 

esta teoria sob o ponto de vista dos trabalhadores e capitalistas. É importante 

destacar que o capitalismo se transformou ao longo desses anos e, portanto, não é 

exatamente igual sob todos os aspectos considerados por Marx (VIANA, 2006, 98).  

 

1.2.2 As interpretações que inter-relacionam população e crescimento econômico 

 

A população mundial tem sofrido profundas transformações nas últimas 

décadas, proporcionando enormes repercussões em termos sociais e econômicos. 

Com destaque, o processo de transição demográfica tem chamado a atenção de 

muitos estudiosos, devido à desaceleração no ritmo do crescimento populacional e 

às modificações em sua estrutura etária.  

Frequentemente, a literatura destaca a divisão dos autores a respeito de seus 

pontos de vista da relação entre população e crescimento econômico: por um lado, 

as interpretações pessimistas; e, do outro lado, as visões contrárias às pessimistas. 
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Malthus, apresentado anteriormente, encaixa-se exatamente na visão 

pessimista a respeito do crescimento populacional e desenvolvimento econômico.  

A história corrobora que a abordagem Malthusiana estava equivocada. 

Principalmente, a partir da Revolução Industrial quando as populações europeias 

apresentaram crescimento populacional acompanhado de crescimento econômico, 

“tanto das condições de vida quanto das tecnologias de produção (agrícola ou 

manufatureira)” (VASCONCELOS; ALVES; SILVEIRA-FILHO, 2008, p.5). 

O fenômeno da transição demográfica iniciou-se, em especial, no continente 

europeu, permitindo melhora das condições de vida acima dos salários de 

subsistência, exatamente ao contrário do que a teoria Malthusiana havia previsto 

(SARTORIS; SOUZA, 2004, p.5). 

Coale e Hoover (1966, p.23 e p. 33), com base em estudos sobre a Índia e o 

México, destacaram duas direções acerca da interação entre demografia e 

economia. A primeira relaciona os efeitos do desenvolvimento econômico sobre o 

crescimento da população, e a segunda relaciona os efeitos do crescimento da 

população sobre o desenvolvimento econômico. 

Na primeira direção, os efeitos do desenvolvimento econômico sobre o 

crescimento da população são influenciados principalmente por dois determinantes 

do crescimento da população: nascimentos e óbitos. A denominada teoria da 

“transição demográfica” é explicada por estes determinantes (COALE; HOOVER, 

1966, p. 23). 

A teoria da transição demográfica em sua origem é explicada por um grupo de 

pessoas que apresenta uma alta taxa de óbitos e uma relativa estabilidade na taxa 

de nascimentos. A alta taxa de mortalidade é justificada por uma alimentação pobre, 

condições sanitárias antigas e falta de serviços médicos (COALE; HOOVER, 1966, 

p. 24). 

Segundo a teoria da transição demográfica, o desenvolvimento econômico 

provoca uma redução da taxa de óbitos. O termo desenvolvimento econômico 

engloba uma evolução, a exemplo do que ocorreu com a Revolução Industrial, 

trazendo modificações em cadeia11. Depois de algum tempo, a taxa de natalidade 

                                                 
11

 Modificações de uma economia rural para uma economia com maior divisão do trabalho 
(ferramentas e maquinários), economia urbanizada (mercado), transformações técnicas e melhorias 
em transporte, comunicações, etc. Por consequência, desenvolvimento nas áreas: médica, 
construção, infraestrutura, etc. 
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também declina, devido às alterações culturais e aos hábitos enraizados até manter 

certa estabilidade (COALE; HOOVER, 1966, p. 24-32).  

Na outra direção são destacados os efeitos do crescimento da população 

sobre o desenvolvimento econômico. Os aspectos examinados para analisar os 

efeitos do crescimento da população sobre o crescimento da renda per capita são: o 

volume da população; a taxa de crescimento; e, a distribuição por idade (COALE; 

HOOVER, 1966, p. 33). 

Os autores descrevem que examinar a relação direta entre o volume da 

população e a renda per capita significa detectar um problema não considerado nas 

análises anteriores. Ou seja, não é observado o efeito dinâmico das modificações do 

volume da população sobre a taxa de crescimento (COALE; HOOVER, 1966, p. 34-

37). 

Segundo Paiva e Wajnmam (2005, p.306), os autores Coale e Hoover (1966) 

“inovaram ao incorporar o conhecimento sobre a dinâmica demográfica nos modelos 

de crescimento econômico”. 

Paiva e Wajnamn (2005, p.306), e Vaconcelos, Alves e Silveira-Filho (2008, 

p.7) destacam que a conclusão mais importante da obra de Coale e Hoover (1966) 

está associada às análises efetuadas sobre as alterações na estrutura etária dos 

países (Índia e México) sobre o processo de crescimento econômico. 

Neste contexto, os pesquisadores Coale e Hoover (1966) verificaram que 

mudanças na estrutura etária da população, decorrente das quedas nas taxas de 

mortalidade e fecundidade, impactaram no crescimento econômico dos países 

(PAIVA; WAJNAMN, 2005, p.306). 

Ou seja, o aumento da razão de dependência, em especial para o grupo mais 

jovem, resulta em aumento no consumo das famílias e, por consequência, 

diminuição da poupança. E ainda, altera a trajetória dos investimentos públicos que 

estavam direcionados para o crescimento econômico como, por exemplo, em 

infraestrutura, obrigando os governos a direciona-los para gastos com as famílias, 

tais com, educação e saúde. Como implicação, baixas taxas de poupança, e, 

consequentemente, um baixo crescimento econômico dos países mais pobres 

passam a ser observados. Entretanto, um declínio da razão de dependência resulta 

em baixo consumo das famílias e aumento de poupança (VASCONCELOS; ALVES; 

SILVEIRA-FILHO, 2008, p.7-8). 
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Boserup (1987, p.7) apresenta a inter-relação entre o crescimento 

demográfico e o crescimento econômico. Porém, ela parte da relação de causa na 

direção inversa apresentada por Malthus. Ou seja, o crescimento populacional como 

variável independente e as alterações na agricultura como fator dependente, 

incluindo “desenvolvimento de padrões e técnicas de cultivo, estruturas sociais e 

comunidades agrárias” (BOSERUP, 1987, p.8). 

Boserup (1987, p.43 e p.136) destaca ainda que a partir de uma dada 

densidade populacional gera-se um incentivo para intensificar a produção, e adotar 

novas técnicas de cultivo, ferramentas específicas, fertilizantes, entre outros. 

De acordo com Boserup (1981) citado por Paiva e Wajnman (2005, p.306), 

“mudanças tecnológicas seriam induzidas pelo crescimento populacional”. Neste 

contexto, o aumento populacional ocasiona a necessidade de aumento de 

investimentos na agricultura, como alterações tecnológicas, por conseguinte, 

aumento da produtividade que, por sua vez, gera crescimento econômico. 

Outro argumento interessante utilizado por Boserup (1987, p.139-140) 

demonstra que em "muitos países desenvolvidos com a expansão sustentada da 

produção foi possível gerar excedentes para exportação”. 

Neste contexto, a autora acredita que o crescimento populacional 

sustentado12 não traz maiores dificuldades para a demografia e a economia, mas 

representa um fator positivo para gerar inovações tecnológicas permitindo que a 

população tenha mais alternativas13 para ampliar a produção de alimentos. Portanto, 

o crescimento populacional sustentado pode “desencadear um processo genuíno de 

crescimento econômico” (BOSERUP, 1987, p.137-138). 

Kuznets (1974, p.38) destaca que os principais movimentos das alterações 

populacionais no mundo moderno são o próprio aumento populacional, declínio da 

taxa de mortalidade, tendências nas taxas de natalidade e impacto da migração 

internacional. Além disso, estes movimentos são resultados e, ao mesmo tempo, 

são influenciados pelo crescimento econômico. 

Segundo Kuznets (1974, p.38-39), o crescimento demográfico sem queda no 

produto per capita pode ser em parte justificável pelo impacto do aumento 

                                                 
12

 Boserup (1987, p. 138) descreve que não significa que todos os países e suas populações 
apresentaram a mesma explicação para o crescimento populacional e, por fim, crescimento 
econômico. 
13

 São destacados dois lados para estas alternativas: por um lado, intensifica-se a produção agrícola; 
e, por outro lado, o aumento demográfico “facilita a divisão do trabalho, a expansão da comunicação 
e da educação” (BOSERUP, 1987, p.138). 
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populacional sobre o crescimento econômico, devido a algumas características, tais 

como, deslocamento da estrutura demográfica, o qual ocasiona aumento da 

população em idade ativa; queda da mortalidade infantil, o qual diminui o custo 

econômico que impede as crianças de chegarem à idade de se tornarem 

economicamente ativas; diminuição das taxas de morbidez, devido aos avanços da 

medicina; aumento no produto total, devido à produção de escala, controle de 

epidemias; e, por fim, melhores condições de vida que contribuem com “níveis 

elevados de treinamento e habilidade, ou seja, potenciais contribuintes para 

suprimento disponível de conhecimento útil”. 

A partir de observações estatísticas efetuadas por Kuznets (1974, p.43-46), o 

crescimento econômico moderno e suas pequenas variações ao longo do tempo 

apresentam alguns aspectos interessantes: estabilidade no crescimento 

populacional; progresso agrícola (diminuição de risco de colheitas ruins); outras 

possibilidades de transportes; queda da participação da agricultura no produto total; 

e, aumento na participação da indústria. 

“O crescimento populacional proporcionava sustentação à elevação dos 

níveis de vida, à ampliação da força de trabalho e conhecimento útil – aspecto 

importante que mais tarde viria a ser chamado de capital humano”, citado por 

Vasconcelos, Alves e Silveira-Filho (2008, p.6-7) a respeito da contribuição de 

Kuznets (1974) sobre as abordagens teóricas dos estudos da demografia e 

economia. 

Em resumo, o trabalho de Kuznets (1974) apresenta um fator essencial e 

notável caracterizado por uma mistura de alto crescimento populacional com alto 

crescimento do produto per capita (VASCONCELOS, ALVES e SILVEIRA-FILHO, 

2008, p.7). 

A visão Malthusiana estava equivocada, pois se provou a possibilidade da 

melhora nas condições de vida, acima dos salários de subsistência. Segundo Muniz 

([s.d], p.2), “Malthus não poderia prever os avanços na medicina e a revolução da 

agricultura” e “não pode ser apontado como culpado por seus erros de previsão”, 

afinal ele publicou seu trabalho no início do desenvolvimento industrial. 

Apesar disso, a teoria Malthusiana merece destaque e “dita muitos dos 

aspectos fundamentais presentes nas teorias neoclássicas de crescimento de longo 

prazo”, pois de acordo com a “hipótese de crescimento constante da população – 
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resulta em um equilíbrio de longo prazo na relação entre população e economia” 

(VASCONCELOS, ALVES e SILVEIRA-FILHO, 2008, p.5). 

Segundo Muniz ([s.d.], p.5) apud Coale e Hoover (1966), uma taxa de razão 

de dependência alta, originada por uma fecundidade elevada, pode gerar 

consequências negativas sobre o crescimento econômico do país. Pela visão 

macroeconômica, o aumento populacional pode ocasionar consequências negativas 

na área da educação e saúde. E pela visão Microeconômica (dentro dos domicílios), 

a taxa elevada de fecundidade pode gerar diminuição da renda per capita das 

famílias, aumentando ainda mais o “agravamento da desigualdade entre gêneros”. 

Em contrapartida, destaca a visão de Kuznets (1974), o qual mostrou a 

possibilidade de ao mesmo tempo um país apresentar alto crescimento populacional 

e alto crescimento do produto per capita. Segundo Vasconcelos, Alves e Filho (2008, 

p.7), o autor Kuznets (1974) parte de uma “premissa de que é o crescimento 

econômico que engendra a possibilidade de crescimento populacional”. 

As visões teóricas com interpretações pessimistas, orientadas por Malthus 

(1996) e Coale e Hoover (1966), consideram que o crescimento populacional pode 

ser um obstáculo para o crescimento econômico, ocasionando pobreza, fome e/ou 

baixas taxas de poupança. 

No sentido contrário à visão Malthusiana, a abordagem de Boserup (1987) 

destaca que o crescimento populacional pode ser um incentivo para as mudanças 

tecnológicas, em especial, para a produção de alimentos, e pode gerar um 

crescimento econômico genuíno. 

Corroborando com as interpretações de visões contrárias, o trabalho de 

Kuznets(1974) interpreta que o crescimento populacional, a taxa de mortalidade, as 

tendências nas taxas de natalidade e o impacto da migração internacional são 

influenciados pelo crescimento econômico e, ao mesmo tempo, podem influenciá-lo, 

melhorando as condições de vida das populações sem apresentar queda da taxa de 

crescimento de produto per capita. 

A interação entre demografia e economia é perceptível na maioria dos 

estudos relacionados ao tema das dinâmicas populacionais, e mostrou-se um ramo 

interdisciplinar na área acadêmica. 
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1.3 Visão econômica do envelhecimento populacional 

 

Atualmente, os estudos a respeito do fenômeno da transição demográfica não 

estão mais tão preocupados em destacar a explosão demográfica, mas sim 

compreender o baixo crescimento populacional que muitos países estão 

vivenciando, com destaque para as baixas taxas de fecundidade. 

Junior e Costa (2006, p.12) descrevem que “a demografia é uma ciência 

fundamental para o entendimento desse novo fenômeno [envelhecimento] e de seus 

impactos sociais e econômicos”. Por isso, em especial no âmbito acadêmico, é de 

grande importância conhecer e compreender as teorias que buscam apresentar e 

justificar esta temática. 

As faixas etárias possuem diferentes escolhas de consumo e diferentes 

capacidades produtivas. Neste contexto, as características econômicas do país 

também são modificadas a partir das mudanças demográficas de sua população. 

Logo, a medida que a população envelhece suas escolhas individuais também 

alteram-se, entretanto, não é possível definir com precisão um comportamento 

padrão. Mas, sugere-se que a partir do momento que a taxa de expectativa de vida 

aumenta, os indivíduos optem por modificar suas opções em relação as suas vidas. 

Além disso, o próprio contexto institucional do país pode ser influenciado por 

modificações de sua população (BLOOM; CANNING; FINK, 2010, p.584). 

Neste caso, o aumento da expectativa de vida, o envelhecimento da 

população, as políticas de aposentadoria, pensões, financiamento de cuidados com 

a saúde, a eficiência do mercado de trabalho e mercado de capitais, e todo o 

sistema econômico e regional tendem a se adaptar à nova realidade presente. O 

tamanho destas alterações depende do comportamento político e da quantidade 

representativa do grupo etário, se houver influência do regime democrático (BLOOM; 

CANNING; FINK, 2010, p.584). 

 Esta alteração demográfica é um fator determinante do crescimento 

econômico. Existem na literatura muitas intepretações econômicas dos 

determinantes do crescimento econômico, algumas já destacadas neste capítulo. 

Alguns autores estão preocupados com a produtividade dos setores da economia, 

ou seja, a realocação da mão-de-obra da agricultura para a indústria e, mais 

recentemente, para os setores de serviços. Para outros estudiosos, a importância é 

a dada ao progresso tecnológico, ao capital humano, às instituições e governança, 
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às políticas macroeconômicas e do comércio, e aos choques aleatórios. E ainda, 

outros pesquisadores apontam os efeitos de feedback entre o crescimento 

econômico, o progresso técnico, e a acumulação de capital humano e, 

consequentemente, as suas influências sobre o crescimento econômico (BLOOM; 

CANNING; FINK, 2010, p.593).  

 

1.3.1 Mercado de trabalho e envelhecimento 

 

Uma destas interpretações do envelhecimento da população é descrita por 

Hagemann e Nicoletti (1989, p.78) que correlaciona as economias industrializadas 

com o envelhecimento, por meio de alterações significativas no tamanho e na 

estrutura da população em idade ativa (PIA). Ou seja, o efeito do envelhecimento 

populacional sobre o crescimento econômico e, finalmente, sobre o bem estar. Em 

grande medida, esta relação é observada pelas consequências sobre o mercado de 

trabalho. 

O declínio da taxa de fecundidade é destacado como o primeiro motor da 

modificação da estrutura etária. As justificativas de melhora nas condições 

sanitárias, saúde e avanços tecnológicos são destacados, em especial, seus efeitos 

sobre o aumento da expectativa de vida. Destaque também para a participação da 

população feminina no mercado de trabalho ao longo da história. Segundo Machado 

(2009, p.4-5), o aumento da participação feminina no mercado de trabalho deve ser 

considerado ao mesmo tempo como causa e consequência das quedas de 

fecundidade dos países. 

O segundo motor é o aumento da expectativa de vida. Este aumento 

expressivo da expectativa de vida não foi previsto, nem mesmo nas projeções dos 

estudiosos mais otimistas. Os avanços tecnológicos foram significativos e ninguém 

poderia prever sua interferência nestas taxas. De acordo com Bloom, Canning e Fink 

(2011, p.1), o número de idosos em todo o mundo está crescendo rapidamente, não 

apenas em números absolutos, mas este grupo apresenta uma vida 

substancialmente mais saudável. Segundo os especialistas em saúde, um fenômeno 

chamado de compreensão da morbidade destaca que o aumento da duração da 

vida, em parte atribuído por períodos de doenças mais curtos e em idades cada vez 

mais avançadas, resulta no efeito líquido de um aumento no número de anos vividos 

na velhice sem problemas de saúde.  
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O terceiro motor corresponde ao processo de envelhecimento, devido às 

alterações da estrutura etária e ao envelhecimento relacionado às taxas de 

variações passadas entre nascimentos e mortes. Por exemplo, após a Segunda 

Guerra Mundial, houve um grande crescimento demográfico, conhecido como “baby 

boom”, com grande aumento da fecundidade. Em partes, o aumento da fecundidade 

vivenciado nos anos 60 somado ao declínio nas taxas de mortalidade infantil reflete 

na estrutura etária da população com 60 anos ou mais nos dias atuais (BLOOM; 

CANNING; FINK, 2011, p.8). 

Bloom, Canning e Fink (2010, p.593) utilizam como premissa que as 

variações na estrutura etária influenciam significativamente o crescimento 

econômico. Eles adotam o modelo de “ciclo de vida” baseado nas necessidades 

econômicas e nas contribuições das pessoas, e que estas variáveis sofrem 

modificações ao longo das várias fases da vida dos indivíduos.  

Segundo estes autores, o consumo tende a ser elevado para os grupos de 

jovens e idosos, e mais baixo para as pessoas na faixa de idade para trabalhar. Ou 

seja, quando considera-se o grupo etário com maior população, estas pessoas 

representam uma fase no ciclo de vida e o crescimento econômico daquela 

população irá variar de acordo com a oferta de trabalho, produtividade, consumo e 

poupança. A oferta de trabalho e a poupança são mais elevados entre os adultos em 

idade ativa14 do que a população com 60 anos ou mais. Portanto, uma população 

representada por uma maioria de população em idade ativa reflete um crescimento 

econômico maior. Enquanto que uma população com maioria de idosos está 

propensa a experimentar um crescimento econômico mais lento (BLOOM; 

CANNING; FINK, 2010, p.593).  

 Herrmann (2011, p.24) tem uma intepretação mais otimista e diferente da 

apresentada por Bloom, Canning e Fink (2010, p.593) a respeito do envelhecimento 

populacional. Ele inicia sua discussão a partir da razão de dependência, dois 

problemas surgem desta razão: a falta de força de trabalho e o aumento exagerado 

dos custos com pensões ou cuidados com saúde.  

 Segundo Herrmann (2011, p.25-26), a escassez de força de trabalho não 

pode ser apenas analisada pela razão de dependência. O fato da população em 

idade ativa demonstrar uma participação menor não significa baixa produtividade do 

                                                 
14

 Neste trabalho, os termos população em idade para trabalhar e/ou a população em idade ativa 
(PIA) são utilizados como sinônimos. 
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mercado de trabalho, ou seja, declínio da produção econômica. O autor acrescenta 

que a única medida significativa de escassez de trabalho é a queda da taxa de 

desemprego. Mesmo assim, não significa que a produtividade seja baixa, a 

produtividade do trabalho é uma medida mais importante do que o tamanho da força 

de trabalho. Além disso, os países possuem instrumentos para lidar com o problema 

da escassez de trabalhadores se for necessário. 

De acordo com Herrmann (2011, p.26), é mais apropriado, para fins 

econômicos, utilizar como medida a relação de “dependência econômica”, isto é, o 

número de pessoas empregadas em relação ao total da população, em vez da taxa 

de dependência comum que sublinha a maioria das análises. Por meio desta 

medida, é possível incluir todas as pessoas (desempregados, jovens, pessoas sem 

trabalho, as pessoas que possuem trabalho, mas ainda sofrem com a pobreza, ou 

seja, todos), evitando assim a execução de políticas ineficazes para lidar com a 

questão do envelhecimento populacional. 

Um mercado de trabalho que possui alta relação de dependência econômica 

associada à alta taxa de desemprego enfrenta maiores problemas econômicos do 

que um mercado de trabalho com alta relação de dependência econômica com baixa 

taxa de desemprego. Herrmann (2011, p.26) destaca que alguns países em 

desenvolvimento sofrem com o mercado de trabalho com alto desemprego, em que 

há muitos dependentes jovens e muitos desempregados também jovens. Enquanto 

que algumas economias desenvolvidas possuem muitos dependentes idosos e 

pouco desempregados. Ele ainda destaca que é mais fácil para os países lidar com 

a falta de mão-de-obra do que precisar criar oportunidade de emprego para resolver 

o problema do desemprego. 

Segundo Herrmann (2011, p.26), mesmo os países com uma dependência 

maior de pessoas idosas não estão sofrendo com a falta de força de trabalho. 

Alguns países da OCDE, por exemplo, possuem desempregados e inativos que 

podem suprir a necessidade do mercado.  

Machado (2009, p.10) acrescenta o argumento de que uma força de trabalho 

mais educada aumenta a produtividade do trabalho, sendo um fator fundamental 

para o crescimento econômico. A educação (ou escolaridade) da força de trabalho é 
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um componente positivo quando considerado seu impacto sobre as taxas de 

participação das futuras coortes15 de indivíduos mais velhos.  

 Segundo Bloom, Canning e Fink (2010, p.606), a medida de bem estar das 

famílias é o consumo e não a renda. No geral, a renda familiar cai com a 

aposentadoria, enquanto que o consumo pode permanecer constante ou aumentar. 

Os autores destacam que uma renda per capita menor não significa 

necessariamente uma diminuição de bem estar. Pois, as populações podem ter a 

sua renda per capita variando de acordo com a estrutura etária, mas o bem estar da 

vida seria relativamente igual.  

As principais implicações descritas na literatura sugerem políticas de 

reinserção da força de trabalho inativa ou desempregada, considerando que as 

populações possuam uma potencial força de trabalho disponível (HAGEMANN; 

NICOLETTI, 1989, p.80).  

Para as populações que já estão vivenciando o envelhecimento populacional, 

praticamente todos os autores destacam que políticas voltadas para a manutenção 

ou reinserção dos idosos saudáveis no mercado de trabalho são fundamentais para 

o crescimento econômico dos países (HERRMANN, 2011, p.26). 

Segundo Hagemann e Nicoletti (1989, p.80), a força de trabalho resultante do 

envelhecimento da população levanta muitas perguntas sobre a mobilidade e 

flexibilidade do mercado de trabalho, que pode afetar o dinamismo da economia.  

Programas de reciclagem de emprego podem exercer influência sobre o 

dinamismo do mercado de trabalho, mesmo com o envelhecimento populacional. 

Sob esse ângulo, o baixo crescimento da população pode gerar efeitos positivos 

sobre o mercado de trabalho. Pois, uma força de trabalho mais velha e experiente 

pode gerar aumento de produtividade no trabalho (HAGEMANN; NICOLETTI, 1989, 

p.81).  

Bloom, Canning e Fink (2010, p.603-604) destacam que as empresas podem 

ter um papel fundamental no processo de envelhecimento populacional. Pois, se os 

idosos tiverem espaço para manterem-se por mais tempo no mercado de trabalho, 

de forma produtiva, isto pode significar menos recursos públicos gastos com 

pensões, aposentadorias e benefícios. 

                                                 
15

 Coorte é um conceito utilizado para definir um conjunto de pessoas que possuem algum evento em 
comum em um mesmo período (CARVALHO; SAWYER; RODRIGUES, 1998, p.15). 
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 As empresas não teriam qualquer perda, pois se beneficiariam de 

trabalhadores mais experientes e confiáveis. Carga horária flexível, formação em 

novas tarefas, programas de bem estar e recolocação em atividades menos 

exigentes fisicamente (permitindo que trabalhadores mais jovens executem estas 

tarefas) são exemplos de medidas que facilitam a permanência dos idosos no 

mercado de trabalho (BLOOM; CANNING; FINK, 2010, p.603-604). 

 Destaca-se que o mercado de trabalho ainda não sinalizou esta preocupação, 

mesmo nos países em que já se vivencia o envelhecimento populacional (embora se 

possa encontrar um ou outro exemplo de empresas com ações nesta direção16). 

Segundo Bloom, Canning e Fink (2010, p.603-604), novas formas de organizar a 

remuneração destes trabalhadores serão necessárias, e o governo e os sindicatos 

(as instituições interligadas neste processo) precisarão contribuir para as novas 

regulamentações. 

 Aproveitar esta força de trabalho mais velha pode significar uma vantagem 

comparativa para as empresas. Além dos benefícios com ganho de produtividade, 

pode-se aumentar os benefícios dos investimentos em treinamento, investimento em 

saúde de todos os funcionários (que evitam custos), assim como prevenção de 

riscos (que também reduz custos). Ou seja, a partir do momento que o 

envelhecimento populacional diminuir a força de trabalho disponível, a resposta 

natural das empresas e da economia como um todo será a de investir em 

equipamentos que tornem o trabalho mais produtivo (BLOOM; CANNING; FINK, 

2010, p.603-604). 

Herrmann (2011, p.24) chama a atenção que cada país deve fazer uma 

análise macroeconômica sobre seu próprio mercado de trabalho, a fim de facilitar a 

tomada de decisão e a adoção de medidas necessárias para lidar com o 

envelhecimento populacional. 

 

                                                 
16

 A Empresa BMW em 2007 instituiu um conjunto de medidas depois de verificar que a sua força de 
trabalho possuiria um perfil de funcionários mais velhos em 10 anos, mais detalhes estão disponíveis 
em Loch et al.(2010). 
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CAPÍTULO 2 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL E SEUS 

IMPACTOS SOBRE O MERCADO DE TRABALHO E AS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE EMPREGO NOS PAÍSES DA OCDE 
 

2.1. Dinâmica demográfica recente nos países da OCDE  

 

Increasingly, the group of old people is not 
homogeneous with regard to health status and 
wealth, and this has numerous consequences for 
their life-style. […] let us recall that to a large 
extent the world of the elderly is a world of old 
widows […]The fact that most now live to old age 
and that our populations progressively age can 
only be regarded as great cultural progress 
(MANKEKAR, 2001, p.11740). 

 

De acordo com Bloom, Canning e Fink (2010, p.588), o envelhecimento 

populacional destaca-se por ser um evento nunca visto anteriormente na história dos 

países, e representa muitos desafios aos governantes. Quando visto pela ótica 

demográfica, o rápido processo do envelhecimento populacional será vivenciado na 

maioria dos países em uma ou duas décadas. Porém, se visto pela ótica dos 

governantes, significa que eles estão vivenciando uma janela de oportunidade em 

que os países devem ser preparados para as alterações na estrutura etária, ou seja, 

precisam estar preparados para efeitos sociais, econômicos e políticos destas 

alterações demográficas.  

Ao analisar o envelhecimento populacional pelo lado da demografia, três 

variáveis principais são destacadas: fecundidade, expectativa de vida e mortalidade. 

Estas três variáveis contribuem com as estimativas das futuras projeções das 

populações (BLOOM; CANNING; FINK, 2011, p.6). 

No gráfico 1 são ilustradas as taxas de fecundidade total da Alemanha, 

Estados Unidos, França, Japão e Reino Unido. Entre 1970 e 2010, todos os cinco 

países apresentaram declínio em suas taxas de fecundidade. Em 1970, a taxa de 

fecundidade da Alemanha e do Japão era de aproximadamente 2,0 filhos por 

mulher, sendo que a taxa caiu para 1,4 em 2010. Os demais países (EUA, França e 

Reino Unido) apresentaram uma queda mais acentuada entre 1970 e 1980 

passando de cerca 2,5 para 1,8 filhos por mulher, e alcançaram o patamar de 

aproximadamente 2 filhos por mulher em 2010.  
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Mankekar (2001, p.11737) descreve que alguns países registraram taxas de 

fertilidade abaixo do nível de reposição da população. O autor sugere que estas 

populações tendem a diminuir ainda mais, a não ser que algum processo migratório 

ocorra ou algum evento não previsto pela teoria da transição demográfica17 altere 

esta possibilidade.   

 

Gráfico 1 - Taxa de fecundidade, 1970-2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados por OCDE (2013). 

 

O consenso a respeito da variável expectativa de vida é comum. Todos os 

estudiosos destacam que esta variável impacta diretamente no aumento da 

população idosa e, ainda, relaciona-se diretamente com a assistência social ligada 

aos cálculos da aposentadoria.  A expectativa de vida das mulheres e dos homens 

entre 1960 e 2010 é apresentada nos gráficos 2 e 3 para os cinco países 

selecionados da OCDE, respectivamente. 

Independente do país de nascimento, a expectativa de vida das mulheres 

nunca foi inferior a 70 anos desde 1960, sendo que em 2010 foi superior a 80 anos, 

conforme gráfico 2.  Mankekar (2001, p.11738) destaca que as mulheres idosas 

atuais fazem parte da geração “baby boom18” com características e números bem 

                                                 
17

 Conforme destacado no capítulo 1, as alterações de altos níveis de fecundidade para níveis cada 
vez menores faz parte da primeira fase do processo de transição demográfica.  
18

 Refere-se à geração nascida após a Segunda Guerra Mundial. 
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diferentes das mulheres idosas das estimativas para 2050, especialmente em 

termos de educação19. 

Em 1960, a expectativa de vida dos homens estava na faixa entre 65 e 68 

anos e, em 2010, entre 76 e 79 anos. No geral, os homens vivem menos do que as 

mulheres (gráfico 3). 

 
Gráfico 2 - Expectativa de vida ao nascer, mulheres, 1960-2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados por OCDE (2013). 

   

Gráfico 3 - Expectativa de vida ao nascer, homens, 1960-2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados por OCDE (2013). 

 

                                                 
19

 A literatura descreve que as coortes mais jovens iniciam sua participação no mercado de trabalho 
em idade mais avançada, devido ao maior tempo gasto com educação, além do aumento da 
participação feminina no mercado de trabalho ativo. Sugere-se que a população feminina mais jovem 
estimada para 2050 possui mais anos dispendido em educação do que as gerações anteriores. 
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Segundo Bloom, Canning, e Fink (2011, p.7), a queda na taxa de fecundidade 

(número menor de novos nascimentos) e o aumento da expectativa de vida resulta 

em um aumento significativo da participação de idosos na população em geral.   

De acordo com Serban (2012, p.357), a queda da taxa de mortalidade infantil 

é considerada um determinante do envelhecimento populacional. Ao examinar as 

taxas de mortalidade infantil, dois eventos são apresentados. Primeiro, a mortalidade 

vem diminuindo com o passar dos anos, ou seja, um número maior de pessoas 

alcança a velhice. Segundo, as pessoas vivem mais tempo, devido à queda da 

mortalidade na velhice (este efeito se relaciona ao aumento da expectativa de vida). 

Além disso, em praticamente todas as sociedades, as mulheres viverão mais tempo 

do que os homens (MANKEKAR, 2001, p.11738).  

No gráfico 4 são ilustradas as taxas de mortalidade infantil nos países 

selecionados da OCDE, em que todos apresentaram queda contínua de mortalidade 

entre 1960 e 2010. 

 

Gráfico 4 - Taxas de mortalidade infantil, 1960-2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados por OCDE (2013). 
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França (4 mortes) e, por fim, Alemanha e Japão (3 mortes cada). É possível 

observar uma tendência de estabilização da taxa de mortalidade infantil abaixo de 7 

mortes de crianças a cada 1000 nascidos vivos.   

O fenômeno do envelhecimento das populações fica evidente ao observar-se 

a evolução da composição etária dos países selecionados no gráfico 5. Em 2010, os 

idosos (acima de 60 anos de idade) correspondiam a 11% da população mundial. 

Em 2030, estima-se que os idosos representem 16% da população mundial e, em 

2050, espera-se que os idosos alcancem 21%. Enquanto que a população entre 15 

e 59 anos tende a diminuir entre 2030 e 2050 (de 60% para 58%). 

 

Gráfico 5 - Evolução da composição etária da população total, 2010-2050  

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados por Nações Unidas (2013). Estimativas 
considerando a taxa de fertilidade média. 

 

Em 2010, a população japonesa já se destacava por ser composta por 31% 

de idosos e, em 2050, estima-se que a população idosa japonesa aumentará para 

43%. A Alemanha continha 26% de população idosa em 2010, sendo que esta 

proporção tende a aumentar para 40 em quarenta anos. 

Já a população brasileira era composta por 10% de idosos em 2010. Estima-

se que esta parcela tende a ser de 19% em 2030, e 29% em 2050. Nos EUA, os 

idosos representavam 19% da população total em 2010, e as estimativas para 2030, 

e 2050 são de 26% e 27% de idosos, respectivamente. 

Desta forma, em quarenta anos, o Brasil terá uma proporção de idosos 

superior à população norte americana idosa. Este dado é muito interessante, pois se 
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tratam de países socialmente, culturalmente e economicamente diferentes. Por 

exemplo, para ilustrar este ponto de vista, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita 

dos EUA em 2010 foi de US$ 47.200, enquanto que o PIB brasileiro foi de           

US$ 10.800. Com isso, o Brasil precisaria obter um crescimento econômico em seu 

PIB per capita de aproximadamente 4,3 vezes maior para se aproximar do PIB per 

capita americano. 

Outro fator importante observado no gráfico 5 está relacionado ao grupo da 

população de 15 a 59 anos (este grupo corresponde praticamente a população em 

idade ativa, ou seja, a população em potencial para trabalhar). Neste ponto, a maior 

proporção de PIA disponível é registada no Brasil entre os anos de 2010 e 2030 (o 

que representa um fato surpreendente para esta população). O menor grupo de 

crianças de 0 a 14 anos é registrado na Alemanha e no Japão, com 

aproximadamente 13% de suas populações totais. 

No gráfico 6 são demonstradas as estimativas para a população muito idosa 

(acima de 80 anos). 

 

Gráfico 6 – População muito idosa (mais de 80 anos), 2010-2070 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados por Nações Unidas (2013). Estimativas 
considerando a taxa de fertilidade média. 
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Os indivíduos muito idosos representam 2% da população mundial entre 2010 

e 2030, 4% em 2050 e 6% em 2070.  Atualmente, no Japão esta população é de 6% 

(a maior proporção de população muito idosa nos países selecionados) e tende para 

13% em 2030, 16% em 2050 e 19% em 2070.  

Os Estados Unidos apresenta as menores proporções para a população muito 

idosa entre os países selecionados. É importante destacar que todos os países, 

inclusive o Brasil, apresentam estimativas para 2050 e 2070 muito superiores às 

estimativas mundiais. 

 

2.2. Envelhecimento populacional e o mercado de trabalho nos países da 

OCDE  

   

O envelhecimento das populações não é caracterizado pelo aumento isolado 

da população mais velha e idosa, mas, também, representa o declínio da população 

em idade ativa. Ou seja, a cada geração, as populações mais velhas são 

substituídas por coortes mais jovens menos numerosos. Como resultado, tem-se um 

impacto negativo decorrente de uma proporção cada vez menor de pessoas em 

idade potencial para trabalhar (CARONE et al., 2005, p. 9).  

Neste contexto, o impacto econômico do envelhecimento populacional e as 

suas consequências sobre o mercado de trabalho nos países da OCDE são 

evidenciados por meio dos efeitos diretos, indiretos e, ainda, por outros efeitos sobre 

o crescimento econômico dos países.  

Segundo Carone et. al. (2005, p.8), os efeitos diretos do envelhecimento 

populacional ocorrem sobre a oferta de trabalho, a qualidade do trabalho (por meio 

da estrutura etária e o sobre o capital humano), a taxa de poupança, retorno 

marginal do capital e intensidade do capital, e o progresso técnico e as inovações. 

Todos estes efeitos diretos também afetam o PIB per capita e o crescimento do PIB 

no médio prazo de seus países. Na figura 1, estes efeitos são ilustrados, porém é 

importante ressaltar que não é objeto deste trabalho discutir todos os efeitos do 

envelhecimento populacional apresentados no esquema. 

Já os efeitos indiretos do envelhecimento populacional ocorrem sobre as 

taxas de dependência econômica e os desequilíbrios orçamentários (impostos 

fiscais). Este orçamento fiscal, por sua vez, também tem impacto indireto sobre 
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todos os efeitos diretos do envelhecimento das populações (descritos anteriormente) 

e, ainda, sobre os sistemas de pensões e de impostos20 (figura 1).   

 

Figura 1 - Os efeitos do envelhecimento populacional 

 
Fonte: Adaptado de Carone et al. (2005, p.8). 

 

A partir da Figura 1, Serban (2012, p.359-360) apresentou os efeitos que 

foram divididos em dois grupos principais: 1) os efeitos diretos que impactam no 

tamanho e na qualidade do emprego; e, 2) os efeitos indiretos que influenciam na 

redução dos recursos econômicos necessários para lidar com o envelhecimento, 

interferem nas decisões dos indivíduos e, ainda, exercem pressão sobre os sistemas 

de educação, de seguro social e de saúde21. 

Uma variável importante é a taxa de participação no mercado de trabalho22, a 

qual pode elucidar parcialmente os efeitos diretos do envelhecimento populacional 

relacionados ao tamanho e à qualidade do emprego sobre o mercado de trabalho. 

                                                 
20

 Os efeitos do envelhecimento populacional ocorrem de muitas maneiras sobre as economias. 
Neste contexto, alguns aspectos não fazem parte do escopo deste trabalho, em que informações 
adicionais podem ser obtidas em Carone et al. (2005). 
21

 Recorda-se que não é objetivo deste trabalho discorrer sobre todos os efeitos. 
22

 A taxa de participação ou taxa de atividade no mercado de trabalho é o percentual de pessoas 
economicamente ativas (PEA) em relação às pessoas em idade ativa (PIA) (IBGE, 2012, p.4). 
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A proporção da população idosa que participa da força de trabalho da 

população economicamente ativa varia por região de desenvolvimento e de gênero 

(NAÇÕES UNIDAS, 2012, p.1). Cooke (2006, p.390) descreve que nos países 

desenvolvidos está ocorrendo uma queda na participação dos trabalhadores mais 

velhos23 no mercado de trabalho, em especial, os trabalhadores homens. A saída 

precoce do mercado de trabalho destes trabalhadores mais velhos é um resultado 

indesejado, pois interfere diretamente na antecipação dos pagamentos das pensões 

públicas por períodos mais longos e na necessidade de criação de uma nova 

legislação para lidar com esta questão. 

Segundo Mankekar (2001, p.11739), o declínio da taxa de fertilidade e as 

alterações culturais das famílias libertaram as mulheres, aumentando sua 

participação no mercado de trabalho remunerado. Este movimento de libertação 

feminina contribuiu para que as mulheres se tornassem independentes, não 

somente durante o tempo que estão dedicadas ao mercado de trabalho, mas 

também após a aposentadoria, já que houve mudanças importantes de atitudes.  

A queda na participação dos homens no mercado de trabalho pode ser 

parcialmente compensada, pelo menos por algum tempo, com o aumento das taxas 

de participação feminina. Participar do mercado de trabalho ativo tem sido um fator 

muito frequente na vida das mulheres de todas as idades. Como as mulheres mais 

jovens são mais suscetíveis a participarem da força de trabalho em relação às 

mulheres mais velhas, os grupos de mulheres mais velhas têm sido substituídos por 

coortes de mulheres mais jovens (participantes ativas) em relação ao grupo anterior 

(que geralmente se aposentam). Carone et. al. (2005, p.9) sugere que esta 

tendência crescente da participação feminina continuará até meados da próxima 

década. 

Conforme Souza (2003, p. 3), a maioria dos estudos mostra que a decisão de 

se retirar da força de trabalho vem sendo muito influenciada pelos programas de 

seguridade social. Segundo as Nações Unidas (2012, p.1), no ano de 2012, os 

países menos desenvolvidos possuíam uma proporção maior de pessoas idosas que 

faziam parte da população economicamente ativa do que os países mais 

desenvolvidos. Isto se justifica porque os idosos, dos países em desenvolvimento, 

trabalham até uma idade ainda mais avançada, principalmente devido à limitada 

                                                 
23

 A denominação “trabalhadores mais velhos” será utilizada neste trabalho para descrever os 
trabalhadores com idade acima de 50 anos.   
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cobertura dos regimes de segurança social e, ainda, devido ao valor relativamente 

baixo das pensões recebidas por aqueles que são cobertos. 

Estes dados são ilustrados no gráfico 7. Em 2012, 26% da população idosa 

de homens dos países mais desenvolvidos fazia parte da força de trabalho, 

enquanto que as mulheres representavam 15%. Esta proporção é bem maior nos 

países menos desenvolvidos, em que 50% dos homens e 22% das mulheres 

participavam do mercado de trabalho no mesmo período. Já na América Latina e 

Caribe, esta proporção equivalia a 49% de homens e 22% de mulheres. Além disso, 

49% dos homens idosos e 23% das mulheres idosas participavam da força de 

trabalho nos países da América do Sul. E, por fim, no Brasil 44% dos homens e 21% 

das mulheres participavam da força de trabalho neste ano. 

 

Gráfico 7 – Taxa de participação em %, idosos (acima de 60 anos), 2012 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados por Nações Unidas (2012). As Nações 
Unidas consideram população idosa todos a partir de 60 anos de idade.  
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No gráfico 8 são ilustradas as taxas de participação no mercado de trabalho24 

dos trabalhadores acima de 50 anos de idade nos países selecionados da OCDE. O 

Japão destaca-se por apresentar a maior proporção de trabalhadores idosos (acima 

de 65 anos) com taxas superiores a 20% entre 1990 e 2010. Nos Estados Unidos 

também se observa uma participação relevante, inclusive com crescimento 

importante entre 2000 e 2010 da população idosa. Já os demais países apresentam 

taxas inferiores a 10% de participação. 

 

Gráfico 8 - Taxa de participação em %, população acima de 50 anos, 1990-2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados por Nações Unidas (2013). 

 

Para o grupo de trabalhadores na faixa etária entre 55 e 64 anos, a maior 

participação também ocorre no Japão, com 65%, 66% e 69%, respectivamente para 

os anos de 1990, 2000 e 2010. Enquanto que a França apresenta a menor taxa de 

participação, porém com um crescimento significativo na última década (2000-2010). 

Nos demais países (Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido) foram observadas 

taxas intermediárias entre 40% e 60% de participação destes trabalhadores, com 

tendência de crescimento entre 2000 e 2010. 

Para os trabalhadores entre 50 e 54 anos de idade, a participação na força de 

trabalho em geral foi superior a 70%. A Alemanha e a França destacam-se por 

apresentarem um crescimento acentuado na taxa de participação desta faixa etária 

                                                 
24

 O mercado de trabalho é constituído pela oferta de trabalho (trabalhadores) e demanda por 
trabalho (empresas). A força de trabalho é a própria oferta de trabalho (significa estar inserido na 
PEA). Neste trabalho, estes termos serão utilizados como equivalentes. 
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entre 1990 e 2010. Já os demais países apresentaram um crescimento menos 

acentuado. 

 Portanto, em geral, a taxa de participação no mercado de trabalho dos 

trabalhadores mais velhos e idosos aumentou para ambos os sexos e, ainda, 

observa-se uma tendência crescente para os próximos anos. Neste contexto, o 

tamanho da força de trabalho é uma variável relevante que deve fazer parte da 

análise dos impactos do envelhecimento populacional sobre o mercado de trabalho 

e, por conseguinte, para o crescimento econômico dos países. 

 Em relação à qualidade do emprego, considerando ainda os efeitos diretos do 

envelhecimento sobre o mercado de trabalho, é vital destacar o aspecto de 

produtividade do trabalho. Se a produtividade da população de trabalhadores mais 

velhos e idosos for menor, isto pode sugerir uma redução do crescimento econômico 

dos países mesmo com uma alta taxa de participação no mercado de trabalho. 

Os testes empíricos apresentados por Skirbekk (2003, p. 03) levam em conta 

o fator produtividade. O autor se concentra em como a produtividade individual varia 

de acordo com a idade (considerando as capacidades físicas, habilidades mentais, 

educação e experiência de trabalho) e, ainda, como as combinações entre os fatores 

causais desses diferenciais de produtividade e as características da empresa 

determinam o desempenho dos indivíduos no trabalho.   

 O fator produtividade tende a ser ilustrado por meio de uma curva em formato 

de U invertido (∩). Isto significa que a produtividade dos trabalhadores cresce 

continuamente até a faixa etária entre 30 e 40 anos, e atinge o pico próximo dos 50 

anos de idade. Embora os trabalhadores com idade acima de 50 anos passam a ter 

uma produtividade mais baixa do que os trabalhadores mais jovens, os níveis 

salariais dos trabalhadores mais velhos são mais altos do que os mais jovens 

(SKIRBEKK, 2003, 14 e 18). 

 Os trabalhadores mais velhos com ensino primário e secundário25 são menos 

produtivos do que os trabalhadores mais jovens, porém os trabalhadores com ensino 

superior apresentam produtividade positiva até uma idade mais avançada 

(SKIRBEKK, 2003, 14). 

 Skirbekk (2003, p. 15) destaca que não existe diferença de produtividade 

entre os trabalhadores que trabalham para si mesmos (auto-emprego) e os 

                                                 
25

 O ensino fundamental e o ensino médio são os equivalentes no Brasil. 
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trabalhadores assalariados. Embora exista diferença no valor dos rendimentos 

recebidos, os trabalhadores independentes tendem a ter pouca variação de 

rendimentos ao longo da vida profissional. Enquanto que os trabalhadores 

assalariados tendem a receber aumento ao longo de sua carreira.  

Skirbekk (2003, p. 17) enfatiza que os salários aumentam a partir do ingresso 

no mercado de trabalho até atingir um pico, aproximadamente, aos 50 anos de vida 

do trabalhador e, em seguida, apresenta um modesto decréscimo. Embora, 

conforme destacado anteriormente, o pico de produtividade do trabalhador ocorra 

aproximadamente aos 50 anos, isto gera uma discrepância entre os salários e a 

produtividade. Os trabalhadores mais jovens recebem menos (tendem a ser mais 

produtivos) e os trabalhadores mais velhos recebem melhor (tendem a ter queda de 

produtividade) (SKIRBEKK, 2003, 17). 

Neste contexto, ocorre uma pressão para expulsar os trabalhadores mais 

velhos do mercado de trabalho, dado o seu maior custo associado ao decréscimo de 

sua produtividade. As empresas tendem a reduzir as oportunidades de emprego 

para estes trabalhadores. Uma importante causa da queda de produtividade está 

relacionada às reduções nas habilidades cognitivas em todo o ciclo de vida do ser 

humano (SKIRBEKK, 2003, 17-19). 

Para ilustrar a participação dos idosos no mercado de trabalho, uma curva em 

forma de U (contrário ao da produtividade) é utilizada. Isto significa que os 

trabalhadores idosos mais ativos estão nos dois extremos da curva: de um lado, os 

poucos qualificados, com poucos anos de estudo e semianalfabetos; e, no outro 

lado, os mais qualificados, com mais de 11 anos de estudo (WAJNMAN; OLIVEIRA; 

OLIVEIRA, 1999, p. 187). 

 Sob este ponto de vista, Skirbekk (2003, p. 12) acrescenta que existe uma 

perda de produtividade no trabalho devido ao tipo de ocupação exercida. Para os 

trabalhadores com funções administrativas, a produtividade manteve-se estável na 

maior parte das idades, enquanto que a produtividade dos trabalhadores da fábrica 

caiu após os 55 anos de idade.  

Os efeitos indiretos do envelhecimento populacional também devem ser 

destacados, em que se analisam os dados de relação de dependência dos países 

selecionados da OCDE, e os fatores que influenciam a decisão dos trabalhadores 

mais velhos e idosos a saírem do mercado de trabalho.  
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Outros fatores relacionados à saúde e à discriminação dos trabalhadores 

mais velhos também interferem na tomada de decisão destes indivíduos em 

manterem-se ativos no mercado de trabalho. Embora ambos os fatores tenham 

algum caráter subjetivo, os mesmos são relevantes para esta discussão 

(POCHMANN, 1998, p.110; SOUZA, 2003, p. 18-19). Na seção 2.3, estes fatores 

são detalhados, inclusive sob a visão das políticas públicas para os idosos. 

A razão de dependência é uma variável muito utilizada para a tomada de 

decisão a respeito de políticas públicas, em especial, quando ocorre um 

envelhecimento populacional. Herrman (2011, p.31) destaca que o aumento na 

razão de dependência não é um fenômeno inteiramente novo.  

No gráfico 9 são apresentadas as razões de dependência da população idosa 

(acima de 65 anos) em relação à população em idade ativa (15 a 64 anos) para o 

mundo e alguns países selecionados. 

 

Gráfico 9 – Razão de dependência idosa, 1960-2050 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados por Nações Unidas (2013). Estimativas 
considerando a taxa de fertilidade média. 
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se destacou com uma variação percentual de 17% em 1960 para 32% em 2010, e 

uma estimativa de crescimento para 60% em 2050. Já o Brasil apresentou uma 

razão de 6% em 1960 e 10% em 2010, sendo esperada uma razão de 36% em 2050 

(a mesma proporção de dependência idosa dos Estados Unidos).  

Neste contexto, Brito (2010, p.18) questiona se o Brasil, em 2050, poderia vir 

a ter condições econômicas e sociais semelhantes as dos Estados Unidos, de 

maneira a dar o suporte necessário ao grupo de idosos. O próprio autor responde a 

esta questão descrevendo que dada a evolução do capitalismo nestes países, 

provavelmente, o Brasil, nas próximas quatro décadas, não terá condições de 

superar todas as diferenças sociais e econômicas em relação aos EUA. 

A tendência de crescimento destas razões vem ocorrendo para todos os 

países, sejam os mais desenvolvidos ou em desenvolvimento. Os dados sugerem 

que este desenvolvimento parece ter se acelerado nas últimas décadas e pode 

continuar ampliando o processo de envelhecimento das sociedades modernas, ou 

seja, trata-se de uma tendência de longa duração (THIEßEN, 2007, p. 3-5). 

No gráfico 10 é apresentada a razão de dependência total, ou seja, a soma da 

população denominada “dependente” (jovens e idosos) dividida pela população em 

idade ativa (PIA). No ano de 2010 foram registradas as seguintes razões percentuais 

de dependência total: 52% no mundo, 52% na Alemanha, 48% no Brasil, 49% nos 

Estados Unidos, 54% na França, 57% no Japão e 52% no Reino Unido.  

No gráfico 10 também é possível observar o ponto de vista de muitos 

estudiosos, em que a menor razão de dependência é registrada exatamente entre o 

período de 2010 e 2020 para a média mundial. Este fator é denominado de “bônus 

demográfico”, ou seja, em termos demográficos, é o melhor momento para a 

implementação de políticas públicas.  

Como descrito na seção 2.1, isto significa que o ambiente político possui um 

papel crucial para a redução dos efeitos do envelhecimento populacional sobre a 

economia dos países. O problema do envelhecimento da população é mais uma 

função de políticas rígidas, obsoletas e instituições do que um problema da mudança 

demográfica por si mesmo. Ou seja, mudanças nas políticas públicas serão 

necessárias nas sociedades que vivenciam ou vivenciarão em um futuro breve o 

envelhecimento populacional (BLOOM; CANNING; FINK, 2011, p.29). 

 

 



53 

 

 

Gráfico 10 – Razão de dependência total, 1960-2050 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados por Nações Unidas (2013). Estimativas 
considerando a taxa de fertilidade média. 
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 Neste contexto, um dado interesse é destacado pela OCDE (2009, p.72), em 

que mais de 30% da força de trabalho do próprio governo central de 13 países 

membros deve se aposentar nos próximos 15 anos. Ou seja, o envelhecimento 

populacional não se impõe apenas como uma questão de política pública, mas 

também é uma questão de gestão interna dos próprios governos.  

Por enquanto, foram apresentados vários fatores que evidenciam os efeitos 

diretos e indiretos do envelhecimento populacional sobre o mercado de trabalho. 

Neste caso, se faz necessário verificar se as experiências dos países da OCDE 

relacionados às políticas públicas de emprego consideram todos estes fatores.  

 

2.3. Envelhecimento populacional e as políticas públicas de emprego 

nos países da OCDE  

 

O sistema público de emprego nos países da Organização para Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é definido institucionalmente e administrado 

de forma articulada ou não, dependendo das peculiaridades de cada país. E as 

políticas públicas de emprego são o meio pelo qual os governos e administradores 

públicos se utilizam para afetar o nível de emprego de suas respectivas economias 

(RAMOS, 1997a, p.6).  

Na Espanha, por exemplo, o administrador é o Instituto Nacional de Emprego 

(INEM), órgão vinculado ao ministério do trabalho. As políticas públicas de emprego 

são híbridas, englobando medidas contributivas (seguro desemprego) e 

assistenciais. Esgotado o período do seguro, o trabalhador desocupado pode 

beneficiar-se de outra medida assistencial do desempregado. Outras medidas 

contemplam formação profissional e intermediação das vagas disponíveis entre os 

trabalhadores e as empresas (RAMOS, 1997a, p.12-13). 

Já nos Estados Unidos, o sistema público possui uma administração 

descentralizada. As regras e até mesmo o montante do seguro desemprego, por 

exemplo, são estabelecidas por cada estado. A principal política de emprego neste 

país é a intermediação, em que as informações entre a oferta e a demanda de mão-

de-obra são coletadas e disponibilizadas em uma única base de dados (RAMOS, 

1997a, p.18-19). 
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Já o sistema público de emprego na Alemanha é administrado pelo Instituto 

Federal do Trabalho (Bundesanstalt fur Arbeit), o qual gerencia o seguro, a 

intermediação e a formação profissional. Esta administração é descentralizada “para 

11 escritórios regionais de emprego, 184 escritórios locais e 647 agências distritais”. 

As decisões são tomadas a nível governamental, e os executivos implementam as 

diretrizes. O custo de manutenção deste programa é de pouco mais de 0,20% do 

PIB (RAMOS, 1997b, p.24). 

O instituto possui seu próprio orçamento, gerenciado pelo executivo e 

aprovado pelo governo. As agências locais assistem aos trabalhadores por meio de 

aconselhamento, treinamento, assistência aos desempregados, serviços médicos, 

entre outros (RAMOS, 1997b, p.24). 

As políticas de emprego voltadas para os trabalhadores mais velhos e idosos 

são classificadas por Cooke (2006, p. 391) em cinco tipos principais: 1) Políticas 

contra a discriminação de idade e aposentadoria compulsória; 2) Política de 

alteração das idades para elegibilidade de pensões públicas; 3) Política para evitar 

rotas alternativas de aposentadoria; 4) Políticas ativas de mercado de trabalho; e, 

por fim, 5) Políticas flexíveis e de tempo parcial para o mercado de trabalho. Os 

cinco tipos de políticas foram identificados em seis países (Canadá, Austrália, 

Alemanha, Países Baixos, Reino Unido e Estados Unidos), sendo que todas as 

medidas adotadas objetivam o aumento na participação dos trabalhadores mais 

velhos no mercado de trabalho.  

As políticas contra a discriminação de idade buscam reduzir o preconceito de 

idade tanto no local de trabalho quanto no ato da contratação ou demissão do 

trabalhador. A mão-de-obra muito cara, a baixa produtividade e a falta de 

capacidade de apreender novas habilidades são os principais motivos de 

discriminação dos trabalhadores por idade (COOKE, 2006, p. 391).   

Taylor (2000, p.269) destaca que no Reino Unido foi estabelecida uma 

campanha voluntária junto às empresas para diminuir a discriminação por idade e a 

contratação para o mercado de trabalho ativo de trabalhadores mais velhos (acima 

de 50 anos). Entretanto, esta atitude voluntária não está funcionando. A partir deste 

contexto, busca-se apoio político para que a discriminação seja imposta via 

legislação. O autor também destaca uma ampliação do debate político a respeito do 

envelhecimento e suas consequências. 
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Geralmente, espera-se que a aposentadoria seja um ato voluntário do 

trabalhador. No entanto, muitas empresas “unilateralmente” utilizam-se do 

mecanismo da aposentadoria compulsória para atender os seus interesses 

(COOKE, 2006, p. 392).   

Em alguns países, a aposentadoria é compulsória a partir dos 65 anos, mas 

devem ser informadas com antecedência ao trabalhador. Em outros, é obrigatória a 

partir dos 70 anos em âmbito federal. Na Austrália e nos Estados Unidos, a 

aposentadoria obrigatória é proibida como forma de discriminação por idade 

(COOKE, 2006, p. 392).  

De qualquer forma, as empresas possuem condições de oferecer atrativos 

que induzem a aposentadoria do trabalhador, independentemente se a 

aposentadoria por idade for obrigatória ou não. Evidencia-se a existência de poucos 

trabalhos que quantificam a influência desta política sobre o mercado de trabalho. 

Destaca-se ainda a importância de superar a discriminação por idade sob qualquer 

de seus aspectos (COOKE, 2006, p. 391-392).  

A segunda política observada por Cooke (2006, p. 392) é a política de 

alteração das idades para elegibilidade de pensões públicas. Os sistemas de 

pensões públicas são complexos, porém, em termos gerais, precisam ser bem 

administrados e saudáveis financeiramente para proporcionarem o resultado 

esperado. Os administradores devem executar revisões periódicas no sistema 

público e executarem medidas que considerem as modificações populacionais 

periodicamente. 

Na Austrália existem incentivos para a requisição da pensão aos 70 anos. No 

Reino Unido podem ser solicitadas a partir dos 60 anos para mulheres e 65 anos 

para homens. Já na Alemanha, a idade em que a pensão completa pode ser 

solicitada é igual a 65 anos para os desempregados de longa duração, e para as 

pessoas com deficiência, as solicitações podem ser antecipadas. Nestes países 

estão em andamento modificações para aumentarem a idade de requisição do 

benefício. No Canadá e na Holanda, alterações na forma de financiamento das 

pensões estão em andamento, em vez do aumento da idade (COOKE, 2006, p. 392-

393).  

Cooke (2006, p. 393) destaca que o efeito do aumento da idade para 

aposentadoria depende da importância que a pensão pública possui sobre a renda 

total dos idosos. Na Alemanha e na Austrália, as transferências públicas compõem a 
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maior parte da renda dos aposentados. No Canadá, Reino Unido, Holanda e 

Estados Unidos, as pensões profissionais, os rendimentos de capital e os salários 

têm a mesma importância das pensões públicas para o total da renda dos 

aposentados. É importante mencionar que a poupança privada, nas últimas 

décadas, tornou-se uma complementação de renda relevante para os aposentados 

nos EUA e na Alemanha.   

A política para evitar rotas alternativas de aposentadoria é o terceiro tipo 

descrito por Cooke (2006, p. 393). Na Holanda, nas décadas de 80 e 90, foram 

efetuadas reformas para permitir a aposentadoria dos trabalhadores mais velhos, 

com o intuito de conter o alto desemprego dos jovens. Porém, atualmente, muitos 

destes instrumentos (por exemplo, acordos com sindicatos, parceiros sociais, 

programas estatais) ainda estão em vigência. O uso excessivo do benefício por 

incapacidade (justificado por uma análise médica pouco criteriosa) também contribui 

como forma alternativa de adquirir a aposentadoria e, portanto, para a saída 

antecipada do mercado de trabalho.  

Segundo a OCDE26 (2001, p. 91), a maioria dos países implementaram 

medidas muito rigorosas para a aposentadoria por invalidez permanente, em que 

apenas os médicos podem autorizar este benefício. Os Estados Unidos, Itália e 

Suécia, por exemplo, introduziram revisões médicas mais frequentes dos casos de 

aposentadoria por invalidez e, em muitos casos, aboliram a atribuição do benefício 

permanente. 

Solicitações antecipadas de aposentadoria são permitidas no Canadá, 

Estados Unidos e Austrália, entretanto, os benefícios têm o seu valor reduzido. No 

Reino Unido, estima-se que aproximadamente um terço dos trabalhadores mais 

velhos que reclamaram a aposentadoria por incapacidade, nas décadas de 80 e 90, 

alegaram problemas de saúde como artrite, depressão e distúrbios não 

especificados na coluna. As restrições adotadas buscam evitar estas rotas 

alternativas de saída antecipada do mercado de trabalho (COOKE, 2006, p. 394). 

Recentemente, em todos os noves países membros da OCDE considerados, 

os governos estão incentivando o retorno dos trabalhadores mais velhos, dos 

desempregados, e dos trabalhadores com deficiência ao mercado de trabalho, por 

                                                 
26

 O relatório da OCDE (2001, p.9) contempla a análise de nove países membros: Canadá, Finlândia, 
Alemanha, Itália, Japão, Holanda, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos. 
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meio de políticas ativas de emprego (reciclagem, treinamento, orientação, 

realocação) (COOKE, 2006, p.394). 

As políticas ativas de mercado de trabalho representam o quarto tipo de 

política realçado por Cooke (2006, p.394) e são significativas para o escopo deste 

trabalho. Na Europa, na América do Norte e na Austrália, tais medidas estão sendo 

utilizadas com muita frequência e incluem políticas e programas que exigem uma 

contrapartida para o recebimento dos benefícios, ou seja, as empresas e os 

trabalhadores precisam seguir certos comportamentos ou comprometerem-se com 

algumas regras, em contraste com as políticas passivas, que não possuem este 

caráter de ‘troca de favores’. 

Na Alemanha existe um tipo de seguro desemprego, em que o trabalhador só 

pode utilizar-se do benefício se o mesmo possui interesse em voltar, o mais rápido 

possível, ao mercado de trabalho. Com isso, ao participar deste programa, o 

trabalhador disponibiliza sua força de trabalho para as agências governamentais. 

Caso a agência encontre um posto de trabalho que seja adequado à sua 

experiência, o trabalhador não poderá se recusar a aceitar o novo emprego. 

Portanto, este programa equivale a um benefício de retorno ao mercado de trabalho, 

e não a uma assistência financeira tradicional (BARBOSA, 2009, p. 63-64). 

A OCDE (2001, p.99) vem promovendo um programa, denominado 

‘envelhecimento ativo’, para os trabalhadores mais velhos. Neste caso, são 

oferecidos cursos de reciclagem e aconselhamento e, ainda, incentivos fiscais para 

as empresas que invistem na formação e apoio destes trabalhadores. Também é 

incentivado o trabalho não remunerado (voluntário) para fornecer cuidado as outras 

pessoas, em que se busca a promoção do envelhecimento ativo dentro e fora do 

mercado de trabalho. Considerando que o “trabalho reprodutivo” ainda é pouco 

reconhecido e se faz cada vez mais necessário, acrescenta-se a esta discussão 

atividades pessoais e de lazer que também demandam força de trabalho. 

Em alguns países da OCDE, os trabalhadores na faixa etária entre 55 e 64 

anos sofrem com o denominado “desemprego de exclusão”, devido à discriminação 

por idade ou à falta de formação ou ambos os motivos, o que caracteriza um 

processo de exclusão social do mercado de trabalho. Nestas condições, existe um 

aumento de gastos públicos com aposentadoria, advindo de um problema originado 

no próprio mercado de trabalho (RAMOS, 1997b, p.13 e 17).  
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Segundo Cooke (2006, p. 394), empresas na Alemanha, Austrália e Holanda 

recebem subsídios para contratar trabalhadores mais velhos que estavam em 

situação de desemprego por um longo período de tempo. 

No Reino Unido existe um programa específico que assiste os trabalhadores 

a partir dos 50 anos, oferecendo intermediação e aconselhamento para encontrarem 

uma oportunidade de emprego. Porém, o programa não oferece apoio financeiro 

para a formação dos trabalhadores mais velhos (COOKE, 2006, p.395). 

Neste contexto, dado o envelhecimento populacional, na Alemanha existe 

uma assistência aos trabalhadores acima de 50 anos. Esta política tem o objetivo de 

diminuir o tempo de duração do desemprego nesta faixa etária, para tentar impedir a 

exclusão social do mercado de trabalho (BARBOSA, 2009, p. 69). 

Segundo Barbosa (2009, p. 69), as agências alemãs oferecem um serviço 

mais próximo junto ao público acima de 50 anos de idade, e muitos benefícios 

“possuem cláusulas especiais que protegem mais intensamente” estes 

trabalhadores.  

No tocante às políticas ativas, além do serviço de intermediação oferecido 

diretamente aos trabalhadores, existe um subsídio às empresas para minimizar os 

custos de integração dos novos trabalhadores, ou seja, abatimento de encargos 

trabalhistas por um determinado período. Este benefício para os empregadores de 

trabalhadores com idade acima de 50 anos é concedido por um período maior do 

que para as outras faixas etárias (até 36 meses). Neste caso, observa-se a 

preocupação do governo alemão tanto com os trabalhadores quanto com os 

empregadores e, em especial, com os trabalhadores mais velhos (BARBOSA, 2009, 

p. 70). 

Entretanto, alguns estudiosos destacam dois problemas relacionados a estas 

políticas públicas específicas para os trabalhadores mais velhos. O primeiro 

problema possui interação direta com a política de discriminação por idade, pois 

políticas baseadas na idade podem ampliar o preconceito, em vez de eliminá-lo. O 

segundo não considera o ciclo de vida dos trabalhadores e, somente a partir dos 50 

anos, efetuam tentativas de auxílio (por exemplo, treinamentos). Isto constitui uma 

ineficiência do sistema e, ainda, ignora os caminhos que levaram ao 

desenvolvimento econômico marginalizado dos trabalhadores mais velhos (COOKE, 

2006, p.395).   
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As políticas flexíveis e de tempo parcial para o mercado de trabalho 

representam o último tipo de políticas voltadas para os idosos apresentado por 

Cooke (2006, p395). Isto significa que o trabalhador mais velho pode optar por 

aposentar-se parcialmente, e se retirar do mercado de trabalho de maneira gradual. 

Os programas proporcionam ajustes à tributação pelo lado da oferta de trabalho 

(empresas) e, ao mesmo tempo, permitem que os trabalhadores mais velhos 

possam completar sua renda total mantendo-se ativos no mercado de trabalho.  

De acordo com a OCDE (2001, p. 92), o conceito de reforma flexível é bem 

recente em discussões políticas. No início, existia a preocupação de que os 

trabalhadores mais velhos em regime flexível estariam ocupando a vaga no mercado 

de trabalho das pessoas mais jovens, no entanto, os estudos recentes demonstram 

que esta dúvida não se concretizou.  

Embora o trabalho em tempo parcial e o auto-emprego venham sendo 

citados, com certa frequência, como possibilidade de saída gradual para a 

aposentadoria, este ainda não é um padrão comum observado nos países. A única 

exceção ocorre no Canadá, onde o trabalho em tempo parcial é preferível entre os 

trabalhadores em relação ao trabalho de período integral (OCDE, 2001, p.92). 

Cooke (2006, p.395) destaca a experiência vivenciada na Alemanha. Neste 

caso, a flexibilidade do trabalho em tempo parcial ampliou as possibilidades de saída 

dos trabalhadores mais velhos do mercado de trabalho antecipadamente, o que 

criou um novo caminho para a aposentadoria adiantada.   

Segundo Cooke (2006, p. 395-396) e a OCDE (2001, p. 93), outros desafios 

são somados a esta discussão. Pois, ainda não foi definido completamente como as 

empresas organizariam este trabalhador em tempo parcial ou flexível as suas 

necessidades, nem como os custos seriam incorporados, ou ainda, como impedir 

que os trabalhadores mais velhos utilizassem este modelo para sair do mercado de 

trabalho em vez de manterem-se ativos. Embora a OCDE continue incentivando as 

contratações destes trabalhadores mais velhos sob este regime, sugere-se que seja 

uma estratégia de aprendizado e testes.  

Evidencia-se a experiência japonesa em contraste a todos os outros países. É 

importante destacar que neste país o sistema de seguridade social possui baixa 

cobertura, e as ações individuais dos trabalhadores durante o tempo de atividade no 

mercado de trabalho são fundamentais para acumular uma poupança que possa 

garantir os rendimentos que complementem a sua aposentadoria. 
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O Japão não possui uma taxa elevada de desemprego entre os jovens, logo 

uma reforma para antecipação de força de trabalho dos mais velhos não se fez 

necessária, além do incentivo do trabalho em tempo parcial e auto-emprego depois 

dos 65 anos de idade. Pensões em tempo parcial também estão disponíveis e os 

trabalhadores com mais de 60 anos possuem regras de ganhos diferenciados ao 

manterem-se ativos no mercado de trabalho (OCDE, 2001, p.94). 

No Japão, as políticas ativas de mercado de trabalho são fortalecidas com 

treinamento e outros serviços de emprego para os trabalhadores mais velhos. 

Subsídios são oferecidos para as empresas que empregarem a mão-de-obra dos 

mais velhos, a partir do 60 anos, e ainda, estes mesmos trabalhadores também são 

incentivados com subsídios para complementar a renda (após aposentadoria) via 

mercado de trabalho (OCDE, 2001, p.94). 

Destaca-se que o grupo de trabalhadores mais velhos e idosos é heterogêneo 

e possui necessidades de políticas públicas de emprego diferenciadas. E que as 

reformas e as medidas sugeridas e apresentadas foram estabelecidas em agendas 

de investigação específica e dirigida a uma melhor compreensão da situação destes 

trabalhadores e dos respectivos mercados de trabalho nos quais estas pessoas 

estão inseridas (OCDE, 2001, p.94). 

Por fim, ainda existe uma assimetria de informação entre o discurso das 

empresas e dos governos a respeito de qualquer tipo de discriminação dos 

trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho e, ainda, aguarda-se um 

consenso a respeito do papel da política pública na garantia das necessidades de 

emprego para os trabalhadores idosos (OCDE, 2001, p.99). 
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CAPÍTULO 3 TRANSFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS RECENTES NO 

BRASIL 

3.1. Dinâmica demográfica no Brasil 

 

No Brasil, o processo de transição demográfica, fruto da queda das taxas de 

mortalidade e fecundidade, tem provocado uma rápida mudança na estrutura etária, 

com uma redução na proporção de crianças e jovens (até 14 anos), uma elevação 

imediata da população jovem e adulta (entre 15 anos e 60 anos ou população em 

idade ativa (PIA)) e um aumento significativo da população idosa (acima de 60 anos 

de idade). Esta nova realidade apresenta muitos desafios e possibilidades para a 

economia e a sociedade (ALVES, 2006, p.1).  

Brito (2007, p.5) descreve que a transição demográfica da população 

brasileira possui duas fases. A primeira foi observada até a metade dos anos 60 

quando a população brasileira cresceu em um ritmo acelerado, com a manutenção 

de altos níveis de fecundidade e declínio da taxa de mortalidade.  

A segunda fase aconteceu logo em seguida quando a população teve seu 

ritmo de crescimento desacelerado e, vagarosamente, iniciou-se o processo de 

envelhecimento, dada à diminuição da taxa de fecundidade e a tendência de queda, 

até a estabilização, da taxa de mortalidade (BRITO, 2007, p.5). 

O rápido declínio da fecundidade é uma das variáveis explicativas destas 

transformações. Esta mudança expressiva é ilustrada no gráfico 11. Entre 1960 e 

2000, a média de filhos por mulher no Brasil caiu de 6,2 para 2,4 (BRITO, 2007, p.5). 

O gráfico 11 também ilustra as diferenças regionais do país. A região norte 

chegou a apresentar uma taxa de fecundidade superior a 8 filhos por mulher em 

1960, e ainda possui a maior taxa do país (acima de 2 filhos por mulher em 2010).  

Em contrapartida, as regiões sul e sudeste possuem a menor taxa de fecundidade 

(aproximadamente 1,6 filhos por mulher).  

Conforme o IBGE (2013c, p.22-24), esta queda da taxa fecundidade pode ser 

parcialmente justificada por mudanças comportamentais e culturais das mulheres 

brasileiras. Em 2012 foram observadas diferenças nas características 

socioeconômicas das mulheres, por exemplo, um número cada vez maior de 

mulheres não tiveram filhos, não possuíam ou nunca tinham vivido em companhia 
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de um cônjuge antes, e estudavam ou possuíam o ensino médio completo ou mais 

anos de estudo.  

 

Gráfico 11 - Taxa de fecundidade total e por região, 1940-2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados por IBGE (2013c). 

 

A maioria dos documentos destaca o acelerado processo de transição 

demográfica do Brasil em comparação com os países desenvolvidos. Esta 

característica esta associada à redução da taxa de fecundidade (BRITO, 2007, p.5). 

Para ilustrar esta observação, ao confrontar o Brasil com os Estados Unidos, a 

França e o Reino Unido, observa-se um expressivo diferencial nas respectivas taxas 

de fecundidade total. Os países da OCDE, entre 1970 e 2010, registraram um 

declínio suave em suas taxas de fecundidade, considerando que as transições 

demográficas destes países iniciaram no século anterior, conforme apresentado no 

gráfico 12. Enquanto que, neste mesmo período, a taxa brasileira registrou um 

declínio acelerado de 5,6, em 1970, para 1,9 filhos por mulher em 2010. 

Entretanto, apesar da notável redução da fecundidade, a população brasileira 

atingiu um total de 191,8 milhões de habitantes no censo demográfico de 2010. Não 

resta dúvida de que é uma grandeza considerável, porém a população poderia ser 
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ainda maior, se não fosse esta queda acentuada da fecundidade (IBGE, 2010a, 

p.27). 

 
Gráfico 12 - Taxa de fecundidade total, 1970-2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados por OCDE (2013) e IBGE (2013c). 

 

Deve-se considerar um crescimento expressivo da população brasileira nas 

próximas décadas, em razão dos efeitos da fecundidade passada sobre a estrutura 

etária da população. Contudo, segundo os dados do IBGE interpretados por Brito 

(2007, p.6), a taxa de fecundidade brasileira chegará à situação estacionária em 

torno do ano de 2063, momento em que a população começará a diminuir em 

termos absolutos.  

A queda nas taxas de mortalidade infantil intensifica o processo de 

envelhecimento da população. No gráfico 13, destaca-se que a mortalidade infantil 

no Brasil caiu de aproximadamente 70% em 1980 para menos de 20% até o ano de 

2010. Estima-se que chegue a menos de 10% em 2050. Em 2010 observou-se que 

a taxa de mortalidade dos homens foi maior (aproximadamente 25%), enquanto que 

para as mulheres este percentual foi de cerca de 18%.  

Segundo o IBGE (2013c, p.24), quando se compara as taxas de mortalidade 

infantil do Brasil com outros países, as taxas brasileiras ainda são as mais altas. Por 

exemplo, em 2012 a mortalidade infantil no Brasil foi de 15,7 mortes para 1000 
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nascidos vivos. Esta mesma taxa para países como Japão, França e Alemanha27 no 

ano de 2010 foi de menos de 5 mortes para cada 1000 nascidos vivos.  

 

Gráfico 13 - Taxas de mortalidade infantil em %, 1980-2050 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados por IBGE (2013c). 

 

Conforme destacado pelo IBGE (2013c, p.25), “a esperança de vida ao 

nascer é um indicador sintético de mortalidade, que combina uma série de fatores 

que vão desde o status socioeconômico até o acesso a serviços de saúde”. A 

expectativa de vida ao nascer da população brasileira entre o período de 1980 e 

2010 obteve um crescimento de 7 anos a mais de vida, e estima-se que em 2050 

este ganho seja de 11 anos a mais.  

Conforme descrito por Brito et al.(2007,p.30), mais de 80% da população 

poderia vir a ter mais de 65 anos de vida, dado os ganhos de anos de vida 

adquiridos pelo aumento da expectativa de vida da população brasileira (informação 

esta referente ao de 2000). E este percentual pode ser ainda maior, refletindo em 

um aspecto muito importante para as políticas públicas, em especial, as 

relacionadas à previdência e ao mercado de trabalho. 

                                                 
27

 No capítulo 2 podem ser verificados os dados do gráfico 4 que ilustram as taxas de mortalidade 
infantil dos países da OCDE entre 1960-2010. 
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 Quando a comparação dos dados de expectativa de vida é estabelecida entre 

o Brasil e os países da OCDE, observa-se que o Brasil apresenta as menores 

idades de sobrevida. No gráfico 14 é ilustrada a expectativa de vida das mulheres 

para o Brasil e alguns países selecionados da OCDE entre 1980 e 2010. Observa-se 

que a esperança de vida das mulheres brasileiras ao nascer era de menos de 66 

anos em 1980, isto é, aproximadamente 13 anos menor do que a estimativa para as 

mulheres japonesas no mesmo ano. Este diferencial entre o Brasil e o Japão caiu 

para cerca de 10 anos em 2010. Ou seja, a população feminina brasileira possui 

uma esperança de vida ao nascer bem menor do que as mulheres dos países 

pertencentes a OCDE. 

 

Gráfico 14 - Expectativa de vida ao nascer, mulheres, 1980-2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados por OCDE (2013) e IBGE (2013c). 

 

A esperança de vida ao nascerem das mulheres são superiores em relação 

aos homens em praticamente todos os países do mundo. Ao estabelecer a mesma 

comparação da expectativa de vida para os homens, observa-se que os homens 

brasileiros também apresentam esperança de vida menor entre todos os países 

selecionados da OCDE. Destaca-se que em 1980 a diferença entre a estimativa de 

vida dos homens brasileiros em relação aos homens japoneses era de 
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aproximadamente 15 anos e, em 2010, a diferença caiu cerca de 10 anos (gráfico 

15). 

 

Gráfico 15 - Expectativa de vida ao nascer, homens, 1980-2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados por OCDE (2013) e IBGE (2013c). 

 

Todas estas alterações demográficas levam anos para serem processadas. 

Porém, se faz necessário que os responsáveis por criar, administrar e efetivar as 

políticas públicas devem considerar em seus cálculos as visões de curto, médio e 

longo prazo. “Caso contrário, corre-se o risco de não se aproveitar as oportunidades 

geradas e não se preparar para enfrentar os desafios gerados pela nova dinâmica 

demografia do país” (BRITO, 2007, p.7). 

 

3.2. Envelhecimento populacional no Brasil 

 

Um efeito importante da transição demográfica é a mudança da estrutura 

etária da população que deixa de ser predominantemente jovem para iniciar um 

processo progressivo de envelhecimento, o que influencia diretamente nas políticas 

sociais e econômicas (ALVES; BRUNO, 2006, p.5).  

A pirâmide etária brasileira de 1980 é ilustrada no gráfico 16. Ela apresentava 

uma forma clássica de pirâmide, em que cada grupo etário mais velho era menor do 

que o grupo etário anterior.  
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Gráfico 16 - Pirâmide etária em %, 1980 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados por IBGE (2013c). 

 

Em 2010, a pirâmide teve o seu formato modificado a partir da transição 

demográfica para um desenho em formato de “gota” (gráfico 17), em que as cinco 

primeiras faixas etárias eram menores do que a sexta faixa etária da população 

(entre 25 a 29 anos). Ou seja, as menores taxas de fecundidade e mortalidade 

transformaram a estrutura etária da população, diminuindo o peso da presença de 

crianças e aumentando, em um primeiro momento, o peso do grupo de adultos 

(BRITO, 2007, p.7).  

Segundo Brito (2010, p.11), estas taxas de crescimento da população jovem 

começaram a apresentar resultados negativos a partir de 2010 e, as projeções mais 

recentes estimam que os decréscimos possam ser ainda maiores nos próximos 

anos, justificando esta nova formatação da pirâmide. 
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Gráfico 17 - Pirâmide etária em %, 2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados por IBGE (2013c). 

 

Em seguida, o futuro peso dos idosos é observado, trata-se da passagem da 

população típica de um país com forte predominância de jovens para um novo 

formato semelhante ao dos países desenvolvidos, em que a proporção de idosos 

tende a superar a dos jovens. A pirâmide de 2050 (gráfico 18), a qual poderá vir a 

apresentar uma forma de “retângulo”, retrata que a porcentagem de idosos 

ultrapassará a porcentagem de crianças, em especial para as mulheres (ALVES; 

BRUNO, 2006, p. 7).  “Este fato é explicado pela mortalidade diferencial por sexo, o 

que leva a constatação de que o mundo dos ‘muito idosos28’ é um mundo de 

mulheres” (CAMARANO, 2006, p.2). 

Camarano (2006, p.2-3) citando Lloyd-Sherlock (2004) descreve que, mesmo 

que as mulheres idosas não sejam uma maioria universalmente observada, o 

componente de gênero influencia as variáveis demográficas, por exemplo, a 

probabilidade das mulheres tornarem-se viúvas é maior quando a situação 

socioeconômica é baixa ou desvantajosa. 

 

 

                                                 
28

 Muito idosos é a denominação utilizada para o grupo etário acima de 80 anos. 
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Gráfico 18 - Pirâmide etária em %, 2050 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados por IBGE (2013c). 

 

O ritmo de crescimento do número de idosos no Brasil tem sido sistemático e 

consistente. Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 

2009, o número de idosos com 60 anos ou mais de idade contava com uma 

população de cerca de 21 milhões. Este valor representava aproximadamente 11,3% 

da população total do país (IBGE, 2010b, p.191). Segundo o IBGE (2013c, p.21), 

esta população idosa deve representar 13,8% da população total brasileira em 2020. 

Os idosos com 65 anos ou mais de idade tem sua maioria representada por 

mulheres. Em 2012, esta porcentagem foi de 57%. No gráfico 19 é apresentada a 

população idosa com 65 anos ou mais representada por sexo e pela distribuição 

regional do país. Observa-se que as mulheres são maioria em todas as regiões, com 

proporções acima de 50%. 

Camarano (2006, p.2) evidencia a possibilidade de ocorrer uma alteração 

demográfica na composição da própria população idosa no Brasil. Devido ao 

contingente da população ‘muito idosa’ (acima de 80 anos), ou seja, a própria 

população muito idosa pode chegar a um número significativo dentro do grupo etário 

da população acima dos 60 anos.  
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Gráfico 19 - População acima de 65 anos por sexo e região, 2012 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados por IBGE (2013c).  

 

Esta informação resulta na heterogeneidade do segmento idoso no Brasil. 

Geralmente, os grupos etários utilizam como intervalo trinta anos. Neste contexto, 

pessoas com 60 anos hoje podem alcançar os 90 anos dispondo de plena condição 

física e mental (ou não), “dado os avanços tecnológicos da medicina”. Portanto, esta 

heterogeneidade não é apenas etária. Pois, diferentes pessoas adquirem ao longo 

de sua vida experiências diversas refletindo “inserções distintas na vida social e 

econômica do país”. Esta diversidade da população idosa também demanda 

políticas públicas diferenciadas (CAMARANO, 2006, p.2).  

O grupo de idosos acima de 65 anos de idade, predominantemente vivem em 

domicílios urbanos com uma proporção de 84%, em 2012. Em termos regionais, 

destaca-se a população idosa do sudeste, onde 93% dos idosos moram em zona 

urbana. Enquanto que a região nordeste acolhe 28% dos idosos em domicílios 

rurais, conforme o gráfico 20. 
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Gráfico 20 - População acima de 65 anos por tipo de domicílio e região, 2012 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados por IBGE(2013c).  

 

Observou-se no capítulo 2 que parte dos países desenvolvimentos 

pertencentes à OCDE encontram-se na última fase do processo de transição 

demográfica. Já a maior parte dos países da América Latina, encontra-se na 

segunda fase da transição demográfica, porém as quedas nas taxas de fecundidade 

desses países possuem um declínio similar ao observado na taxa brasileira. No 

entanto, tanto o Brasil quanto estes países em desenvolvimento apresentam um 

declínio mais rápido em relação aos países desenvolvidos (KRELING, 2009, p.7).  

No gráfico 21 é ilustrada uma comparação do Brasil (similar à efetuada com 

os países da OCDE no capítulo 2) com alguns países em desenvolvimento e com as 

médias da América Latina e Caribe e da América do Sul, referente à população 

acima de 60 anos. Estima-se que a população brasileira idosa será de 29% em 

2050, proporção esta superior à média da América Latina e Caribe e, ainda, maior 

do que a média para os países da América do Sul. Observa-se também que o Brasil 

em termos de números de idosos só tem sua posição ultrapassada pelo Chile, com 

uma população idosa esperada para o ano de 2050 de 31%. 
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Gráfico 21- População acima de 60 anos, países selecionados, 2010-2050 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados por Nações Unidas (2013) e Banco 
Mundial (2013). 
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CAPÍTULO 4 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL E SEUS 

IMPACTOS SOBRE O MERCADO DE TRABALHO E AS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE EMPREGO NO BRASIL 
 

4.1. Envelhecimento populacional e o mercado de trabalho no Brasil 

   

O mercado de trabalho brasileiro “apresenta traços específicos, como em 

qualquer outro país, mas possui alguns componentes que ampliam a sua 

complexidade”. Trata-se de um mercado dual e heterogêneo advindo de problemas 

histórico-culturais, tais como, problemas de modernidade, globalização financeira, 

alto grau de informalização, desigualdade social, baixo nível de escolaridade da 

força de trabalho, entre outras características (AZEREDO, 1997, p.57-58).  

Assim como o mercado de trabalho, os idosos também compõem um grupo 

heterogêneo. Segundo Wajnman, Oliveira e Oliveira (2004, p.453-478), as 

diferenças regionais, de zona de domicílio, de escolaridade e sexo são somente 

parte desta diversidade. À medida que os idosos atingem uma idade mais avançada, 

as possibilidades de manterem-se ativos ou tentarem uma reinserção no mercado 

de trabalho diminuem para os que possuem menor escolaridade. Isto significa que 

os trabalhadores de maior nível de escolaridade têm maior probabilidade de se 

manterem ocupados29 nas idades avançadas. 

Em termos de anos de estudo, os idosos com 60 anos ou mais apresentaram 

no ano de 2009 uma média de anos de estudo muito baixa, em torno de quatro 

anos, conforme gráfico 22. Em termos percentuais, em 2009, 51% da população 

idosa do Brasil tinha estudado menos de três anos. Isto significa que a maioria dos 

idosos com mais de 60 anos no Brasil são considerados analfabetos funcionais30. 

Ou seja, têm dificuldade de exercer a plena cidadania por meio de compreensão de 

textos (IBGE, 2010b, p.227).  

A média de anos de estudo é “uma maneira de se avaliar o acesso à 

educação e as consequentes oportunidades de mobilidade social”. Estes dados 

ainda ilustram que apenas 17% da população idosa com mais de 60 anos estudaram 

mais de nove anos. As diferenças regionais brasileiras também podem ser 

verificadas. Na região nordeste do país, 50% dos idosos não possuía nem mesmo 

                                                 
29

 Manter-se ocupado significa estar inserido no grupo da população economicamente ativa (PEA).  
30

 O analfabetismo funcional engloba as pessoas de 15 anos ou mais de idade com menos de quatro 
anos completos de estudo, ou seja, que não concluíram o 4ª ano do ensino fundamental (IBGE, 2010 
p.227). 
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um ano de estudo em 2009. Esta proporção aumenta para 68% quando for 

considerado todos os idosos com três ou menos anos de estudo. Em contrapartida, 

na região sul, 17% da população idosa (com 60 anos ou mais) estudou mais de nove 

anos.  

 

Gráfico 22 - População acima de 60 anos, média e % por anos de estudo e regiões, 
2009 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados por IBGE (2010b). 

 

A média de anos de estudo apresentada pelos idosos é muito baixa em 

comparação com todas as outras faixas etárias da população brasileira. No gráfico 

23, a média de anos de estudo para o Brasil e para diferentes faixas etárias é 

apresentada, em que se observa uma média geral para o Brasil igual a oito anos de 

estudo em 2009. 

A população na faixa etária entre 20 e 29 anos possuía uma média de dez 

anos de estudo. Este grupo formará a população idosa em 2050 (na faixa etária 

entre 60 e 70 anos). Logo, este dado sugere que a população idosa no futuro 

possuirá uma média maior de anos de estudo do que a população idosa atual. Isto 

pode representar alterações importantes, em termos de formação e qualificação da 

força de trabalho no futuro. 
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Gráfico 23 - Média de anos de estudo para diferentes faixas etárias, Brasil, 2009 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados por IBGE (2011). 
 

Wajnman, Oliveira e Oliveira (2004, p.457) descrevem que os atributos sexo e 

idade são os mais relevantes para destacar as diferenças dos grupos populacionais 

em relação ao mercado de trabalho, em especial, porque homens e mulheres 

apresentam distintos comportamentos no mercado de trabalho e, quando chegam à 

idade idosa, suas taxas de atividade no mercado de trabalho são bem diferentes.   

Corroborando com esta informação, no gráfico 24 apresenta-se a taxa de 

atividade no mercado de trabalho da população acima de 50 anos, a qual refere-se à 

porcentagem das pessoas economicamente ativas (desta faixa etária) em relação ao 

total de pessoas pertencentes a este mesmo grupo etário (IBGE, 2010b, p.312). 

Os trabalhadores mais velhos na faixa etária entre 50 e 59 anos 

apresentaram uma participação no mercado de trabalho de 68% e 67% nos anos de 
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masculina de 83% de ativos no mercado de trabalho e uma participação feminina 
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em comparação com os países desenvolvidos, o Brasil registra taxas de atividade 

relativamente altas.  

 
Gráfico 24 - Taxa de atividade em %, população acima de 50 anos, 2009-2011 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados por IBGE (2010b). 

 

 Parcialmente, a explicação para a baixa participação das idosas no mercado 

de trabalho nos dias atuais está no fato de que a maioria destas idosas brasileiras 

não teve trabalho remunerado durante a vida adulta. Porém, a partir de um 

determinado momento, em muitos casos, a partir da viuvez, elas participam de 

outras atividades adicionais às tarefas domésticas, por exemplo, de organizações e 

movimentos de mulheres, fazem cursos especiais, viagens e trabalho remunerado 

temporário. Além disso, assumem a posição de chefes de família e provedoras. Já 

os homens ao saírem do mercado de trabalho, possuem bastante dificuldade de se 

adaptarem a nova condição, evidenciando mais uma diferença entre os gêneros 

(CAMARANO, 2006, p.3).  

Deste grupo  que participa ativamente do mercado de trabalho, cabe destacar 

a taxa de ocupação. A taxa de ocupação é a relação entre o número de pessoas 

ocupadas e o número de pessoas economicamente ativas (PEA) na semana de 

referência (IBGE, 2010a, p.313).  

Conforme o gráfico 25, em 2009, 29% dos idosos acima de 60 anos estava 

em situação de ocupados no mercado de trabalho brasileiro. Deste percentual, 42% 
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eram homens e 19% mulheres. Evidencia-se que as taxas de ocupação por regiões 

do país são próximas das taxas destacadas para o Brasil, com exceção da região 

sudeste, em que as taxas são menores em todos os casos.   

 

Gráfico 25 - Taxa de ocupação em %, idosos (acima de 60 anos), 2009 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados por IBGE (2010b). 

 

Entre a população em atividade no mercado trabalho, inclui-se a população 

em condição de informalidade. A taxa de informalidade é a porcentagem de pessoas 

em trabalhos informais em relação ao total de pessoas ocupadas (IBGE, 2010, 

p.313).  

Apresenta-se no gráfico 26, esta taxa de informalidade para a população 

entre 50 e 59 anos (trabalhadores mais velhos) e a população acima de 60 anos 

(idosos) em 2012. Evidencia-se que a taxa de informalidade foi de 71% para os 

idosos e de 46% para o grupo de trabalhadores mais velhos. Destaca-se também 

que as mulheres idosas em situação de trabalho informal correspondem a 76% e a 

dos idosos homens de 68%. 

Segundo Chaimowicz (1997, p.193), muitas vezes os idosos precisam 
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jornadas de trabalho extensas. Neste contexto, a valorização profissional torna-se 

ainda mais difícil, em parte, devido à baixa condição de alfabetização desta 

população.  

 

Gráfico 26 - Taxa de informalidade em %, população acima de 50 anos, 2012 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados por IBGE (2012). 
 

Wajnman, Oliveira e Oliveira (2004, p.460) acrescentam que para a 
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Foi mostrado no gráfico 24 que 30% dos idosos (com 60 anos ou mais) eram 

participantes do mercado de trabalho em 2009. Neste caso, cabe destacar que a 

diferença deste percentual se encontrava na condição de inativo (contrário de ativo 

no mercado de trabalho), e/ou parte deste percentual estava na condição de 

aposentado e/ou pensionista. De acordo com o gráfico 27, um percentual de 58% 

dos inativos estava na situação de aposentados, 23% eram inativos de outras fontes 

e apenas 8% acumulavam tanto aposentadoria como pensão.  

Camarano (2006, p.9-10) descreve que a renda das aposentadorias e 

pensões é muito importante para as idosas, que reflete a sua baixa participação no 

mercado de trabalho. Por exemplo, em 2003, estes dois tipos de benefícios 

representavam 83,9% da composição total da renda das mulheres idosas. Esta 

relevância da aposentadoria para a composição da renda dos idosos pode estar 

refletindo o peso que este grupo etário vem impondo ao sistema previdenciário. 

 
Gráfico 27 - Distribuição em %, aposentados e/ou pensionistas, Brasil, 2009 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados por IBGE (2012). (1) Pessoas que 
acumulam tanto aposentadoria quanto pensão. 
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dos rendimentos mensais dos componentes da família, incluindo os vários tipos de 

recebimentos exceto os pensionistas (IBGE, 2012, p.35).  

 

Gráfico 28 - Rendimento médio mensal domiciliar “per capita”, idosos (acima de 60 
anos), em relação ao salário mínimo, 2009 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados por IBGE, 2010b. 
 

Em 2009, observa-se que 11% da população idosa tinha como renda “per 

capita” até ½ (meio) salário mínimo31, isto representa em valores monetários um 

máximo de R$ 232,50 por pessoa/mês. Brito et al. (2007, p.30) descreve que uma 

renda familiar per capita de até meio salário mínimo, corresponde a “uma situação 

inequívoca de pobreza”. 

Ao ampliar-se a análise para até dois salários mínimos por mês, o percentual 

sobe para 72% dos idosos. Destaca-se mais uma vez a região nordeste, onde 66% 

dos idosos possuíam como renda familiar per capita até um salário mínimo. E as 

regiões sul e sudeste apresentaram em 2009 um percentual de 29% dos idosos com 

renda per capita de mais de dois salários mínimos.  

No Brasil, a economia brasileira vivenciou recentemente um aumento das 

desigualdades sociais e o enfrentamento da pobreza passou a ser fundamental na 

agenda social (CAMARANO, 2006, p.4). 

                                                 
31

 Estes dados foram coletados pela pesquisa no mês de setembro de 2009 e o salário mínimo 
vigente era de R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais), conforme IBGE (2010, p.312). 
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Wajnman, Oliveira e Oliveira (2004, p.472-475) examinaram a “participação 

relativa dos rendimentos dos idosos na composição de sua renda familiar” no ano de 

2002, considerando os idosos ativos no mercado de trabalho na faixa etária entre 60 

e 64 anos. Os autores verificaram que a renda dos idosos correspondia a 67% da 

composição total da renda da família para os idosos que viviam em zona urbana, e 

69% para os idosos moradores de zona rural. Destacando que à medida que as 

pessoas envelhecem e a sua participação relativa na renda familiar não diminui, 

ocorre uma troca do rendimento do trabalho pelo rendimento da aposentadoria.  

Neste contexto, o envelhecimento demográfico, inicialmente, impulsiona o 

aumento das perspectivas de crescimento econômico positivamente (devido à 

redução na razão de dependência32 e ao aumento da PEA, implicando em maiores 

contribuições fiscais). Se as políticas adotadas não forem adequadas, o mesmo 

poderá constituir uma ameaça, por exemplo, se a mão-de-obra não estiver 

preparada ou subempregada, o que é o caso em regiões menos desenvolvidas. 

Logo, o bônus demográfico gerado pela menor pressão por novos postos de 

trabalho pode perder sua eficácia inicial (WONG; CARVALHO, 2006, p.13). 

 Portanto, dada a relativa participação dos idosos no mercado de trabalho 

brasileiro, evidenciam-se as necessidades de adaptar este mercado de trabalho a 

uma nova demanda de mão-de-obra idosa, com tendências de amplo crescimento 

nas próximas décadas, por meio de novos postos de trabalho, os quais se adequem 

a níveis de escolaridade inferiores a média da população, com pouca qualificação, 

com complicada reciclagem, mas aproveitando os benefícios de uma longa vida com 

muitos anos de experiência (WAJNMAN; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2004, p.478-479). 

 

4.2. Envelhecimento populacional e as políticas públicas de emprego no 

Brasil 

4.2.1. Marco legal das políticas públicas para os idosos no Brasil  

 

As políticas públicas no Brasil, assim como nos países da OCDE, são 

utilizadas de maneiras semelhantes. As políticas públicas podem ser definidas como 

ações propostas pelos governos para atingir os objetivos constitucionais aprovados 

em leis. Estas políticas se realizam por meio de leis, decretos, programas e planos 

                                                 
32

 Os dados de razão de dependência do Brasil foram apresentados no gráfico 10. 
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voltados para a execução destes direitos e deveres previstos pela lei (ROCHA; 

DIAS, 2013, p.218-219).  

Segundo Souza (2003, p.24) citando Simon (1957), as políticas públicas 

podem também ser definidas como um conjunto de regras e incentivos que se 

encaixem nas necessidades dos indivíduos envolvidos (governo e sociedade) e que 

modelem o comportamento das pessoas na direção dos resultados desejados, 

impedindo que os interesses individuais sejam alcançados.  

 

Para que os direitos sejam efetivados, a 
administração pública os faz através das 
políticas públicas, que se realizam através de 
ações orquestradas pelos órgãos 
governamentais nas três esferas de atuação, 
pelos órgãos não governamentais, pela 
sociedade civil (ROCHA; DIAS, 2013, p.219).  

 

Neste contexto, o envelhecimento populacional pode ser considerado o 

prêmio conquistado pela maioria das sociedades no decorrer do século XX. Está 

intrínseco neste ganho populacional uma série de desafios para todas estas 

sociedades, com destaque, para as políticas públicas no Brasil. 

E o maior desafio é garantir que o desenvolvimento econômico e social seja 

contínuo, “com base em princípios capazes de garantir tanto um patamar econômico 

mínimo para manutenção da dignidade humana quanto à equidade entre os grupos 

etários na divisão dos recursos, direitos e responsabilidades sociais33”(CAMARANO; 

PASINATO, 2004, p.253). 

Conforme destacado por Camarano e Pasinato (2004, p.253), em especial no 

Brasil, este rápido processo de envelhecimento ocorre “em meio a uma conjuntura 

recessiva e uma crise fiscal, que dificultam a expansão do sistema de proteção 

social para todos os grupos etários e, em particular, para os idosos”.   

Com isso, esta seção destaca o marco legal dos direitos dos indivíduos mais 

velhos (acima de 50 anos) e, principalmente, dos idosos. Estes direitos são previstos 

em quatro documentos oficiais principais: 1) na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem de 1948; 2) na Constituição Federal de 1988; 3) na Lei n. 8.842 denominada 

Política Nacional do Idoso; e, por fim, 4) pela Lei n. 10.741 chamada de Estatuto do 

                                                 
33

 Refere-se a maior preocupação expressa na primeira Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento 
ocorrida na cidade de Viena em 1982 (CAMARANO; PASINATO, 2004, p.253-254). 
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Idoso (ROCHA; DIAS, 2013, p.218-219; PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1994, p.2; 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2003, p.5). 

Na Declaração Universal dos Direitos do Homem não existe a menor dúvida 

sobre os direitos dos idosos, especificamente destacado no artigo I: “todas as 

pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos” e, portanto, isto também é 

valido para os idosos (NAÇÕES UNIDAS, 1948, p.1). 

Na Constituição de 198834, exatamente no “capítulo VII – Da família, da 

criança, do adolescente, do jovem e do idoso” é feita a referência a proteção 

constitucional à pessoa idosa, conforme Rocha e Dias (2013, p.218-219). 

Ampliando este rol de direitos fundamentais para o idoso, Rocha e Dias 

(2013, p.219) destacam outros pontos da Constituição de 1988: “o bem estar da 

sociedade; a cidadania; a dignidade da pessoa humana; e o direito à saúde” que 

reafirmam e garantem “um envelhecimento digno, como sujeito de direito que 

pertence à sociedade”.  

Camarano e Pasinato (2004, p.263) evidenciam que o Brasil foi o pioneiro, de 

certa forma na América Latina, ao incorporar a questão do envelhecimento 

populacional na agenda das políticas públicas, sejam elas de iniciativa do governo 

ou da sociedade civil.  

Foi na Constituição de 1988, em alguns aspectos, que se originou o sistema 

de proteção social no Brasil35, com a universalização da seguridade social. Por meio 

dela, o direito social deixou de ser estritamente social-trabalhista e assistencialista e 

passou a vigorar como o direito à cidadania (CAMARANO; PASINATO, 2004, p.266).  

Já a Política Nacional do idoso (PNI), aprovada em 1994, parte do 

pressuposto que “o idoso é um sujeito de direitos e deve ser atendido de maneira 

diferenciada em cada uma das suas necessidades: físicas, sociais, econômicas e 

políticas”. Esta política foi relacionada a outros ministérios (previdência social, 

promoção, assistência social e combate a fome, educação, justiça, cultura, trabalho 

e emprego, saúde, esporte e turismo, orçamento e gestão e das cidades). Ou seja, 

refere-se a uma política que é interligada em âmbito da União. Logo, ela é articulada 

                                                 
34

 Segundo Rocha e Dias (2013, p.218-219), o direito da pessoa idosa também era previsto na 
Constituição anterior de 1934.  
35

 Embora outras ações tenham ocorrido anteriormente. No período colonial com a assistência social 
da Santa Casa de Misericórdia de Santos; ou no período imperial com os montepios civis e militares e 
outras sociedades beneficentes; ou ainda, em 1888 quando o direito a aposentadoria dos 
empregados dos Correios foi regulamentado. Outras informações podem ser verificadas em 
Camarano e Pasinato (2004, p.263). 
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“de forma descentralizada com as demais políticas voltadas para os idosos no 

âmbito dos estados, municípios e na construção de parcerias com a sociedade civil” 

(CAMARANO; PASINATO, 2004, p.269).  

Embora a PNI tenha sido integrada a diferentes áreas de atuação do governo, 

Fernandes e Santos (2007, p.56-57) descrevem que esta política não funciona de 

maneira adequada nos Estados, e se “revela apenas em ações isoladas e 

incipientes sobre a realidade da pessoa idosa no país, esbarrando em um amplo 

complexo de variáveis”, entre estas variáveis poucos recursos financeiros e, 

“tornando-a, de algum modo, apenas um ideal”. 

O Congresso Nacional sancionou o Estatuto do Idoso, somente em 2003.  

“Este apresenta em uma única e ampla peça legal muitas das leis e políticas 

aprovadas”. Trata-se de reconhecer o idoso como um subgrupo populacional que 

demanda tratamentos específicos. Este instrumento legal além de “versar sobre as 

diversas áreas dos direitos fundamentais e das necessidades dos idosos” também 

reafirma as diretrizes estabelecidas na PNI (CAMARANO; PASINATO, 2004, p.270). 

Fernandes e Santos (2007, p. 58) alertam que os idosos precisam ser 

instruídos a respeito de seus direitos, “pois eles precisam conhecer seus direitos 

para exercê-los e reivindicá-los”.   

 

4.2.2. Diretrizes para as políticas públicas de trabalho dos idosos no Brasil  

 

No Brasil, a exemplo dos países da OCDE, as políticas públicas de emprego 

também funcionam por meio de ações intervencionistas executadas pelo governo 

com o objetivo de afetar o nível de emprego (AZEREDO; RAMOS, 1995, p.94). 

Oliveira (2009, p.46-47) acrescenta que as políticas públicas de emprego para a 

população em geral são ações tardias no Brasil quando comparadas com os países 

desenvolvidos; possuem certa imprecisão conceitual e, ainda, são marcadas pelo 

intenso debate político.  

É relevante descrever que todas as políticas públicas, sejam elas políticas 

“econômicas (macroeconômica, agrícola, industrial) ou sociais (educação, saúde, 

previdência, habitação, assistência social)”, afetam direta ou indiretamente de 

maneira relevante a dinâmica do mercado de trabalho (OLIVEIRA, 2009, p.46-47). 

Neste contexto, Pochmamn (1998, p.139) avalia que atualmente o Brasil não 

possui um sistema público de emprego propriamente dito, ou seja, que possui 
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capacidade de reunir um conjunto de medidas interligadas para a população em 

geral (POCHMANN, 1998, p.139).  

Corroborando com esta informação, evidencia-se que no Brasil não existem 

políticas públicas de emprego específicas para o público idoso. Nenhuma ação 

governamental com o objetivo de alterar o nível de emprego entre os idosos, ou 

ações que permitam sua permanência ou reinserção no mercado de trabalho pôde 

ser identificada nas bibliografias pesquisadas.  

Cacciamali et al. (1995, 171) destacou haver necessidade de reorganizar o 

papel do Estado, de maneira que seja promovido “ativamente uma política de 

emprego, a fim de propiciar uma melhor distribuição de riqueza e de oportunidades 

de trabalho, ou de atividades e renda para todos”.  

Dada a existência de um grupo de pessoas dispostas a trabalhar e sem 

conseguir uma ocupação de maneira satisfatória, sejam por diversos condicionantes 

entre eles os de ordem institucional, é função da política pública de emprego 

contribuir para que estas necessidades sejam atendidas “mediante políticas 

específicas orientadas para certos grupos posicionados desfavoravelmente no 

mercado de trabalho” (CACCIAMALI et al., 1995, p.172). 

Assim sendo, destaca-se que as diretrizes para as políticas públicas de 

trabalho (ou emprego) para os idosos no Brasil são previstas nos documentos 

legais. Enfatiza-se que na Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

especificamente no artigo XXIII, é explicado que todo homem tem o direito ao 

trabalho, sem qualquer tipo de distinção, e ainda, se necessário, outros meios de 

proteção social (NAÇÕES UNIDAS, 1948, p.3). 

Na Constituição de 1988 destaca-se no contexto dos direitos sociais da 

pessoa idosa o “art. 1º, inciso IV – os valores sociais do trabalho”, em que torna-se 

inconstitucional qualquer forma de discriminação e impedimento de acesso ao 

trabalho pela pessoa idosa (ROCHA; DIAS, 2013, p.218-219). 

No artigo 7º da Constituição, ”no capítulo dos direitos sociais, é proibida a 

diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo 

de sexo, idade, cor ou estado civil”. Embora ainda seja prevista a aposentadoria 

compulsória (no regime de previdência pública e privada), o que caracteriza uma 

discriminação por parte do mercado de trabalho (CAMARANO; PASINATO, 2004, 

p.268). 
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A Política Nacional do Idoso (PNI) objetiva garantir os direitos sociais do 

idoso, “dentre eles, o trabalho, criando condições para promover sua autonomia, 

integração e participação efetiva na sociedade”. Agregam a estes direitos, o princípio 

da não discriminação e, ainda, o princípio da isonomia defende que as diferenças 

socioeconômicas dos idosos sejam observadas e minimizadas (ROCHA; DIAS, 

2013, p.220-221). 

O Estatuto do Idoso corrobora com a PNI vedando “qualquer tipo de 

discriminação contra a atividade laborativa da pessoa idosa pelo fato da idade e, 

ainda, criminaliza a conduta no mesmo documento”. No contexto da atividade 

laborativa, destaca-se que a pessoa idosa precisa de um maior cuidado com as suas 

condições físicas, intelectuais e psíquicas, e que estas condições relacionadas à sua 

saúde precisam ser respeitadas (ROCHA; DIAS, 2013, p.219-223).  

O fato de o estatuto vedar a discriminação por idade é intensificado pela 

proibição do limite máximo de idade para admissão em cargos públicos. E, ainda, 

“utiliza como critério de desempate a idade mais elevada” (ROCHA; DIAS, 2013, 

p.227-228).  

Polettini (2010, p.3138) argumenta que o Estatuto do Idoso assegura o direito 

do idoso em ter uma profissão e trabalhar, preconizados nos artigos de 26 a 28 e, 

também, acrescenta que tal legislação é uma conquista que reflete parcialmente nos 

resultados das várias transformações históricas, políticas e sociais que a população 

brasileira tem vivenciado ao longo da sua história.  

Caramano e Pasinato (2004, p.259) consideram que o envelhecimento 

populacional “pode significar acumulação de capital humano, social e econômico”. E 

se as políticas públicas foram adequadas pelas instituições para estes idosos, eles 

podem ser um elemento propulsor do bem-estar da sociedade.   

Estes argumentos retomam a discussão apresentada nos capítulos 1 e 2 

deste trabalho a respeito dos efeitos do envelhecimento populacional. A exemplo do 

que está ocorrendo nos países da OCDE, as políticas públicas de emprego podem 

resolver ou minimizar parte dos efeitos descritos como negativos do processo de 

envelhecimento populacional sobre o mercado de trabalho e, consequentemente, 

sobre o crescimento econômico dos países.  
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4.2.3. Políticas de permanência e reinserção dos idosos no mercado de trabalho no 

Brasil  

 

Desse modo, foi possível caracterizar a necessidade de se criar políticas 

públicas de trabalho (ou emprego) para os idosos, dado o evidente envelhecimento 

da população brasileira e as suas consequências sobre o mercado de trabalho. 

Neste caso, políticas de permanência e reinserção dos idosos no mercado de 

trabalho devem ser urgentemente tomadas pelo governo. Pois, conforme é 

destacado por Camarano e Pasinato (2004, p.272), “um determinante da qualidade 

de vida dos idosos é o seu acesso aos recursos monetários”. 

Os incentivos para a população de trabalhadores mais velhos (acima de 50 

anos) e idosos permanecerem ou voltarem à força de trabalho podem amenizar o 

peso fiscal, e resultar, ao mesmo tempo, em pensões permanentemente mais altas 

após a sua aposentadoria. Dado que o crescimento econômico e o consequente 

aumento do nível de emprego, tornam-se imprescindíveis para se aproveitar as 

oportunidades e superar os desafios gerados pela transição demográfica vivenciada 

pela população brasileira (WONG; CARVALHO, 2006, p.21).  

Cabe acrescentar que manter ou reinserir o idoso no mercado de trabalho 

pode trazer muitas vantagens para o crescimento econômico brasileiro. Polettini 

(2010, p. 3141) descreve que uma destas vantagens é aproveitar a troca de 

experiência entre o profissional idoso detentor de capacidade produtiva acumulada 

ao longo dos anos junto aos jovens trabalhadores ingressantes no mercado de 

trabalho, em setores onde exista escassez de mão-de-obra qualificada. 

Outras vantagens podem ser sublinhadas, pois os idosos têm um 

amadurecimento maior, possuem capacidade de análise adquirida ao longo da vida, 

têm mais facilidade de tomar decisões, e detêm conhecimentos específicos, além de 

possuírem um custo baixo de treinamento ao considerar suas qualificações 

(POLETTINI, 2010, p.3142).  

Nesta forma, os exemplos apresentados pelos países da OCDE no capítulo 2 

são relevantes para esta seção. As políticas públicas de emprego para os idosos já 

estão mais amadurecidas nestes países desenvolvidos e podem ser remodeladas 

para se adequarem à realidade brasileira.  

No capítulo 2, cinco tipos de políticas foram evidenciadas: 1) políticas contra a 

discriminação de idade e aposentadoria compulsória; 2) política para alterar as 
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idades para elegibilidade de pensões públicas; 3) política para evitar rotas 

alternativas para aposentadoria; 4) políticas ativas de mercado de trabalho; e as 5) 

políticas flexíveis e de tempo parcial para o mercado de trabalho.  

Para a realidade brasileira, acredita-se que a primeira política seja a mais 

fundamental. As políticas contra a discriminação de idade e aposentadoria 

compulsória podem ser analisadas como essenciais e fundamentais para iniciar a 

reinserção ou permanência do idoso no mercado de trabalho.   

Pois, além de serem os princípios fundamentais para as diretrizes das 

políticas públicas de emprego para os idosos no Brasil e já serem aprovadas por 

direito em todas as legislações vigentes, estas políticas também podem combater a 

discriminação e superar os preconceitos da sociedade em empregar idosos. 

Normanha-Filho (2004, p.81-85) salienta que não é possível manter o preconceito no 

mercado de trabalho em relação à velhice e com olhar ‘míope’ para a exclusão dos 

idosos da população ativa, e fixa patamares de 40 ou 50 anos para o fim da etapa 

produtiva.   

Segundo Rocha e Dias (2013, p.226), é muito grande a dificuldade em se 

admitir que a população idosa possa trabalhar nos dias atuais. Ainda não existem 

medidas concretas que garantem sua permanência no mercado de trabalho, mesmo 

quando muitos desses idosos são a fonte de renda principal para a sustentação de 

suas famílias.  

Dentre os cinco tipos de políticas mencionados, duas exceções (a política 

para alterar as idades para elegibilidade de pensões públicas, e a política para evitar 

rotas alternativas para aposentadoria) não podem ser amplamente descritas neste 

trabalho. Pois, fazem parte do complexo sistema de previdência social36 brasileiro. 

Este sistema refere-se a um problema de grande magnitude dentro da economia 

brasileira, com necessidades específicas de reformas37.  

Além disso, no Brasil existe uma política de reposição de renda devido à 

perda da capacidade laborativa dos idosos, considerando a invalidez constatada ou 

presumida e na qual uma idade mínima para aposentadoria é definida. Esta idade 

                                                 
36

 A previdência social no Brasil é baseada no sistema de repartição simples, o qual funcionou de 
forma satisfatória em populações relativamente jovens, quase estáveis. Porém, atualmente, enfrenta 
crises estruturais crônicas e não demográficas. O complexo sistema de previdência social brasileiro é 
um dos poucos em que a idade mínima para aposentadoria não é universalmente imposta (WONG; 
CARVALHO, 2006, p.21). Estudos detalhados referentes ao tema da previdência social podem ser 
encontrados em FÍGOLI (2000). 
37

 Um estudo referente à reforma da previdência social pode ser analisado em SOUZA; 
ZYLBERSTAJN; AFONSO; FLORI,(2006).  
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definida também depende de um tempo mínimo exigido em contribuição ao sistema 

previdenciário (CAMARANO; KANSO; FERNANDES, 2013, p. 22).  

O Brasil é um país extenso marcado por grandes diferenças sociais e 

regionais, isto significa que existem muitas questões não amadurecidas relacionadas 

aos idosos e às políticas públicas relativas à previdência social (CAMARANO; 

KANSO; FERNANDES, 2013, p. 22).  

No Brasil, as políticas ativas de mercado de trabalho merecem destaque, as 

quais seguem a mesma divisão dos países da OCDE, entre políticas ativas e 

passivas. A administração38 das políticas públicas de emprego geralmente é 

validada em âmbito federal (AZEREDO, 1997, p. 51-52). Porém, as políticas 

existentes não fazem referência específica aos idosos. 

O Sistema Nacional de Emprego39 (SINE) brasileiro é um “instrumento 

importante para a estrutura de um sistema público de emprego” (AZEREDO; 

RAMOS, 1995, 114). Atualmente, o SINE é financiado pelo Fundo de Amparo do 

Trabalhador40, e é fiscalizado e administrado pelo Conselho Deliberativo do Fundo 

de Amparo ao Trabalhador, representado pelo governo, empregadores e 

trabalhadores (BILANCIERI, 2006, p.71-72). 

Em 2006, a primeira conferência nacional dos direitos da pessoa idosa foi 

realizada e, somente neste momento, iniciou-se de fato uma administração com 

“planejamento, realização, fiscalização e execução” das políticas públicas para a 

pessoa idosa (ROCHA; DIAS, 2013, p.227-228).  

O ofício circular n. 02/2012, descrito pelo Conselho Nacional dos Direitos do 

Idoso (CNDI), delibera sobre as 26 prioridades para a Política Nacional do Idoso, 

conforme a Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, órgão 

responsável pela gestão nacional de proteção à pessoa idosa (ROCHA; DIAS, 2013, 

p.227-228; PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2012). 

As prioridades do CNDI para a política nacional do idoso não comtemplam 

uma articulação junto ao programa do SINE, e não englobam as políticas ativas de 

emprego relacionadas ao público idoso (ROCHA; DIAS, 2013, p.229). 

                                                 
38

 O Brasil aceitou a convenção de 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que trata da 
organização do serviço do emprego, estabelendo que todos os países membros devem manter um 
sistema público e gratuito de emprego (VALLE, 1998, p.229). 
39

   Criada pelo decreto nº 76.403 e ratificada pela Constituição de 1988 (BILANCIERI, 2006, p.72). 
40

 O FAT foi criado pela Lei Federal nº 7.998 e os seus recursos são provenientes do Programa de 
Integração Social (PIS) e do Programa de Patrimônio do Servidor Público (PASEP) (BILANCIERI, 
2006, p.72). 
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O SINE ainda possui deficiências com a baixa eficácia e desarticulação das 

medidas de alocação de mão-de-obra, de educação profissional, e de geração de 

emprego e renda para o público em geral (POCHMANN, 1998, p.139). De acordo 

com Rocha e Dias (2013, p.230), as políticas públicas de emprego para os idosos 

“ainda precisam de uma atenção maior dos órgãos públicos”. 

Embora o estatuto do idoso “prevê um estímulo às empresas privadas para 

admissão de idosos no trabalho”, não é detalhado como de fato este estímulo 

aconteceria pelo ponto de vista das empresas, se por meio de benefícios fiscais ou 

outros tipos de subsídios (ROCHA; DIAS, 2013, p.223).  

Neste contexto, as empresas, os idosos e o governo poderiam obter 

benefícios com a criação desta política. As empresas teriam sua carga tributária 

reduzida. Os idosos manteriam ou aumentariam sua renda ao permanecerem ou 

retornarem para o mercado de trabalho. E, por fim, o governo minimizaria os seus 

custos com a prestação de serviço público associado à saúde ou à previdência, já 

que o idoso estaria ativo e talvez não dependeria exclusivamente da ajuda pública 

(ROCHA; DIAS, 2013, p.229-239).     

Cabe destacar que diversos estudos descrevem a necessidade de políticas 

públicas ativas voltadas para a profissionalização e a especialização dos idosos, 

prevendo suas necessidades, competências e habilidades para execução de tarefas 

regulares e remuneradas. Porém, pouco se observa de fato. Por exemplo, no Estado 

da Bahia existem alguns Centros Sociais Urbanos (CSU) que desenvolvem ações 

sociais efetivas para o desenvolvimento da população idosa. Estes centros 

incentivam a permanência ou reinserção do idoso no mercado de trabalho, porém, 

por motivo de bem estar e não por necessidade de mercado de trabalho ou de 

sustentação monetária do idoso (ROCHA; DIAS, 2013, p.229-239). 

Em muitas situações, o idoso está em condição de necessidade e dificilmente 

terá condições de pensar somente em seu bem estar. Observou-se na seção 4.1 

que a grande maioria dos idosos no Brasil possui uma renda “per capita” muito 

baixa, o que os obriga a participarem do mercado de trabalho informal a fim de 

complementarem a sua renda. 

Todas estas medidas podem contribuir para que os idosos tenham outras 

opções de trabalho e não sejam submetidos à situação de informalidade no mercado 

de trabalho. Nestas condições, destaca-se a necessidades de políticas flexíveis e de 
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tempo parcial para o mercado de trabalho, em especial, para a população idosa, a 

exemplo do que já ocorrem nos países da OCDE.  

No Brasil quase nada foi executado para estas medidas de tempo parcial ou 

flexível. “As condições de trabalho precisam ser revistas, jornadas de quatro e seis 

horas por dia, piso salarial compatível com a atividade e experiência conforme a 

necessidade do mercado de trabalho em contratá-los” são mais algumas sugestões 

(ROCHA; DIAS, 2013, p.240). 

Outras políticas precisam ser efetivas pelo governo, considerando a atividade 

laborativa dos idosos, com destaque para “locais de trabalho de fácil acesso e de 

natureza intelectual”, cursos e treinamentos para aperfeiçoamento tecnológico 

destes trabalhadores mais velhos e idosos e, ainda, incentivos para os idosos 

empreendedores (ROCHA; DIAS, 2013, p.241). 

Portanto, é necessário que o governo e a sociedade não permitam que a 

‘janela de oportunidade’ se feche e, ainda, “é extremamente importante que [todos] 

se conscientizem do pouco tempo disponível para se definir e implementar os planos 

e políticas adequados” (WONG; CARVALHO, 2006, p.23). 
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CONCLUSÃO  

  

Este trabalho abordou o envelhecimento populacional e as suas 

consequências sobre o mercado de trabalho e as políticas públicas de emprego no 

Brasil. Com isso, as seguintes questões foram consideradas: Quais são as 

consequências para o mercado de trabalho da participação cada vez maior de 

idosos na estrutura etária brasileira? Existem políticas públicas de emprego para os 

idosos no Brasil? O mercado de trabalho pode por si só resolver ou amenizar os 

efeitos considerados negativos no processo de transição demográfica no Brasil? 

Como deveriam ser as políticas públicas de emprego para os idosos no Brasil? 

 Antes de descrever as considerações finais em relação às perguntas acima, 

primeiramente, destaca-se que de fato os últimos duzentos anos trouxeram avanços 

tecnológicos e civilizatórios indiscutíveis para todas as populações. Por meio do 

referencial teórico iniciado por Thomas Robert Malthus e Coale e Hoover (1966), 

verificou-se que, em um dado momento da história, o crescimento populacional foi 

um obstáculo para o crescimento econômico, gerando pobreza. Depois se observou 

no trabalho de Boserup (1987) que o crescimento populacional ocasionou incentivos 

para as mudanças tecnológicas, em especial, para a produção de alimentos, e foi 

possível obter crescimento econômico. 

Então, Kuznets (1974) destacou que o crescimento populacional, a taxa de 

mortalidade, as tendências nas taxas de natalidade e o impacto da migração 

internacional influenciaram o crescimento econômico e, ao mesmo tempo, também 

melhoraram as condições de vida das populações sem apresentar queda da taxa de 

crescimento de produto per capita. Portanto, observou-se que a interação entre 

demografia e economia é perceptível na maioria dos estudos relacionados ao tema 

das dinâmicas populacionais, e que se mostrou um ramo interdisciplinar na área 

acadêmica. 

Por meio da integração entre a economia e a demografia, foi possível verificar 

que os estudos a respeito do fenômeno demográfico não estavam mais 

preocupados em destacar a explosão demográfica, mas sim compreender o baixo 

crescimento populacional e o processo de transição demográfica que muitos países 

estão vivenciando. 
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O Brasil se destacou por apresentar um acelerado processo de transição 

demográfica em comparação com os países desenvolvidos, em especial, por 

registrar um expressivo declínio em sua taxa de fecundidade. As brasileiras 

diminuíram a fecundidade de 6,2 para 2,4 filhos entre 1960 e 2000 (período este 

bastante curto do ponto de vista dos demógrafos), chegando ao mesmo patamar dos 

países da OCDE.  

Este processo de transição demográfica, fruto da queda das taxas de 

mortalidade e fecundidade, provocou uma rápida mudança na estrutura etária, com 

uma redução na proporção de crianças e jovens, uma elevação da população jovem 

e adulta, e um aumento significativo da população idosa, o que modificou o desenho 

da pirâmide etária brasileira para um formato de gota. Esta nova formatação da 

pirâmide permite ilustrar que a população brasileira atual é composta por uma 

maioria de pessoas em idade ativa, ou seja, a economia brasileira hoje vivencia o 

melhor momento em termos de oferta potencial de trabalhadores disponíveis para o 

mercado de trabalho.   

Este é o momento ideal para que o governo brasileiro inicie, imediatamente, 

ações efetivas e implemente as políticas públicas necessárias para enfrentar esta 

alteração demográfica. As modificações demográficas em relação ao 

envelhecimento levam mais alguns anos para serem efetivadas. Portanto, o governo 

ainda pode evitar os efeitos negativos do aumento relativo no número de idosos. 

Em termos de mercado de trabalho, destacou-se que os trabalhadores mais 

velhos e os idosos compõem um grupo bastante heterogêneo, com significativas 

diferenças por sexo, região do país, zona de domicílio e, ainda, demandam políticas 

públicas de emprego específicas, em relação ao restante da população. 

Embora os idosos detenham conhecimentos e experiências adquiridos ao 

longo da vida, diante de sua atual baixa escolaridade, eles são mais capacitados 

para postos de trabalho que exigem pouca qualificação. Para que isto fosse 

revertido, seria necessária, entre outras medidas, uma complexa reciclagem. Em 

relação às próximas gerações de idosos, sugere-se que um maior nível de 

escolarização possa reduzir este problema. 

Os idosos menos escolarizados tendem a aceitar qualquer tipo de trabalho 

para atender suas necessidades de renda. Em 2012, mais de 70% dos idosos 

estavam em situação de trabalho informal. Destacou-se que a renda da 

aposentadoria e das pensões é muito significativa para as idosas, devido à sua 
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baixa participação no mercado de trabalho. Além disso, em 2009, 11% dos idosos 

viviam em condição de pobreza, ou seja, possuíam uma renda per capita familiar de 

até meio salário mínimo. 

Evidenciando-se, portanto, a necessidade de se ter políticas públicas de 

trabalho (ou emprego) para os idosos, dado o envelhecimento da população 

brasileira e as consequências deste processo sobre o mercado de trabalho. Logo, as 

políticas de permanência e reinserção dos idosos no mercado de trabalho devem ser 

adotadas urgentemente pelo governo. 

Conclui-se que no Brasil não existem políticas públicas de emprego 

específicas para o público idoso. Fora do campo previdenciário, praticamente não há 

ação governamental com o objetivo de alterar o nível de emprego entre os idosos, 

ou ações que permitam sua permanência ou reinserção no mercado de trabalho. 

Mesmo as diretrizes para as políticas públicas de trabalho (ou emprego) para os 

idosos no Brasil sendo previstas nos documentos legais. 

Por meio do exemplo dos países da OCDE, que já vivenciam o 

envelhecimento populacional, defende-se que as políticas públicas de emprego para 

os idosos podem ser amadurecidas e remodeladas adequando-se à realidade 

brasileira.  

As políticas contra a discriminação de idade e as políticas de restrição à 

aposentadoria compulsória foram identificadas como essenciais e fundamentais para 

iniciar a reinserção ou permanência do idoso no mercado de trabalho. A natureza 

destas políticas formam princípios fundamentais para as diretrizes das políticas 

públicas de emprego para os idosos no Brasil. Estas políticas também podem 

combater a discriminação e superar os preconceitos da sociedade em empregar 

idosos.   

Outras medidas, como o trabalho em tempo parcial, ocupações e locais de 

trabalho que considerem a atividade laborativa dos idosos, cursos de treinamento, 

incentivos para empreendedores idosos, incentivos fiscais para as empresas que 

empregam idosos são mais algumas sugestões que podem ser indicadas.  

Estas medidas podem amenizar os efeitos considerados negativos do 

envelhecimento populacional sobre o mercado de trabalho, a exemplo do que já 

ocorre nos países da OCDE, e permitir a permanência e a reinserção dos idosos no 

mercado de trabalho brasileiro.  
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O Brasil está vivenciando o bônus demográfico, ou seja, registra a menor 

razão de dependência entre todos os países considerados neste trabalho. Dado o 

relativo aumento da população economicamente ativa, proveniente do processo de 

transição demografia, conclui-se que este é o período mais adequado para a 

implementação das políticas públicas de emprego sugeridas.  

Portanto, é necessário que o governo e a sociedade não permitam que esta 

oportunidade seja perdida. 

Por fim, a continuidade desta pesquisa poderia englobar um estudo detalhado 

do mercado de trabalho com foco na heterogeneidade dos idosos e nas 

especificidades de cada região do país. Desta forma, as políticas públicas de 

emprego sugeridas e, posteriormente implementadas, levariam em conta a 

heterogeneidade dos idosos e de sua região de moradia. 
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