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Aula 10 | Dinâmica demográfica 
e desenvolvimento

 socioeconômico

Meta da aula

Relacionar a dinâmica demográfica ao desenvolvimento socio-•	

econômico.

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. avaliar a dinâmica demográfica em uma região; 

2. analisar os efeitos da dinâmica demográfica sobre os setores 

econômicos.

Pré-requisito

Para que você tenha um bom aproveitamento desta aula, é impor-

tante que reveja a interpretação das pirâmides etárias, assunto da 

Aula 9.

Envelhecimento e desenvolvimento econô-
mico

Você já prestou atenção no fato de que há uma grande quantidade de idosos 

nos lugares que frequentamos? Já parou para pensar como tem aumentado 

o número de pastorais da terceira idade nas comunidades em que vivemos? 

E como tem aumentado o total de pessoas se especializando nas áreas de 

Geriatria, Gerontologia e fazendo cursos para cuidador de idosos? Todas 

essas mudanças que temos acompanhado são decorrentes do processo de 

envelhecimento populacional.
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Esse processo é uma consequência da queda da fecundidade e do aumento 

da expectativa de vida da população, e isso tem sido motivo de preocupação 

entre muitos demógrafos e economistas. Sabe por quê? Vamos ler um pe-

queno trecho de uma edição da Revista Veja:

Na ordem natural da vida, cada geração deveria gerar des-

cendentes suficientes para repor as mortes e ainda acres-

centar alguns indivíduos à população. A União Europeia 

inverteu essa lógica da natureza. De acordo com dados 

divulgados pelo Instituto de Política Familiar, sediado na 

Espanha, pela primeira vez na história o número de euro-

peus com mais de 65 anos ultrapassou o de menores de 

14 anos.

Fonte: www3.uberlandia.mg.gov.br/imagem_show.php?id=537

Figura 10.1: Uma grande proporção de idosos afeta o desempenho econômico de 
uma região.

Essa é a realidade dos países desenvolvidos. Dentro de alguns anos, será a 

realidade dos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Esse pro-

cesso tem sérias consequências sobre a economia. Vamos ler mais um pouco 

da reportagem?

Na Alemanha, na Espanha, na Itália e no Japão, a falta de 

bebês e o aumento no contingente de idosos são temas 

discutidos em tons apocalípticos. Não é sem razão. Tama-

nho e perfil da população costumam ser fatores relevantes 

no desempenho econômico de uma nação.

Pense nessa relação: tamanho e perfil da população e desempenho econô-

mico. Como uma população menor e mais envelhecida afeta a economia? 

Como os empregos são afetados? Como o consumo é afetado?
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Vamos refletir, agora, sobre os gastos nos setores sociais. Por exemplo, pense 

nos gastos da área de saúde. Onde eles são maiores: nas localidades com 

uma população mais jovem ou nas localidades com uma população mais 

envelhecida? E os gastos na área da educação? O que dizer sobre eles?

Nesta aula, vamos discutir essas questões a partir da realidade brasileira. 

Vamos começar?

Dinâmica demográfica brasileira

Uma forma de expressar a dinâmica demográfica é por meio das pirâmides 

etárias. Esse instrumento revela como a interação entre as variáveis mortali-

dade e fecundidade molda o perfil da população.

Quando colocamos pirâmides etárias lado a lado, para anos diferentes, é 

possível ver como a composição etária da população muda ao longo do 

tempo. A figura a seguir mostra a população do Brasil estratificada por idade 

e sexo, nos anos de 1950, 1980, 2000 e 2050 (projeção). As barras à direita 

correspondem à população feminina e as barras à esquerda correspondem 

à população masculina.
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Fonte: ONU - http://esa.un.org/unpp (dados da revisão 2006 - visitado em 12/05/2008)
Fonte: Dados da ONU.

Figura 10.2: Pirâmides etárias do Brasil nos anos de 1950, 1980, 2000 e 2050.

Estratificada
Disposta em estratos, em 
grupos. Nessa disposição, 
a população analisada é 
agrupada conforme uma 
característica comum, como 
a idade e o sexo.

Glossário
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Por um lado, podemos notar que entre os anos de 1950 e 2000 houve uma 

redução muito grande nas bases das pirâmides, refletindo a expressiva que-

da da fecundidade no período. Por outro lado, percebemos, no mesmo perí-

odo, um alargamento no topo das pirâmides, decorrente do envelhecimento 

da população. Em 2050 (projeção) a figura perde o formato de pirâmide, 

resultado do aprofundamento do processo de envelhecimento populacio-

nal. Veja que, neste ano, a proporção de crianças, jovens, adultos e idosos é 

quase a mesma.

A migração também altera o formato das pirâmides etárias. Sabemos que, 

geralmente, quem migra são as pessoas em idade ativa, isto é, em idade de 

trabalho. A emigração diminui a proporção de pessoas nessa idade, enquan-

to a imigração aumenta essa proporção.

No caso das pirâmides brasileiras, como é relativamente pequeno o total de 

emigrantes e imigrantes, a migração não afeta de forma significativa o seu 

formato. Agora, se considerarmos a migração entre estados e municípios,  

o peso dessa variável pode ser mais significativo. Sabemos que dentro do 

Brasil são grandes os movimentos migratórios. Muitas pessoas saem do seu 

município ou estado rumo a outro município ou estado em caráter perma-

nente ou por um período de tempo.

Vimos como essas três variáveis – mortalidade, fecundidade e migração – 

modificam a dinâmica demográfica. Veremos a seguir como a dinâmica de-

mográfica está relacionada ao desenvolvimento econômico.

Atividade 1

Atende ao Objetivo 1

Imagine que você more em um município do interior do Norte de Minas,  

cuja população pode ser representada pela pirâmide brasileira do ano 2000.  

Suponha que 30 anos atrás vários homens de sua cidade, da faixa etária em 

torno de 35 anos, migraram para São Paulo, em busca de emprego, e que 

no próximo mês do ano corrente, esses homens retornarão acompanhados 

de suas esposas (que têm aproximadamente a mesma idade). Os filhos fi-

carão em São Paulo, onde trabalham. Como esse fato altera a estrutura da 

pirâmide do seu município?

Migração
Movimentos de entrada e 
saída de pessoas de uma 
região ou país.

Emigração
Corresponde à saída de 
pessoas de uma região para 
outra, dentro de um mesmo 
país; ou de um país para 
outro.

Imigração
Corresponde à entrada  
de pessoas em uma região 
ou país. Nos dois casos, 
deve haver mudança do 
local de residência. Alguns 
estudos consideram também 
que o tempo relacionado a 
essa mudança de residência 
deve ser de cinco anos.

Glossário
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Brasil 2000
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Fonte: Dados da ONU.

Mudanças demográficas e desenvolvimen-
to econômico

Ao mesmo tempo em que a população de crianças está reduzindo e a de 

idosos aumentando, está ocorrendo um aumento da população em idade 

ativa. O Gráfico 10.1 mostra o tamanho dessa população no Brasil, no perí-

odo de 1940 a 2050 (projeção).
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Gráfico 10.1: População brasileira em idade ativa,  
1940 a 2050.
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Fonte: IBGE, 1940 a 1970. IBGE/Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de 
Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica, 2004.

Podemos notar que o tamanho da população ativa vai crescendo ao longo 

das décadas, estabilizando-se por volta do ano de 2040. O que dizer desses 

dados? Como podemos associá-los ao desempenho da economia? Se esse 

grande número de pessoas em idade ativa estivesse no mercado de trabalho, 

seria grande o desenvolvimento econômico. Você pode imaginar por quê? 

Pense e escreva no espaço a seguir.

C
ie

rp
ki

Fonte: www.sxc.hu/photo/1094969

Se você respondeu que muitas pessoas empregadas significam:

mais renda gerada pelos salários pagos,•	

mais bens consumidos,•	

mais bens produzidos,•	

mais investimentos.•	
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É isso mesmo!

Infelizmente, o Brasil não está aproveitando essa oportunidade. O que vemos 

são altas taxas de desemprego e o aumento do trabalho informal. A economia 

não tem sido capaz de absorver as pessoas em idade ativa e gerar riqueza.

Fonte: www.sxc.hu/photo/1208846

Figura 10.3: Apesar de haver uma grande população ativa no Brasil, não há disponi-
bilidade de empregos para todos. Isso dificulta o desenvolvimento econômico.

E, dentro de algumas décadas, a população deixará de crescer. Chegará um 

ponto em que ela diminuirá. Teremos menos pessoas em idade ativa e, por-

tanto, menos trabalhadores. Assim, o consumo será menor e, consequen-

temente, a produção. Com menos trabalhadores, é menor o número de 

pessoas para manter o Sistema de Previdência Social.

Vimos, no gráfico, uma grande quantidade de pessoas em idade ativa, mas 

essas pessoas se tornarão idosas. Isso irá gerar um impacto negativo signi-

ficante sobre a economia, pois serão grandes os gastos com a saúde e com 

a Previdência.

Fonte: www.sxc.hu/735910

Figura 10.4: O aumento da população idosa irá gerar grandes gastos com a saúde e 
com a Previdência.

Trabalho informal 
Trabalho sem vínculo 
empregatício com alguma 
empresa. O trabalhador 
não tem carteira assinada, 
renda fixa ou outros direitos 
trabalhistas, como férias.

Sistema de Previdência 
Social
Seguro que tem como 
objetivo garantir a renda 
do contribuinte e da sua 
família, nos casos de 
doença, gravidez, acidente, 
prisão, morte e velhice. Para 
ter direito a esse seguro, o 
indivíduo precisa se inscrever 
no sistema de Previdência 
Social, para o qual tem de 
contribuir mensalmente 
com um determinado valor, 
geralmente calculado como 
um percentual do salário 
mínimo nacional vigente.

Glossário
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Londrina

Com base no censo demográfico de 2000 (IBGE), a projeção da 

população de Londrina (PR) para 2009 segue a tendência nacional 

de envelhecimento da população. Entretanto, proporcionalmente, 

esse é o município com a maior população de idosos no Brasil.

 

Agora vamos pensar nas crianças: quando a natalidade era alta, o país tinha 

muitas crianças em idade escolar. A maior parte dos investimentos feitos na 

área da educação foi em infraestrutura: construção de mais escolas, compras 

de mesas, cadeiras etc. Com a queda da natalidade, temos um menor núme-

ro de crianças em idade escolar. Nessa situação, é o momento oportuno para 

se investir na qualidade da educação, melhorando o ensino básico. 

Fonte: www.sxc.hu/829482

Figura 10.5: Com menos crianças em idade escolar (fruto da redução da natalidade), 
o país pode investir mais na qualidade do ensino.

Com esse investimento, futuramente teremos recursos humanos qualificados 

no mercado de trabalho, com potencial de promoverem o desenvolvimento 

econômico.

Atividade 2
Atende ao Objetivo 2

Retornando ao caso do seu município: lembra-se dos homens que 30 anos 

atrás foram para São Paulo e que agora estão retornando acompanhados de 

suas esposas? Como esse retorno pode afetar o setor de saúde do município?

La
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Conclusão

É importante entender a relação entre a dinâmica populacional e o desem-

penho econômico. Isso porque as mudanças demográficas afetam toda a 

economia de uma região. Assim, as políticas públicas que são condicionadas 

pela estrutura etária da população (ex.: as políticas de educação, saúde, pre-

vidência) devem considerar as mudanças demográficas.

Resumo

As mudanças demográficas podem ser expressas por meio das pirâmides •	
etárias.

Entre os anos de 1950 e 2000 houve grandes mudanças na composição •	
etária da população brasileira.

Ao mesmo tempo em que a população de crianças está reduzindo e a •	
de idosos aumentando, tem ocorrido um grande aumento da população 

em idade ativa.

Se esse grande contingente de pessoas em idade ativa estivesse no mer-•	
cado de trabalho, teríamos um grande desenvolvimento econômico.

Quando essas pessoas envelhecerem, serão fortes as pressões sobre os •	
gastos sociais.

Com a queda da fecundidade, temos menos crianças em idade escolar. É •	
a hora oportuna para se investir na melhoria da qualidade da educação 

dessas crianças. Futuramente, teremos recursos humanos qualificados,  

com potencial de promoverem o desenvolvimento econômico.
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Respostas das atividades

Atividade 1

Se há 30 anos esses homens que retornarão ao seu município tinham cerca 

de 35 anos, agora eles terão em torno de 65 anos. A migração de retorno 

resultará em um aumento da proporção de idosos do sexo masculino no 

município. Como esses idosos virão acompanhados de suas esposas, haverá 

também um aumento da proporção de idosas. Se fosse construída uma nova 

pirâmide etária, as barras do topo seriam mais largas.

Atividade 2

A migração afeta os vários setores da economia de uma localidade. Os seus 

efeitos dependem da faixa etária dos migrantes. No caso do seu município, 

haverá o retorno de um volume significativo de pessoas idosas. O setor de 

saúde será bastante afetado em função dessa imigração. Se essas pessoas 

que estão retornando não tiverem plano de saúde, haverá uma maior de-

manda pelos serviços ofertados pelo SUS e toda a população será afetada, 

pois nem sempre há recursos disponíveis (médicos, leitos, equipamentos 

hospitalares etc.) para atender a todos.
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