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RESUMO 

A principal contribuição deste trabalho foi de agregar um estudo empírico sobre o 

impacto do envelhecimento da população no crescimento econômico, com a avaliação 

específica sobre qual o impacto que determinado nível de envelhecimento das 

unidades federativas brasileiras exerceu no seu crescimento econômico. Utilizando 

dados disponibilizados pelo IBGE, foi observado que os estados que detinham uma 

taxa de participação da população acima de 60 anos 10% superior aos seus pares, 

apresentaram um crescimento econômico 0,63% inferior. Desagregando o 

componente crescimento econômico em dois fatores - Produtividade e Taxa de 

Ocupação - foi verificado que os estados cujo nível de envelhecimento eram 10% 

superiores apresentaram produtividade 0,94% inferior aos seus pares, enquanto a sua 

taxa de ocupação foi 0,30% superior. Os resultados obtidos se referem a um período 

de 10 anos e são significantes estatisticamente para níveis de 1%. O período utilizado 

para realizar as estimações deste trabalho foram os anos de 1995, 2005 e 2015, para 

20 dos 27 estados da federação. 
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ABSTRACT 

The main contribution of this work was to add an empirical study about the effects of 

aging population on economic growth, with the specific evaluation on the impact that a 

certain level of aging of the Brazilian federal units exerted on their economic growth. 

Using data provided by IBGE, it was observed that the states that had a participation 

rate of the population over 60 years 10% higher than their peers, presented 0.63% 

lower economic growth. Disaggregating the economic growth component into two 

factors - Productivity and Occupancy Rate - it was found that the states whose aging 

level were 10% higher presented productivity 0.94% lower than their peers, while their 

occupation rate was 0.30% higher. The results obtained refer to a period of 10 years 

and are statistically significant to levels of 1%. The period used to carry out the 

estimation of this work was the years of 1995, 2005 and 2015 for 20 out of 27 states 

of Brazilian federation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O nível de envelhecimento da população brasileira tem uma correlação negativa com 

o seu crescimento econômico. Esta conclusão é baseada em uma estimação que 

avaliou a relação entre a proporção de pessoas acima de 60 anos na população dos 

estados contra o seu respectivo crescimento do PIB per capita. 

As estimativas indicam que, no período compreendido entre 1995 e 2015, para uma 

significância estatística de 1%, as Unidades Federativas que detinham um nível de 

envelhecimento da população 10% superiores aos seus pares menos envelhecidos, 

sofreram um impacto negativo de 0,63% no PIB per capita em um período de 10 anos. 

Decompondo a variável PIB per capita em dois fatores, PIB por trabalhador 

(produtividade do trabalhador) e trabalhador por população (taxa de ocupação dos 

trabalhadores), foi observado que a produtividade do trabalhador em um estado 10% 

mais envelhecido, sofreu redução de 0,94%, ao passo que a taxa de ocupação elevou-

se em 0,30%, ambos resultados para um período de 10 anos e com significância 

estatística de 1%. 

A estimação foi realizada com base em informações públicas do IBGE tendo sido 

confrontada a evolução do PIB per capita a preços constantes de 2015 contra a taxa 

de participação da população acima de 60 anos em 20 das 27 Unidades Federativas. 

A taxa de participação da população acima de 60 anos foi calculada a partir das 

informações captadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, 

que estratifica a população dos estados por faixa etária. Para avaliar o impacto na 

produtividade e na taxa de ocupação dos trabalhadores, foi confrontado o percentual 

inicial da proporção de pessoas acima de 60 anos contra a evolução da produtividade 

do trabalhador e contra a evolução da taxa de ocupação dos trabalhadores. 

As estimativas obtidas apresentaram resultados contrastantes no que diz respeito à 

produtividade e à taxa de ocupação dos trabalhadores na população. No primeiro 

caso, a correlação negativa encontrada pode ser atribuída ao envelhecimento da 

população, já no contexto da taxa de ocupação, o resultado encontrado mostrou-se 

inicialmente contra intuitivo, isso porque uma população mais envelhecida tende a 

observar um número maior de aposentados e, portanto, uma quantidade menor de 

trabalhadores ativos na população total. Essa situação é observada em países mais 
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desenvolvidos nos quais a população já apresenta um estágio de envelhecimento 

mais avançado e a base da pirâmide demográfica não se mostra significativamente 

maior do que os seus estratos intermediários (UN, 2015). No entanto, o Brasil vem 

passando por uma mudança em sua estrutura demográfica diferente dos países 

desenvolvidos, no qual a população infantil evolui para faixas etárias propícias ao 

ingresso no mercado de trabalho de forma mais significativa do que o desligamento 

população mais velha. Essa diferença pode ser observada nas Figuras 1 e 2, que 

mostram a estrutura demográfica do Brasil e da Alemanha nos anos de 1950 e 2015. 

Nota-se que tanto no Brasil quanto na Alemanha, a proporção da população acima de 

60 anos cresce de forma significativa, porém a parcela da população entre 15 e 59 

anos apresenta comportamentos diferentes em ambos os países: enquanto no Brasil 

a representatividade deste grupo etário aumenta, na Alemanha reduz sensivelmente.  

Figura 1 – Pirâmide populacional do Brasil nos anos de 1950 e 2015 

 

Figura 2 – Pirâmide populacional da Alemanha nos anos de 1950 e 2015 

 

Fonte das Figuras 1 e 2: UN (2015, p.59), com adaptações do autor 
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Com base nos dados utilizados para realizar esta dissertação, entre os anos de 1995 

e 2015 a proporção de habitantes acima de 60 anos evoluiu pouco mais de 6%, 

passando de 8,3% para 14,4%. No entanto, o percentual da população entre 15 e 59 

anos também evoluiu, passando de 59,5% para 64,8% no mesmo período. Estes 

dados confirmam a tese de que, apesar da população brasileira estar envelhecendo, 

a taxa de participação da população em idade produtiva, que convencionamos neste 

estudo chamar aqueles com idade entre 15 e 59 anos, ainda oferece potencial de 

crescimento por conta da estrutura demográfica do país apresentar uma base 

populosa. Por ter uma base na pirâmide demográfica relativamente populosa, com o 

passar dos anos, a quantidade de indivíduos que passam a integrar a faixa 

intermediária mais que compensa a saída daqueles que passam a integrar as faixas 

etárias de 60 anos ou mais. 

O Relatório da ONU (UN, 2015, p. 57) aponta que a taxa de participação da população 

brasileira acima de 60 anos irá evoluir consideravelmente nas próximas décadas, valor 

que deve chegar próximo aos 30% no ano de 2050. Isso significa que, inevitavelmente, 

a taxa de participação da população em idade produtiva será reduzida pelo 

envelhecimento natural desses indivíduos e, diferentemente do que ocorreu no 

passado, quando a taxa de fertilidade era de 6,2 crianças por mulher em 1950, não 

haverá compensação positiva com ingresso numeroso da população infantil, pois a 

taxa de fertilidade no Brasil reduziu de forma significativa para 1,8 crianças para cada 

mulher em 2015, e deve se manter ligeiramente abaixo desta marca nas próximas 

décadas. 

A Figura 3 representa como evoluirá a pirâmide demográfica no país, sendo possível 

observar nitidamente como a taxa de participação da população acima de 60 anos 

cresce com a consequente redução do bloco entre 15 e 59 anos. 
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Figura 3 – Pirâmide populacional do Brasil nos anos de 2015 e 2050 

 

Fonte: UN (2015, p.59), com adaptações do autor 

A evolução na estrutura demográfica é um processo que basicamente é 

proporcionado pela simultânea redução dos índices de fertilidade e de mortalidade do 

país. Inicialmente, a base da pirâmide populacional se torna mais relevante, por conta 

da redução da mortalidade infantil, que apresenta naturalmente alta vulnerabilidade 

às doenças. Ao passo que a população envelhece, somada à redução da fertilidade, 

essa população mais jovem começa a fazer parte do grupo etário que compõe a classe 

trabalhadora, reduzindo a seu peso relativo, com o aumento da participação da classe 

trabalhadora na pirâmide populacional. Com o passar do tempo as camadas inferiores 

da pirâmide irão gradualmente reduzindo, com a cada vez mais relevante participação 

das camadas superiores na estrutura etária. 

A principal contribuição deste trabalho é de agregar um estudo empírico sobre o 

impacto do envelhecimento da população no crescimento econômico, em especial por 

ser uma análise específica do caso brasileiro, pois o país carece de estudos sobre 

esse tema, que tem sido frequentemente estudado em países desenvolvidos e nos 

países em desenvolvimento asiáticos.   
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O impacto do envelhecimento da população no crescimento econômico é um assunto 

debatido há muito tempo. Malthus (1826), por exemplo, dizia em seu clássico estudo 

que a evolução da população teria impacto direto na economia das nações. Já 

Kuznets (1960) observou que aumentos substanciais na população são 

acompanhados por elevações no PIB per capita. Mas, apesar de haver diversos livros 

e artigos tratando o tema baseado em teorias econômicas, há poucos artigos que 

realizam uma análise empírica sobre os efeitos macroeconômicos causados pelo 

envelhecimento da população. 

Estudos empíricos inicialmente focaram seus esforços em estudar a relação entre o 

crescimento da população e o crescimento econômico. Kelley (1988) citou em seu 

artigo que o impacto do crescimento da população no crescimento econômico nos 

países em desenvolvimento é inconclusivo, visto ter observado que alguns países se 

beneficiaram do crescimento da população enquanto outros não tiveram tal sorte. Os 

países que se beneficiaram foram aqueles que tinham abundância em recursos 

naturais e nos quais as instituições (governo, mercado etc.) alocavam recursos de 

forma mais eficiente, e por não ter encontrado estimativas quantitativas do impacto da 

população no desenvolvimento, sugeriu que confrontar apenas esse fator, sem avaliar 

impactos subjetivos, tais como desemprego, fome e desnutrição, poderiam levar a 

resultados decepcionantes. Essa conclusão, diz Kelley (1988), é consistente com três 

outros estudos (McNicoll 1984; World Bank 1984; e National Research Council 1986). 

Mais recentemente, estudos deixaram de avaliar somente o impacto do crescimento 

integral da população no crescimento econômico, passando assim a avaliar o impacto 

no crescimento econômico causado pelo crescimento de grupos etários específicos, 

em especial o das populações de maior idade. 

Bloom et al. (2010), concluiu que os países associados da OCDE irão enfrentar uma 

modesta redução no crescimento econômico devido ao envelhecimento da população, 

porém isso poderá ser mitigado com reformas políticas tais como o aumento do 

incentivo para manter a população ativa em idades mais avançadas, investimentos 

em melhoria da saúde dessa população com o intuito de reduzir os gastos com saúde 

deste grupo, flexibilização de políticas imigratórias a fim de incentivar o ingresso de 
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pessoas mais jovens no país, ou até mesmo políticas de incentivo às mulheres para 

aumentar a sua participação na força de trabalho. Seu trabalho também concluiu que 

nos países em desenvolvimento, por conta da redução da taxa de fertilidade, a taxa 

de participação da população em idade ativa sofrerá aumento devido ao declínio da 

população infantil ser maior do que a transição da população para idades avançadas, 

sendo essa última conclusão exatamente a que foi encontrada neste trabalho. 

No trabalho de Maesta et al. (2016) foi verificado que um aumento de 10% na taxa de 

participação da população acima de 60 anos, impacta negativamente em 5,5% o PIB 

per capita, resultado que confirma a tese de que o envelhecimento da população afeta 

negativamente o crescimento econômico, e por ter sido realizado em um país 

desenvolvido (Estados Unidos), com uma população em estágio de envelhecimento 

mais avançado, não houve uma “contaminação” pelo efeito do bônus demográfico que 

estava presente no Brasil e que influenciou a análise do presente trabalho. Maesta et 

al. (2016) também concluiu que, no período avaliado (1980-2010), dois terços do 

impacto negativo do envelhecimento da população no crescimento do PIB per capita 

foi devido à redução do crescimento da produtividade, enquanto um terço foi devido à 

redução do crescimento da força de trabalho. 

Lee et al. (2017), também concluíram em seu trabalho que o envelhecimento da 

população dificulta o crescimento econômico tanto no curto prazo (período de cinco 

anos) quanto no longo prazo (período de dez anos). Em sua análise, no período entre 

1960 e 2014 (Japão e Coréia do Sul), foi verificado que a participação dos idosos na 

força de trabalho tem impacto positivo na economia. Um resultado interessante deste 

trabalho é que foi verificado que o potencial de envelhecimento futuro de um país tem 

efeitos adversos no potencial de crescimento do país, podendo ser motivado por 

preocupações presentes sobre o impacto potencial que o envelhecimento da 

população pode causar na economia. 

Zhang et al. (2014), encontraram que a evolução na estrutura etária nas províncias 

chinesas contribuiu com quase 20% do crescimento do PIB per capita chinês. Sua 

maior crítica foi de que a maioria dos estudos empíricos sobre o impacto da evolução 

da estrutura etária no crescimento econômico já realizados se restringiu a analisar 

apenas a mudança na taxa de dependência, ao passo que a evolução da taxa de 

participação da população economicamente ativa foi parcialmente negligenciada. Por 

consequência, seu trabalho não ficou restrito à estimação do impacto do 
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envelhecimento da população no crescimento econômico, seu foco foi o impacto que 

as estruturas etárias da população economicamente ativa (Working Age - 15 a 64 

anos) e da faixa etária mais produtiva (Prime Age - 35 a 54 anos), causaram no 

crescimento econômico da China entre 1990 e 2005. Da mesma forma que ocorreu 

no Brasil, apesar de ter sido observado crescimento da população mais velha na taxa 

de participação, houve também aumento da taxa de participação da população em 

idade ativa. 

Gómez e Cos (2006) fazem um interessante estudo sobre o impacto da estrutura 

demográfica no crescimento econômico. Seu principal questionamento é se países 

com a mesma taxa de participação da força de trabalho poderiam observar um 

potencial de crescimento maior que seus correlatos se uma quantidade maior de sua 

força de trabalho fosse mais madura, com idade entre 35 e 54 anos. A sua tese é que 

trabalhadores desta faixa etária apresentam capital humano superior e, por 

consequência, produtividade maior. Suas estimativas indicaram que o aumento da 

taxa de participação da população entre 35 e 54 anos contribuiu com metade do 

crescimento do PIB per capita em dezenas de países avaliados entre os anos de 1960 

e 2000. 
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3 METODOLOGIA 

 

A hipótese central deste trabalho é que a estrutura demográfica do país é fator 

determinante para o crescimento do PIB per capita por conta tanto da mudança na 

sua produtividade bem como na alteração na taxa de participação dos trabalhadores 

na população. Essa hipótese é largamente utilizada em diversos trabalhos como 

Börsch‐Supan (2003), Bloom et al. (2010) e Sharpe (2011), é sustentada por diversos 

fundamentos como por exemplo, o fato de que uma estrutura demográfica mais 

envelhecida implica em uma quantidade relativa maior de pessoas que não estão mais 

produzindo, ao passo que uma estrutura demográfica onde a taxa de participação de 

uma população em idade produtiva é maior, implica em maior produtividade pela 

acumulação de capital humano. Outro fundamento é que numa estrutura demográfica 

envelhecida, a taxa de participação dos trabalhadores na população total é menor do 

que se comparado com uma estrutura menos envelhecida. Por último, mas não menos 

importante é o fato de que os indivíduos costumam ter comportamentos diferentes em 

relação a poupar no decorrer de seu ciclo de vida – como demonstrado nos trabalhos 

de Mason (1988), Higgins e Williamson (1997), Higgins (1998) e Lee et al.(2000) - e 

isso impacta tanto a acumulação de capital quanto o nível de consumo.  

Mas como podemos mensurar o impacto da estrutura demográfica no crescimento 

econômico? Vamos considerar o modelo geral de Robert-Solow que representa a 

evolução da econômica pela função, 

 

 𝑌𝑠𝑡 = 𝐹[𝐴𝑠𝑡 , 𝐾𝑠𝑡, 𝐿𝑠𝑡] (1) 

 

onde Yst é o PIB no período t na Unidade Federativa s, agindo em função de Ast, que 

é a tecnologia ou estoque de ideias, Kst que representa o estoque de capital e Lst o 

número de trabalhadores. Para facilitar a comparabilidade entre os estados, podemos 

modificar este modelo para uma função relativa ao número de indivíduos na 

população, ou seja, os fatores PIB (Y), tecnologia (A), capital (K) e número de 

trabalhadores (L) serão analisados de forma “per capita”, e será representado pela 

função: 
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 𝑦𝑠𝑡 = 𝐹[Ω𝑠𝑡, 𝑘𝑠𝑡, ℓ𝑠𝑡] (2) 

 

Aqui, os valores de 𝑦𝑠𝑡, Ω𝑠𝑡 , 𝑘𝑠𝑡 e ℓ𝑠𝑡 representam os fatores PIB per capita  (𝑦𝑠𝑡), o 

estoque de ideias (tecnologia) per capita (Ω𝑠𝑡), uma representação que poderia ser 

chamado de capital físico por pessoa (𝑘𝑠𝑡) e a quantidade de trabalhadores por 

indivíduo total da população (ℓ𝑠𝑡). Os sub-índices, indicam que cada fator é referente 

ao estado s no período t de forma individualizada. Importante ressaltar também que 

assumimos a hipótese de que a função de produção é igual para todos os estados, o 

que é uma hipótese forte. 

A efetividade do impacto do trabalhador (ℓ) na economia (y) depende da taxa de 

emprego e do seu capital humano e ambos são diretamente impactados pela estrutura 

etária da sua respectiva população analisada. Como dito anteriormente, o capital 

humano é uma variável que evolui fundamentalmente com a idade do indivíduo e uma 

população cuja taxa de participação é maior em uma faixa etária onde há mais 

trabalhadores experientes, tende a ter um acumulo de capital humano do que uma 

população onde há uma taxa de participação de trabalhadores jovens. Entre os 

indivíduos também há uma diferenciação em seu engajamento para a busca de 

emprego, que varia com o passar dos anos (Berger, 2006 e Fasbender & Klehe, 2019). 

Para melhor descrever o impacto do trabalhador (ℓ) no PIB per capita, foi decomposto 

o fator trabalho em dois elementos: capital humano e taxa de emprego.  

 

 ℓ𝑠𝑡 = 𝑝𝑡(𝑥𝑠𝑡)𝜃𝑡(𝑥𝑠𝑡) (3) 

 

Esses, sendo incorporado na equação (2), onde 𝑝𝑡(𝑥𝑠𝑡) é a taxa de participação de 

trabalhadores na população (taxa de emprego) no período t e dependente da taxa de 

participação a população em estudo (𝑥𝑠𝑡). A função 𝜃𝑡(𝑥𝑠𝑡) representa o capital 

humano por meio da produtividade da força de trabalho e é dependente da taxa de 

participação a população em estudo (𝑥𝑠𝑡). A população em estudo neste trabalho (𝑥𝑠𝑡) 

é a relação entre a população acima de 15 anos e a população acima de 60 anos. 
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Como formalizado em maiores detalhes no trabalho de Maesta (2016), a diferenciação 

da função (2) em termos de crescimento do PIB per capita e elasticidade da produção 

demonstrou como a relação entre o crescimento econômico e o crescimento da taxa 

de participação da população é afetada por três fatores de elasticidade. O primeiro 

seria a relação com a elasticidade da produção, que seria dependente da oferta efetiva 

de trabalho. O segundo fator seria a relação com a elasticidade da produtividade do 

trabalhador, dependente do crescimento da taxa de participação da população em 

estudo. Por fim, a relação com a elasticidade da taxa de participação do trabalhador 

na população, dependente também do crescimento da taxa de participação da 

população em estudo. A conclusão de Maesta et al. (2016) em seu modelo é que as 

mudanças na taxa de participação da população em estudo poderiam impactar a 

oferta efetiva de trabalho por duas formas: (i) mudando a taxa de participação do 

trabalhador na população e (ii) mudando a composição da produtividade do 

trabalhador na força de trabalho. 

O modelo não assume que a relação entre trabalho e produção é independente do 

capital e tecnologia, visto permitir que o fator trabalho afete a produção através da 

interação com o estoque de capital e tecnologia: 

 

 𝜕𝐹(Ω𝑠𝑡, 𝑘𝑠𝑡 , ℓ𝑠𝑡)

𝜕ℓ𝑠𝑡
 

(4) 

 

Para quantificar a relação entre a estrutura etária e a economia adotamos como 

fórmula funcional da equação (2) o seguinte modelo reduzido: 

 

 ln 𝑦𝑠𝑡 = 𝜂Ω ln Ω𝑠𝑡 + 𝜂k ln k𝑠𝑡 + 𝜂ℓ ln ℓ𝑠𝑡 (5) 

 

Onde 𝜂Ω, 𝜂k e 𝜂ℓ significam as respectivas elasticidades da tecnologia, capital e 

trabalho. Usando a definição de trabalho (ℓ) na equação (3) e substituindo no trecho 

𝜂ℓ ln ℓ𝑠𝑡 da função (5), obtemos: 

 



18 
 

 ln 𝑦𝑠𝑡 = 𝜂Ω ln Ω𝑠𝑡 + 𝜂k ln k𝑠𝑡 + 𝜂ℓ[𝜂θ
𝑥 + 𝜂p

𝑥] ln 𝑥𝑠𝑡 (6) 

 

Onde 𝜂θ
𝑥 é a elasticidade da produtividade do trabalhador em relação a taxa de 

participação da população em estudo (𝑥), 𝜂p
𝑥 é a elasticidade da taxa de participação 

do trabalhador em relação a taxa de participação da população em estudo (𝑥) e 𝑥𝑠𝑡 é 

a taxa de participação da população em estudo no período t no estado s. 

Como a tecnologia e o capital, neste caso, não são observáveis, seus efeitos podem 

ser modelados como fatores não observáveis e termos de erro, substituindo 

𝜂Ω ln Ω𝑠𝑡 + 𝜂k ln k𝑠𝑡 por 𝛼𝑠 + 𝛾𝑡 + 휀𝑠𝑡 conforme abaixo: 

 

 ln 𝑦𝑠𝑡 = 𝛼𝑠 + 𝛾𝑡 + 휀𝑠𝑡 + 𝜂ℓ[𝜂θ
𝑥 + 𝜂p

𝑥] ln 𝑥𝑠𝑡 (7) 

 

Onde 𝛼𝑠 representa os efeitos não observados específicos de cada um dos estados 

que não variam com o tempo, 𝛾𝑡  representa os efeitos não observados comum a 

todos os estados que variam com o tempo e 휀𝑠𝑡 representa o termo de erro específico 

de cada um dos estados que variam com o tempo, permitindo assim, no modelo, a 

assunção de choques no PIB per capita ocorridos nos estados. Por fim, de forma a 

melhorar a visualização da equação, 𝜂ℓ[𝜂θ
𝑥 + 𝜂p

𝑥] foi substituído por 𝛽, resultando em: 

 

 ln 𝑦𝑠𝑡 = 𝛼𝑠 + 𝛾𝑡 + 휀𝑠𝑡 + 𝛽 ln 𝑥𝑠𝑡 (8) 

 

Um grande desafio prático para a execução do modelo é a escolha da população 

específica que será utilizada para a sua regressão. Considerando que o impacto da 

estrutura etária no crescimento econômico deve ser respaldado por uma teoria 

econômica bem fundamentada, seria muito frágil por exemplo escolher grupos etários 

como a população de 0 a 4 anos ou a população de 70 a 74 anos. Ademais, a escolha 

de um grupo de pequena proporção na população total poderia acarretar grande perda 

de informação. Por outro lado, poderia se utilizar da estratégia de incluir um número 

grande de grupos etários na equação a fim de abranger todas (ou quase todas) as 

idades, o que permitiria avaliar o impacto de cada um dos grupos no crescimento 
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econômico sem que houvesse perda relevante de informação. No entanto, esta 

estratégia apresentaria um problema de colinearidade entre os termos, resultando em 

uma estimação deficiente das variáveis analisadas. 

Para mitigar estes efeitos negativos, foram escolhidas faixas etárias consideradas 

como de grande relevância no impacto do crescimento econômico conforme 

realizadas no trabalho de Maesta et al. (2016), cujo trabalho adotou o grupo etário da 

população acima de 60 anos de idade em contraste com a população acima de 20 

anos, sendo este último adaptado neste trabalho para a população acima de 15 anos. 
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4 DADOS 

 

Para realizar nossas estimações, foram obtidos os dados públicos da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) dos anos de 1995, 2005 e 2015. A PNAD 

consiste em um sistema de pesquisas por amostra de domicílios que tem como 

principal objetivo a produção de informações básicas para estudos socioeconômicos 

abrangendo as áreas demográfica, de saúde, consumo alimentar e nutrição, 

condições de habitação e equipamentos domésticos, educação e cultura, e nível 

econômico do domicílio. 

Os dados ficam dispostos no site da do IBGE1 de forma bastante abrangente, 

contendo um universo enorme de informações que podem ser utilizadas em diversos 

trabalhos de pesquisa científica. No entanto, no decorrer dos anos o IBGE apresentou 

os dados de forma distinta e a maior dificuldade foi encontrar os dados necessários 

para realizar este trabalho bem como tratá-los para certificar que se trata da mesma 

informação, baseada nos mesmos métodos estatísticos. Até o ano de 2003, os dados 

disponibilizados no site se encontram em arquivos com extensão HTML, o que 

impossibilita o tratamento direto das informações e, por consequência, seus dados 

foram transportados para uma planilha de dados para permitir as estimações que 

foram realizadas para o presente trabalho. 

Foram utilizados dados da PNAD ao invés do Censo Demográfico2 pois a 

estratificação das informações do censo de 1991 careceu de maior detalhamento que 

nos permitiria realizar análises de estrutura etária e ocupação trabalhador. Desta 

forma, a fim de garantir a consistência dos dados, pela manutenção de um formato 

único de coleta e padronização de informação, foram utilizados os dados da PNAD ao 

invés do censo demográfico em todos os períodos.  

A PNAD divulga, para cada uma das Unidades Federativas, os dados de população 

estratificados por faixa etária, compreendendo intervalos de 5 anos iniciando com a 

faixa etária de 0 a 4 anos, evoluindo em estratos de 5 anos até a faixa de 65 a 69 anos 

e finalizando com a faixa de 70 anos ou mais. Essa estratificação foi importante para 

                                                           
1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9127-pesquisa-nacional-por-amostra-de-
domicilios.html?=&t=downloads 
2 Foram realizados censo demográfico nos anos de 1991, 2000 e 2010 
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o presente trabalho visto a liberdade de customização das faixas etárias analisadas, 

que compreenderam as faixas de 15 anos ou mais e 60 anos ou mais. Para simplificar 

a denominação, atribuímos as seguintes nomenclaturas para essas duas faixas 

analisadas. População 15+: população representativa das faixas etárias com 15 anos 

ou mais de idade; População 60+: população representativa das faixas etárias com 60 

anos ou mais de idade. 

Um ponto negativo dos dados da PNAD é que até o ano de 2004 para os estados da 

região Norte - Acre (AC), Amapá (AP), Amazonas (AM), Pará (PA), Rondônia (RO), 

Roraima (RR) e Tocantins (TO) - as suas respectivas áreas rurais não faziam parte 

da cobertura territorial, ou seja, apenas as regiões urbanas deste estados foram 

consideradas até 2004, o que nos impede de estratificar as populações dos 

respectivos estados de forma integral. Por conta disso, para evitar inconsistências em 

nossas regressões, os estados do Norte foram desconsiderados neste trabalho. 

Adicionalmente, a PNAD divulga dados de emprego e ocupação que também foram 

utilizados para mensurar o valor do PIB por trabalhador em cada um dos estados, 

esse dado é importante para mensurar qual a evolução da produtividade do 

trabalhador no período. A metodologia da PNAD considera como trabalhador aquela 

pessoa que exerce trabalho remunerado, seja em dinheiro, mercadoria ou benefícios, 

na produção de bens e serviços; o trabalho não remunerado na produção de bens e 

serviços desde que exercida por pelo menos uma hora semanal em ajuda a membro 

da unidade domiciliar, instituição religiosa, como aprendiz ou estagiário e; na produção 

de bens para consumo próprio ou de membro da unidade domiciliar. As pessoas que 

exerceram trabalho no período da pesquisa foram consideradas como ocupadas e 

aquelas que não exerceram, mas envidaram esforços para procurar trabalho, foram 

consideradas como não ocupadas. Nesse trabalho o conceito de Trabalhador é a da 

População 15+ considerada ocupada pela metodologia da PNAD. 

O parâmetro utilizado para indicar o crescimento econômico foi o crescimento 

percentual do Produto Interno Bruto (PIB) per capita de cada uma das Unidades 

Federativas (UF) nos períodos analisados. A divulgação do PIB é de atribuição do 

IBGE que se baseia no valor adicionado das atividades econômicas de cada uma das 

UFs e é calculado sob metodologia uniforme tanto no âmbito regional quanto nacional 

de maneira que seus resultados sejam coerentes e comparáveis. A fim de evitar os 

efeitos da elevação dos índices de preços no PIB, foi considerado para todos os 
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efeitos desse trabalho, o PIB a preços constantes do ano de 2015. O período 

selecionado para ancorar o presente trabalho teve como critério ser o ano mais 

recente de disponibilidade dos dados do Sistema de Contas Regionais3, que fornece 

estimativas do PIB de todas as Unidades Federativas, sendo os demais períodos os 

respectivos dois decênios anteriores (2005 e 1995).  

Visto que o período de referência tanto da PNAD quanto do PIB considera o intervalo 

acumulado de doze meses, com a ligeira diferença que a PNAD abrange o período 

compreendido de outubro do ano anterior até setembro do referido ano, e os dados 

de PIB considera os meses de janeiro a dezembro do ano de referência, não foi 

considerado necessário realizar qualquer parametrização adicional para poder 

comparar e analisar tais indicadores. Isto se justifica, pois, este trabalho está 

avaliando a variação dos indicadores PIB per capita e a taxa de participação de uma 

determinada população em um intervalo de 10 anos e a diferença de três meses entre 

os pontos de referência são irrelevantes dentro de um universo de 10 anos (120 

meses).  

A fim de manter o mesmo parâmetro utilizado na estratégia empírica, a ser 

apresentada no próximo capítulo, todas taxas de participação da população bem como 

o PIB per capita serão proporcionais à população 15+ e não sobre a população total, 

desta forma, quando nos referirmos ao PIB per capita, entenda como a razão entre o 

PIB total da Unidade Federativa, a preços constantes do ano de 2015, dividida pela 

população acima de 15 anos, e quando nos referirmos à taxa de participação da 

população 60+, entenda como sendo a razão entre a população acima de 60 anos 

dividida pela população acima de 15 anos. Todos os dados utilizados neste trabalho 

se encontram detalhados nos Apêndices de A a H descritos no final do documento. 

A Tabela 1 sumariza os dados de PIB per capita4 e taxa de participação da População 

60+5. O Painel A da Tabela 1 apresenta os dados contidos em todos os períodos 

analisados, enquanto as demais painéis, apresentam os dados nos períodos de 1995, 

2005 e 2015 respectivamente. O valor médio do PIB per capita no período avaliado, 

foi de R$ 31,4 mil e a fração da População 60+ representava em média 14,1%. 

 

                                                           
3 O IBGE divulga os dados do SCR - Sistema de Contas Regionais - com defasagem superior a 2 anos.  
4 PIB a preços de 2015 proporcional à População 15+ 
5 Fração da população acima de 60 anos em relação à população acima de 15 anos 
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Tabela 1 – Estatísticas das principais variáveis 

Painel A - 1995, 2005, 2015 (N = 60) 

 Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

PIB per capita (R$ mil) 31,446 17,872 10,804 92,188 

Fração da População 60+ (%) 14,1 3,2 6,7 21,7 

Painel B - 1995, (N = 20) 

 Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

PIB per capita (R$ mil) 29,790 18,134 10,804 91,330 

Fração da População 60+ (%) 11,8 2,3 6,7 16,8 

Painel C - 2005, (N = 20) 

 Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

PIB per capita (R$ mil) 30,479 17,348 11,842 89,365 

Fração da População 60+ (%) 13,0 1,9 8,7 17,3 

Painel D - 2015, (N = 20) 

 Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

PIB per capita (R$ mil) 34,070 17,828 15,940 92,188 

Fração da População 60+ (%) 17,6 1,9 14,2 21,7 

Fonte: IBGE, Elaboração própria 

Para facilitar a visualização dos dados sumarizados na Tabela 1, foram construídos 

mapas cloropléticos do Brasil diferenciando os estados que apresentavam taxas 

distintas de PIB per capita, participação das populações 15+ e 60+. A Figura 4, 

apresenta em 3 mapas paralelos os valores de PIB per capita atribuídos a cada uma 

das UFs nos anos de 1995, 2005 e 2015. Note que os estados da região Sul, Sudeste 

e Centro Oeste apresentaram valores de PIB per capita, significativamente superiores 

aos dos estados do Nordeste nos três períodos. 

Figura 4 –Distribuição geográfica do PIB per capita (por faixa de valor): 1995 - 2015 

 

Fonte: IBGE, Elaboração própria 
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A Figura 5 apresenta os dados da taxa de participação da população 60+ nos 3 

períodos, e para este elemento a distribuição entre os estados do país é mais 

uniforme, com destaque para a região Centro Oeste que se descola das regiões Sul 

e Sudeste apresentando taxa de participação média da população 60+ nos três 

períodos de 7,2%, inferiores inclusive aos dos estados da região Nordeste que 

apresentaram uma taxa média de 9,3%. 

Figura 5 –Distribuição geográfica da taxa de participação da População 60+ (por faixa de valor): 1995 - 2015 

Fonte: IBGE, Elaboração própria 

Apesar de importantes as revelações de quais estados detinham os maiores e 

menores PIB per capita e quais apresentaram estruturas etárias diferenciadas, não se 

pode extrair muitas conclusões no que diz respeito ao problema central deste trabalho. 

Um elemento relevante destes indicadores é como ele evoluiu no tempo, sendo este 

o principal indicador das nossas estimações. 

Para estimar os efeitos da estrutura etária no crescimento econômico, foram 

calculadas as taxas de crescimento do PIB per capita, em todas as UFs consideradas 

para este trabalho nos períodos compreendidos entre 1995 e 2005, 2005 e 2015 e foi 

realizada uma interpolação compreendendo os períodos de 1995 a 2015. A Tabela 2, 

apresenta a evolução PIB per capita em três painéis, onde o Painel A considera o 

período compreendido entre os anos de 1995 e 2015, o Painel B a evolução entre os 

períodos de 1995 a 2005 e o Painel C, o período entre 2005 e 2015. Note que o PIB 

per capita apresentou variação positiva no período entre 1995 e 2015. 
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Tabela 2 – Evolução do PIB per capita em termos absolutos e percentuais 

Painel A – 1995 - 2015 (N = 20) 

 Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Evolução do PIB per capita (R$ mil) 4,280  4,404  0,345  20,464  

Variação do PIB per capita (%) 19,4 21,0 0,8 91,5 

Painel B – 1995 - 2005 (N = 20) 

 Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Evolução do PIB per capita (R$ mil) 0,690  2,857  3,935  10,958  

Variação do PIB per capita (%) 4,3 11,8 -10,0 49,0 

Painel C – 2005 - 2015 (N = 20) 

 Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Evolução do PIB per capita (R$ mil) 3,590  2,409  0,442  9,506  

Variação do PIB per capita (%) 14,0 9,5 -1,0 36,2 

Fonte: IBGE, Elaboração própria 

A Figura 6 demonstra de forma detalhada os dados sumarizados na Tabela 2,  

apresentando a taxa de crescimento acumulada do PIB per capita dos estados no 

período entre 1995 e 2015, entre 1995 e 2005 e entre 2005 e 2015, sendo que não foi 

observada diferença significativa no crescimento econômico médio no período de 

1995 a 2015 entre os estados do Nordeste (média de 19,6%) e dos demais estados 

(19,2%). 

Figura 6 – Distribuição geográfica da evolução do PIB per capita (por faixa de valor): 1995 - 2005 

Fonte: IBGE, Elaboração própria 
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5  ESTRATÉGIA EMPÍRICA 

 

Primeiramente vamos recapitular a equação (8) que é representada pelo crescimento 

econômico (𝑦𝑠𝑡), os efeitos não observados invariáveis com o tempo (𝛼𝑠), os efeitos 

não observados variáveis com o tempo (𝛾𝑡), o termo de erro (휀𝑠𝑡), a elasticidade entre 

o crescimento econômico (𝛽) e a taxa de participação da população em estudo (𝑥𝑠𝑡). 

Para lidar com os efeitos não observados específico das UFs que são invariáveis com 

o tempo (𝛼𝑠), pode-se tratá-los tanto como sendo fruto de efeito fixo quanto efeito 

aleatório, porém para que este último possa ser levado em consideração, duas 

premissas básicas precisam ser satisfeitas: (i) cada um dos dados não observados 

precisam ser definidos aleatoriamente dada uma distribuição e (ii) 𝛼𝑠 precisa ser 

distribuída independentemente da variável 𝑥𝑠𝑡, ou seja, não pode haver correlação 

entre as duas variáveis. Não há muito o que discutir sobre a primeira premissa, visto 

que não temos como afirmar categoricamente se o seu efeito pode ou não ser 

considerado aleatório, no entanto a segunda premissa pode ser rejeitada pela seguinte 

argumentação: regiões que apresentam um maior nível de produtividade tendem a 

receber um maior número de imigrantes de regiões menos produtivas (Beine, Docquier 

and Rapoport, 2001 e Faini and Venturini, 1994) e ao mesmo tempo, estados mais 

produtivos tem uma menor taxa de natalidade do que seus pares menos produtivos 

(Bryant, 2007). Esses dois argumentos demonstram que os efeitos não observados 

(𝛼𝑠) tem correlação com a estrutura etária (𝑥𝑠𝑡) em cada uma das UFs. 

A utilização de especificação logarítmica em ambas as variáveis dependente e 

independente normaliza a comparação de crescimento econômico dentre os estados 

com diferentes PIB per capita e normaliza a comparação da taxa de participação entre 

estados com diferentes taxas iniciais. Conforme já descrito anteriormente, a variável 

𝛼𝑠, foi considerada como sendo fruto de efeito fixo, visto ser descartada a hipótese de 

efeito aleatório, e para ajustar essa assunção ao modelo, foi utilizada estratégia de 

primeira diferença, que elimina a variável 𝛼𝑠. Na próxima sessão será demonstrada a 

estratégia a ser seguida no que diz respeito a escolha dos grupos etários a serem 

analisados bem como sua equação estimada e, na sequência, será apresentada em 

detalhe a estratégia de primeira diferença para a estimação por efeito fixo. 
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5.1 Apresentação da estratégia empírica 

A principal análise deste trabalho é mensurar o impacto que nível inicial da taxa de 

participação da População 60+ acarreta ao crescimento econômico, para isso nossa 

variável dependente observável será a relação entre a População 60+ (𝐴𝑠𝑡) dividida 

pela População 15+ (𝑁𝑠𝑡). Essa estratégia é a mesma que Maesta et al. (2016) realizou 

em seu trabalho, com a única diferença que utilizamos a População 15+, ao invés da 

População 20+ no denominador, considerando as especificidades do nosso país, em 

especial no que diz respeito à precocidade do ingresso do jovem ao mercado de 

trabalho se comparado com os EUA. Assim, substituindo 𝑥𝑠𝑡 por (
𝐴𝑠𝑡

𝑁⁄
𝑠𝑡

) temos a 

equação 

 ln 𝑦𝑠𝑡 = 𝛼𝑠 + 𝛾𝑡 + 휀𝑠𝑡 + 𝛽 ln (
𝐴𝑠𝑡

𝑁⁄
𝑠𝑡

) (9) 

 

5.2 Estimação por efeito fixo 

Conforme explicado no início deste capítulo, consideramos os efeitos não observados 

específico das UFs que são invariáveis com o tempo (𝛼𝑠) como fruto de efeito fixo, 

sendo assim passível de tratamento pela estimação por primeira diferença.  

Por consequência reescrevemos a equação (9) contemplando esta estimação:  

 ln 𝑦𝑠,𝑡+10 − ln 𝑦𝑠,𝑡

= (𝛼𝑠 − 𝛼𝑠) + (𝛾𝑡+10 − 𝛾𝑡) + (휀𝑠,𝑡+10 − 휀𝑠,𝑡) + 𝛽 [ln (
𝐴𝑠,𝑡

𝑁
⁄

𝑠,𝑡
)]

+ 𝛿′ 𝑦𝑠,𝑡 

(10) 

Como variáveis de controle, adicionamos o PIB per capita do respectivo estado no 

período inicial (𝑦𝑠,𝑡). Essa variável de controle permite diferenciar estados que partem 

de diferentes estágios econômicos, como citado anteriormente e demonstrado na 

Figura 4. 

Simplificando a equação com a eliminação do termo invariável com o tempo (𝛼𝑠 − 𝛼𝑠) 

e se utilizando do operador Δ para representar a variação no período entre t e t+10, 

temos: 

 Δ(ln 𝑦𝑠) = Δ(𝛾) + Δ(휀𝑠) + 𝛽 {𝑙𝑛 (
𝐴𝑠

𝑁⁄
𝑠
)} + 𝛿′ 𝑦𝑠,𝑡 (11) 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Gráfico 1 representa relação entre a variação percentual, entre os períodos t+1 e t, 

do PIB per capita (eixo y) e a taxa de participação da População 60+ no período t (eixo 

x) sendo que o tamanho do círculo representa o peso relativo da população no período 

inicial. Apesar de definida uma relação negativa entre as variáveis, conforme 

regressão linear registrada na figura (y = -0,4141 x + 01429), não podemos ratificar de 

forma assertiva essa relação devido ao baixo valor do R2 apresentado, de 0,6%. 

Gráfico 1 – Relação entre crescimento econômico e a taxa de participação da População 60+ 

 

Fonte: Elaboração própria 

A Tabela 3 apresenta a estimação por Mínimos Quadrados nos períodos de 1995 a 

2015 e nos subperíodos 1995 a 2005 e 2005 a 2015 com seus respectivos termos de 

erro, p-valor e número de observações. A variável dependente é representada pela 

variação no logaritmo natural do PIB per capita e a variável independente é o logaritmo 

linear da taxa de participação da População 60+ no ano base. O Painel A, que 

apresenta a estimação por mínimos quadrados ordinários (sem ponderação e sem a 

inclusão da variável de controle), indica que as Unidades Federativas que detinham 

uma fração maior na taxa de participação da População 60+ experimentaram um 

menor crescimento no PIB per capita. No período compreendido entre 1995 e 2015, 

nossa estimação indica que os estados que detinham uma taxa de participação da 

População 60+ 1% superior aos seus pares, observaram um crescimento econômico 

0,039% menor no período de 10 anos. Para melhor exemplificar, podemos também 

comparar essa relação para uma diferença de 10% na taxa de participação da 
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População 60+, o que neste caso, resultaria em um crescimento econômico 0,39% 

inferior para o estado mais envelhecido. O Painel B realiza uma estimação por mínimos 

quadrados ponderados, cuja ponderação se dá pelo tamanho da população em cada 

um dos estados no período t. Neste caso, o resultado estimado foi de que para cada 

10% de diferença positiva na taxa de participação da População 60+, houve um 

decréscimo de 0,26% no crescimento econômico. O resultado observado no Painel C, 

que inclui a variável de controle à regressão, mantém a premissa principal de influência 

negativa do envelhecimento da população no crescimento econômico majorando 

consideravelmente o seu impacto. Neste caso, a estimativa indica que as Unidades 

Federativas que possuíam uma taxa de participação da População 60+ 10% superior, 

observaram uma desaceleração no PIB per capita de 0,63%. A variável de controle, 

conforme descrita na sessão anterior, é o PIB per capita do respectivo estado no 

período inicial. 

Tabela 3 – Estimação por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) 

Painel A – Sem ponderação relativa e sem controle 

Variável Dependente: ΔLn (PIB/N) 

 1995-2015 1995-2005 2005-2015 

Ln(A/N) -0,039 -0,018 -0,062 

erro padrão (0,008) (0,011) (0,009) 

p-valor 0,000 0,100 0,000 

Nº Observações 40 20 20 

Painel B – Com ponderação e sem controle 

Variável Dependente: ΔLn (PIB/N) 

 1995-2015 1995-2005 2005-2015 

Ln(A/N) -0,026 -0,001 -0,055 

erro padrão (0,007) (0,009) (0,007) 

p-valor 0,001 0,921 0,000 

Nº Observações 40 20 20 

Painel C – Com ponderação e com controle 

Variável Dependente: ΔLn (PIB/N) 

 1995-2015 1995-2005 2005-2015 

Ln(A/N) -0,063 -0,058 -0,073 

erro padrão (0,017) (0,018) (0,018) 

p-valor 0,001 0,005 0,001 

Nº Observações 40 20 20 

Fonte: Elaboração própria 

Há de se observar que as estimações para o período de 1995 a 2005 apresentaram 

resultados com baixa significância estatística nos painéis A e B, e este fator pode ser 

explicado pelo baixo crescimento econômico observado no período (4,3%) com 

elevado desvio padrão (11,8%). Para o período de 2005 a 2015, houve um avanço 

significativo no crescimento econômico (14,0%) com redução do desvio padrão (9,5%).  
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Dando continuidade às análises, construímos a Tabela 4 que apresenta o efeito 

decomposto que populações envelhecidas exercem no crescimento econômico, 

especificamente na produtividade e na taxa de ocupação. A primeira coluna reproduz 

o efeito total que a taxa de participação da População 60+ exerce no PIB per capita, 

informação já apresentada no Painel C da Tabela 3. A segunda coluna representa a 

decomposição do PIB por trabalhador (produtividade) seguida pela terceira coluna que 

descreve o efeito no nível de ocupação da população acima de 15 anos.  

Tabela 4 – Efeito decomposto  

 (1) (2) (3) 

Variável Dependente: ΔLn (PIB/N) ΔLn (PIB/L) ΔLn(L/N) 

Ln(A/N) -0,063 -0,094 0,030 

erro padrão (0,017) (0,017) (0,007) 

p-valor 0,001 0,000 0,000 

Nº Observações 40 40 40 

Fonte: Elaboração própria 

As estimativas indicam que os estados mais envelhecidos observaram maior impacto 

negativo da produtividade do trabalhador, especificamente, os estados que detinham 

uma proporção da População 60+ 10% superior aos seus pares, sofreram uma 

desaceleração na produtividade da ordem de 0,94%. Esse impacto foi balanceado em 

parte pela influência positiva da taxa de ocupação da População 15+, cujas estimativas 

indicaram que os estados com uma proporção da População 60+ 10% superior, 

observaram um fator positivo de 0,30%. 

Em linha com o que diz a literatura, os resultados obtidos neste trabalho indicaram que 

os estados mais envelhecidos observaram um crescimento menor no PIB per capita. 

Maesta et al. (2016) em seu trabalho estimou que os estados que apresentaram uma 

aceleração de 10% na taxa de participação da População 60+, perceberam uma 

redução de 5,5% no crescimento do PIB per capita no período. A sua análise é um 

pouco diferente da realizada neste trabalho visto que aqui estamos estimando o efeito 

no PIB per capita causado pelo nível de envelhecimento no período inicial e Maesta et 

al. (2016) realizou a sua estimação comparando com o crescimento do nível de 

envelhecimento no período. No entanto, apesar de as estimações serem pouco 

diferentes entre si, o resultado parte da mesma intuição de que o envelhecimento da 

população causa um efeito negativo no crescimento econômico. 

As estimativas indicaram que o nível de envelhecimento no ponto de partida influencia 

negativamente o crescimento econômico, especificamente, estados que detinham uma 
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taxa de participação da população acima de 60 anos 10% superior, experimentaram 

um crescimento real no PIB per capita 0,63% inferior do que seus pares menos 

envelhecidos em um período de 10 anos. Este resultado parece ser moderado à 

primeira vista, no entanto se considerar que o crescimento médio nas UFs do PIB per 

capita no período de 1995 a 2005 foi de 4,3% e no período de 2005 a 2015 positivo 

em 14,0%, o resultado encontrado se mostra significativo. Adicionalmente, o resultado 

de 0,63% está atrelado a uma diferença de 10% na proporção da População 60+ entre 

as Unidades Federativas, e se levado em consideração que a taxa média nacional6 de 

participação da População 60+ passou de 12,5% em 1995 para 18,5% em 2015 - o 

que representa uma diferença de 48,6% no período – o impacto negativo no 

crescimento do PIB per capita real no período de 2015 a 2025 deve ser de 3,1% em 

relação ao observado no período de 1995 a 2005. Ainda partindo deste ponto de vista, 

podemos estimar o impacto não somente no âmbito nacional, mas também na 

diferença do impacto entre as Unidades Federativas. Vamos tomar como base os 

estados que apresentaram as maiores e menores taxas de participação da População 

60+ em 2015, Rio Grande do Sul (21,7%) e Distrito Federal (14,2%). A diferença na 

taxa de participação da População 60+ entre esses dois estados era de 52,6%, o que 

sugere que o estado do RS deverá sofrer um impacto negativo no crescimento no PIB 

per capita real de 3,3% em relação ao impacto sofrido pelo DF no período entre 2015 

e 2025, isto claro, isolando apenas o fator da taxa de envelhecimento da população 

nesta equação. 

As estimativas do IBGE7 sobre o envelhecimento da população para os próximos anos, 

sinaliza que a taxa de participação da População 60+ em relação a População 15+ irá 

aumentar consideravelmente, passando pelas taxas de 18,0% (2020), 23,1% (2030), 

28,2% (2040), 33,6% (2050) e 37,7% (2060). A diferença percentual nas taxas de 

participação entre as décadas passa por 28,3% (2020-2030), 22,0% (2030-2040), 

19,3% (2040-2050) e 12,1% (2050-2060), indicando uma desaceleração no 

crescimento do envelhecimento da população, mas ainda crescente. Se as estimativas 

se confirmarem, o crescimento econômico observado nos períodos, devem sofrer 

                                                           
6 Importante ressaltar que a taxa média nacional exclui os estados do Norte do país pelos motivos já descritos 
no capítulo 4 
7 Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação por sexo e idade: 2010-2060 - 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9109-projecao-da-
populacao.html?=&t=resultados 
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impacto negativo de 1,7% (2020-2030), 1,8% (2030-2040), 1,4% (2040-2050), 1,2% 

(2050-2060) e 0,8% (2060-2070) em relação ao observado no período anterior. No 

âmbito estadual, o Distrito Federal será o estado que mais observará o envelhecimento 

de sua população, passando de 14,1% em 2020 para 37,5% em 2060. Esta diferença 

relativa de 165,5% indica que o DF sofrerá um impacto negativo no crescimento 

econômico no período de 2060 a 2070, 10,4% acima ao que será observado no 

período de 2020 a 2030. 

Obviamente, estes resultados esperados se tornariam realidade se não houvesse a 

influência de outros fatores que impactam o crescimento econômico e se os 

governantes não tomassem nenhuma providência para mitigar os efeitos do 

envelhecimento da população. Isto posto, é razoável considerar que o PIB per capita 

pode ser elevada com investimento em capital, o incremento da educação (capital 

humano) e o incentivo em manter a população ativa por mais tempo. Esta última 

poderá ser observada, por exemplo, com o enrijecimento de regras para obtenção de 

aposentadoria pelo trabalhador. 

A Tabela 5 demonstra a taxa de ocupação por faixa etária e por sexo em todos os 

estados no ano de 2015. Na coluna 1, que apresenta a taxa média de ocupação no 

país considerando ambos os sexos, note que a taxa de ocupação decresce de cerca 

de 76%-77% nas faixas etárias de 30 a 39 e 40 a 49 anos, para cerca de 65% na faixa 

etária de 50 a 59 anos. As colunas 2 e 3 apresentam respectivamente a mesma 

informação, porém para os sexos masculino e feminino. Aqui podemos observar 

também que tanto no sexo masculino quanto no feminino a taxa de ocupação decresce 

drasticamente na faixa etária entre 50 e 59 anos, com destaque para o sexo feminino 

cuja taxa de ocupação decresce de cerca de 65% para aproximadamente 53%.  

Tabela 5 – Taxa de ocupação por faixa etária e sexo (2015) 

 (1) (2) (3) 

IDADE Ambos Masculino Feminino 

15 a 19 anos 28,2% 34,7% 21,4% 

20 a 29 anos 66,9% 77,1% 56,7% 

30 a 39 anos 77,2% 88,3% 66,9% 

40 a 49 anos 76,1% 87,6% 65,5% 

50 a 59 anos 65,2% 79,2% 53,1% 

Acima de 60 anos 26,3% 38,0% 17,0% 

Fonte: IBGE, Elaboração própria 
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Avaliando como a taxa de ocupação se comporta de acordo com a faixa etária, em 

conjunto com a evolução da pirâmide etária do país (Figura 7), podemos entender o 

resultado contra intuitivo encontrado na decomposição que populações envelhecidas 

exercem na taxa de ocupação (Tabela 4, coluna 3). O Brasil, nas últimas décadas, 

passou por uma transição demográfica no qual o envelhecimento da população não 

implicou diretamente no aumento da taxa de dependência da população. Isto porque 

o envelhecimento, em conjunto com a redução da taxa de fertilidade, causou um 

aumento efetivo na taxa de participação da população em idade ativa, por conta da 

redução da população mais jovem. Este efeito é o chamado bônus demográfico cuja 

demonstração gráfica pode ser visualizada na Figura 7. Note que a base da pirâmide 

em 1995 era mais larga na faixa etária de 10 a 14 anos e a estrutura etária apresentava 

um formato piramidal. No final do período, em 2015, a estrutura etária apresentava um 

formato mais retangular, com a maior parte da população ocupando as faixas etárias 

intermediárias. 

Figura 7 – Pirâmide etária da população brasileira: 1995, 2005 e 2015 

 

Fonte: IBGE, Elaboração própria 

Assim, podemos perceber dois fatos bastante importantes analisando a evolução da 

estrutura etária. O primeiro é que neste período entre 1995 e 2015, a população 

realmente envelheceu, o outro é que a população em idade ativa também apresentou 

aumento relativo perante as demais faixas etárias. A população entre 20 e 59 anos, 

representava em 1995, cerca de 49% da população total. Este valor passou para 54% 

em 2005 e para 56% em 2015, demonstrando uma aceleração no primeiro período e 

uma estabilização no seguinte. Desta forma, podemos concluir que no período de 1995 
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a 2015, o Brasil se aproveitou dos efeitos positivos do bônus demográfico, que 

provavelmente não serão mais percebidos na década seguinte (2015 a 2025). 

Visto que a população na faixa entre 20 e 59 anos apresenta uma taxa de ocupação 

superior às faixas etárias 15 a 19 anos e acima de 60 anos (Tabela 5), e esta 

população, por conta do bônus demográfico, se elevou de forma significativa no 

período, podemos concluir que este é o motivo pelo qual estimamos uma relação 

positiva entre o envelhecimento da população e o aumento da taxa de ocupação 

(Tabela 4, coluna 3). 
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7 CONCLUSÃO 

 

Há um vasto número de artigos que exploram o tema do impacto do envelhecimento 

no crescimento econômico. Este tema é bastante recorrente visto que o 

envelhecimento está ocorrendo de forma generalizada em todo o planeta. O Brasil não 

está imune a esse acontecimento e este fato motivou realização do presente trabalho, 

em especial pela carência de trabalhos do tipo no âmbito nacional. 

Os resultados obtidos neste trabalho indicam um efeito que condiz com a intuição 

lógica de que uma população mais envelhecida tende a exercer um impacto negativo 

no crescimento econômico de um país/estado. No que tange à desagregação deste 

impacto, também já era de se esperar que a produtividade da população sofresse uma 

desaceleração no crescimento por conta do envelhecimento da população, no entanto 

o efeito positivo do envelhecimento na taxa de ocupação foi um resultado observado 

não intuitivo, mas que pode ser explicado pelo efeito benéfico do bônus demográfico 

que ocorreu no país no período de 1995 a 2015. 

Com o passar dos anos a população brasileira irá envelhecer ainda mais, porém sem 

o efeito positivo do bônus demográfico, que não deverá ser observado futuramente, 

sugerindo uma desaceleração ainda maior no crescimento econômico dos estados 

brasileiros por conta das implicações do envelhecimento que estimamos neste 

trabalho. No entanto, essa desaceleração pode ser mitigada com políticas públicas 

que visem elevar a produtividade média do trabalhador bem como incentivar a sua 

atividade em idades mais avançadas. 

Futuramente, estudos mais aprofundados podem e devem ser realizados para poder 

explorar outros detalhes não avaliados no presente trabalho, como o impacto 

econômico decorrente da dinâmica do envelhecimento no mesmo período, da relação 

entre o crescimento econômico e a população em idade ativa ou até mesmo realizar 

uma desagregação ainda maior dos parâmetros a fim de avaliar impactos do 

envelhecimento da população nos salários ou na quantidade de horas trabalhadas. 
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APÊNDICE A – População acima de 15 anos 

Estado  
1995 2005 2015 

Acre * 184.711 289.291 416.432 

Alagoas  1.707.586 2.047.035 2.540.804 

Amazonas * 1.061.795 1.682.698 2.402.598 

Amapá * 170.739 362.546 481.609 

Bahia  8.094.969 9.815.795 11.743.818 

Ceará  4.176.957 5.714.347 6.959.191 

Distrito Federal  1.198.235 1.712.686 2.338.835 

Espírito Santo  1.872.834 2.525.102 3.133.974 

Goiás  2.942.547 4.117.902 5.203.061 

Maranhão  3.110.766 4.105.494 4.923.108 

Minas Gerais  11.286.186 14.454.667 16.845.980 

Mato Grosso do Sul  1.276.990 1.656.685 2.077.173 

Mato Grosso  1.521.690 2.017.986 2.507.776 

Pará * 1.818.895 3.527.062 4.233.937 

Paraíba  2.203.301 2.575.498 3.068.698 

Pernambuco  4.849.472 5.998.270 7.303.871 

Piauí  1.722.386 2.121.048 2.427.658 

Paraná  5.972.417 7.634.797 8.974.267 

Rio de Janeiro  9.922.924 12.029.326 13.559.905 

Rio Grande do Norte  1.678.342 2.155.521 2.683.865 

Rondônia * 521.454 728.168 1.032.905 

Roraima * 105.818 207.312 307.915 

Rio Grande do Sul  6.849.740 8.307.507 9.204.351 

Santa Catarina  3.341.758 4.437.677 5.599.937 

Sergipe  1.012.940 1.442.553 1.719.674 

São Paulo  24.112.763 30.990.150 36.130.294 

Tocantins * 608.195 642.843 902.398 

BRASIL 
 

 103.326.410   133.299.966   158.724.034  

Fonte: IBGE, Elaboração própria 

* Considera apenas a população urbana 
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APÊNDICE B – População acima de 60 anos 

Estado  
1995 2005 2015 

Acre * 13.916 27.040 52.379 

Alagoas  207.279 262.197 427.878 

Amazonas * 89.087 122.193 295.842 

Amapá * 10.610 28.771 54.641 

Bahia  1.003.734 1.278.914 2.032.372 

Ceará  522.893 790.169 1.330.824 

Distrito Federal  80.828 149.847 332.335 

Espírito Santo  200.544 285.522 586.509 

Goiás  274.830 481.690 823.771 

Maranhão  392.770 473.591 780.178 

Minas Gerais  1.419.855 2.021.142 3.150.107 

Mato Grosso do Sul  117.579 202.335 354.815 

Mato Grosso  110.373 188.362 374.405 

Pará * 176.352 343.538 594.351 

Paraíba  370.213 363.174 535.279 

Pernambuco  646.738 769.491 1.384.545 

Piauí  218.818 304.248 389.522 

Paraná  651.954 1.024.387 1.636.795 

Rio de Janeiro  1.436.805 2.081.331 2.910.386 

Rio Grande do Norte  232.277 297.414 436.585 

Rondônia * 29.876 63.274 128.317 

Roraima * 10.613 13.777 32.647 

Rio Grande do Sul  964.189 1.331.176 1.995.822 

Santa Catarina  352.181 540.065 1.041.898 

Sergipe  118.743 184.926 265.045 

São Paulo  3.004.989 4.268.514 6.815.479 

Tocantins * 38.286 69.339 143.618 

BRASIL 
 

12.696.332 17.966.427 28.906.345 

Fonte: IBGE, Elaboração própria 

* Considera apenas a população urbana 
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APÊNDICE C – População de 15-59 anos 

Estado  
1995 2005 2015 

Acre * 170.795 262.251 364.053 

Alagoas  1.500.307 1.784.838 2.112.926 

Amazonas * 972.708 1.560.505 2.106.756 

Amapá * 160.129 333.775 426.968 

Bahia  7.091.235 8.536.881 9.711.446 

Ceará  3.654.064 4.924.178 5.628.367 

Distrito Federal  1.117.407 1.562.839 2.006.500 

Espírito Santo  1.672.290 2.239.580 2.547.465 

Goiás  2.667.717 3.636.212 4.379.290 

Maranhão  2.717.996 3.631.903 4.142.930 

Minas Gerais  9.866.331 12.433.525 13.695.873 

Mato Grosso do Sul  1.159.411 1.454.350 1.722.358 

Mato Grosso  1.411.317 1.829.624 2.133.371 

Pará * 1.642.543 3.183.524 3.639.586 

Paraíba  1.833.088 2.212.324 2.533.419 

Pernambuco  4.202.734 5.228.779 5.919.326 

Piauí  1.503.568 1.816.800 2.038.136 

Paraná  5.320.463 6.610.410 7.337.472 

Rio de Janeiro  8.486.119 9.947.995 10.649.519 

Rio Grande do Norte  1.446.065 1.858.107 2.247.280 

Rondônia * 491.578 664.894 904.588 

Roraima * 95.205 193.535 275.268 

Rio Grande do Sul  5.885.551 6.976.331 7.208.529 

Santa Catarina  2.989.577 3.897.612 4.558.039 

Sergipe  894.197 1.257.627 1.454.629 

São Paulo  21.107.774 26.721.636 29.314.815 

Tocantins * 569.909 573.504 758.780 

BRASIL 
 

90.630.078 115.333.539 129.817.689 

Fonte: IBGE, Elaboração própria 

* Considera apenas a população urbana 
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APÊNDICE D – PIB a preços constantes de 2015 (R$ mil) 

Estado  
1995 2005 2015 

Acre  6.054.726 8.948.859 13.622.323 

Alagoas  28.804.366 34.575.184 46.363.870 

Amazonas  35.798.362 65.047.376 86.560.496 

Amapá  5.841.824 9.607.756 13.861.201 

Bahia  143.235.109 193.861.736 245.024.862 

Ceará  73.726.610 90.802.474 130.620.788 

Distrito Federal  109.434.974 153.054.573 215.613.025 

Espírito Santo  56.919.221 82.487.832 120.363.143 

Goiás  84.261.772 123.319.283 173.631.663 

Maranhão  38.809.218 53.019.299 78.475.166 

Minas Gerais  326.867.304 426.866.481 519.326.359 

Mato Grosso do Sul  39.310.602 52.933.205 83.082.336 

Mato Grosso  34.039.910 67.254.829 107.418.031 

Pará  65.400.710 95.542.623 130.883.426 

Paraíba  28.539.993 37.382.540 56.140.394 

Pernambuco  93.298.157 113.917.240 156.955.363 

Piauí  18.608.055 25.117.867 39.148.433 

Paraná  214.636.930 292.690.989 376.959.749 

Rio de Janeiro  453.560.055 525.612.650 659.136.904 

Rio Grande do Norte  32.771.536 44.517.029 57.249.756 

Rondônia  16.151.852 24.166.702 36.562.837 

Roraima  4.350.979 6.744.136 10.354.355 

Rio Grande do Sul  253.887.296 299.215.287 381.985.143 

Santa Catarina  147.480.435 199.338.321 249.072.797 

Sergipe  21.627.300 29.437.931 38.554.462 

São Paulo  1.251.704.391 1.486.751.764 1.939.890.056 

Tocantins  11.208.291 16.729.206 28.930.063 

BRASIL 
 

3.589.662.798 4.552.733.163 5.995.787.001 

Fonte: IBGE, Elaboração própria 
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APÊNDICE E – População Empregada acima de 15 anos 

Estado  
1995 2005 2015 

Acre * 117.740 180.976 344.951 

Alagoas  981.834 1.168.388 1.192.354 

Amazonas * 645.711 1.028.011 1.706.705 

Amapá * 100.455 210.263 308.978 

Bahia  5.223.248 6.200.598 7.064.134 

Ceará  2.806.402 3.640.408 3.818.484 

Distrito Federal  745.201 1.068.667 1.461.960 

Espírito Santo  1.262.917 1.647.418 1.918.991 

Goiás  1.966.178 2.645.425 3.435.726 

Maranhão  2.213.653 2.694.382 3.122.983 

Minas Gerais  7.421.586 9.333.109 10.913.120 

Mato Grosso do Sul  860.463 1.081.184 1.428.110 

Mato Grosso  1.015.151 1.365.692 1.692.419 

Pará * 1.116.754 2.159.092 3.770.235 

Paraíba  1.376.855 1.542.722 1.845.624 

Pernambuco  2.931.495 3.493.725 3.955.382 

Piauí  1.188.370 1.464.503 1.673.982 

Paraná  4.116.558 5.147.140 5.859.596 

Rio de Janeiro  5.667.730 6.620.722 7.634.627 

Rio Grande do Norte  1.037.441 1.222.943 1.506.198 

Rondônia * 327.848 463.422 859.753 

Roraima * 68.989 126.455 237.638 

Rio Grande do Sul  4.815.494 5.687.292 6.164.782 

Santa Catarina  2.415.007 3.111.273 3.731.865 

Sergipe  651.988 879.199 1.076.691 

São Paulo  14.847.544 18.897.895 22.314.354 

Tocantins * 407.621 429.599 702.845 

BRASIL 
 

66.330.233 83.510.503 99.742.487 

Fonte: IBGE, Elaboração própria 

* Considera apenas a população urbana 
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APÊNDICE F – População Empregada acima de 60 anos 

Estado  
1995 2005 2015 

Acre * 4.854 8.344 21.206 

Alagoas  55.122 75.719 69.216 

Amazonas * 26.239 30.877 111.309 

Amapá * 3.314 6.640 15.233 

Bahia  412.527 450.478 567.456 

Ceará  214.695 313.033 317.395 

Distrito Federal  19.783 37.518 77.238 

Espírito Santo  64.572 95.328 143.930 

Goiás  97.307 152.907 227.421 

Maranhão  205.274 200.216 277.354 

Minas Gerais  522.350 669.119 975.089 

Mato Grosso do Sul  43.493 63.940 121.071 

Mato Grosso  45.326 71.627 103.781 

Pará * 61.453 110.289 255.213 

Paraíba  133.071 123.284 140.942 

Pernambuco  217.183 233.993 295.383 

Piauí  96.904 145.160 159.302 

Paraná  246.398 364.448 432.301 

Rio de Janeiro  280.425 391.266 652.993 

Rio Grande do Norte  70.040 81.117 96.787 

Rondônia * 9.076 18.219 48.087 

Roraima * 3.747 4.100 14.054 

Rio Grande do Sul  408.626 526.841 669.549 

Santa Catarina  136.648 183.538 230.734 

Sergipe  40.946 57.891 77.724 

São Paulo  738.128 902.170 1.562.848 

Tocantins * 27.183 27.343 54.207 

BRASIL 
 

4.184.684 5.345.405 7.717.823 

Fonte: IBGE, Elaboração própria 

* Considera apenas a população urbana 
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APÊNDICE G – População Empregada de 15-59 anos 

Estado  
1995 2005 2015 

Acre * 112.886 172.632 323.745 

Alagoas  926.712 1.092.669 1.123.138 

Amazonas * 619.472 997.134 1.595.396 

Amapá * 97.141 203.623 293.745 

Bahia  4.810.721 5.750.120 6.496.678 

Ceará  2.591.707 3.327.375 3.501.089 

Distrito Federal  725.418 1.031.149 1.384.722 

Espírito Santo  1.198.345 1.552.090 1.775.061 

Goiás  1.868.871 2.492.518 3.208.305 

Maranhão  2.008.379 2.494.166 2.845.629 

Minas Gerais  6.899.236 8.663.990 9.938.031 

Mato Grosso do Sul  816.970 1.017.244 1.307.039 

Mato Grosso  969.825 1.294.065 1.588.638 

Pará * 1.055.301 2.048.803 3.515.022 

Paraíba  1.243.784 1.419.438 1.704.682 

Pernambuco  2.714.312 3.259.732 3.659.999 

Piauí  1.091.466 1.319.343 1.514.680 

Paraná  3.870.160 4.782.692 5.427.295 

Rio de Janeiro  5.387.305 6.229.456 6.981.634 

Rio Grande do Norte  967.401 1.141.826 1.409.411 

Rondônia * 318.772 445.203 811.666 

Roraima * 65.242 122.355 223.584 

Rio Grande do Sul  4.406.868 5.160.451 5.495.233 

Santa Catarina  2.278.359 2.927.735 3.501.131 

Sergipe  611.042 821.308 998.967 

São Paulo  14.109.416 17.995.725 20.751.506 

Tocantins * 380.438 402.256 648.638 

BRASIL 
 

62.145.549 78.165.098 92.024.664 

Fonte: IBGE, Elaboração própria 

* Considera apenas a população urbana 
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APÊNDICE H – População por faixa etária 

FAIXA ETÁRIA  1995 2005 2015 

0 A 4 ANOS  15.089.369 14.665.308 12.941.458 

5 A 9 ANOS  16.348.827 17.019.652 14.261.821 

10 A 14 ANOS  17.588.115 17.215.521 15.864.449 

15 A 19 ANOS  15.778.383 17.754.151 17.478.969 

20 A 24 ANOS  13.005.748 17.338.370 15.590.860 

25 A 29 ANOS  12.237.223 15.482.537 15.275.577 

30 A 34 ANOS  11.820.490 13.871.389 16.280.682 

35 A 39 ANOS  10.578.513 13.177.440 15.757.939 

40 A 44 ANOS  8.998.731 12.443.388 14.536.418 

45 A 49 ANOS  7.361.836 10.941.034 13.607.429 

50 A 54 ANOS  5.834.241 9.165.319 12.988.293 

55 A 59 ANOS  4.992.047 7.250.270 10.902.236 

60 A 64 ANOS  4.022.876 5.594.142 9.162.544 

65 A 69 ANOS  3.427.590 4.491.302 7.204.126 

70 ANOS OU MAIS  5.268.732 8.128.593 13.007.300 

IDADE IGNORADA  21.882 62.318 - 

TOTAL  
152.374.603 184.600.734 204.860.101 

Fonte: IBGE, Elaboração própria 

 


