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Resumo 

Segundo a mais recente revisão das projeções populacionais realizadas pelo IBGE, no 

ano de 2050 a população do Brasil será formada por uma parcela significativa de 

indivíduos com 65 anos ou mais, caracterizando uma estrutura populacional 

envelhecida. As estimativas apontam que esse grupo etário concentrará cerca de 23% da 

população, em um cenário semelhante ao vivido pelos países desenvolvidos atualmente. 

Sendo assim, além de problemas ligados à questão previdenciária e à saúde pública, a 

disponibilidade de mão-de-obra pode ser um desafio enfrentado pelo país em breve, já 

que a diminuição proporcional da população em idade ativa é uma das consequências 

desse processo. Nesse cenário, como uma das alternativas para a minimização de tais 

impactos, há uma discussão crescente sobre os limites e potencialidades da imigração 

internacional. O argumento principal aponta que, dada a concentração de migrantes 

internacionais em idades ativas, a atração de mão de obra estrangeira poderia ser vista 

como um caminho para atenuar o envelhecimento populacional, em um fenômeno que 

tem sido caracterizado como migração de reposição. Por outro lado, as insuficiências da 

incorporação da PIA já residente no Brasil pelo mercado de trabalho demonstram as 

limitações desse, que pouco seria afetadas pelo aumento da imigração internacional. A 

proposta desse trabalho é a de considerar tais elementos e elaborar projeções 

populacionais para analisar, de modo ainda inicial, o impacto do envelhecimento 

populacional na composição da PIA até 2050 no Brasil, incorporando diferentes 

cenários de imigração internacional. A partir do método das componentes demográficas 

e realizando modificações nas taxas liquidas de migração, foram elaborados quatro 

diferentes cenários para as projeções: o cenário base, cenário de aumento de 50% no 

saldo migratório, TLM iguais a dos Estados Unidos no período 2010-2015 e TLM 

iguais da Austrália em 2010-2105. O trabalho está organizado em cinco seções. São 

essas: (1) A transição da estrutura etária no Brasil e seus desafios (1950-2050); (2) A 

migração de reposição: cenários e debates; (3) Projeções da migração no Brasil: 

metodologias e resultados; (4) Cenários de migração e indicadores demográficos e (5) 

Discussão e considerações finais. 
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Cenários de imigração internacional e composição da PIA no Brasil 

1. Introdução 

O cenário de envelhecimento populacional no Brasil traz a perspectiva de 

mudanças profundas na estrutura populacional do país para os próximos 30 anos. As 

projeções populacionais apontam que aumentará significativamente a proporção da 

população idosa, em um cenário semelhante ao vivido pelos países desenvolvidos 

atualmente. Sendo assim, além de problemas ligados à questão previdenciária e à saúde 

pública, a disponibilidade de mão-de-obra pode ser um desafio enfrentado pelo país em 

breve, já que a diminuição proporcional da população em idade ativa é uma das 

consequências desse processo. Dentro desse panorama há uma discussão crescente 

sobre os limites e potencialidades da imigração internacional. O argumento principal 

aponta que, dada a concentração de migrantes internacionais em idades ativas, a atração 

de mão de obra estrangeira poderia ser vista como um caminho para atenuar o 

envelhecimento populacional, em um fenômeno que tem sido caracterizado como 

migração de reposição. Por outro lado, as insuficiências da incorporação da PIA já 

residente no Brasil pelo mercado de trabalho demonstram as limitações desse, que 

pouco seria afetadas pelo aumento da imigração internacional. A proposta desse 

trabalho é a de considerar tais elementos e elaborar projeções populacionais para 

analisar, de modo ainda inicial, o impacto do envelhecimento populacional na 

composição da PIA até 2050 no Brasil, incorporando diferentes cenários de imigração 

internacional. A partir do método das componentes demográficas e realizando 

modificações nas taxas liquidas de migração, foram elaborados quatro diferentes 

cenários para as projeções: o cenário base, cenário de aumento de 50% no saldo 

migratório, TLM iguais a dos Estados Unidos no período 2010-2015 e TLM iguais da 

Austrália em 2010-2105. Para realizar esse debate, o trabalho está organizado em cinco 

seções, além dessa breve introdução. Discute-se a transição da estrutura etária no Brasil 

e seus desafios (1950-2050), a migração de reposição, as projeções da migração no 

Brasil: metodologias e resultados, cenários de migração e indicadores demográficos e 

considerações finais. 

 

 

 

 



2. Transição da estrutura etária no Brasil e seus desafios (1950-2050) 

O processo de Transição Demográfica é visto como uma sequência de 

mudanças que geram a passagem de elevados níveis de fecundidade e mortalidade para 

um cenário com prevalência de baixos níveis para ambas as taxas. Dessa forma, o termo 

“Primeira Transição Demográfica” surge para representar a etapa no qual ocorre a 

redução da taxa de fecundidade após a redução da taxa de mortalidade. Como 

consequência, além das mudanças nas taxas vitais ocorrem mudanças na composição 

dos grupos etários da população, processo denominado transição da estrutura etária.  

No Brasil, tal fenômeno teve início entre os anos de 1940 e 1960, quando se 

iniciou a queda da mortalidade. Essa queda foi causada, principalmente, pela 

combinação entre a melhoria do padrão de vida da população e de progressos da área 

médica, da saúde pública e também de higiene pessoal (ALVES, 2014). Como as taxas 

de fecundidade mantiveram-se altas nesse período, houve um rápido crescimento 

populacional e aumento da participação relativa das faixas etárias mais jovens. Somente 

entre os anos de 1940 e 1980 houve um incremento de cerca de 80 milhões de 

habitantes, consequência direta desse cenário.  

No ano de 1950, quando esse processo ainda estava se iniciando, o Brasil 

apresentou uma pirâmide com a base larga e o topo bastante estreito, indicativo de 

concentração em idades mais jovens, além de uma baixa esperança de vida, conforme 

pode ser visto na Figura 1.  

Silva et al. (2007) aponta que nesse ano a pirâmide é característica de uma 

população em expansão com estrutura que avança em forma de “escada”, o que 

significa que, cada grupo etário mais jovem era maior que o grupo etário imediatamente 

mais velho. Além de tal estrutura, como consequência da queda da mortalidade 

(principalmente a infantil), entre os anos de 1940 e 1960 a esperança de vida ao nascer 

aumentou 10 anos, passando de 41,5 anos para 51,6 (SIMÕES e OLIVEIRA, 2010). 

Nesse ano, o país apresentou uma população de 51.941.767 habitantes, segundo dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  Desses, 16% tinha entre 0 e 4 

anos de idade, 28% entre 15 e 29 anos e apenas 4% possuía mais de 60 anos de idade. 

Além disso, cerca de 52% da população total possuía menos de 20 anos de idade. 

Com o início do processo de queda da fecundidade no Brasil a partir da década 

de 1960, a distribuição etária do país deu seguimento às suas modificações. A 

diminuição proporcional do número de nascimentos e o contínuo aumento da 



expectativa de vida, a população passou a contar cada vez menos com a participação das 

crianças e maior participação das idades jovens e adultas. Em 1980 (Figura 2), as 

crianças de 0 a 4 anos representavam cerca de 14% do total populacional, enquanto os 

indivíduos com idade superior a 60 anos, 6%. Os jovens com idade entre 15 e 29 anos 

eram aproximadamente 30% do contingente populacional, o que era resultado direto do 

grande número de nascimentos ocorridos nas décadas anteriores.  

Figura 1 -  Composição da população por sexo e faixa etária - Brasil – 1950 

 

Fonte: Construído a partir de IBGE – Censo Demográfico 1950 

 

Figura 2 - Composição da população por sexo e faixa etária - Brasil – 1980 

 

Fonte: Construído a partir de IBGE – Censo Demográfico 1980 

 

Nota-se que, quando comparados com os valores destacados para o ano de 

1950, as mudanças observadas na estrutura etária do país são bastante sutis, entretanto 



ao longo dos anos com a continuidade desse movimento, a população brasileira foi 

tomando nova forma. 

Já no ano 2000, o total de habitantes mais que triplicou, quando comparado 

com o ano de 1950. Em apenas 50 anos, a população contou com o acréscimo de mais 

de 117 milhões de indivíduos, chegando ao total de 169.799.170 habitantes. Conforme 

pode ser visto no Figura 3, a distribuição populacional pelas faixas etárias em tal ano foi 

bastante diferente da apresentada no ano de 1950.  

Figura 3 - Composição da população por sexo e faixa etária - Brasil – 2000 

 

Fonte: Construído a partir de IBGE – Censo Demográfico 2000. 

 

Em 2000, a pirâmide etária brasileira já não tem mais o aspecto de “escada” 

citado. Na verdade, tem sua base mais estreita e o seu centro mais largo, mostrando que 

as idades jovens e adultas concentram a maior parte da população. Nesse ano, a 

porcentagem da população com menos de 4 anos já era inferior a 10% do total. Além 

disso, os indivíduos com idade entre 15 e 29 anos eram 28% e os com mais de 60 anos, 

9%. Assim, nota-se um aumento na longevidade populacional, mostrando que o Brasil 

caminha para o cenário vivido até então por diversos países, principalmente europeus. 

Nações como Alemanha, Portugal e Itália convivem com predominância dos grupos 

etários com idades mais avançadas acompanhada de baixas taxas de fecundidade além 

da concentração das taxas de mortalidade também nos grupos mais idosos.  

Se até o início do século XXI a transição da estrutura etária brasileira não 

cessou, as projeções populacionais realizadas pelo IBGE demonstram que tampouco 

está próxima do fim. Para o ano de 2050, nota-se que tal transição chega a um novo 



patamar, com uma pirâmide etária com formato próximo ao de um retângulo, conforme 

pode ser visto na Figura 4.  

Figura 4 - Composição da população por sexo e faixa etária - Brasil - 2050 

 

Fonte: Construído a partir de IBGE (2013). 

 

Essa distribuição mostra um arranjo homogêneo pelas faixas etárias, indicativo 

do processo de envelhecimento (WONG e CARVALHO, 2006), resultado semelhante 

ao cenário dos países desenvolvidos atualmente. Brito (2007) indica que nesse ano, 

metade da população terá mais de quarenta anos de idade, mediana alta quando se 

compara com a do ano de 1950, que era de 19 anos. Além disso, espera-se que a 

população brasileira no período projetado seja formada por uma parcela significativa de 

pessoas com mais de 65 anos – equivalente a aproximadamente 23%. Ambos os fatos 

apontam e confirmam o envelhecimento populacional que ocorre gradativamente em 

tempos atuais e transformará toda a distribuição etária brasileira. Corroborando tal ideia, 

Oliveira (2013) aponta que já ao final da década de 2030, a razão de dependência de 

idosos será maior que a de jovens, devido ao maior peso das idades mais envelhecidas. 

Wong e Carvalho (2006) analisaram esse indicador e verificaram que a razão de 

dependência total, que contabiliza o número de indivíduos considerados dependentes 

para cada 100 em idade produtiva, vem caindo gradativamente desde 1950. Os autores 

apontam que ela voltará a subir em 2050, aproximando-se do patamar observado em 

1950, porém por motivos diferentes. Enquanto em 1950, a razão de dependência dos 

idosos era de 5,4 para cada 100 indivíduos com idade entre 15 e 64 anos, em 2050 essa 

razão será de 31,5 idosos para cada 100 pessoas em idade produtiva.  



Um cenário como esse requer cautela, já que traz consigo inúmeros desafios. 

Alves, Vasconcelos e Carvalho (2010) e Oliveira (2013) apontam problemas ligados à 

questão previdenciária e à saúde pública como os principais obstáculos a serem 

enfrentados em decorrência desse processo. No tocante à previdência social, Oliveira et 

al. (2004) mostram que a razão contribuinte/previdenciário vem caindo ao longo do 

tempo no Brasil. Entre 1930 e 2030, espera-se uma queda dessa razão de 

aproximadamente 13 para 1,2, passando pelo valor de 2,9 na década de 1980. Os autores 

ressaltam que possibilidade projetada é apenas um cenário já que “se esta situação 

viesse a ocorrer, o sistema quebraria antes” (OLIVEIRA et al., 2004, p.414). Além 

disso, eles destacam que uma parcela dos indivíduos que se beneficiam da previdência 

não é de pessoas idosas mas, apesar disso, o envelhecimento populacional tende a 

agravar a situação previdenciária, levando à insolvência do sistema ou uma reforma do 

mesmo.  

Na área de saúde pública, Saad (2005) aponta que, além de o envelhecimento 

populacional requisitar um novo modelo de atendimento e de necessidades, este 

também gera uma maior demanda dos serviços de saúde justamente por parte dessa 

parcela da população que se concentra nos grupos etários mais avançados, com uma 

mudança no perfil de morbidade da população. Dessa forma, passam a ser recorrentes 

doenças crônico-degenerativas, que acarreta tratamentos mais longos e também mais 

caros. Sendo assim, todo esse processo gera maiores gastos à saúde pública, sendo esta 

uma situação que requer devida importância. 

Além das adversidades já explicitadas geradas pela crescente concentração da 

população em idades mais avançadas, surge também uma preocupação que acompanha 

o processo de envelhecimento, que é a disponibilidade de mão de obra. Uma das 

principais parcelas da população impactada pelo aumento da esperança de vida e 

também baixo nível de fecundidade é aquela denominada população em idade ativa 

(PIA), formado pelos indivíduos com idade entre 15 e 64 anos e que compreende dois 

outros grupos: a população economicamente ativa (PEA) e a população não 

economicamente ativa. Conforme a classificação do IBGE, a PEA pode ser 

caracterizada como o potencial de mão-de-obra disponível, compreendendo as pessoas 

ocupadas num dado período de referência e também as desocupadas (em busca de 

ocupação). A população não economicamente ativa é todo o restante da população não 

classificado como PEA. Nesse sentido, no que tange a PIA, segundo Nonato et al (2012) 

haverá um aumento desta – e consequentemente da oferta de força de trabalho – até 



meados da década de 2020.  Após esse período, os autores apontam que haverá queda de 

tal estrato e aumento dos indivíduos em idade mais avançada, ou seja, com 65 anos ou 

mais, conforme explicitam as projeções do IBGE.  Segundo Wong e Carvalho (2006), 

um dos desafios que englobam a transição da estrutura etária e da PEA é fazer com que 

esse momento seja proveitoso para o país através da geração de empregos que possa 

acompanhar e acolher tal parcela da população em expansão. Além disso, no que diz 

respeito à PEA, Alves, Vasconcelos e Carvalho (2010) apontam que haverá uma forte 

mudança em suas características. Enquanto em 2010 a PEA jovem, que é aquela com 

idade entre 15 e 24 anos, era 3,5 vezes maior que aquela classificada como madura, ou 

seja, com idade entre 50 e 59 anos, em 2050 esse cenário se inverte e a PEA madura 

será 30% maior que a jovem.    

A transição da estrutura etária é marcada por profundas mudanças na 

composição da população, que requerem um devido preparo para que seu impacto seja 

reduzido e possa ser aproveitado da melhor forma possível. Sendo assim, a sociedade 

precisa se preparar para os desafios a serem enfrentados devido, principalmente, ao 

envelhecimento populacional, definindo políticas adequadas para beneficiar-se de tal 

cenário.  

3. Migração de reposição: cenários e debates 

Diante dos dados apresentados, verifica-se que o processo de envelhecimento 

será uma relevante questão a ser enfrentada nas próximas décadas pelo Brasil. Segundo 

Oliveira (2014), é pouco desejável uma população envelhecida, pois se torna 

insustentável, situação para a qual caminha o Brasil. Portanto, ele questiona como tornar 

tal cenário sustentável. Bacci (2012, apud OLIVEIRA, 2014) aponta dois caminhos 

possíveis no enfrentamento das consequências do envelhecimento populacional. O 

primeiro voltado para a retomada dos níveis de fecundidade e o segundo que considera 

que a imigração é um fator importante nesse processo. Oliveira (2014) aponta que a 

abordagem que abrange a fecundidade é um caminho mais longo e que envolve diversas 

temáticas, como planejamento familiar, aborto e reprodução assistida.  Além disso, por 

experiência de diversos países, é pouco provável que uma fecundidade baixa volte a 

subir de maneira significativa de modo a impactar no processo em destaque. No que diz 

respeito à imigração, Rosa (2012) afirma que ela pode ser uma estratégia muito útil para 

o combate a essa complicação, já que o migrante que autora denomina ser do tipo 

“laboral” possui duas características: “concentram-se nas idades ativas, também elas as 



mais férteis, e possuem, com frequência, níveis de fecundidade superiores” (ROSA, 

2012 p.183). Assim, além de impactar a fecundidade, os imigrantes podem também 

reforçar a camada em idade ativa atenuando o peso relativo dos idosos.  

Nesse contexto, que sugere a migração como uma possível solução aos 

problemas a serem enfrentados, surge o termo “migração de reposição”, largamente 

utilizado para caracterizar a migração com algum intuito demográfico. Esse termo 

insinua o uso da migração como uma estratégia para suprir déficits populacionais, seja 

em tamanho total da população, seja para atender as necessidades de mão de obra ou 

ainda para manter algum indicador demográfico em certo patamar. Um dos marcos 

nessa discussão é o relatório “Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and 

Ageing Populations?”, publicado pela ONU em 2001 trazendo o questionamento desse 

processo como solução para o envelhecimento e também declínio populacional 

vivenciado por alguns países como França, Alemanha, Itália e Japão. Os resultados 

mostram que dependendo do cenário escolhido como objetivo, o número de migrantes 

necessário pode variar de 17 milhões até cerca de 180 milhões, como é o caso da 

França. Dessa forma, nota-se que o total de migrantes necessário pode variar bastante, 

chegando inclusive a valores inviáveis, como no caso da Coréia do Sul, que pode 

necessitar de 6 bilhões de imigrantes no futuro (ONU, 2001).   

Avaliando o relatório das Nações Unidas, Coleman (2001) discute os 

resultados dos cálculos acerca do contingente de migrantes necessário para atingir cada 

um dos objetivos propostos, colocando tais demandas como utópicas. Bastante 

incrédulo com relação a tal alternativa, afirma “que não há soluções viáveis para a 

mudança na estrutura etária e seus efeitos sobre a segurança social” (Coleman, 2001, 

p.12, tradução livre) e que “nada trará de volta a estrutura etária de séculos 

anteriores” (idem.). Entretanto, ressalta a necessidade de gestão da questão, colocando 

como diversas mudanças não-demográficas ligadas ao mercado de trabalho, ao sistema 

de pensão e a idade de aposentadoria, por exemplo, são possíveis caminhos para gerir 

uma população em processo de envelhecimento no longo prazo sem sérias 

consequências econômicas. Além da crítica aos valores necessários para suprir as 

necessidades dos países em decorrência da mudança na estrutura etária, Coleman (2001) 

ressalta que tal estratégia pode gerar mudanças étnicas no país receptor, potencializando 

conflitos sociais e a xenofobia. Citando a Holanda como exemplo, coloca-se que de um 

total de 18 milhões de habitantes projetado para 2030, 6 milhões (30% da população), 

será de imigrantes e seus descendentes. Cabe ressaltar que nesse processo não há 



somente uma mudança na composição étnica da sociedade receptora, mas também 

mudanças nas taxas de fecundidade, mortalidade, crescimento populacional e no estilo 

de vida, como um todo.  

Nesse debate, Oliveira (2014) mostra que há visões divergentes relacionadas à 

imigração. Há os que são contrários a ela, os que a veem como algo que trará retorno 

econômico e ainda os que a enxergam sob a ótica de garantia dos direitos humanos. 

Sendo assim, segundo o autor, da fusão dessas ideias sairá o desenho das políticas 

públicas voltadas para esse campo no Brasil. 

4. Projeções da migração no Brasil: metodologia e resultados 

Diversas são as projeções realizadas para o Brasil, cada uma delas com 

hipóteses distintas e, consequentemente, atingindo resultados diferentes. Segundo o 

IBGE (2013), as projeções são bastante úteis para o planejamento e monitoramento de 

políticas e ações nos setores público e privado, além de serem amplamente utilizadas no 

cálculo de diferentes indicadores e na expansão das pesquisas domiciliares.  

Um dos resultados principais no assunto é aquele elaborado pelo IBGE em 

2013 através do uso do método das componentes demográficas. Tal técnica busca 

englobar informações sobre as três componentes: mortalidade, fecundidade e migração 

e, com a interação delas, é possível elaborar hipóteses futuras para as projeções (IBGE, 

2013). Esse método baseia-se na equação compensadora, que considera uma população 

inicial, além do número de nascimentos, mortes e migrantes no período considerado e 

também nas estimativas dos níveis e padrões de cada uma destas componentes. No que 

diz respeito à componente migratória, o IBGE (2013, p. 30) destaca que: 

 

 “a construção de hipóteses futuras para o 

comportamento das migrações é uma tarefa extremamente 

complexa, dado que elas são influenciadas por fatores 

conjunturais que podem sofrer alterações bruscas em um 

curto período de tempo”  

 

Ciente do fato de que fazer uso das informações obtidas no Censo Demográfico 

2010 seria insuficiente para analisar as informações sobre migração internacional no 

Brasil, o IBGE fez uso de técnicas demográficas indiretas para a estimação do saldo 

migratório. Tal método consiste em comparar o tamanho da população esperada para o 

país supondo este fechado à migração internacional com o tamanho efetivamente 

observado. Além disso, a instituição produtora de tais projeções salienta que à 



realização de tal método, agregou resultados de estudos relevantes para determinar a 

hipótese utilizada para tal componente, ou seja, a tendência de que o Brasil torne-se um 

país de cunho atrativo nas próximas décadas (IBGE, 2013). Além disso, foram 

consultadas estimativas de saldos migratórios internacionais do Brasil e outras fontes de 

dados sobre migração no país (IBGE, 2013).  Dessa forma, a hipótese adotada foi de 

redução da diferença entre entrada e saída de migrantes entre as décadas de 1980 e 

1990. Se antes, o Brasil perdia população, essa perda foi diminuindo até que chegasse a 

zero na década de 2000, sugerindo que o número de indivíduos que entrava era o 

mesmo que número de indivíduos que saía do país. Assim, mantendo-se tal tendência, o 

cenário inverteu-se e, para o ano de 2010, o saldo migratório projetado já era positivo, 

indicando um ganho de indivíduos através da migração. Entretanto, tal conjuntura 

projetada é temporária e, a partir de 2015, esse ganho voltará a diminuir, chegando 

próximo de zero no ano de 2035.  Apesar do indicativo de ganho populacional 

provisório, o valor projetado é bastante baixo. No quinquênio 2016-2020, que possui o 

valor máximo para o período projetado, o saldo migratório é de apenas 8.304 indivíduos 

anualmente. Em relação às outras componentes, para a fecundidade, considerou-se um 

taxa fecundidade total que variou segundo os cálculos e correções realizadas de 2,39 em 

2000 até 1,50 filhos por mulher em 2060. Já para a mortalidade considerou-se a 

hipótese de que essa componente manterá sua tendência de queda observada até o 

período anterior ao projetado e alcançará o nível e padrão limite fornecidos pela tábua 

de mortalidade elaborada pelo U.S. Bureau of the Census. Dessa forma, a projeção 

elaborada pelo IBGE calcula um total de cerca de 226 milhões de indivíduos em 2050. 

Desses, espera-se que aproximadamente 51 milhões tenham mais de 65 anos, ou seja, 

em torno de 23% da população.  

Outra projeção elaborada de modo a estimar o total populacional brasileiro é 

aquela elaborada pela Organização das Nações Unidas (ONU, 2015). Em sua revisão de 

2015, os valores estimados pela ONU para as migrações no Brasil são maiores que os 

valores estimados pelo IBGE, porém, apesar disso, ainda são valores baixos.  Em seus 

cálculos a ONU considera que o país terá ao longo de todo o horizonte projetado valores 

positivos de saldo migratório, ou seja, será um país receptor. A partir do quinquênio 

2010-2015, é estimada uma diferença entre entrada e saídas de indivíduos no Brasil na 

ordem de 16 mil. Esse valor cresce até 2020, alcançando a marca de 32 mil e depois 

decai, chegando a 4 mil em 2050. Tal projeção ultrapassa o limite projetado pelo IBGE, 

chegando até o ano de 2100, quando se estima que o Brasil tenha um saldo migratório 



de 2 mil indivíduos. No que tange à fecundidade, foi estimada uma taxa de fecundidade 

total de 1,74 no quinquênio 2015-2020 a qual se estimou que continuará em queda 

chegando ao valor de 1,67 em 2045-2050. Nessas condições, a população brasileira 

chegará em 2050 ao total de aproximadamente 238 milhões, quando, aproximadamente 

29% terá mais de 60 anos. Já em 2100, a população alcançará o total de 200 milhões 

indicando decrescimento populacional. Desses, quase 39% terão mais de 60 anos.  

Além das duas projeções explicitadas, outro resultado importante é aquele 

elaborado por Camarano (2014). Para que pudesse projetar a população brasileira em 

um horizonte futuro, apesar de, assim como o IBGE, fazer uso do método das 

componentes demográficas, a autora considerou a população fechada a migrações 

internacionais, baseando-se na população fornecida pelo Censo Demográfico de 2010, 

elaborado pelo IBGE.  A projeção foi feita para um período menor do que os 

apresentados anteriormente – somente até o ano de 2050.  No que diz respeito às 

tendências da fecundidade, a hipótese assumida pela autora foi que o padrão e a 

estrutura da fecundidade em 2050 se assemelhariam ao das mulheres com nível de 

escolaridade mais elevado em 2012. Sendo assim, com base na Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicilio (PNAD) realizada pelo IBGE no ano de 2012, chegou-se ao 

valor de 0,85 filhos por mulher de tal nível de escolaridade. Assim, assumiu-se que ao 

longo dos anos a fecundidade convergiria para tal valor. Já a componente mortalidade 

foi projetada considerando que em 2050 as probabilidades de morte seriam as mesmas 

do ano de 2010, porém, desconsiderando os óbitos considerados por “causas evitáveis” 

segundo a classificação do Ministério da Saúde. Essa hipótese foi assumida pois a 

autora espera que os avanços na área médica e também o maior acesso a tratamento 

consigam conter tais mortes até o fim do período projetado. Sendo assim, os resultados 

encontrados são que a população brasileira atingirá aproximadamente 206 milhões de 

pessoas, das quais cerca de 68 milhões terão mais de 60 anos. Dessa forma, 

aproximadamente 33% da população se encontrará em tal faixa etária segundo as 

projeções realizadas por Camarano. Nota-se que valor apresentado em tal estudo é 

superior às outras duas projeções apresentadas. Isso ocorre pois as hipóteses de 

fecundidade assumidas são mais ousadas que as nas demais técnicas. Considerando um 

número pequeno de nascimentos, a população total acaba tornando-se menor e, 

consequentemente, a população idosa torna-se mais representativa. Cabe ressaltar que o 

total populacional estimado pela autora para 2050 assemelha-se ao total estimado pela 

ONU para o ano de 2100, mostrando o impacto de tal componente nas projeções. Além 



disso, a hipótese de uma população fechada à migração também leva a uma população 

total inferior às projetadas pelo IBGE e pela ONU. 

5. Cenários de migração e indicadores demográficos. 

A projeção populacional realizada para esse artigo seguiu o método das 

componentes demográficas, calculadas a partir de grupos etários e intervalos 

quinquenais. Como a última projeção do IBGE (2013) faz a correção da população de 

partida (nesse caso, a população em 2000), para o presente trabalho assumimos como 

população base da projeção a estimada para 2010 pela projeção do IBGE (2013). Assim 

o horizonte da projeção foi o ano de 2050. Os valores assumidos para as componentes 

demográficas fecundidade e mortalidade foram os mesmos utilizados na projeção do 

IBGE (2013) e estão colocados na Tabela 1.  

Tabela 1. Indicadores de fecundidade e mortalidade assumidos na projeção 2010-2045. 

 
Fonte: IBGE (2013). 

Já para a migração foram construídos quatro cenários com diferentes taxas 

líquidas de migração e mesma estrutura etária. Metodologicamente, optamos por 

distribuir a migração igualmente em dois momentos, logo no início e ao final de cada 

período. Essa medida é comumente utilizada nas projeções demográficas, já que 

pressupõe uma aproximação de distribuição da migração ao longo do período (Preston 

et al., 2000). Isso porque metade do saldo migratório será composto por pessoas 

expostas ao risco de óbito, e a outra metade não estará exposta ao mesmo. 

A construção dos quatro cenários da migração internacional para o Brasil teve 

o objetivo de estimar os impactos na composição da população do país caso esse 

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

15-19 0,0661 0,0594 0,0451 0,0358 0,0299 0,0299 0,0299 0,0299

20-24 0,1011 0,0900 0,0737 0,0634 0,0568 0,0569 0,0569 0,0569

25-29 0,0896 0,0821 0,0778 0,0751 0,0735 0,0736 0,0736 0,0736

30-34 0,0672 0,0642 0,0700 0,0737 0,0760 0,0761 0,0762 0,0762

35-39 0,0370 0,0355 0,0421 0,0462 0,0488 0,0488 0,0489 0,0489

40-44 0,0111 0,0105 0,0124 0,0136 0,0143 0,0143 0,0144 0,0144

45-49 0,0017 0,0017 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018

1,87 1,72 1,61 1,55 1,51 1,51 1,51 1,51

Homens 70,21 71,88 73,26 74,38 75,28 76,02 76,62 77,09

Mulheres 77,6 79,05 80,25 81,22 82 82,65 83,17 83,59

Indicadores

Taxas específicas de 

Fecundidade (por 

grupo etário da mãe)

Taxa de fecundidade Total

Esperança de vida 

ao nascer (em anos)



assuma um papel diferenciado nas imigrações internacionais, considerando dinâmicas 

que podem ser observadas nas regiões mais desenvolvidas e atrativas do ponto de vista 

migratório. Para tal utilizamos a estrutura etária da migração observada dentre os 

imigrantes internacionais com menos de 5 anos de residência no Brasil (independente da 

naturalidade), observados no Censo Demográfico de 2010 (conforme a Figura 5), e 

consideramos os seguintes cenários: 

I. Cenário Base: Mesmos valores de saldo migratório assumidos pela 

projeção do IBGE (2013). 

II. Cenário com aumento de 50% no saldo migratório: Os saldos migratórios 

foram acrescidos em 50% em relação a projeção do IBGE (2013), 

permanecendo constantes no maior nível observado até 2050. 

III. Cenário TLM Estados Unidos da América: Foram assumidas as taxas 

liquidas de migração dos EUA entre 2010-2015 presentes nas projeções das 

Nações Unidas para todo o período. 

IV. Cenário TLM Austrália: Foram assumidas as taxas liquidas de migração da 

Austrália entre 2010-2015 presentes nas projeções das Nações Unidas para 

todo o período. 

Figura 5. Estrutura etária dos migrantes para os diferentes cenários da projeção. 

 

Fonte: Construído a partir de IBGE – Censo Demográfico 2010. 

Os resultados das projeções e os valores implícitos para os saldos migratórios 

estão dispostos nas Tabelas 2 e 3. 

 



Tabela 2. Taxas líquidas de migração, saldo migratório e taxa de crescimento geométrico da 
população por intervalo (2011-2050). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TLM 0,02 0,04 0,03 0,02 0 0 0 0

Saldo 

migratório
19.910 41.520 26.945 22.075 0 0 0 0

Taxa 

crescimento 

geométrico

0,93 0,75 0,59 0,44 0,29 0,16 0,01 -0,13

TLM 0,03 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05

Saldo 

migratório
29.865 62.280 62.280 62.280 62.280 62.280 62.280 62.280

Taxa 

crescimento 

geométrico

0,93 0,75 0,59 0,44 0,3 0,17 0,02 -0,13

TLM 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17

Saldo 

Migratório
3.099.618 3.294.189 3.470.923 3.629.505 3.768.947 3.887.549 3.985.442 4.059.121

Taxa 

crescimento 

geométrico

1,23 1,05 0,9 0,76 0,62 0,5 0,37 0,24

TLM 8,87 8,87 8,87 8,87 8,87 8,87 8,87 8,87

Saldo 

Migratório
8.671.305 9.455.594 10.230.219 10.992.593 11.737.831 12.458.679 13.154.476 13.813.589

Taxa 

crescimento 

geométrico

1,7 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9

III

IV

2031-2035 2036-2040 2041-2045 2046-2050

I

II

 Cenário Indicadores 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030



Tabela 3. Resultados síntese das projeções por cenário e anos selecionados. 

 
  

De modo geral, os cenários I e II são muito similares. Em 2050 o valor projetado 

para o cenário II do total populacional é apenas 0,17% superior ao valor encontrado no 

cenário I. Já para os cenários III e IV o valor projetado para 2050 difere 

significativamente do cenário base. Assumindo taxas líquidas de migração iguais as 

encontradas nos EUA, o Brasil teria 259 milhões de habitantes em 2050, e com as TLM 

da Austrália, 325 milhões. Tais valores seriam, respectivamente, 13,9% e 43,0% 

superiores aos projetados pelo cenário base. Para uma melhor análise dos resultados das 

 Cenários 2015 2030 2050

Total 45,49 45,12 57,55

Idosos 11,37 19,14 35,04

Jovens 34,12 25,98 22,51

60 anos e mais 11,61 18,32 28,89

65 anos e mais 7,81 13,19 22,24

70 anos e mais 4,97 8,72 15,79

204.779.336 223.746.202 227.478.877

Total 45,48 45,11 57,5

Idosos 11,36 19,13 34,99

Jovens 34,12 25,98 22,51

60 anos e mais 11,61 18,32 28,86

65 anos e mais 7,81 13,18 22,22

70 anos e mais 4,97 8,72 15,78

204.789.002 223.854.906 227.860.328

Total 45,15 44,11 54,62

Idosos 11,24 18,31 32,31

Jovens 33,92 25,8 22,32

60 anos e mais 11,51 17,73 27,47

65 anos e mais 7,74 12,7 20,89

70 anos e mais 4,92 8,37 14,69

207.769.749 237.713.444 259.047.448

Total 44,57 42,48 50,31

Idosos 11,01 16,96 28,24

Jovens 33,56 25,52 22,07

60 anos e mais 11,34 16,74 25,21

65 anos e mais 7,62 11,91 18,79

70 anos e mais 4,83 7,8 12,98

213.179.889 264.633.783 325.315.603

III

Razões de 

dependência

Proporção de 

idosos

População total

IV

Razões de 

dependência

Proporção de 

idosos

População total

Indicadores

I

Razões de 

dependência

Proporção de 

idosos

População total

II

Razões de 

dependência

Proporção de 

idosos

População total



projeções, além dos indicadores expostos nas Tabelas 2 e 3, as estruturas etárias de 

2030 e 2050 também estão aqui dispostas, nas Figuras 6 e 7. Tais estruturas estão 

colocadas para três dos quatro cenários, somente. Isso porque o cenário de aumento de 

50% no saldo migratório não alterou significativamente a estrutura etária. Seu resultado 

é extremamente próximo ao encontrado no cenário Base da projeção. 

Figura 6. Estrutura etária 2030. 

 
 

Figura 7. Estrutura populacional 2050. 

 



Os pressupostos dos cenários do saldo migratório resultaram em valores em que 

o saldo migratório no quinquênio 2046-2050 variou de nulo (Cenário I) até cerca de 13 

milhões de pessoas (por quinquênio), resultado do Cenário IV, que considera a TLM 

observada na Austrália no período 2010-2015. Considerando as taxas dos Estados 

Unidos (Cenário III), o resultado indica que entrarão no país cerca de 4 milhões de 

pessoas, entre 2046 e 2050. Os cenários III e IV levantam a hipótese de que o Brasil se 

torne um país fortemente receptor, sendo um dos polos de atratividade da migração no 

horizonte projetado. O outro cenário analisado (Cenário II), que considera um aumento 

de 50% no saldo migratório, resulta em valores bastante discretos, tendo um total 

esperado de cerca de 62 mil imigrantes para o período final. Além disso, nota-se que, 

tanto em I quanto em II, a população brasileira apresenta uma taxa de crescimento 

negativa no fim do período projetado, o que não ocorre nos demais cenários.  

Os resultados para o envelhecimento da população mostram que em todas as 

hipóteses haverá aumento da participação dos idosos. Em I e II, que conforme, 

explicitado resultam em valores bastante semelhantes, a razão de dependência total 

subirá para 57 em 2050, sendo que há um aumento significativo da razão de 

dependência dos idosos e redução nos valores para os jovens. Isso significa que, para 

cada 100 indivíduos em idade ativa, existirão aproximadamente 57 indivíduos 

classificados como “dependentes”. Desses, aproximadamente 35 serão idosos. Sob essas 

hipóteses, a população brasileira será, em 2050, de 227 milhões de pessoas, dos quais 

cerca de 29% terá mais de 60 anos e aproximadamente 16% terá mais de 70 anos. 

 Já no cenário III os resultados são amenizados em função da entrada dos 

imigrantes. No entanto, ainda há uma elevação significativa da razão de dependência. A 

razão de dependência total no final do horizonte projetado é de 54, sendo a razão de 

dependência de idosos equivalente a 32,31. Consequentemente há uma redução na 

proporção de idosos, resultando num total de 27% da população com 60 anos ou mais e 

14,7% mais de 70 anos.  O cenário IV traz a hipótese menos conservadora sobre a 

imigração internacional. Nele razão de dependência total brasileira alcança o valor de 

50 e a de idosos de 28,24, ambas em 2050. Há uma redução da participação dos idosos, 

embora não seja intensa. A parcela da população brasileira com 60 anos ou mais será de 

aproximadamente 25% e a parcela com 70 anos ou mais será próxima de 13%. Nesse 

quadro, a população total brasileira continua seu processo de crescimento até o final do 

horizonte projetado, quando alcançará o valor de 325 milhões, bem superior a todos os 

outros cenários analisados.  



O fato de os cenários III e IV resultarem numa proporção de idosos menor que 

os cenários I e II pode ser explicado pela hipótese adotada acerca da estrutura etária dos 

imigrantes. Como os cenários que se apoiam nas taxas dos Estados Unidos e Austrália 

são os que fornecem um maior contingente de imigrantes e a estrutura etária adotada 

para eles supõe uma concentração entre as idades ativas, consequentemente, com a 

maior entrada de imigrantes nesses cenários, há também um leve rejuvenescimento da 

população.  

No que tange à estrutura etária oriunda de tais cenários, em IV há o maior 

contingente de indivíduos nas idades ativas tanto em 2030, quanto em 2050. É possível 

observar que a estrutura desse cenário apresenta o centro mais largo que os demais, 

além de concentrar uma quantidade proporcional de homens que é maior. O cenário 

base é aquele que fornece as estimativas mais modestas no que diz respeito à PIA 

brasileira nos dois anos destacados.  

 

5. Discussão e considerações finais. 

 Os cenários implícitos nas projeções populacionais do presente artigo não 

possuem a pretensão de serem um retrato do futuro exato da dinâmica demográfica e da 

composição da PIA no Brasil. Ao contrário, eles foram construídos enquanto cenários 

para estimar as consequências de potenciais mudanças populacionais decorrentes de 

diferentes níveis de imigração para o Brasil. 

 O cenário mais audacioso supõe que o Brasil terá entre 2010 e 2050 uma taxa 

liquida de migração bastante elevada, exatamente igual à experimentada pela Austrália 

entre 2010 e 2015. Isso resultaria em um acúmulo de migrantes internacionais de 90 

milhões de pessoas em apenas 40 anos, ou seja, aproximadamente 27% da população 

seria composta por migrantes internacionais (não contabilizando o efeito indireto da 

imigração via fecundidade). 

 Contudo, mesmo com esse elevado volume, as mudanças na estrutura etária são 

relativamente pequenas. As tendências do envelhecimento não se revertem, mas são 

amenizadas e a razão de dependência total em 2050 seria, no cenário IV, 14% inferior a 

razão de dependência total do cenário I. Nesse sentido, a “solução” da migração de 

reposição é, como Coleman (2001) argumenta, cara e ineficiente, já que carece de um 

esforço muito grande para um resultado pequeno. Desse modo, a relação entre as 

tendências de envelhecimento e a composição do mercado de trabalho no futuro 

precisam ser analisadas também a luz de questões não demográficas, embora seja 



claramente condicionadas pela dinâmica populacional. É necessário incorporar nesse 

debate os temas da previdência, das taxas de atividade no mercado de trabalho, a 

expansão dos empregos formais, dentre outros. Nesse sentido esse é um trabalho inicial 

e que pretende adotar como passos seguintes uma discussão mais ampla sobre os limites 

da migração internacional no Brasil e das medidas que podem arrefecer o impacto do 

envelhecimento das estruturas etárias em relação ao mercado de trabalho. 
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