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Resultados sobre a projeção populacional brasileira de 2.000 até 2.060 por um viés previdenciário 

 

Na atualidade se debate muito na sociedade brasileira sobre os resultados de projeções de sua população pelas próximas décadas e os impactos 

que tal dinâmica trará para sistemas públicos de previdência, rede de atendimento e variedade de terapias na área de saúde pública, rede pública 

de ensino, infraestrutura urbana, mudanças no perfil de consumo das pessoas, arrecadação de impostos e gastos públicos, dentre muitos outros. 

Tais debates nada têm de simples, nem mesmo do ponto de vista de modelos matemáticos e da construção de cenários, isto porque mudanças 

na composição da população trazem reflexos simultâneos para todos os itens listados acima e, tais reflexos, detêm potencial para eles próprios 

gerarem mais efeitos sobre todos; além disso o número de variáveis é expressivo para a descrição de algumas partes do problema. Como na 

própria dinâmica populacional, onde cenários mais inseguros e de custos maiores podem acelerar o processo de envelhecimento populacional. 

Este trabalho apresenta os resultados de projeção populacional divulgados pelo IBGE em seu portal até o ano de 2060, explorando aspectos de 

viés previdenciário tanto pelo lado da arrecadação direta do governo com o emprego como também pelo viés econômico do potencial de 

consumo. Tais dados se prestam como uma das fontes relevantes para trabalhos relacionados com impactos e transformações em problemas de 

Governo e de microeconomia, uma vez que a dinâmica populacional é uma das principais variáveis destes problemas. 

Os arquivos com os dados podem ser obtidos nos seguintes endereços: 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html?=&t=resultados, 
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ftp://ftp.ibge.gov.br/Projecao_da_Populacao/Projecao_da_Populacao_2013/projecoes_2013_populacao_xls.zip. 

 O gráfico que segue abaixo é uma compilação geral pelo IBGE dos dados totais da população nacional entre os anos de 2000 até 2060 para faixas 

etárias de 0 anos de vida até 90 anos ou mais de vida, cada estrato colorido apresentado no gráfico diz respeito a um grupo etário. 

 

Gráfico 01: Projeção populacional brasileira de 2000 até 2060 por faixa etária. Cada estrato colorido do gráfico representa uma específica faixa etária ao longo dos anos, 

a sobreposição de cada faixa revela a totalização da população para o ano. Um efeito bastante perceptível nos estratos etários mais baixos ao longo dos anos é a sua 

diminuição, enquanto nos estratos etários mais elevados ocorre o fenômeno oposto. Fonte dos dados: IBGE.  

 

2018 
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Além das transformações nos estratos etários, pode ser notado no gráfico 01 que o ano de 2042 é aquele no qual a projeção indica a maior 

população do país, com 228.350.924 habitantes no total. Após aquele ano começa o processo de encolhimento da população brasileira. 

Em outras palavras, em mais 24 anos o país alcançará sua maior população pela projeção, com o acréscimo de mais 19 milhões de habitantes em 

relação ao presente, cerca de 9,2% a mais de pessoas. 

Observe no gráfico 01 que os estratos etários mais novos tendem a se afunilarem ao longo dos anos, enquanto os estratos etários mais elevados 

seguem comportamento contrário, sofrendo fenômeno de expansão. Tais comportamentos não lineares acontecem na formação dos estratos 

etários em maior parte por mudanças na fecundidade ao longo do tempo; mudanças em grande parte provocadas pelo próprio desenvolvimento 

populacional e econômico do país. 

Uma abordagem interessante de visualização da dinâmica populacional com viés previdenciário é a separação da população em três grandes 

grupos: um grupo de ‘jovens’, com idade até 20 anos, que nada contribuem para a arrecadação direta do governo através do emprego formal; 

outro grupo de ‘ativos’, com idade de 21 anos até 55 anos ou 65 anos, que trata daqueles que mais contribuem diretamente para a arrecadação 

direta com o emprego formal e dispõem da maior carga salarial para o consumo; e, por fim, o grupo de ‘inativos’, com idade superior a 56 anos 

ou 66 anos, com reduzida arrecadação direta e menor carga de recursos financeiros para o consumo. Tais grupos são importantes para análises 

de arrecadação previdenciária direta e evolução de custos governamentais, como o pagamento de benefícios previdenciários. Os gráficos que 

seguem são os resultados para os dois tipos de cenários para o grupo de ‘ativos’, um com o limiar em 55 anos e o outro com o limiar em 65 anos. 
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Gráfico 02: Grandes grupos etários de ‘jovens’, ‘ativos’ e ‘inativos’, ao longo dos anos na participação da formação da população brasile ira. Na compilação dos dados 

acima observa-se que a população de jovens tende sistematicamente a decair até 2060, enquanto a população de ‘inativos’ tende a aumentar sistematicamente, ambas 

seguindo uma curva logística. Já o grupo de ‘ativos’ apresenta tendência sistemática de crescimento até o ano de 2031, invertendo o comportamento a partir de então. 

Entre os anos de 2032 e 2033 os grupos ‘jovens’ e ‘inativos’ alcançariam a mesma proporção e, em conjunto, seriam cerca de 49% da população. Fonte Dados de 

Projeção Populacional do IBGE.  

 

 O resultado exibido no gráfico 02 apresenta o cenário projetado pelo IBGE quando se criam os três grupos de interesse previdenciário com o 

limiar no grupo de ‘ativos’ colocado para 55 anos. Tanto o grupo de ‘jovens’ quanto o grupo de ‘inativos’ exibem curvas logísticas de 
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comportamentos contrários, chegando a mesma proporcionalidade no período de 2032 a 2033, i.e. evento daqui a 14 anos, quando teriam por 

volta de 49% da população total do país. Se a curva do grupo de ‘jovens’ indica diminuição sistemática da população, podendo lançar discussões 

a respeito da manutenção ou até redução do gasto público com educação, a curva do grupo ‘inativos’ apresenta aumento sistêmico daquela 

população, indicando em consequência grandes discussões a respeito do aumento do gasto em saúde pública. 

Já a curva do grupo de ‘ativos’ apresenta comportamento sistemático de crescimento até o ano de 2031, decaindo após isso e quase convergindo 

para o grupo de ‘inativos’ em 2060; i.e. a partir do presente seriam mais 13 anos para a realização do pico populacional deste grupo.  
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Gráfico 03: Grandes grupos etários de ‘jovens’, ‘ativos’ e ‘inativos’, ao longo dos anos na participação da formação da população brasile ira. Na compilação dos dados 

acima observa-se que a população de ‘inativos’ tende a aumentar sistematicamente. Já o grupo de ‘ativos’ apresenta tendência sistemática de crescimento até o ano 

de 2037, invertendo o comportamento a partir de então. No ano de 2049 os grupos ‘jovens’ e ‘inativos’ alcançariam a mesma proporção e, em conjunto, seriam cerca 

de 41% da população. Fonte Dados de Projeção Populacional do IBGE.  

 

O resultado exibido no gráfico 03 apresenta o cenário projetado pelo IBGE quando se criam os três grupos de interesse previdenciário em outro 

limite para o grupo de ‘ativos’, ou seja, com 65 anos. Tanto o grupo de ‘jovens’ quanto o grupo de ‘inativos’ exibem curvas logísticas de 
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comportamentos contrários, chegando a mesma proporcionalidade no ano de 2049, i.e. evento daqui a 31 anos, quando teriam por volta de 41% 

da população total do país. 

Já a curva do grupo de ‘ativos’ apresenta comportamento sistemático de crescimento até o ano de 2037, decaindo após isso, porém sem haver 

convergência para o grupo de ‘inativos’, guardando proporcionalidade de 2:1 em relação ao grupo ‘inativos’ no ano de 2060.  
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Gráfico 04: Proporções entre ‘ativos’ e ‘inativos’ ao longo dos anos para as duas partições de viés previdenciário. Fonte Dados de Projeção Populacional do IBGE.  

 

O gráfico 04 mostra a evolução da proporção entre os grupos de ‘ativos’ em relação ao grupo de ‘inativos’ para as duas partições de viés 

previdenciário ao longo dos anos. 
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No ano de 2018, para a partição limite de 55 anos, há a proporção de cerca 3 pessoas ‘ativas’ para 1 pessoa ‘inativa’; já na partição limite de 65 

anos esta proporção seria cerca de 7,5 para 1. Em 2042, quando a população brasileira atingir seu ápice, a proporção será de 1,5 para 1 na 

partição limite de 55 anos e, para a segunda partição, esta proporção será de 3,5 para 1; ou seja, para a partição limite de 65 anos, o ano de 2042 

muito se aproxima à realidade vivida em 2018. 

Já em 2060, a proporção é praticamente 1 para 1 na partição de 55 anos e de 2 para 1 na partição de 65 anos.  

Ainda pelo ponto de vista da arrecadação previdenciária direta sobre o trabalho formal, é importante analisar a evolução da diferença de pessoas 

no grupo de ‘ativos’ com as pessoas nos demais grupos, sendo o resultado tomado em relação ao primeiro grupo. Isto porque esta grandeza diz 

muito sobre a sustentabilidade da arrecadação previdenciária direta pelo trabalho: resultados negativos indicam estar havendo mais pessoas 

sem trabalho formal na população e resultados positivos indicam estar havendo mais pessoas com trabalho formal. Naturalmente, para a 

segurança de manutenção do sistema de Seguridade Social, é mais confortável a existência de um número maior de eventos de arrecadação do 

que o de pagamento de benefícios. O gráfico 05 apresenta os resultados para as duas definições de grupo ‘ativo’. 
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Gráfico 05: Curvas das proporções da diferença entre arrecadados diretos e não arrecadados diretos pelo trabalho formal e em relação ao grupo de ‘ativos’. A informação 

extraída dos dados acima é que aquele grupo de ‘ativos’ definido com o limiar em 55 anos mantém apenas um curto período de resultados positivos e com baixa 
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proporção de vantagem em relação àquele grupo; já a curva com a definição de limiar aos 65 anos apresenta resultados positivos ao longo de toda a cobertura dos 

dados. Fonte Dados de Projeção Populacional do IBGE.  

 

Aquilo apresentado no gráfico 05 revela que o particionamento do grupo de ‘ativos’ com limiar em 55 anos apresenta somente um único e 

pequeno período com o predomínio maior do evento de arrecadação direta com o trabalho dentro do perfil global da população, sendo este 

período iniciado em 2008 e se estendendo até 2035 e, mesmo assim, resguardando baixa margem de folga com o máximo registrado em 2024 

com apenas 6,4%. Após 2035 o resultado passa a ser sistematicamente negativo e com taxa de redução significativa, sendo em 2040 alcançado 

o resultado de -7,7%. 

Quando considerado o grupo de ‘ativos’ com limiar em 65 anos o resultado é a inexistência de períodos negativos até 2060, ou seja, estando 

assegurado que os eventos de arrecadação direta com o trabalho formal na população predominam globalmente dentro dela. O máximo é 

alcançado em 2029 com 38,7% e o mínimo após 2018 é o ano de 2060 com 20,6%. Em relação ao cenário anterior, não apenas apresenta a 

segurança de predominância de eventos de arrecadação direta como também as margens de vantagem em relação ao grupo de ‘ativos’ são bem 

maiores do que o máximo identificado antes.  
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Gráfico 06: Proporção de pessoas com idades superiores aos 20 anos, caracterizadas como aquelas com capacidade de consumo próprio. Fonte Dados de Projeção 

Populacional do IBGE.  

 

Dado muito importante de ser apresentado também é a evolução da proporção da população com capacidade própria de consumo, seja em 

razão do trabalho, seja em razão da administração do patrimônio, seja em razão do recebimento de benefício social ou previdenciário, 
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considerado aqui como aquela parcela com idade superior aos 20 anos. É importante porque o outro viés das receitas de financiamento da 

Seguridade Social é a atividade econômica, através da tributação de faturas e de serviços, bem como do lucro das empresas; e, quanto maior a 

proporção de pessoas com capacidade própria de consumir, maior o potencial de aumento do consumo daquela população. 

Os dados do gráfico 06 revelam sistemático crescimento desta proporção na sociedade brasileira até o ano de 2060. Sendo o resultado para o 

ano de 2018 a proporção de 68,4% da população; para 2042, ano do ápice da população, 78,1%; e, para 2060, 81,2% da população. 

 

Síntese dos resultados 

Os resultados exibidos anteriormente são reunidos e apresentados nas tabelas abaixo. 

Pico populacional: 2042 

 ‘Ativos’ com limite em 55 anos ‘Ativos’ com limite em 65 anos 

Igualdade entre os grupos ‘inativos’ 

e ‘jovens’ 
2032/33 com 49% da população 2049 com 41% da população 

Pico populacional no grupo de 

‘ativos’ 
2031 2037 

Proporção entre ‘ativos’ e ‘inativos’ 

em 2018 
3:1 7,5:1 
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Proporção entre ‘ativos’ e ‘inativos’ 

em 2042 
1,5:1 3,5:1 

Proporção entre ‘ativos’ e ‘inativos’ 

em 2060 
1:1 2:1 

Período de predominância da 

arrecadação com o trabalho 
2008-2035 Todo 

Maior vantagem em eventos de 

arrecadação com o trabalho  
6,4% em 2024 38,7% em 2029 

Maior desvantagem em eventos de 

arrecadação com o trabalho 
-39,5% em 2060 20,6% em 2060 

 

Proporção com potencial próprio de consumo em 2018 68,4% 

Proporção com potencial próprio de consumo em 2042 78,1% 

Proporção com potencial próprio de consumo em 2060 81,2% 

 

Toda a abordagem de análise da evolução populacional com viés previdenciário aqui realizada consiste em duas frentes: (1) uma pelo lado da 

arrecadação direta com o trabalho formal e o outro (2) pelo lado econômico, com a arrecadação em faturas de produtos e serviços além do lucro 

das empresas. 

Considerando a primeira frente, os resultados obtidos para a adoção dos dois limiares de definição do grupo de ‘ativos’ mostram um cenário 

futuro mais confortável para o limiar de 65 anos. Em especial por ele poder apresentar até o final de 2060 proporções positivas de arrecadações 
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dentro da população e com margens de vantagem bem maiores do que o melhor resultado na outra possibilidade. A realidade projetada para o 

grupo de 55 anos é, ao contrário, bastante severa neste aspecto, acumulando em 2060 o resultado de -39,5%. Além disso, por apresentar maiores 

proporções de ‘ativos’ em relação aos ‘inativos’ em relação ao outro limiar. Tais características são mais favoráveis para a manutenção de um 

sistema de Seguridade Social baseado na solidariedade e universalidade dos seus beneficiários, uma vez que assegura em tese haver mais eventos 

de arrecadação direta com o trabalho formal do que com a concessão de benefícios previdenciários. 

Já a frente econômica, com a arrecadação para a Seguridade Social sendo feita por tributação das faturas de bens e de serviços, bem como do 

lucro das empresas, o simples envelhecimento da população trás movimento favorável com o aumento de pessoas com capacidade própria para 

o consumo -- de 68,4% em 2018, passando para 78,1% em 2042 e chegando a 81,2% em 2060 – que trás maior potencial de aumento dos eventos 

tributários relacionados com o consumo. Tal movimento favorável mesclado com o cenário de ‘ativos’ definidos com limiar até 65 anos, merece 

ser destacado, trás impulso maior de sinergia econômica em razão de haver a predominância de grupo maior de pessoas ao longo do tempo com 

maior poder econômico em função de recebimento de salários/dividendos e não de benefícios previdenciários, em outras palavras, a 

manutenção do grupo social com a maior capacidade própria de consumo.   

 

Comentários finais 

Os resultados apresentados neste trabalho tratam de leituras dos dados da projeção populacional disponibilizados pelo IBGE em seu portal, 

sendo as divisões dos grupos colocadas por critérios de características gerais do sistema previdenciário atual e de alteração proposta. Todas as 
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leituras dizem sempre à dinâmica populacional e, assim, não ao problema do equilíbrio fiscal da Seguridade Social. É fato que a dinâmica 

populacional indica pontos de vulnerabilidade e de oportunidade para o equilíbrio do sistema, porém não é ela sozinha que o avalia; e isto 

precisa ser destacado. 

Porque o equilíbrio fiscal da Seguridade Social é, em última análise, não um problema de equilíbrio populacional, mas um equilíbrio financeiro. 

E, sendo financeiro, muitas outras variáveis não populacionais entram em jogo. Já nos resultados apresentados anteriormente observa-se a 

concorrência contrária do ponto de vista financeiro num fenômeno populacional: se o envelhecimento da população trás menor arrecadação 

direta com o trabalho e maiores despesas com a concessão de benefícios previdenciários e gastos em saúde, este mesmo envelhecimento 

aumenta o potencial de consumo próprio e, em consequência, ao aumento da arrecadação pelo consumo e pelo lucro das empresas. Qual o 

resultado desta concorrência? Eis aqui o problema financeiro aparecendo. 

Cabe também ser dito que o debate maior nos meios de comunicação é a respeito do equilíbrio da Previdência Social; no entanto, a Previdência 

é um dos três grandes pilares do sistema de Seguridade Social – previdência, saúde e assistência --. Além disso, o que é financiado é a Seguridade 

Social. E o financiamento dela se dá por toda a sociedade, de forma direta ou indireta, mediante recursos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de contribuições sociais. São fontes diretas de receitas: os débitos realizados por empresas sobre a remuneração paga 

ou creditada aos segurados, os débitos realizados sobre o salário de contribuição dos trabalhadores, os débitos sobre o faturamento e o lucro de 

empresas e as receitas de prognósticos, dentre outros. Logo, o problema do equilíbrio fiscal passa pela análise de projeções de todas as fontes 

de receitas em função das mudanças populacionais, assim como a análise de todas as despesas de cada pilar da Seguridade Social em função das 

dinâmicas populacionais. 
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A quem interessar a complexidade envolvida no problema real para se fazer projeções financeiras pelo lado de algumas receitas e das despesas 

apenas da Previdência, consulte o portal www.previdencia.gov.br/dados-abertos/. 

Por fim, cabe o comentário de que os resultados  apresentados particionando o grupo de ‘ativos’ num cenário de limiar de 55 anos e em outro 

de 65 anos são uma grosseira aproximação da realidade para viés previdenciário; isto porque não é possível anular uma realidade para passar 

para a outra, pessoas com direitos adquiridos irão mantê-los na ocorrência de mudanças e, desse modo, parte da realidade de um se propaga 

para a do outro. Eis que seja improvável a efetivação de todo o potencial de oportunidade apresentado no cenário de 65 anos. Por outro lado, 

toda a vulnerabilidade identificada na realidade presente de 55 anos dispõe de chances de completa efetivação. 

Que este trabalho dê a todos leitores uma ideia da complexidade técnica envolvida no problema para não o tratar nas discussões como uma 

posição meramente ideológica, mas sim como uma rigorosa questão de análise matemática da realidade para o apontamento de oportunidades 

e possibilidades; estas últimas, sim, alvos de discussões políticas. 
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