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  A população brasileira está passando por um momento de transição demográfica, onde há 

uma redução na proporção de crianças e um aumento na proporção de idosos. A literatura supõe 

que essa transição esteja relacionada ao crescimento econômico, de forma que regiões com 

menor taxa de dependência (proporção de crianças e idosos na população em idade ativa) devem 

apresentar maior crescimento econômico e também aborda que há uma relação negativa entre a 

mudança demográfica e esse crescimento econômico. Portanto, esta pesquisa tem por objetivo 

investigar as relações e os impactos entre a mudança demográfica e o crescimento econômico no 

Brasil e no Estado de Santa Catarina numa perspectiva espacial; para isso, foram feitas revisões 

de literatura sobre o assunto, para melhor conhecimento do que já foi analisado por outros. 

  A metodologia utilizada na pesquisa contém a técnica de Análise Exploratória de Dados 

(AEDE) a qual foi usada por, segundo Maranduba Júnior (2007), ser um método que tem por 

objetivos descrever a distribuição espacial da(s) variável(is) em análise, os padrões de associação 

espacial (clusters espaciais), bem como verificar a forma da associação (estacionária ou não) e a 

existência de observações atípicas (outliers). Além disso, a autocorrelação espacial é também 

importante, pois permite que, mediante efeitos de transbordamento espaciais (spillover), dados de 

uma localidade ou região podem influenciar dados de outra localidade.    

  Para a continuação da pesquisa e sua atualização, foram feitas novas revisões de literatura, 

com artigos mais recentes sobre o assunto estudado. O estudo de Melo (2016) buscava analisar 

alguns fenômenos demográficos e fiscais que estão conectados e ver se esses podem impactar na 

Seguridade Social e na sociedade, segundo o autor, o envelhecimento populacional muda à 

estrutura da pirâmide etária da população, uma vez que o número de idosos é maior que o de 

crianças, porém, no Brasil, esse envelhecimento deve-se a queda na fecundidade, pois os casais 

estão optando por ter cada vez um número menor de filhos, e não realmente pela longevidade, 

pelos idosos estarem vivendo mais anos de vida. 

  Em relação à gestão das políticas públicas e o tamanho da população, o ideal seria que 

fossem constantes, porém as mudanças ao longo do tempo são inevitáveis, assim, as mudanças 

nas políticas públicas são precisas para acompanhar as da composição etária da população, 

conforme Melo (2016). Além da previdência, boas políticas nas áreas da saúde e assistência 

possibilitariam que as mulheres pudessem ser cada vez mais ativas no mercado de trabalho, já 

que os idosos poderiam ter mais amparo e não serem totalmente dependentes de seus cuidados.  

  De acordo com Alves (2015), após ocorrer o fenômeno da transição demográfica a 

atenção voltou-se para os impactos que as mudanças na pirâmide etária populacional poderiam 

trazer para o desenvolvimento do país, tanto o econômico quanto o social. Para ele, o bônus 

demográfico ou janela de oportunidade, acontece quando há uma redução na razão de 
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dependência demográfica, isto é, quando a população economicamente ativa (PEA) é maior que o 

número de crianças e idosos na população total. Entretanto, ainda conforme o autor, o Brasil, com 

sua conjuntura atual, não está sabendo aproveitar este momento do bônus demográfico, utilizando 

políticas macroeconômicas que estão antecipando o fim desta janela de oportunidades.  

  Ainda tratando da transição demográfica no Brasil, mas ligando-a ao mercado de trabalho, 

produtividade e educação, Ávila e Machado (2015) abordam que atualmente o país se encontra 

com a maior parcela da população em idade economicamente ativa, isso ajuda no crescimento 

econômico, porém é importante aumentar a produtividade da mãe de obra, e uma das maneiras 

seria por meio da melhoria na qualidade da educação. Os autores também relatam que a 

população em idade ativa (PIA) é hoje mais qualificada e que segundo os dados analisados os 

principais avanços da educação foram no ensino superior.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


