
Mudanças
demográficas
e sociais 
Desigualdade nas trajetórias
demográficas globais



Megatendências | Mudanças demográficas e sociais 2 | 4

Desigualdade nas trajetórias demográficas globais

1927
A população mundial atinge 2 bilhões de pessoas

1950
A expectativa de vida é de 48 anos

1960
A primeira pílula contraceptiva oral é introduzida

1965-1970
A taxa de crescimento populacional é de 2,1%

1974
A população mundial atinge 4 bilhões de pessoas

1979
A China adota a política do filho único

2011
A população mundial atinge 7 bilhões de pessoas

2016
Termina a política do filho único na China 

2018
O número de pessoas com 65 anos ou mais supera o de crianças

com menos de 5 2019
A expectativa de vida atinge 72,6 anos

Novos núcleos populacionais. A expectativa de vida 
melhorou e a fertilidade diminuiu durante os anos da política 
do filho único na China. Espera-se que a população da 
China atinja um pico por volta de 2025 e depois comece a 
diminuir gradualmente. A Índia, com sua população mais 
jovem e uma taxa de crescimento de mais de 1%, 
ultrapassará a China como o país com maior população do 
mundo até 2027. Com sua atual taxa de crescimento de 
2,5%, muitos projetam que a Nigéria terá uma população de 
400 milhões até 2050 e ultrapassará os Estados Unidos 
como o terceiro país com maior população do mundo.

Trabalhadores migrantes e desempregados. Os 
desastres naturais, a mudança climática, a instabilidade e a 
violência estão deslocando dezenas de milhões de pessoas. 
A forma como os países e as empresas absorvam, treinem e 
desenvolvam esta população determinará os mercados de 
trabalho durante a próxima década.

Expectativas futuras
As trajetórias demográficas não mostram sinais de melhoria. 
A população mundial continuará crescendo, com a maior 
parte do crescimento vindo dos países menos 
desenvolvidos, muitos dos quais estão projetados para 
dobrar em população. Mais da metade do aumento previsto 
da população mundial se concentrará em apenas nove 
países: Índia, Nigéria, Paquistão, República Democrática do 
Congo, Etiópia, Tanzânia, Indonésia, Egito e Estados Unidos. 
A África Subsaariana será responsável por grande parte do 
crescimento populacional nas próximas décadas e, até 
2050, mais de um quarto da população mundial viverá na 
África.

Em regiões com uma população em idade de trabalho em 
rápido crescimento, há uma oportunidade para um 
"dividendo demográfico", ou seja, um crescimento 
econômico acelerado impulsionado por condições 
demográficas favoráveis, mas alguns países em 
desenvolvimento continuarão lutando contra o desemprego 
e o descontentamento da população, sobrecarregando 
economias já em dificuldades e diminuindo sua 
estabilidade. As empresas que desejam desenvolver ou 
transferir operações para ganhar este dividendo devem 
considerar cuidadosamente a estabilidade e a transparência 
do Estado. Além disso, é provável que estes países sejam 
exportadores de mão-de-obra qualificada e não qualificada 
para outros países através de esquemas de imigração e 
trabalhadores migrantes formais, bem como absorvendo 
populações deslocadas e refugiadas.

Espera-se que as sociedades com populações em 
envelhecimento e taxas de natalidade em declínio, algumas 
das maiores hoje, continuem a tendência, levando a um 
envelhecimento da população global. A expectativa de vida 
global é projetada para atingir 77,1 anos em 2050, contra 
72,6 anos em 2019. Em 2050, existirão mais do dobro de 
pessoas com mais de 65 anos de idade que crianças com 
menos de 5 anos de idade. É provável que o 
envelhecimento da população sobrecarregue as redes de 
segurança social e os sistemas de saúde dos governos. 
Também ocorrerá uma mudança nos mercados de trabalho. 
Nesses países, a diminuição do crescimento populacional e 
a maior expectativa de vida estão limitando o crescimento 
da população atual em idade de trabalho. Os governos 

proporção de adultos maiores na sua população, devido ao 
aumento da expectativa de vida global. Em 2018, pela 
primeira vez na história, o número de pessoas com 65 anos 
ou mais superou o de crianças menores de 5 anos. Porém, 
estas mudanças são particularmente perceptíveis em países 
da América do Norte, Europa e partes da Ásia.

A juventude está em alta. Apesar do lento crescimento 
populacional global, um quarto da população mundial tem 
menos de 14 anos, e a maioria dos jovens do mundo vive 
em países em desenvolvimento. A maioria da população 
jovem da história humana está amadurecendo; as 
sociedades do Oriente Médio, África, América Latina e Sul 
da Ásia estão experimentando um crescimento juvenil. A 
idade média na Nigéria é de 19 anos e, no Níger, 50% da 
população tem menos de 14 anos.

Acontecimentos atuais
Redução da taxa global de natalidade. À medida que o 
mundo se aproxima dos 8 bilhões de habitantes, a 
população mundial está em seu ritmo mais lento desde 
1950. Fatores como maior acesso à educação e aos 
contraceptivos, atraso na idade de casamento, aumento da 
participação da força de trabalho feminina e urbanização 
contribuíram para reduzir as taxas de natalidade aos níveis 
mais baixos da história. Mesmo onde as taxas de 
crescimento populacional permanecem relativamente altas, 
como na África Subsaariana, o crescimento tem diminuído 
gradualmente.

O envelhecimento da população. Quase todos os países 
estão experimentando um crescimento no número e na 

continuarão aumentando a idade da aposentadoria, tanto 
para aumentar os recursos trabalhistas quanto para reduzir a 
carga sobre os sistemas de aposentadoria.

O envelhecimento das economias dependerá de ganhos de 
produtividade, importação de mão-de-obra do exterior e 
políticas públicas que incentivem os adultos maiores a 
trabalhar além da idade tradicional da aposentadoria para 
impulsionar o crescimento econômico. O envelhecimento 
da população é um desafio demográfico comum nos países 
desenvolvidos, que tiveram décadas para se ajustar 
gradualmente à medida que suas populações envelheceram 
devido aos avanços nos cuidados de saúde e educação, 
assim como ao aumento da renda.

Para a China, que durante décadas aproveitou os benefícios 
de uma força de trabalho jovem em seu setor de 
manufatura, esta mudança demográfica mais rápida 
provocada pela política do filho único apresenta vários 
desafios. Até 2050, mais de 300 milhões de chineses terão 

mais de 65 anos de idade, o que pressionará os sistemas 
sociais e de saúde do país. No setor manufatureiro, a 
mão-de-obra excedente começará a diminuir, os salários 
dos trabalhadores aumentarão e a rentabilidade do setor 
poderá sofrer. Alguns argumentaram que estas mudanças, 
combinadas com a guerra comercial EUA-China e as 
consequências da crise da COVID-19, poderiam levar a uma 
transferência de empregos de manufatura chinesa para 
outros países com maior população em idade de trabalhar e 
salários mais baixos. Ao contrário destas previsões, a 
disponibilidade de mão-de-obra barata não será mais o 
fator mais importante ao considerar um processo de 
fabricação, especialmente porque as empresas estão 
incorporando cada vez mais automação e tecnologia da 
Indústria 4.0, reduzindo a mão-de-obra no processo de 
produção. Outros fatores, tais como tempo reduzido de 
colocação no mercado e flexibilidade para responder às 
necessidades dos clientes, conduzirão as empresas a uma 
abordagem mais flexível e regional da cadeia de 
fornecimento e da gestão da fabricação.
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