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1 A população segundo os setores de produção

Uma das formas de estudar a população de um país é classificá-la de acordo com os setores de 

produção. Existem três setores de produção básicos. O setor primário reúne as atividades 

agropecuárias, extrativistas, a pesca e a silvicultura. O setor secundário abrange as atividades 

industriais e a construção civil. O setor terciário agrupa as atividades de comércio e de prestação de 

serviços, como o sistema bancário, a administração pública, as atividades de saúde, educação, 

saneamento básico, transportes, telefonia etc.

Em razão dos avanços científicos e tecnológicos, entretanto, muitos estudiosos apontam a existência 

do setor quaternário, que compreende as atividades humanas relacionadas à busca de novas 

tecnologias e conhecimentos — tecnologia da informação e comunicação —, das quais a informática, a 

cibernética e a robótica e outras fazem parte. O conhecimento, ao tornar-se valiosa mercadoria 

comercializada no mundo e por exigir mão de obra altamente qualificada, transformou-se em setor de 

produção da economia, o quarto setor.
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Setor primário: esse ramo de atividade produtiva está vinculado ao desenvolvimento da 

agricultura, pecuária e ao extrativismo (vegetal, animal e mineral). Esse setor produz matéria-prima 

para o abastecimento das indústrias.
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Setor secundário: atua no sistema industrial, enquadrando a produção de máquinas e 

equipamentos, produção de bens de consumo, construção civil e geração de energia. Nesse caso o 

setor em questão atua no processamento da produção do setor primário, além de promover a 

distribuição dos produtos em forma de atacado.
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Setor terciário: está diretamente ligado à prestação de serviços (nesses estão professores, 

advogados e profissionais liberais em geral) e comércio em geral. O setor terciário está 

diretamente ligado ao comércio varejista. Atualmente, a distribuição da população 

economicamente ativa nos setores da economia sofreu uma significativa mudança com o 

aumento do setor terciário.
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Setor quaternário e um setor econômico que inclui os serviços altamente intelectuais tais 

como investigação, desenvolvimento e inovação. Tradicionalmente se considera como uma 

parte do setor terciário, mas sua importância cada vez mais crescente e diferencial tem feito 

que alguns autores destaquem sua consideração como um setor aparte dos outros.

Inclui a indústria de alta tecnologia, de tecnologias da informação e das telecomunicações e 

algumas formas de investigação cientifica, assim como a educação, a consultoria e a indústria 

da informação.
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•A distribuição da população e os setores de produção

Segundo o IBGE, a população economicamente ativa (PEA) é o conjunto de indivíduos que 

trabalham ou estão em busca de emprego e compõe o potencial de mão de obra com que podem 

contar os setores produtivos.

Conhecer o número de pessoas que trabalham em cada setor, ou a participação de cada setor na 

PEA, é importante para fornecer dados para a avaliação da economia de um país e para o 

planejamento socioeconômico.
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2 Mulheres e desigualdades no mercado de trabalho

No Brasil, o número de mulheres na população supera o de homens em quase todas as regiões. 

Isso ocorre porque as mulheres apresentam maior longevidade, com expectativas de vida maiores.

Nas últimas décadas, a sociedade brasileira atravessou importantes transformações políticas, 

econômicas e sociais que afetam mulheres e homens de maneiras diferentes. Uma delas é o 

crescimento da presença das mulheres no mercado de trabalho, aumentando, em consequência, sua 

participação na PEA e garantindo a elas maior autonomia.
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•Mulheres e homens: desigualdade de rendimentos

Nos últimos anos, estudos vêm apontando uma tendência contínua de redução da desigualdade 

salarial entre homens e mulheres no Brasil. Entre outros fatores, o aumento da renda das mulheres 

está relacionado à conquista de maior espaço na vida pessoal, familiar e na sociedade e ao combate à 

desigualdade entre os gêneros. Em 2017, nos dados referentes ao Brasil, as mulheres receberam, em 

média, 77,5% do rendimento de trabalho dos homens.
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•Mulheres chefes de família

No Brasil, o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho e sua maior autonomia 

financeira vêm contribuindo para o aumento da proporção de famílias chefiadas por mulheres, isto é, 

vem crescendo a proporção de famílias que têm a mulher como responsável pelo sustento da casa. Isso 

significa que cada vez mais famílias vivem a situação de não terem pessoas do gênero masculino como 

chefes de família. 
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•Avanços na escolaridade feminina

No Brasil, as mulheres vêm superando os homens nos indicadores educacionais relativos aos ensinos 

médio e superior completos.

As mulheres tendem a ter mais qualificação para entrar no mercado de trabalho, mas isso ainda não 

se reverte em salários mais elevados para a população feminina ocupada. Embora muitas estejam 

alcançando cargos de chefia em empresas públicas e privadas, uma parcela expressiva das mulheres 

ainda ocupa postos de trabalho com menor nível de proteção social, ou seja, sem carteira de trabalho 

assinada, como é o caso de muitas trabalhadoras domésticas, apesar de a legislação exigir.

Cabe observar, contudo, que a proporção de estudantes, tanto homens quanto mulheres, é ainda 

muito baixa no Brasil, o que compromete a qualificação da mão de obra e o desenvolvimento social e 

econômico do país.
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3 O trabalho infantil no Brasil

No Brasil, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbem expressamente 

o trabalho infantil, permitindo o trabalho de aprendizes a partir dos 14 anos. Apesar de o trabalho 

infantil ter diminuído nos últimos anos, segundo o IBGE, em 2016 ainda havia cerca de 1,8 milhão de 

crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos trabalhando no país. Esses menores, além de terem 

sua formação escolar prejudicada, muitas vezes estão expostos a ambientes de trabalho que 

comprometem seu desenvolvimento biológico e psicológico.
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A pirâmide etária do Brasil

A pirâmide etária representa graficamente a quantidade de pessoas de uma população, segundo as 

faixas de idade e o sexo. Considerando a queda das taxas de fecundidade e natalidade e o aumento da 

expectativa de vida, as pirâmides etárias do país vêm sofrendo alterações.

Observa-se que, na pirâmide etária de 2020, a base se apresenta menos larga em relação à de 1980; 

isso se deve à queda das taxas de fecundidade: em 1980, a população brasileira entre 0 e 19 anos 

correspondia a 49% da população total, passando para 29% em 2020.

Na pirâmide de idades de 2020, o pico alargou-se em relação à de 1980. Isso ocorreu porque o 

brasileiro está vivendo maior número de anos, consequência da melhoria das condições de vida.



19



20

•O “bônus demográfico” no Brasil

De acordo com estudos demográficos, até 2020 o Brasil passou por um período no qual o número de 

pessoas em idade economicamente ativa superou muito o de crianças e idosos, considerados 

dependentes. Esse período, denominado bônus demográfico, é considerado favorável à economia de 

um país, pois significa maior número de trabalhadores e menores gastos com pessoas que não 

participam da PEA.

A partir de 2020, estima-se um aumento da proporção de idosos na população geral. A expectativa é 

que a população brasileira com mais de 60 anos vai mais do que triplicar nas próximas quatro décadas: 

de pouco mais de 20 milhões em 2010, atingirá cerca de 65 milhões de habitantes em 2050, alterando o

perfil da pirâmide etária brasileira.
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•Os efeitos do envelhecimento da população

Com o aumento da população idosa, o Estado brasileiro, que financia e administra sistemas públicos 

de saúde e de previdência social, deverá se preparar para maiores gastos com saúde e aposentadoria 

dos idosos. Em relação à saúde, o aumento dos gastos dependerá da qualidade de vida da população, 

o que impõe ao Estado e à sociedade em geral a necessidade de buscar ações que garantam um 

envelhecimento mais saudável para as pessoas.

Outro ponto importante é a disponibilidade de ajuda familiar para esse grupo. Geralmente, com o 

avanço da idade, as pessoas passam a necessitar de maior apoio e cuidado familiar. Isso é preocupante 

quando se considera que essa ajuda poderá ser afetada pela maior participação dos membros da 

família no mercado de trabalho.
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Pressionados por envelhecimento, japoneses querem mudar fama de país fechado

Tóquio planeja usar Olimpíada para se mostrar tolerante e aberta a estrangeiros

Pressionado pelo envelhecimento de sua população, o Japão quer mudar sua fama de país 

fechado. Para isso, pretende usar a Olimpíada de Tóquio para se mostrar ao mundo como uma 

nação diversa, tolerante e aberta para estrangeiros, segundo pesquisadores, analistas e o 

próprio governo. Mas isso será feito de uma maneira gradual, sem grandes alterações na 

legislação.

Mesmo assim, é uma mudança e tanto para um país que, até meados do século 19, 

praticamente não permitia a entrada de estrangeiros e que até hoje possui leis de imigração e 

cidadania bastante restritivas se comparadas a outros países democráticos e desenvolvidos.


