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RESUMO 

Perspectivas apontam que, em um futuro breve, ocorrerá o envelhecimento da população. Esse 

fato refletirá em vários âmbitos, inclusive o econômico. Dado que o bem-estar e a perspectiva 

de vida da população idosa apresentam aumentos, vê-se que eles tendem a continuar no 

mercado de trabalho de modo a complementarem sua renda familiar. Entretanto, os mesmos 

enfrentam dificuldades em chegarem aos locais de trabalho. O panorama atual da mobilidade 

nas cidades brasileiras demonstra que a população atual não é totalmente atendida pelo sistema 

de transporte e, quando são, sofrem com os efeitos do trânsito, que impacta diretamente no 

tempo de deslocamento. Sabe-se que vários fatores interferem na inserção no mercado de 

trabalho, dentre eles a renda, a idade e a raça. Porém, poucos estudos analisam o impacto do 

tempo de deslocamento no acesso do idoso ao mercado de trabalho. Neste contexto este estudo 

objetiva avaliar o impacto do tempo de deslocamento na oferta de horas de trabalho do idoso 

na Região Metropolitana de Goiânia. Para tal, fez-se uso de regressões lineares múltipla, onde 

verificou-se que o tempo de deslocamento é um fator decisivo na oferta de horas trabalhadas 

pelo idoso, seus efeitos impõe uma redução de 15 a 30% das horas trabalhadas semanalmente. 

Essa magnitude impacta em maior grau os idosos que são acometidos por alguma 

vulnerabilidade social, podendo ser um fator impeditivo de acessibilidade e mobilidade.  

Palavras-chave: tempo de deslocamento. mercado de trabalho. idoso. mobilidade urbana. 

acessibilidade urbana. 
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ABSTRACT 

Prospects point to a brief future that the aging population. This fact will reflect in several areas, 

including the economic one. Given that the well-being and life of the elderly population will 

increase prospects, it can be seen that they will increase prospects in the labor market in order 

to supplement their family income. However, the same problems in getting to the workplace. 

The current panorama of mobility in Brazilian cities demonstrates that the current population 

is not fully served by the system and, when they are, they suffer from the effects of traffic, 

which directly impacts travel time. It is known that several factors interfere with the insertion 

in the labor market, including income, age and race. However, few studies analyze the impact 

of commuting time on the access of the elderly to the job market. In this context, this study 

aims to evaluate the impact of commuting time on the offer of working hours for the elderly in 

the Metropolitan Region of Goiânia. In order to reduce the supply of linear hours of work, 

redoing that the most recent working hours are a definitive operating factor, its effects imply a 

change of 15 to 30% of the times weekly. This magnitude has a greater impact on the elderly 

who are affected by some social vulnerability, and can be an impediment to accessibility and 

mobility. 

Keywords: travel time, job market, elderly, urban mobility, urban accessibility. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo o IBGE (2021) a população brasileira atual é de aproximadamente 212,9 

milhões de habitantes, e deste montante, 10,15% são idosos. Apesar do Estatuto do Idoso (2003) 

definir como idosas as pessoas com idade superior a 65 anos, todos os estudos conduzidos pelo 

IBGE contemplam as faixas etárias a partir de 60 anos1. 

Estimativas demográficas apontam que o percentual de idosos na população brasileira 

chegará, no ano de 2060, a 25,49%. Esse resultado tem sido esperado em decorrência da queda 

estimada na taxa de natalidade, cerca de menos 4,5% entre os anos de 2021 e 2060. Soma-se a 

esse fato, as variações na taxa de mortalidade, que, em média, poderão se configurar inferiores 

a 4,29%, entre os anos de 2021 a 2060 (IBGEa, 2021). 

Nesse contexto, espera-se que, em cerca de 40 anos, a população idosa ultrapasse o dobro 

da atual. Tal crescimento impactará não somente a pirâmide etária, mas, também, a sociedade, 

a economia, a cultura e o espaço físico urbano. À medida que a essa temática vai se conferindo 

importância, surge a necessidade de repensar o funcionamento de todos os setores da sociedade, 

com o intuito de ajustá-los e, assim, incluir a população idosa da forma mais adequada possível 

(BARRETO, 2012; GOMES e CAMACHO, 2017). 

A fim de se garantir, não somente a longevidade e a efetiva inclusão dos mesmos, mas 

também a liberdade e o envelhecimento ativo, os artigos 3º, 26º, 27º e 28º do Estatuto do Idoso 

garantem a eles o direito, dentre outros, à vida, à saúde, ao esporte, ao lazer e a exercer 

atividades profissionais, respeitando suas condições físicas, intelectuais e psíquicas, sem 

nenhuma discriminação e com incentivos oferecidos pelo Poder Público (BRASILa, 2007).  

Decorrente das melhorias no bem-estar, do aumento da expectativa de vida e do cenário 

adverso esperado para a previdência social brasileira2, nota-se que o idoso tende a permanecer 

por mais tempo no mercado de trabalho, inclusive àqueles aposentados. Queiroz e Ramalho 

(2009) e Wajnman, de Oliveira e de Oliveira (2004) constataram uma heterogeneidade na 

participação dos idosos no mercado de trabalho, tal variação está relacionada a atributos como 

renda, raça, escolaridade e gênero, e, de acordo com as tendências demográficas espera-se o 

crescimento da proporção de idosos na PEA (População Economicamente Ativa). 

 
 
1 Este estudo seguirá a classificação do IBGE, para fins de comparabilidade dos seus resultados. 
2 Segundo estudo realizado pelo IPEA (2017), a relação esperada para o ano de 2060 é uma queda no 

número de contribuintes e um crescimento no número de beneficiários da Previdência Social, caso as regras de 
atuais de elegibilidade perpetuem até o período analisado. Neste cenário, constata-se uma tendência no crescimento 
das despesas com aposentadorias e pensões, alcançando 19% do PIB até 2060. Esse valor será insustentável, dadas 
as regras e as condições aplicadas até o momento. 
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Em contrapartida Furtado (2005) e Queiroz e Ramalho (2009) apresentam que em países 

desenvolvidos, tais como França, Holanda e Alemanha, tal propensão é oposta, ou seja, os 

idosos tendem a sair do mercado de trabalho a partir dos 60 anos. Essa tendência em países 

desenvolvidos, como os citados, pode indicar a existência de melhores políticas públicas 

voltadas a qualidade de vida após a aposentadoria ou um planejamento de aposentadoria 

semelhante, dada as características culturais e econômicas.  

Em 2001, o número de idosos incluídos na PEA eram 4,8 milhões, enquanto no ano de 

2015, o número era de 7,9 milhões, corroborando, assim, com a projeção de crescimento da 

PEA (IBGEb, 2021). Furtado (2005) indica que tal crescimento se deve ao acesso universal à 

aposentadoria, a inexistência de impedimentos legais à permanência do aposentado no mercado 

de trabalho e a inserção dos mesmos na economia informal. 

Queiroz e Ramalho (2009), Furtado (2005) e Wajnman, de Oliveira e de Oliveira (2004) 

explicaram que a permanência do idoso é, no mercado de trabalho, proveniente da necessidade 

de complementação da renda familiar. Segundo os autores, esse fato induz os mesmos a 

aceitarem salários relativamente mais baixos e a postergarem a reinvindicação da 

aposentadoria, de modo a aumentarem seu fator previdenciário. 

Embora os mais pobres tendam a continuar no mercado devido a questões relacionadas a 

renda, os melhores qualificados tendem a permanecer ativos, mesmo após se aposentarem, caso 

não trabalhem diretamente com atividades físicas, evidenciando, dessa maneira, a valorização 

de funcionários com maior experiência e grau de instrução. Outro fator relevante é que a filiação 

em sindicatos se apresenta como um auxílio a conquista de empregos formais, quando o idoso 

não possui acesso à aposentadoria (WAJNMAN, DE OLIVEIRA E DE OLIVEIRA, 2004; 

QUEIROZ E RAMALHO, 2009). 

A participação do idoso na força de trabalho é caracterizada, predominantemente, como 

do sexo masculino, sendo eles: aposentados, brancos, residentes na zona rural, possuindo, em 

média, 3,9 anos de estudo, entre 60 e 64 anos de idade, e autônomos. De acordo com a literatura 

especializada, esses dados evidenciam que a raça é um fator importante para a obtenção de 

aposentadoria ou em sua postergação.  (BARRETO, 2012; CAMARANO, 2001; WAJNMAN, 

DE OLIVEIRA E DE OLIVEIRA, 2004; QUEIROZ E RAMALHO, 2009). 

Assim, pode-se notar que vários fatores interferem diretamente na inserção do idoso no 

mercado de trabalho. Pelo olhar do idoso, a continuação da participação no mercado de trabalho 

ou sua reinserção garantem maior qualidade de vida e aumento da renda. Em relação ao 

empregador, a experiência adquirida pelo idoso é fundamental para a eficiência da organização. 

O aprofundamento em tal discussão é de extrema importância afim de se nortear políticas 
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públicas eficientes para a população (FURTADO, 2005; QUEIROZ E RAMALHO, 2009; 

WAJNMAN, DE OLIVEIRA E DE OLIVEIRA, 2004). 

Segundo Pires (2009) é fundamental garantir, por meio de políticas públicas, as 

necessidades básicas humanas de modo a promover a liberdade, a dignidade e a satisfação do 

indivíduo. Para Blanco et al (2014) a mobilidade é uma das responsáveis pela qualidade do 

envelhecimento, pois garante a manutenção da atividade cotidiana e a autonomia. Portanto, 

deve-se promover ajustes sociais e físicos para que os mesmos tenham uma mobilidade eficaz. 

Logo, surge o questionamento sobre o impacto da mobilidade dos idosos na participação 

ativa no mercado de trabalho. Segundo a Pesquisa de Mobilidade da População Urbana, 

realizada em 2017, 26% dos idosos se deslocam diariamente e 41,5% se deslocam por no 

mínimo 3 dias úteis na semana, indicando que a mobilidade dos mesmos é representativa (NTU, 

2017). 

Os principais motivos das viagens são fazer compras (31,6%), tratamento de saúde 

(25,2%) e trabalho (22,2%), entretanto a porcentagem de busca de empregos (2,2%) apesar de 

pequena é representativa. Um comparativo realizado pela pesquisa de 2017, com a edição de 

2006, demonstrou um crescimento de 5,2% nos deslocamentos para trabalho e uma redução de 

7,8% nos deslocamentos para saúde. A pesquisa realizada em 2006 mostra que 64% deles têm 

como principal meio de transporte o ônibus ou o micro-ônibus, meios pertencentes ao transporte 

coletivo (NTU, 2006; NTU, 2017). 

Com a finalidade de garantir a inclusão, mobilidade e acessibilidade desta parcela da 

população, estabeleceu-se a gratuidade no transporte coletivo pela Constituição Federal de 1988 

e pelo Estatuto do Idoso (2003) para população acima de 65 anos. Em relação aos idosos com 

idade entre 60 e 65 anos, o estabelecimento da gratuidade fica a critério do município segundo 

o Estatuto do Idoso (2003). Entretanto, dada as falhas na infraestrutura do transporte coletivo 

observadas, a mobilidade do idoso, que, muitas vezes, é restrita por sua capacidade física, é 

limitada ou impedida, resultando na exclusão do mesmo no mercado de trabalho (BLANCO et 

al, 2014). 

Com o passar dos anos, as cidades apresentaram e continuam apresentando um 

crescimento desordenado. Neste contexto, as atividades se concentram em áreas centrais e os 

domicílios se dispersam por toda cidade. Essa dispersão tem como principal condicionante a 

renda familiar. A complexidade imposta pelo uso do solo urbano, a ausência de infraestrutura 

que atenda toda a população, dentre outros fatores impactam diretamente no tempo de 

deslocamento casa-trabalho e no custo do transporte. Devido a renda ser um dos principais 
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fatores da continuação do idoso no mercado de trabalho tais fatores podem ser impeditivos 

(GOMIDE, 2003; PEREIRA et al, 2020; ITRANS, 2004). 

Wasmer e Zenou (2002) mostraram que o tempo de deslocamento afeta negativamente a 

busca por emprego, dado que tempos de deslocamento maiores são experimentados por idosos 

residentes em áreas periféricas. Fernandes (2015) demonstra, por exemplo, que o tempo de 

deslocamento é maior para mulheres do que para homens, principalmente se a mesma for pobre, 

branca e não receber auxílio transporte. Em detrimento aos resultados apresentados por Wasmer 

e Zenou (2002) e Fernandes (2015), nota-se uma ausência de estudos e evidências científicas 

sobre os efeitos do tempo de deslocamento na participação do idoso no mercado de trabalho.  

Nesse contexto, este estudo buscou responder se, além dos fatores argumentados e 

identificados na literatura, a participação do idoso no mercado de trabalho está condicionada 

aos deslocamentos até o posto de trabalho. Em linhas gerais, o principal objetivo desta pesquisa 

é avaliar os efeitos dos tempos de deslocamento na oferta de trabalho de idosos nas cidades da 

Região Metropolitana de Goiânia. 

Em termos específicos, os objetivos desta pesquisa serão: 

• Avaliar possíveis heterogeneidades espaciais dos efeitos dos tempos de deslocamentos 

na participação do idoso no mercado de trabalho, na Região Metropolitana de Goiânia; 

• Verificar se características específicas dos idosos são significativas na relação entre os 

tempos deslocamentos e a participação do idoso no mercado de trabalho, tais como faixa 

etária, sexo, raça ou cor, estado civil, renda e outras circunstâncias domiciliares, e; 

• Verificar se os deslocamentos afetam a participação dos idosos no mercado de trabalho 

de forma distinta às suas características laborais, tais como tipo do trabalho, vínculo do 

trabalho, condição de aposentadoria, jornada de trabalho, dentre outros. 

A estrutura desse trabalho é dividida em cinco capítulos. O primeiro apresenta uma 

introdução ao tema e sua importância, bem como a justificativa do estudo, o problema proposto 

e os seus objetivos. O segundo capítulo apresenta uma revisão da literatura especializada que 

analisam a relação entre o mercado de trabalho, o tempo de deslocamento e o idoso. O terceiro 

capítulo explicita o modelo econométrico e modelo empírico aplicado. O quarto capítulo 

demonstra os principais resultados, a análise e discussão dos mesmos. Por fim, o quinto capítulo 

trará as considerações finais de todo o trabalho. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

A mobilidade urbana é uma questão altamente explorada devido à complexidade imposta 

pelo espaço e as atividades nele exercidas. Segundo Fernandes (2015) o sistema de transporte 

urbano ineficiente, o grande peso do valor das passagens no salário dos usuários do transporte 

público urbano e o trânsito causado pelo grande volume de veículos automotores nas vias são 

exemplos dos problemas de mobilidade sofridos. Esses problemas são evidenciados pelo 

elevado tempo de deslocamento vivenciado ao utilizar o transporte, independentemente do 

meio, para realizar as atividades diárias. 

O desenvolvimento das cidades, em sua maioria, resultou na distribuição das atividades 

de forma não uniforme no território. Em geral, o uso do solo urbano é caracterizado com a 

centralidade das atividades econômicas e a periferização dos domicílios. Tal geometria impõe 

grandes deslocamentos da mão de obra urbana. Analisando os grandes centros urbanos, essa 

realidade induz a grandes tempos de deslocamentos casa-trabalho, enfatizando a dificuldade de 

acesso ao mercado de trabalho da população de baixa renda, que, devido aos preços mais baixos 

de moradia, residem em regiões periféricas distantes dos centros urbanos, por conseguinte, das 

oportunidades de trabalho. 

Uma busca realizada na literatura nacional demonstrou que a relação dos temas mercado 

de trabalho e tempo de deslocamento é pouco explorada, sobretudo quando soma-se a análise 

fatores específicos da população. Entretanto as variáveis utilizadas para o estudo do mercado 

de trabalho são altamente exploradas pela economia. Em contrapartida o tempo de 

deslocamento é estudado de forma mais ampla pelas áreas relacionadas com o transporte, como 

planejamento urbano e engenharia de tráfego. Porém, deve-se ressaltar que o tempo de 

deslocamento também é estudado pela economia. 

O Quadro 1 demonstra que a mobilidade urbana incide diretamente a populações 

vulneráveis e que o tempo de deslocamento é uma variável pouco analisada. Já em relação ao 

mercado de trabalho a localização das atividades impõe restrições aos trabalhadores que 

possuem baixa renda, moram distantes ou que não possuem as mesmas condições de mobilidade 

que o restante da população.
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Quadro 1. Literatura nacional que analisa os temas abordados. 
Autores Ano de 

Publicação 
Período dos 

Dados 
Origem dos 

Dados 
Resultados Principais 

Fernandes 2015 2003 a 2013 PNAD e Censo 
Demográfico 
2010 

A curva renda versos tempo de deslocamento tem formato igual a U, inicialmente ao 
aumentar a renda aumenta o tempo de deslocamento, depois ao aumentar a renda reduz o 
tempo de deslocamento. Sobre a distribuição dos usos do tempo, as mulheres com maiores 
tempos de deslocamento também são as que dedicam mais horas a afazeres domésticos. Por 
fim, também indica que a metodologia não oferece uma análise precisa por não considerar 
nenhuma variável de mobilidade. 

Gomide 2003 Anteriores a 
publicação 

Pesquisa Origem 
e Destino da 
Região 
Metropolitana de 
São Paulo, IBGE 
e outras fontes 

A inexistência de um serviço de transporte adequado implica a queda da mobilidade urbana 
dos mais pobres, restringindo suas capacidades e oportunidades. Os dados analisados indicam 
que a população de baixa renda dos grandes centros urbanos brasileiros está sendo privada 
do acesso aos serviços públicos de transporte coletivo, o que agrava a exclusão social. 

Gomes e 
Camacho 

2017 Anteriores a 
publicação 

- A atual situação demonstra que apesar de existirem leis e princípios constitucionais que 
objetivem a garantia dos direitos sociais do idoso, em especial, o acesso aos serviços, a prática 
está distante do que se propõe. Assim, deve-se promover a acessibilidade e a mobilidade afim 
de se reduzir a exclusão social e as desigualdades, promovendo a justiça social e a qualidade 
de vida urbana. 

Blanco,  et al 2014 2002 a 2012 - Deve-se adequar o transporte coletivo urbano de modo a favorecer estratégias voltadas à 
qualidade do deslocamento urbano para os idosos. 

Wajnman, de 
Oliveira e de 
Oliveira 

2014 1977 a 2002 PNAD Demonstra a tendência do crescimento da participação do idoso no mercado de trabalho e a 
necessidade de políticas públicas voltadas, principalmente, para os que mais dependem da 
renda proveniente do trabalho, sendo eles: homens, negros, chefes de família, não 
aposentados e os que realizam trabalho manual. 

Queiroz e 
Ramalho 

2009 2007 PNAD A ocupação dos idosos não se dá de forma aleatória, ela é dependente de fatores como renda, 
idade, educação, ser aposentado ou não, filiação sindical e localização regional. A 
postergação da aposentadoria pode aumentar o bem estar dos idosos e, dado os arranjos 
institucionais brasileiros, tal adiamento é estimulado. 

Furtado 2005 2003 PNAD e IBGE Para os idosos o mercado informal oferece maior benefício de renda e qualidade de ocupação. 
Entretanto, visando os melhores resultados em políticas públicas para o mercado de trabalho, 
o foco preferencial e prioritário não deve ser os idosos, pois existem parcelas populacionais 
de jovens mais vulneráveis. Assim, uma vertente mais consistente seria estimular os jovens 
e adultos a se inserir ou continuar no mercado de trabalho com o objetivo de ter acesso a 
Previdência Social. 
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Barreto 2012 
 

IBGE e coleta Com relação a renda, os idosos informaram que são provedores exclusivos. Sendo 
proveniente, principalmente, da aposentadoria e/ou pensão e informam que a mesma é 
insuficiente para suas necessidades básicas. Em relação a mobilidade, foi verificado que os 
homens saem diariamente, enquanto as mulheres semanalmente. Os meios de locomoção 
utilizados são ônibus, como passageiros em um carro ou a pé. Entretanto, consideram que o 
transporte público não os atende de forma adequada, em particular os ônibus. 

Pires  2009 Anteriores a 
publicação 

- São necessárias políticas públicas para promover mobilidade de forma mais eficiente, dado 
que o atual sistema de transporte público dificulta traçar um plano de atendimento aos mais 
vulneráveis de forma justa. 

Pereira et al 2020 2019 Censo 2010, 
CNES, PMAQ, 
RAIS 2017, 
OpenStreetMaps, 
INEP e 
prefeituras 

O acesso por modo ativo é limitado para regiões periféricas, onde existe carência de 
infraestrutura. O transporte público é de suma importância para facilitar o acesso à 
oportunidades aos mais vulneráveis. A população mais rica e branca tem, em média, mais 
acesso a oportunidades do que a população pobre e negra em todas as cidades estudadas, 
independentemente do meio de transporte considerado. 

ITRANS 2004 
 

IBGE Constatou-se uma forte propensão da população de baixa renda em utilizar meios não-
motorizados (caminhada a pé, bicicleta) movida pela necessidade da economia com a tarifa 
e tempo de viagem, dois aspectos negativos dos atuais serviços de transporte coletivo. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021.
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Segundo Fernandes (2015) o tempo de deslocamento e o mercado de trabalho estão 

intimamente relacionados, porém, dado o baixo número de estudos que os relacionem esta seção 

será dividida em duas partes, a primeira tratará dos estudos sobre o mercado de trabalho e a 

segunda sobre o tempo de deslocamento. Por fim, trataremos da relação dos dois temas e 

definiremos o foco deste estudo. 

2.1 MERCADO DE TRABALHO 

Diferentes fatores que interferem diretamente na inserção no mercado de trabalho, como 

renda, gênero, idade, localização domiciliar, grau de instrução, filiação sindical e composição 

familiar (FERNANDES, 2015; WAJNMAN, DE OLIVEIRA e DE OLIVEIRA, 2014; 

QUEIROZ e RAMALHO, 2009). 

Fernandes (2015) aponta que entre a população com idade variando entre 15 e 65 anos a 

porção mais disposta a adentrar no mercado de trabalho são homens residentes na periferia, 

devido as dificuldades impostas a população do gênero feminino na busca por empregos. 

Wajnman, de Oliveira e de Oliveira (2014) demonstram que dentre os idosos os que são mais 

dispostos a se manter no mercado de trabalho também são do gênero masculino, altamente 

dependentes da renda, sendo eles majoritariamente negros, não aposentados e chefes de família, 

que possuem baixa renda familiar e atuam diretamente em serviços manuais. 

Por outro lado, Wajnman, de Oliveira e de Oliveira (2014) dizem que os que mais são 

absorvidos são os homens que possuem maior escolaridade. Fernandes (2015) e Furtado (2005) 

demonstram que a maior participação no mercado de trabalho são homens com empregos 

formais ou por conta própria, residentes em zonas urbanas, onde na cidade de São Paulo eles 

ocupam a posição de empregadores e na cidade do Rio de Janeiro ocupam o serviço público e 

militar. Cargos que necessitam de maior escolaridade, indo de encontro com o demonstrado por 

Wajnman, de Oliveira e de Oliveira (2014). Queiroz e Ramalho (2009) apontam que, no ano de 

2007, a maior participação era de homens brancos, aposentados, residentes na zona urbana, 

trabalhando por conta própria e com renda familiar baixa. 

Pode-se observar, portanto, que os autores apontam para resultados semelhantes, em 

principal pode-se afirmar que a absorção do mercado de trabalho é maior para homens 

residentes na zona urbana. Tais ocupam empregos formais, cargos considerados estáveis e que 

exigem alguma qualificação, garantindo, então, o aumento da renda familiar, que, como já foi 

discutido, é o principal motivo da continuação dos idosos no mercado de trabalho. Entretanto, 

ao se comparar o perfil da absorção do mercado com o da busca por empregos nota-se uma 

discrepância em relação a raça e a escolaridade. Tal resultado aponta a desigualdade social e 
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racial experenciada mundialmente, onde a parcela da população com mais privilégios possui 

mais oportunidades que a parcela com menos privilégios. 

O estudo de Fernandes (2015) indicou que residentes em áreas periféricas da cidade do 

Rio de Janeiro possuem altas taxas de desemprego e baixas taxas de participação no mercado 

de trabalho, corroborando com a constatação anterior. 

Queiroz e Ramalho (2009) apontam que a aposentadoria é de suma importância para a 

composição da renda familiar dos idosos que residem no meio urbano. Dado que tal benefício 

é concedido a todos que atendam aos requisitos, a tendência no país, como demonstrado por 

Furtado (2005) e Queiroz e Ramalho (2009), é a obtenção de forma mais imediata aos idosos 

mais pobres e a postergação para os mais ricos, isso por que a postergação garante maior valor 

do benefício. Queiroz e Ramalho (2009) ainda evidenciam que um fator que deve ser 

considerado é que parte da população aposentada possui menos de 60 anos, pois receberam o 

benefício por tempo de serviço e muitos destes se mantem no mercado de trabalho visando a 

segunda aposentadoria, a por idade. 

2.2 TEMPO DE DESLOCAMENTO 

As grandes cidades brasileiras têm em comum o crescimento urbano desordenado devido 

ao êxodo rural e a migração em busca de melhor qualidade de vida, onde por motivos 

econômicos as residências desta parcela populacional são estabelecidas em locais com baixo 

custo, ou, muitas vezes, em locais irregulares, formando, consequentemente, as periferias, 

favelas, cortiços e loteamentos clandestinos, por exemplo (GOMIDE, 2003). Neste contexto, a 

população de baixa renda migra de regiões valorizadas ou em processo de valorização 

imobiliária para regiões onde os custos de moradia são mais baixos (ITRANS, 2004; LAGO, 

2007). 

A periferização da população de baixa renda resulta no aumento do tempo de 

deslocamento entre as residências e o centro, onde se encontram a maior parte das atividades, 

como saúde, trabalho e educação. Considerando o distanciamento entre a periferia e o centro e 

o sistema de transporte insuficiente, o custo de transporte aumenta. Dada as condições de vida, 

a população de baixa renda é, então, impedida do acesso a oportunidades, processo conhecido 

como exclusão social (GOMIDE, 2003). 

Somado a este fator, esses locais, muitas vezes, não possuem infraestruturas básicas, 

como saneamento, transporte, abastecimento de água e energia, dentre muitos outros. Esse 

cenário implica em exposição à diversos riscos e é, portanto, um fator agravante das 

desigualdades sociais, vulnerabilidades e da exclusão social (TORQUATO E SANTOS, 2004). 
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Devido à complexidade existente no uso do solo urbano, as desigualdades sociais, a 

hierarquização espacial, dentre outros fatores, impõe um elevado tempo de deslocamento 

pendular (FERNANDES, 2015; ITRANS, 2004; PEREIRA et al, 2020; LAGO, 2007). 

Fernandes (2015) demonstra que as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo 

são recordistas nacionais de tempo médio gasto no deslocamento pendular, isso por que elas 

são as maiores concentrações populacionais no Brasil e por juntas corresponderem a 27% do 

PIB nacional, caracterizando-as como grandes ofertantes de oportunidades de empregos. 

Entretanto, Fernandes (2015) ressalta que o elevado tempo de deslocamento não é 

relacionado apenas com a distância entre os locais das residências e das atividades a serem 

realizadas, mas, também, com a oferta inadequada de serviços públicos. Devido à falta de 

planejamento as regiões periféricas são as que mais sofrem por não possuírem infraestrutura e 

serviços públicos ou, quando possuem, estes são insuficientes para o atendimento da população, 

dificultando ainda mais seu acesso e mobilidade, ocorrendo, por conseguinte, sua segregação 

(FERNANDES, 2015; GOMIDE, 2003; LAGO, 2007). Essa imobilidade é denominada por 

Lago (2007) como descentralização perversa. 

Devido aos problemas de mobilidade citados, a baixa qualidade do serviço ofertado 

percebida pelos usuários e o incentivo governamental para a compra de veículos individuais, 

iniciada no governo de Juscelino Kubitschek, a motorização cresce dia após dia no país. De 

acordo com Fernandes (2015) a cidade de São Paulo possuía 3,3 milhões de automóveis no ano 

de 2003, já em 2013 o número saltou para 5 milhões, se tornando a maior frota de automóveis 

do país, um crescimento de 51,5%. Como consequência o trânsito se tornou uma reclamação 

recorrente no dia a dia dos moradores de metrópoles, com incidência na saúde física e mental 

da população, além do impacto direto no tempo de deslocamento. Indicando, portanto, que a 

solução deste problema de mobilidade urbana, mais especificamente a redução do tempo de 

deslocamento, não está relacionada com a motorização de toda a população. 

Vale ressaltar que a motorização não se deu de forma homogênea, segundo Fernandes 

(2015) grande parcela da população não tem acesso a um automóvel, Pereira et al. (2020) 

complementa afirmando que famílias de baixa renda, idosos, deficientes físicos, mulheres e 

minorias étnicas por questões diversas são acometidos por tal desvantagem. Logo, eles não 

possuem as mesmas oportunidades de deslocamento que os demais, evidenciando a 

descentralização perversa descrita por Lago (2007). 

Assim, o transporte público é de suma importância de modo a garantir a mobilidade e a 

acessibilidade de toda a população. Segundo Gomide (2003) e ITRANS (2004) a garantia de 

acesso aos serviços essenciais é uma estratégia para o combate à exclusão social. Pereira et al. 
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(2020) desenvolve tal argumento dizendo que as políticas de transporte público e de 

desenvolvimento urbano possuem como objetivo facilitar o acesso das pessoas a oportunidades 

de emprego, serviços de saúde e educação, entre outros. Elas determinam, portanto, o nível de 

acessibilidade de diferentes grupos sociais e de renda e garantem o funcionamento da economia 

e a inclusão, por conseguinte, elas reduzem a desigualdade e aumentam a satisfação e a 

liberdade de escolha dos indivíduos.  

Desse modo, Gomide (2003) aponta que o transporte público garante a mobilidade e a 

acessibilidade da população vulnerável, aumentando suas oportunidades e capacidades. 

Entretanto, o autor demonstra que nos grandes centros urbanos a população de baixa renda está 

sendo privada do acesso ao transporte público, isso por que existe uma associação estreita entre 

a mobilidade e renda. As pesquisas Origem e Destino (O/D) mostram que os índices de 

mobilidade urbana crescem de acordo com a renda, ou seja, o número de viagens que uma 

pessoa realiza por dia aumenta na medida que a renda aumenta.  

 Gomide (2003) diz que os custos de transporte têm impacto significativo no orçamento 

das famílias de baixa renda. Este impacto pode ser classificado de duas formas: direto e indireto. 

Os impactos indiretos dizem respeito as externalidades relativas ao transporte e seus efeitos nas 

atividades econômicas. Já os impactos diretos são relacionados ao acesso ao transporte e as 

oportunidades de trabalho. Este impacto é visualizado nos resultados da pesquisa onde o autor 

demonstra que a população de baixa renda deslocam-se quase exclusivamente para realizar 

atividades relacionadas a escolaridade e trabalho. Os deslocamentos relacionados a educação 

representam cerca de 60% dos motivos de viagem das pessoas que recebem até um salário 

mínimo, dado que, em muitos casos, tais não possuem empregos fixos. 

Assim, para reduzir os custos com o transporte, o uso de veículo particular, muitas vezes, 

é substituído pelo modo não-motorizado, em geral a pé. Outro fator que os custos com o 

transporte incidem diretamente é o acesso as oportunidades de trabalho, os altos valores das 

tarifas do transporte público e a escassa oferta do sistema se tornam muitas vezes excludentes 

ao sistema. Logo, grande parcela dos desocupados não possui condições financeiras para arcar 

com os custos envolvidos na busca por trabalho, perpetuando, assim, a exclusão social e a baixa 

renda do indivíduo (FERNANDES, 2015; GOMIDE, 2003). 

Pereira et al. (2020) indica que as pesquisas O/D tradicionais não identificam as 

demandas reprimidas, ou seja, as viagens que não foram realizadas por restrições de custos de 

tarifas, indisponibilidade do serviço, ausência de infraestrutura, dentre outros. Assim, os 

resultados possuem um viés ao não apontar os níveis de acessibilidade dos grupos vulneráveis 

e os deslocamentos desejados, porém que não são acessíveis. 
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Portanto, Fernandes (2015) argumenta que as políticas públicas devem garantir a 

existência de um serviço de transporte público acessível, eficiente e de qualidade que se estenda 

por todo espaço urbano, de modo a propiciar o acesso aos serviços básicos e ao mercado de 

trabalho, onde, consequentemente, aumentam-se, a longo prazo, as chances de redução da 

pobreza e uma maior inclusão social. 
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3  METODOLOGIA 

Este capítulo trata dos procedimentos metodológicos aos quais serão utilizados para a 

aplicação e análise do problema proposto. Para tal, são explicitados a seguir os fluxos de ação, 

o modelo empírico proposto e a descrição dos dados e suas respectivas fontes. 

3.1 FLUXOGRAMA DO PROCESSO METODOLÓGICO 

A Figura 1 demonstra o fluxo da metodologia que será aplicada, nele é possível visualizar 

as etapas que foram estabelecidas de modo a realizar o presente estudo. 

 

Figura 1. Fluxograma dos processos metodológicos. 

 
Fonte: Autora (2021). 

 

Durante a realização da primeira etapa verificou-se que os estudos que relacionam o 

tempo de deslocamento na inserção ou continuação do idoso no mercado de trabalho é pouco 

explorada. Por isso, a definição das variáveis aos quais seriam relevantes para uso no presente 

estudo foram definidas levando em consideração que o tempo de deslocamento é a principal 

variável deste estudo, que as variáveis que afetam diretamente o idoso no mercado de trabalho 

têm mais relevância que as demais e, por fim, que a variável idade seria responsável por realizar 

o recorte necessário nos dados para que a parcela da população requerida fosse analisada. 

Assim, as variáveis escolhidas podem ser visualizadas na Figura 2. 
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Figura 2. Variáveis que irão ser analisadas. 

 
Fonte: Autora (2021). 

 

A fonte utilizada para a realização da segunda etapa é o Censo Demográfico 2010. Devido 

às limitações impostas pela fonte, a análise se dará apenas para os idosos já inseridos no 

mercado de trabalho, pois os dados de tempo de deslocamento fornecidos se referem apenas a 

pessoas que possuem alguma ocupação. 

A terceira etapa dos processos é referente a estimação dos modelos e a validação dos 

estimadores. Por fim, calculou-se os efeitos marginais oriundos das variáveis aplicadas no 

modelo, de modo a estabelecer o impacto que tais possuem em relação ao problema. Esta etapa 

é de fundamental importância para aplicação do modelo de forma correta em políticas públicas 

ou trabalhos futuros. 

3.2 MODELO EMPÍRICO 

Esta seção é dedicada ao detalhamento do modelo econométrico básico do qual será 

utilizado para o desenvolvimento dos procedimentos de estimação e a sua adequação de modo 

a incluir as variáveis selecionadas. 

Dadas as variáveis especificadas podemos dividi-las em dois tipos: variáveis aleatórias 

proporcionais e variáveis aleatórias qualitativas. De acordo com Gujarati (2011) as variáveis 

qualitativas podem ser quantificadas através da formulação de variáveis artificiais binárias, 

denominadas dummies. Estas variáveis podem ser incorporadas facilmente em modelos de 
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regressão, entretanto, deve-se considerar que o número de dummies introduzidas deve ser um a 

menos que o número de categorias existentes ou iguais ao número de categorias, porém 

suprimindo o termo de intercepto da equação, de modo a garantir que não exista a colinearidade 

ou multicolinearidade perfeita (GUJARATI, 2011). 

Assim, o modelo que melhor se adequar as variáveis definidas, de acordo com as medidas 

econométricas de adequabilidade, tais como o coeficiente de determinação e os critérios de 

informação, fará parte do conjunto de regressões lineares e múltiplas que serão interpretadas 

(GUJARATI, 2011). Logo, a equação que rege o modelo é: 

 

𝐼𝐼𝑖𝑖 = 𝛿𝛿𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝛼𝛼𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑘𝑘𝐶𝐶𝑖𝑖𝑘𝑘 + 𝜀𝜀𝑖𝑖        (1) 

 

em que Ii expressa a variável dependente que representa o número de horas trabalhadas3 

pelo i-ésimo (a) idoso (a); δ é o coeficiente parcial angular da variável Ti que evidencia o quanto 

o tempo de deslocamento influencia no número de horas trabalhadas pelo i-ésimo (a) idoso (a); 

Ti é uma variável aleatória que indica o tempo de deslocamento casa-trabalho do i-ésimo (a) 

idoso (a)4; α é o coeficiente parcial angular da variável Ri que demonstra o quanto a renda 

familiar total influência nas horas trabalhadas do i-ésimo (a) idoso (a); Ri é uma variável 

aleatória proporcional que diz respeito a renda familiar total do (a) i-ésimo (a) idoso (a); βk é 

um coeficiente parcial angular que expressa as variações das k-ésimas características de cada 

idoso (a); Cik é um vetor que pode se apresentar como uma variável aleatória proporcional ou 

binária, ele representa as k-ésimas características dos i-ésimos idosos (as); e, por fim, o εi 

representa um termo dos erros aleatórios associados a variáveis não observadas neste estudo. 

Afim de se estimar os parâmetros do modelo de regressão utiliza-se o método dos 

Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Segundo Gujarati (2011) o MQO define os 

coeficientes parciais angulares únicos, lineares, não viesados e eficientes, de qualquer amostra 

ou conjunto de dados, de modo a reduzir ao máximo a soma do quadrado dos resíduos. Além 

dos testes relacionados a análise do modelo de regressão serão realizados testes individuais de 

significância estatística, estimativas de correlação entre os regressores. Para contornar possíveis 

 
 
3 Para uma adequada interpretação dos modelos estimados, a respectiva variável foi expressa em logaritmo. 

Esse tipo de abordagem permite que os coeficientes estimados sejam interpretados e analisados por meio de 
elasticidades, ou seja, medidas de sensibilidade e resposta, em termos percentuais. Da mesma forma, tratou-se a 
variável renda total familiar. 

4 Em termos aplicados, o Censo aborda o tempo de deslocamento de forma qualitativa e categórica. Para 
este estudo, adotou-se a variável tempo de deslocamento de forma binária, na qual uma variável dummy identifica 
aqueles idosos que levam mais de duas horas no trajeto casa-trabalho. 
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problemas de autocorrelação e heterocedasticidade, utilizou-se erros padrões robustos e 

reamostrados por bootstrap. 

O efeito marginal analisado é determinado por: 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑇𝑇𝑖𝑖

= 𝛿𝛿          ;           �̂�𝛿 < 0        (2) 

Onde 𝛿𝛿 representa a variação média do número de horas trabalhadas pelos (as) idosos (as) 

em relação as variações marginais5 no tempo de deslocamento casa-trabalho. De acordo com a 

literatura a hipótese submetida a esta análise é a obtenção de um resultado negativo, indicando 

que à medida que as horas dedicadas no deslocamento aumentem as horas de trabalho reduzam. 

3.3 DADOS E FONTE DOS DADOS 

Como já citado a fonte dos dados aos quais serão utilizados no presente estudo é referente 

ao Censo Demográfico de 2010 elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Seu planejamento iniciou-se no ano de 2007 e a fase de coleta dos dados iniciou-se no 

ano de 2010. Para realização da coleta dividiu-se todo o território em setores censitários, 

incluindo zonas urbanas e rurais, e definiu-se a amostras que variaram de acordo com o número 

de habitantes de cada município e do contorno das dificuldades impostas pela coleta presencial. 

Tal pesquisa possuiu diversos avanços em comparação com as realizadas anteriormente, dentre 

eles cita-se a integração da base territorial urbana e rural, o Cadastro de Endereços, e o uso de 

computadores de mão pelos pesquisadores. 

Seu uso se dá devido a inexistência de uma fonte de dados nacional de transporte. 

Entretanto, devido aos dados fornecidos por tal pesquisa abrangerem o perfil da população e 

suas características socioeconômicas, fatores que abrangem os idosos, o mercado de trabalho e 

os deslocamentos nas regiões metropolitanas brasileiras, sua aplicação para os objetivos da 

pesquisa se tornou possível. 

Os resultados são subdivididos de acordo com temas em: variáveis geográficas, variáveis 

do registro do domicílio, variáveis do registro de emigração internacional, variáveis do registro 

de mortalidade e variáveis do registro de pessoas. A última citada engloba as variáveis aos quais 

o presente estudo possui interesse para uso, são elas: região geográfica, região metropolitana, 

sexo, idade, cor ou raça, escolaridade, estado civil, natureza da união, trabalho remunerado, 

ocupação, atividade, rendimentos brutos, horas trabalhadas habitualmente por semana, tempo 

 
 
5 Como se tratou de modelos linearizados por meio de logaritmos, essas estimativas são interpretadas além 

dos efeitos marginais e significam medidas de elasticidade. Dessa maneira, variações percentuais nos regressores 
expressam variações percentuais na variável dependente. 
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habitual gasto de deslocamento de sua casa até o trabalho, quantidade de filhos, composição 

familiar, dentre outras. 

A relação das variáveis definidas pelos modelos de regressão que será aplicada com as 

variáveis desenvolvidas pelo Censo Demográfico de 2010 são ilustradas no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Descrição das variáveis utilizadas no modelo empírico. 
Sigla adotada Nome Descrição 

Ii Horas de trabalho Variável contínua referente ao número de horas trabalhadas em 
empregos formais. 

Ti Tempo de deslocamento 

Variável binária referente ao número de horas gastas no 
deslocamento casa-trabalho, considerando o trajeto de ida e de 
volta. Assume valores iguais a 0 quando o tempo de 
deslocamento é menor que 120 min e 1 quando o tempo de 
deslocamento são superiores a 120 min. 

Ri Renda total familiar Variável contínua que quantifica o valor da renda familiar total 
em reais para cada idoso (a). 

C1i Gênero Variável binária que assume valores iguais a 1 quando a pessoa 
se considera homem e 0, caso contrário. 

C2i Idade Variável discreta referente a idade da pessoa em anos completos 
até a data de referência da pesquisa. 

C3i Escolaridade Variável binária que assume valores iguais a 1 quando o (a) idoso 
(a) é alfabetizado (a) e 0, caso contrário. 

C4i Raça Variável binária que assume valores iguais a 1 quando o (a) idoso 
(a) se identifica como branco (a) e 0, caso contrário. 
Fonte: Autora, 2022. 

 

3.4 REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA 

Fundada em 24 de outubro de 1933, a cidade de Goiânia foi criada com o objetivo de 

mudar a capital do estado de Goiás, ampliar a ocupação do estado, ligar o Centro-Oeste ao sul 

do país e aumentar a produção econômica (PREFEITURA DE GOIÂNIA, 2022). 

A lei complementar nº 27 de 1999 criou a Região Metropolitana de Goiânia, Figura 3, ou 

Grande Goiânia, composta por vinte cidades, sendo elas: Goiânia, Abadia de Goiás, Aparecida 

de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, 

Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio 

de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade (BRASILb, 1999). 
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Figura 3. Mapa de Localização da Região Metropolitana de Goiânia. 

 
Fonte: IBGE (2010). Elaborado pela autora, 2022. 

 

A Tabela 1 apresenta algumas informações socioeconômicas e geográficas dos 

municípios da Região Metropolitana de Goiânia. Nota-se que os municípios são heterogêneos 

entre si. Goiânia se destaca como cidade mais populosa e detentora da maior porcentagem de 

pessoas inseridas no mercado de trabalho. Em contrapartida Brazabrantes apresenta o menor 

contingente populacional, a menor área e uma das menores porcentagens de pessoas ocupadas. 

Entretanto, ao comparar o PIB per capita dos dois municípios Brazabrantes supera o valor de 

Goiânia, indicando que sua população é mais rica. Assim, é possível afirmar que cada município 

possui suas particularidades que incidem não apenas nas características socioeconômicas e 

geográficas, mas, também, no comportamento dos seus habitantes. 
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Tabela 1. Dados econômicos e geográficos dos municípios que compõe a Região Metropolitana de 
Goiânia. 

Municípios População (pessoas) Área (km²) 
PIB per capita 

(reais) 

Porcentagem de 

Pessoas Ocupadas 

(%) 

Goiânia 1.302.001 729,296 34.901,35 43,6 

Abadia de Goiás 6.876 143,357 23.061,21 22,6 

Aparecida de 

Goiânia 
455.657 279,954 24.855,27 20,8 

Aragoiânia 8.365 218,125 12.736,22 10,8 

Bela Vista de Goiás 24.554 1.274,034 35.534,24 19,8 

Bonfinópolis 7.536 121,915 10.551,56 9 

Brazabrantes 3.232 125,326 30.317,09 10,6 

Caldazinha 3.325 251,720 14.244,03 10,6 

Caturaí 4.686 205,065 14.367,63 10,5 

Goianápolis 10.695 166,642 19.434,09 17 

Goianira 34.060 213,772 19.445,38 13,8 

Guapó 13.976 514,178 18.002,28 11,9 

Hidrolândia 17.398 952,122 50.471,59 25 

Inhumas 48.246 614,887 21.386,78 20,8 

Nerópolis 24.210 204,713 27.068,20 25 

Nova Veneza 8.129 122,354 14.997,68 15,6 

Santo Antônio de 

Goiás 
4.703 135,022 21.641,28 43,4 

Senador Canedo 84.443 247,005 32.541,96 17,2 

Terezópolis de Goiás 6.561 107,407 23.305,50 13,9 

Trindade 104.488 712,690 17.333,95 13,8 

Fonte: IBGEc, 2022. Elaborado pela Autora, 2022. 

 

Apesar das discrepâncias, a lei nº 27 estabelece a RMTC que deve oferecer serviços de 

transporte público coletivo a todos os municípios da Região Metropolitana de Goiânia, de modo 

a atender a população de forma a promover a equidade do sistema. 

A Região Metropolitana de Goiânia foi, portanto, escolhida como foco do presente estudo 

devido ao conhecimento prévio das características do comportamento dos deslocamentos a 

trabalho e as restrições impostas a expansão da análise a todo estado de Goiás, especificamente 

cita-se a baixa inserção do idoso no mercado de trabalho e os deslocamentos casa-trabalho 

tenderem a curtas distâncias quanto menor a cidade analisada. Em geral, assume-se nesta 

pesquisa que, Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia e Hidrolândia são cidades atratoras de 

mão de obra das demais cidades que compõe a Região Metropolitana de Goiânia. Esse fato, 
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somado a existência da RMTC, configura um intenso fluxo de deslocamentos pendulares da 

mão de obra e tem sido facilitado pela integração de todos os vinte municípios pelo sistema de 

transporte público. 
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4 RESULTADOS 

Este capítulo apresenta uma breve descrição dos dados utilizados para análise da 

participação do idoso no mercado de trabalho da região metropolitana da cidade de Goiânia, 

estado de Goiás. Para tanto, estima-se as principais variáveis que afetam tal participação, dando 

maior ênfase aos efeitos do tempo de deslocamento sobre as horas de trabalho ofertadas. Desse 

modo, este capítulo foi organizado em duas seções, uma referente a análise descritiva das 

variáveis e a outra apresenta os resultados econométricos encontrados. 

4.1 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

A partir dos dados do Censo Demográfico de 2010, coletados através do Data Zoom6, 

fez-se um recorte de modo a atender o escopo que este trabalho se propõe a cumprir. Assim, 

dentre toda a amostra, selecionou-se apenas as pessoas que tinham 60 anos ou mais e que no 

momento da pesquisa residiam em uma das cidades que compõem a Região Metropolitana de 

Goiânia. Como resultado desta filtragem a amostra final corresponde a 24.392 respostas válidas. 

De modo a analisar as variáveis coletadas, que se relacionam diretamente com as 

características dos idosos, suas condições socioeconômicas e seu relacionamento com o 

mercado de trabalho, a Tabela 2 apresenta os seus valores médios e desvios padrões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
6 O Data Zoom é um site criado pelo Departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro. O site disponibiliza gratuitamente microdados das pesquisas domiciliares do IBGE no formato 
.dta, formato compatível com o software de ciência de dados Stata (Data Zoom, 2022). 
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Tabela 2. Resumo das estatísticas descritivas das variáveis analisadas. 
Variável Média Desvio Padrão 

Localização do domicílio (urbano) 92,31% 0,2664 

Sexo (homens) 45,06% 0,49757 

Idade 69,31 7,6979 

Raça (brancos) 51,7% 0,4997 

Dificuldade de enxergar (apresenta alguma dificuldade 

ou perda total da visão) 
49,51% 0,70875 

Dificuldade de ouvir (apresenta alguma dificuldade ou 

perda total da audição) 
22,51% 0,59048 

Dificuldade de caminhar (apresenta alguma dificuldade 

ou pessoa com deficiência física) 
31,5% 0,73837 

Deficiência mental (pessoa com deficiência intelectual) 3,39% 0,18088 

Alfabetizado 77,52% 0,41742 

Contribuiu para a previdência entre 2000 e 2010 23,72% 0,42543 

Possui mais de um trabalho 1,34% 0,11483 

Renda da ocupação principal R$ 553,72 7511,5 

Renda de outras ocupações R$ 32,741 562,01 

Renda de outras fontes R$ 997,63 3758,2 

Renda total R$ 1584,1 8575,3 

Renda familiar R$ 3259,5 10869,0 

Horas de trabalho semanal na ocupação principal 40 19,581 

Número total de filhos 4,67 3,4610 

Ocupação Conta própria 2,4340 

Número de pessoas na família 2,69 1,2872 

Anos de estudo Até 1 ano 1,3234 

Estado conjugal 
Casado (a) no 

civil e religioso 
3,3207 

Tempo de deslocamento (superior à 120 min) 11,65% 0,32085 

Fonte: IBGE (2010). Resultados da pesquisa, 2022. 

 

Com objetivo de analisar a espacialidade dos dados e o comportamento relacional das 

médias, fez-se o uso de outros recursos. O mapa representado na Figura 4 demonstra que a 

cidade de Goiânia possui, em média, a maior renda familiar. Nota-se que o valor representa 

mais que o dobro da renda familiar dos idosos que residem na cidade de Inhumas, cerca de 

56,7% a mais, cidade com a segunda maior renda familiar da região metropolitana. Além deste 

fato, observa-se que o valor da renda familiar não está relacionado com a extensão dos 
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municípios ou que os mesmos estão concentrados em uma região específica. Esse resultado 

indica que a magnitude da renda familiar do idoso está relacionada com outros fatores. 

 

Figura 4. Mapa de distribuição da renda familiar nos municípios da região metropolitana de Goiânia. 

 
Fonte: IBGE (2010). Elaborado pela autora, 2022. 

 

 Considerando o gráfico apresentado pela Figura 5, nota-se que a renda total do idoso 

corresponde a cerca de 43% da renda familiar. Corroborando com os autores Queiroz e 

Ramalho (2009), Furtado (2005) e Wajnman, de Oliveira e de Oliveira (2004) que afirmaram 

que a renda do idoso é de grande importância para a composição da renda familiar. 

Relacionando a renda do idoso ao município percebe-se que, em média, todos recebiam no 

mínimo o valor equivalente ao salário mínimo do ano de 2010 avaliado em quinhentos e dez 

reais (R$ 510,00). Destaca-se que em apenas três municípios a renda do idosos ultrapassava a 

marca de mil reais (R$ 1.000,00) sendo eles Goiânia, Inhumas e Hidrolândia. Destes apenas 

Hidrolândia difere das cidades com maior renda familiar, indicando que a renda do idoso neste 

município é ainda mais representativa na composição da renda familiar. 
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Figura 5. Gráfico da renda do idoso e da renda familiar por classes de idade. 

 
Fonte: IBGE (2010). Resultados da pesquisa, 2022. 

 

A localização da residência pode ser analisada não apenas pelo município ao qual 

pertence, mas, também, pelo tipo de espaço geográfico ao qual está inserido. Os domicílios dos 

idosos analisados encontram-se, majoritariamente, localizados na zona urbana, cerca de 92,3%. 

Retomando a discussão sobre a relação da renda com a localização do domicílio do idoso, é 

possível destacar que estes idosos possuem renda familiar 38,1% maior que os residentes na 

rural. Ao dar enfoque a renda do idoso essa diferença cai em 2%, indicando que a renda do 

idoso residente na zona rural apresenta maior impacto na renda familiar. 

 Considerando o número total de pessoas da família não se observa nenhum padrão com 

relação a renda e aos anos de estudo do idoso. Porém, com relação a renda familiar segue-se a 

hipótese de que quanto maior o número de pessoas na família, maior a renda familiar. Contudo, 

nota-se que esta hipótese não é mais válida ao atingir o número de nove familiares, a partir 

deste ponto a renda familiar começa a reduzir. 

 Predominantemente os idoso são casados no civil, no religioso ou viúvos. A média de 

idade associada ao estado conjugal não apresenta grandes variações por categoria. Dentre as 

nove categorias consideradas, apenas os viúvos possuem um desvio maior da idade média, cerca 

de 73 anos, 5 anos a mais que a média das demais categorias. A variação da renda do idoso de 

acordo com seu estado conjugal é de no máximo 55,1%, onde a maior renda é correspondente 

ao idoso casado no civil e no religioso, cerca de dois mil reais (R$ 2.000,00), e a menor 

corresponde ao idoso casado apenas no religioso, cerca de novecentos reais (R$ 900,00). 

Quanto maior a faixa etária do idoso maior o número de filhos, menor tende a ser sua renda e 

seus anos de estudo. 
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 Considerando as características dos idosos, a Figura 6 demonstra que a média de idade 

dos idosos nos municípios não possui uma variação considerável, cerca de 2 anos. Indicando 

que a idade pode não ser um fator que impacte de forma significativa a análise entre os 

municípios. Entretanto, três cidades se destacam por possuírem no ano de 2010 idosos com 100 

anos ou mais, sendo estas: Aparecida de Goiânia, Goiânia e Goianira. Nota-se que 

espacialmente estes idosos residem na parte central da região metropolitana. Esses dados podem 

indicar uma maior qualidade de vida nestes municípios, favorecendo uma maior longevidade e 

expectativa de vida. 

 

Figura 6. Mapa com a distribuição da média das idades dos idosos em cada município que compõe a 
região metropolitana de Goiânia. 

 
Fonte: IBGE (2010). Elaborado pela autora, 2022. 

 

Em média a idade declarada pelos idosos é de 69 anos, como pode ser visto na Tabela 2. 

Entretanto, ao incluir na análise a raça do idoso, os que se declaram indígenas, possuem em 

média cerca de 65 anos. Segundo Coelho et al (2018) estima-se que 8% da população indígena 

possua 60 anos ou mais e em sua maioria são mulheres. Entretanto, Alves et al (2021), Bezerra 

(2018) e Wenczenovicz (2015) apontam que tal diferença pode estar vinculada a maior 

mortalidade da população indígena do que das demais raças. Isso em decorrência das diferenças 
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sociais, a dificuldade de acesso aos serviços de saúde e a baixa qualidade e ineficiência das 

políticas públicas de atendimento. 

Ao relacionarmos a raça do idoso e o espaço geográfico ao qual sua residência está 

inserida, os idosos residentes na zona rural possuem um ano a menos que os residentes na zona 

urbana. Observa-se que a única raça coletada que não possui nenhum representante residente 

na zona rural é a indígena. 

Dos idosos da região metropolitana de Goiânia cerca de 51,7% se declaravam brancos, 

40,7% pardos, 6,1% negros, 1,25% amarelos e 0,18% indígenas. Os negros estão presentes em 

sua maioria nas cidades de Aparecida de Goiânia, Nerópolis, Senador Canedo e Terezópolis de 

Goiás, porém tal concentração supera em até 4,1% a média, não sendo, então, maioria 

populacional em nenhum dos municípios. Já os amarelos estão em maior número em Caturaí e 

em Terezópolis de Goiás. E os indígenas encontram-se em maior número nas cidades de 

Aparecida de Goiânia, Goiânia e Hidrolândia. 

As raças não brancas, exceto os pardos, recebem, em sua maioria, até quinhentos reais 

(R$ 500,00) em sua ocupação principal e possuem entre quinhentos e mil reais (R$500,00 – R$ 

1.000,00) como renda familiar. Em média um idoso negro recebe mil reais (R$ 1.000,00) a 

menos que um idoso branco. Avaliando quanto os anos de estudo, é notório que os negros 

possuem menos anos de estudo que as demais raças, em média eles possuem até um 1 ano de 

estudo, enquanto as demais possuem entre 4 a 7 anos de estudo. 

 Considerando o sexo declarado pelos idosos, nota-se que a presença feminina é maior 

que a masculina. Exceto quando se divide por raças, onde apenas dentre os indígenas os homens 

superam em número as mulheres. A Figura 7 apresenta um mapa formado pela porcentagem de 

homens que residem em cada município. Em termos visuais os municípios que apresentam 

variações mais claras da cor azul possuem maior porcentagem de idosas residindo do que de 

idosos. Em termos das porcentagens apenas seis cidades possuem mais homens do que 

mulheres, Caldazinha, Aragoiânia, Hidrolândia, Santo Antônio de Goiás, Bela Vista de Goiás 

e Caturaí. Destaca-se que a capital desponta como a cidade com maior presença feminina. 

Em ambos os sexos considerados a média de idade não varia. Porém, é notória a diferença 

de renda entre os idosos e idosas, onde os idosos chegam a receber 41,1% a mais que as idosas. 

Com relação aos anos de estudo os homens também superam as mulheres, porém tal diferença 

é pequena. 
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Figura 7. Mapa da porcentagem de homens presentes na amostra distribuídos por municípios. 

 
Fonte: IBGE (2010). Elaborado pela autora, 2022. 

  

Seguindo o esperado, o envelhecer é gradualmente acompanhado pela avançar das 

dificuldades de ouvir, caminhar e enxergar. Os dados apontam que a dificuldade de caminhar 

ocorre em cerca de 31,5%, destes apenas 1,7% não são capazes de caminhar. Nota-se que a 

maior parte dos idosos que se declaram como da raça amarela possuem alguma dificuldade de 

enxergar. 

Com o avançar das dificuldades de enxergar, caminhar e ouvir ocorre também a redução 

da renda do idoso e dos seus anos dedicados aos estudos. Este resultado incide diretamente na 

renda familiar do idoso, que também é reduzida à medida que o mesmo apresenta tais 

problemas.  

Os idosos que se declaram como pessoas com deficiência intelectual apresentam uma 

média de idade igual a 72 anos, são majoritariamente brancos, possuem até 1 ano de estudo. A 

renda destes idosos é mil reais (R$ 1.000,00) menor que a dos demais idosos. Nota-se que 

nenhum indígena se declarou como pessoa com deficiência intelectual. 

Partindo para a análise do grau educacional dos idosos, os que se declaram alfabetizados 

apresentam uma média inferior de idade (68 anos) que os não alfabetizados (71 anos). Nota-se 
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que os idosos alfabetizados apresentam 70,3% a mais de renda do que os que se declaram não 

alfabetizados. 

Tais dados são corroborados pela análise do grau de instrução dos idosos, como 

demonstrado na Tabela 3, onde os anos de estudo e a idade possuem tendência oposta de 

crescimento. Somado a este fator, à medida que se aumentam os anos de estudo aumenta-se a 

renda dos idosos. Cerca de 54,8% dos idosos possuem um ano ou menos de estudo. Analisando 

a distribuição espacial, apenas os idosos residentes na cidade de Goiânia apresentam anos de 

estudos superiores à média geral, cerca de 8 a 10 anos. Destaca-se que menos de 30% dos negros 

ultrapassaram essa barreira da escolaridade e apenas cerca de 3% concluíram o ensino superior, 

em comparação 10,3% dos declarados brancos, 8,5% dos amarelos e 9,1% dos indígenas 

concluíram o ensino superior. 

 

Tabela 3. Média de idade dos idosos da região metropolitana de Goiânia para cada nível de 
escolaridade coletado. 

Grupos de Anos de Estudo (anos) Média de Idade 
Sem instrução ou menos de 1 70,34 
Entre 4 a 7 68,96 
Entre 8 e 10 68,11 
Entre 11 e 14 67,27 
15 ou mais 67,17 
Média Geral da Idade 69,32 

Fonte: IBGE (2010). Resultados da pesquisa, 2022. 

 

Com relação à previdência, os idosos que contribuíram entre 2000 e 2010 receberam em 

média 68% a mais que os não contribuintes. Eles possuem em média 66 anos e entre 8 e 10 

anos de estudo. 

Partindo para a análise do vínculo trabalhista, a maioria dos idosos trabalham por conta 

própria, cerca de 40,3%. Em seguida temos como empregado com carteira, cerca de 19%, e 

como empregado sem carteira, cerca de 14,8%. A Tabela 4 apresenta a média de idade dos 

idosos da região metropolitana distribuída pelas suas respectivas ocupações. Nota-se que os 

idosos que não possuem remuneração no trabalho possuem a maior média de idade, enquanto 

o menor valor é encontrado na ocupação militar e funcionário público.  
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Tabela 4. Relação entre a ocupação, idade, renda e anos de estudo do idoso. 
Ocupação no Trabalho na Semana de 

Referência 

Média de idade 

(anos) 

Renda total 

(R$) 

Anos de 

Estudo (anos) 

Empregado com carteira 64,46 3.893,35 8 a 10 

Militar e funcionário público 63,85 4.975,95 8 a 10 

Empregado sem carteira 65,47 1.532,91 4 a 7 

Trabalhador doméstico com carteira 64,73 913,44 1 ou menos 

Trabalhador doméstico sem carteira 65,32 738,80 4 a 7 

Conta própria 66,05 2.405,32 4 a 7 

Empregador 66,55 9.838,33 11 a 14 

Não remunerado 69,52 757,42 4 a 7 

Trabalhador na produção para o próprio 

consumo 

68,30 765,40 4 a 7 

Média Geral 66,03 1.584,09 4 a 7 

Fonte: IBGE (2010). Resultados da pesquisa, 2022. 

 

 Adicionando a estes fatores a questão racial, as ocupações com menor participação dos 

negros são: empregador, não remunerado e trabalhador doméstico com carteira. Para a raça 

amarela as menores participações são: militar e funcionário público, não remunerado e 

trabalhador para o próprio consumo.  

 A porcentagem de idosos que possuem mais de um trabalho é de cerca 1,3%. Em média 

eles são 6,62% mais jovens dos que possuem apenas um ou nenhum trabalho e possuem entre 

8 e 10 anos de estudo. Com relação a renda estes idosos recebem cerca de cinco vezes mais que 

os que possuem apenas um trabalho. 

 Com relação a carga horária despendida no trabalho principal observa-se que à medida 

que a idade aumenta as horas de trabalho diminuem. A Figura 8 mostra o gráfico com a média 

de horas trabalhadas por idade de acordo com o sexo. Nota-se que os idosos trabalham em 

média três vezes mais que as idosas. 
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Figura 8. Gráfico das horas de trabalho dispendidas por cada faixa etária de acordo com o sexo. 

 
Fonte: IBGE (2010). Resultados da pesquisa, 2022. 

 

 Ao dividir as horas de trabalho de acordo com a raça, nota-se que apenas brancos e 

pardos estão presentes em todas as faixas de idade consideradas, como pode ser visualizado na 

Figura 9.  

 

Figura 9. Gráfico das horas de trabalho despendidas de acordo com as faixas etárias consideradas 
divididas de acordo com as raças coletadas. 

 
Fonte: IBGE (2010). Resultados da pesquisa, 2022. 

 

 Ainda refletindo sobre a relação das horas de trabalho e a raça dos idosos, observa-se 

no gráfico da Figura 9 um outlier que destoa da tendência de decrescimento das horas de 

trabalho com o avançar da idade. Este pico representa as horas despendidas de trabalho pela 

raça amarela entre 85 e 90 anos de idade. 
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A maioria dos idosos trabalham 40 horas semanais e possuem renda média de dois mil 

novecentos reais (R$ 2.900,00) e entre 4 e 7 anos de estudo. Destaca-se que os idosos que 

trabalham por 57 horas semanais possuem como renda média o valor de vinte e cinco mil reais 

(R$ 25.000,00) e 3 anos de estudo. Este valor é 3,4 vezes maior que a renda equivalente aos 

idosos que trabalham por 50 horas semanais, que corresponde a segunda maior renda dentre 

todas as horas de trabalho consideradas. Destaca-se, também, que os idosos que despendem de 

33 horas de trabalho semanais possuem em média 15 anos ou mais de estudo. 

Os idosos que não realizam o deslocamento casa-trabalho são, em média, mulheres, 

brancas, viúvas, que possuem 71 anos, 3 filhos e renda cerca de 21,2% inferior aos que se 

deslocam por mais de 120min de casa para o trabalho, como pode ser observado na Tabela 5. 

Enquanto os que realizam tal deslocamento são homens, brancos, casados no civil e religioso, 

que possuem cerca de 66 anos, entre 4 e 7 anos de estudo, 3 filhos e trabalham por 40 horas 

semanais. Em todos os casos o número de pessoas na família é prevalentemente igual a 2. 

 Em relação ao tempo de deslocamento, de acordo com a Tabela 2, apenas 11,65% dos 

idosos da Região Metropolitana de Goiânia ultrapassam 120min no trajeto casa-trabalho. 

Considerando a distribuição espacial, a maior concentração destes deslocamentos se dá no 

município de Senador Canedo, como pode ser visualizado na Figura 10, cidade com a terceira 

menor renda familiar da Região Metropolitana de Goiânia. Já a menor é encontrada no 

município de Bela Vista de Goiás, cidade com maior área territorial e quinta maior renda 

familiar. Destaca-se que Goiânia, cidade com maior renda familiar, presença feminina e nível 

educacional, possui porcentagem intermediária de deslocamentos superiores a duas horas. Estes 

resultados corroboram a constatação de Fernandes (2015) de que a distância percorrida não é 

um fator único na determinação do tempo de deslocamento. 
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Figura 10. Porcentagens de deslocamentos superiores a 120min distribuídos pelos municípios da 
Região Metropolitana de Goiânia. 

 
Fonte: IBGE (2010). Elaborado pela autora, 2022. 

 

 Os idosos que possuem tempo de deslocamento menor que 120min majoritariamente 

trabalham por conta própria, possuem de 60 a 64 anos e até 1 ano de estudo, como apontado na 

Tabela 5. Já os que se deslocam mais de 120min são majoritariamente empregados com carteira 

assinada, e, também, possuem entre 60 e 64 anos e até 1 ano de estudo. Como constatado 

anteriormente, o envelhecer é acompanhado pelas dificuldades de ouvir, enxergar e caminhar, 

e a redução da renda. A Tabela 5 demonstra, também, que com o avançar da idade ocorre a 

redução dos deslocamentos casa-trabalho realizados, indicando, consequentemente, a saída do 

idoso do mercado de trabalho.  
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Tabela 5. Distribuição percentual dos deslocamentos dos idosos com relação às suas idades. 

Idade Porcentagem de idosos que se 
deslocam menos de 120min (%) 

Porcentagem de idosos que se 
deslocam mais de 120min (%) 

60-64 41,38 6,22 
65-69 28,56 3,18 
70-74 17,54 2,27 
75-79 13,60 0,80 
80-84 7,52 0,97 
85-90 5,01 1,00 
>90 4,35 0,62 

Fonte: IBGE (2010). Resultados da pesquisa, 2022. 

 

 Somando a análise o grau de instrução do idoso, nota-se que para os idosos que se 

deslocam menos que 120min sua média salarial é inferior a três mil reais, como apontado pela 

Tabela 6. Já para os idosos que se deslocam mais de 120min a renda média supera o valor de 

três mil reais. Esse resultado pode indicar que os idosos que aceitam realizar deslocamentos 

mais dispendiosos, o fazem pelo incremento da renda. 

 

Tabela 6. Relação das médias entre tempo de deslocamento, renda, anos de estudo e idade. 

 Tempo de deslocamento 

 
Menos que 

120min 
Mais que 
120min Não se aplica 

Idade (anos) 65,76 65,08 70,87 
Renda total (R$) 2.666,99 3.386,55 1.082,85 
Renda dos idosos com até 1 ano de estudo (R$) 1.230,99 1.520,95 593,32 
Renda dos idosos com 4 a 7 anos de estudo (R$) 1.477,63 1.678,95 735,05 
Renda dos idosos com 8 a 10 anos de estudo (R$) 2.141,17 3.210,13 1.201,14 
Renda dos idosos com 11 a 14 anos de estudo (R$) 5.400,65 4.629,00 1938,00 
Renda dos idosos com 15 ou mais anos de estudo (R$) 7.745,79 9.920,10 5.557,31 

Fonte: IBGE (2010). Resultados da pesquisa, 2022. 

 

 A Tabela 6 ainda demonstra os acréscimos na renda à medida que se aumentam os anos 

de estudo. Nota-se que os idosos que se deslocam menos de 120min e que possuem 15 ou mais 

anos de estudo dispõem de renda 84,11% superior àqueles com até 1 ano de estudo, valor médio 

de escolaridade dos idosos da Região Metropolitana de Goiânia. Já para os idosos que se 

deslocam mais de 120min esse acréscimo é de 84,67%. 

Com relação às horas de trabalho dos idosos, os idosos que se deslocam mais de 120min 

possuem cargas horárias semanais superiores aos que possuem tempo de deslocamento inferior 

a 120min, como demonstrado pela Figura 11. 

 



Os efeitos do tempo de deslocamento sobre a participação do idoso no mercado de trabalho 
 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 48 
 

Figura 11. Média de horas de trabalho semanal para idosos com tempo de deslocamento inferior ou 
superior a 120min distribuídas por faixa etária. 

 
Fonte: IBGE (2010). Resultados da pesquisa, 2022. 

 

Nota-se que a redução da carga horária não se dá de forma uniforme entre os idosos com 

tempo inferior ou superior a 120min com o avançar da idade. Em geral, os idosos que se 

deslocam menos de 120min reduzem suas cargas horárias de trabalho semanais de forma mais 

significativa com o avançar da idade. Essa disparidade culmina em uma diferença de 16 horas 

semanais nos idosos com idade entre 85 e 90 anos. Assim, pode-se afirmar que os idosos que 

se deslocam mais de 120min estão dispostos a ofertarem mais horas de trabalho. 

Os resultados indicam que a continuação ou inserção do idoso no mercado de trabalho 

estão relacionados a complementação da renda familiar para os mais pobres e expostos a alguma 

vulnerabilidade social, ou a postergação da aposentadoria para aqueles com maior grau de 

instrução, cargos estáveis e maiores rendas. 

4.2 RESULTADOS EMPÍRICOS 

De posse da análise descritiva dos dados fez-se a estimação de modelos no software Stata7 

de modo a avaliar os efeitos do tempo de deslocamento na oferta de horas trabalhadas dos idosos 

por semana na Região Metropolitana de Goiânia e suas características. Devido a imprecisão do 

tempo de deslocamento dividiu-se a variável em um binário, onde zero indica os idosos que se 

 
 
7 Stata é um software estatístico dedicado à ciência de dados desenvolvido pela organização StataCorp LLC 

(STATA, 2022). 
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deslocam menos de cento e vinte minutos no trajeto casa-trabalho e um para os idosos que se 

deslocam mais de cento e vinte minutos no trajeto casa-trabalho.  

Para atingir o objetivo do estudo, fez-se uso regressões lineares simples. Tais foram 

controladas por características e informações que, segundo a literatura especializada, podem 

afetar as horas trabalhadas por um indivíduo, como idade, raça, sexo, renda familiar, tempo de 

deslocamento, escolaridade, estado conjugal, se o idoso é alfabetizado, e número total de filhos. 

Assim, definiu-se como critério de efetividade a significância estatística referente aos 

parâmetros estimados para cada variável analisada. A Tabela 7 apresenta os resultados do 

modelo definido. 

 

Tabela 7. Modelo geral. 

Variáveis 
Idosos em 

geral 
Homens Mulheres Brancos Não brancos 

Tempo de 

deslocamento 

- 0,2332*** 

(0,0642) 

- 0,1536*** 

(0,0288) 

- 0,2332*** 

(0,0642) 

- 0,1876** 

(0,0914) 

- 0,3048*** 

(0,0900) 

Renda 

familiar 

0,0464*** 

(0,0191) 

0,0012 

(0,0100) 

0,0464*** 

(0,0191) 

0,0129 

(0,0254) 

0,1071*** 

(0,0307) 

Estado 

conjugal 

- 0,0122** 

(0,0058) 

0,0030 

(0,0010) 

- 0,0122** 

(0,0058) 

- 0,0109 

(0,0080) 

- 0,0119 

(0,0084) 

Alfabetizado 
0,1587*** 

(0,0576) 

0,1525*** 

(0,0293) 

0,1587*** 

(0,0576) 

0,1714* 

(0,0926) 

0,1413** 

(0,0730) 

Número total 

de filhos 

- 0,0231*** 

(0,0066) 
- 

- 0,0231*** 

(0,0066) 

- 0,0195** 

(0,0102) 

- 0,0268*** 

(0,0085) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

observações 
2.540 4.726 2.540 1.340 1.200 

Teste F 12,82*** 15,42*** 12,82*** 4,10*** 10,52*** 

R² 0,0228 0,0129 0,0247 0,0151 0,0422 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2022. 

Nota 1: A significância estatística relacionada aos parâmetros estimados é destacada com ***, ** e * 

tais são correspondentes aos níveis de 1%, 5% e 10% de significância. 

 

 Como pode ser observado na Tabela 7, o impacto do tempo de deslocamento nas horas 

trabalhadas dos idosos implica uma redução de 23,32%. Este resultado aponta que quando o 
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tempo de deslocamento de casa para o trabalho é maior ou igual a duas horas as horas de 

trabalho do idoso é reduzida, considerando uma jornada de 40 horas semanais a magnitude da 

redução é de 9,33 horas. 

 Ao analisar o tempo de deslocamento de acordo com o sexo declarado pelo idoso, nota-

se uma diferença, apesar do impacto ainda ser negativo em ambos os sexos, para os idosos do 

sexo masculino os efeitos do tempo de deslocamento nas horas de trabalho são cerca de 8% 

menores ao se comparar com o quadro geral e com os resultados encontrados para os idosos do 

sexo feminino. 

Analisando quanto a raça dos idosos, os efeitos do tempo de deslocamento nas horas de 

trabalho de não brancos são uma redução de 30,48%, enquanto que para os idosos brancos a 

redução é de 18,76%. Essa diferença implica que os idosos não brancos podem se deslocar 

muito mais que duas horas de suas casas até seus trabalhos. Além desse fator, pode-se notar que 

a redução nas horas trabalhadas por não brancos alcança cerca de um terço do total, 

exemplificando, para idosos não brancos que possuem uma carga horária semanal de 40 horas, 

caso se deslocassem mais de 2 horas até o trabalho essa carga horária semanal se reduziria cerca 

de 12 horas. Essa redução é a maior dentre todos os recortes analisados e incide diretamente na 

renda desses idosos, que, como já foi demonstrado, recebem os menores salários. 

 Com relação ao estado conjugal, nota-se que o fato do idoso ser casado reduz em 1,22% 

as horas trabalhadas, sendo este o menor efeito sobre as horas trabalhadas. Nota-se que esta 

variável é significativa apenas para as idosas. Porém, é importante analisar um possível motivo 

pelo qual para os idosos do sexo masculino o fato dos mesmos serem casados não é apontado 

como uma variável que influencia as suas horas trabalhadas. Historicamente, sabe-se, que as 

responsabilidades domésticas eram atribuídas apenas as mulheres, este fato se estendia além 

aos cuidados com a casa, mas, também, aos cuidados com o cônjuge. Atualmente, ainda é 

notório esses comportamentos, principalmente nos idosos, onde seus costumes são fortemente 

relacionados a época ao qual foram criados. Assim, o peso das responsabilidades conjugais 

impacta apenas as mulheres. 

 O comparativo entre os resultados encontrados para idosos e idosas demonstram que a 

disparidade se estende para outras variáveis analisadas. Assim como o estado conjugal, a renda 

familiar e o número total de filhos não são significativos para os idosos do sexo masculino. Já 

para as idosas as mesmas variáveis são significativas. Para cada filho que a idosa possuir suas 

horas de trabalho reduzem 2,31%. Já com relação a renda observa-se que um incremento de 

cem unidades na renda familiar incide um aumento 4,64 horas trabalhadas pelas idosas. 
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Esses resultados demonstram que para os idosos as variáveis relacionadas com sua 

estrutura familiar não são decisivas na definição das horas trabalhadas, consequentemente, para 

a sua continuação no mercado de trabalho. Já para as idosas estas variáveis são decisivas, o que 

impõe uma tomada de decisão mais complexa. Essa maior complexidade pode ser um dos 

fatores que explicam a menor participação das idosas no mercado de trabalho, apesar de serem 

maioria dentre a amostra. 

 Partindo para a análise dos resultados encontrados quanto a raça, nota-se que para os 

idosos brancos apenas duas das variáveis analisadas são significativas, sendo elas o tempo de 

deslocamento, como anteriormente foi citado, e o número total de filhos. Neste caso, para cada 

filho que o idoso possui ocorre uma redução de 1,95% nas horas trabalhadas semanalmente.  

 Para não brancos observa-se que para cada filho que o idoso possui reduz-se 2,68% das 

horas semanais trabalhadas. Considerando que, em média, o idoso que reside na região 

metropolitana de Goiânia possui três filhos o impacto nas horas trabalhadas seria de 8,04%, ou 

seja, considerando uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, este idoso reduziria cerca de 

3 horas de trabalho em função de seus filhos. 

 O fato de o idoso não branco ser alfabetizado impacta em um aumento de 14,13% nas 

horas trabalhadas. Dado que estes idosos em sua maioria não possuem carteira de trabalho 

assinada ou vínculo empregatício fixo, esse resultado demonstra não apenas em um aumento 

na renda destes idosos, mas, também, que eles possuem maiores oportunidades de empregos 

comparados aos idosos não brancos que não são alfabetizados. 

 Ainda com relação aos idosos não brancos observa-se que o aumento de cem unidades 

na renda familiar resulta em um aumento de 10,71 horas de trabalho semanal. Nota-se que esse 

resultado é cerca de duas vezes maior que o resultado encontrado para os idosos em geral. Logo, 

pode-se concluir que a renda familiar não somente é significativa na decisão do número de 

horas trabalhadas, mas que, para essa parcela de idosos, a renda familiar é mais relevante ainda 

nos critérios da continuação no mercado de trabalho do que para os brancos. 

Utilizando os resultados apontados por Queiroz e Ramalho (2009), Furtado (2005) e 

Wajnman, de Oliveira e de Oliveira (2004), que apontam que a continuação do idoso no 

mercado de trabalho é proveniente da necessidade de complementar a renda familiar, pode-se 

afirmar que o resultado encontrado corrobora com tal afirmação, principalmente para os idosos 

mais vulneráveis. Entretanto, nota-se que o tempo de deslocamento é o fator de maior impacto 

nas horas trabalhadas pelos idosos, isso implica que, apesar da importância da complementação 

da renda familiar, o tempo de deslocamento é um fator impeditivo da continuação do idoso no 

mercado de trabalho. 
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A adequabilidade dos modelos de regressão estimados foi testada através do teste T e 

do Teste F. Observa-se que todos os parâmetros foram significativos individualmente e em 

conjunto, pois a probabilidade dos parâmetros serem iguais a zero foram, no mínimo, inferiores 

a 5%. Esse resultado aponta que o tempo de deslocamento é, não apenas relevante, mas decisivo 

para a definição do número de horas de trabalho ofertadas para os idosos da Região 

Metropolitana de Goiânia. 

 Assim, realizou-se estimações de outros modelos de modo a entender como o avançar 

da idade dos idosos influi nas horas de trabalho. A Tabela 8 apresenta os resultados encontrados. 

Observa-se que, apesar de nenhum resultado ser significativo, mesmo considerando um nível 

de significância de 10%, o tempo de deslocamento impacta as horas trabalhadas de forma 

crescente com o avançar da idade, chegando a uma redução de 50,78%. 

 

Tabela 8. Modelo para idosos acima de 70 e acima de 75 anos. 
Variável Idosos acima de 70 anos Idosos acima de 75 anos 

Tempo de deslocamento 
- 0,3649 

(0,2429) 

- 0,5078 

(0,3802) 

Renda familiar 
0,0838 

(0,0558) 

- 0,1563 

(0,1030) 

Estado conjugal 
- 0,0120 

(0,0167) 

- 0,0452 

(0,0299) 

Alfabetizado 
0,1068 

(0,1275) 

0,2699 

(0,1863) 

Número total de filhos 
- 0,0086 

(0,0150) 

0,0167 

(0,0252) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de observações 468 204 

Teste F 1,64 1,53 

R² 0,0175 0,0371 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2022. 

Nota 1: A significância estatística relacionada aos parâmetros estimados é destacada com ***, 

** e * tais são correspondentes aos níveis de 1%, 5% e 10% de significância. 

 

 Dada a tendência de que até o ano de 2060 ocorrerá um aumento no número de 

aposentados no país (IPEA, 2017), analisou-se o comportamento da aposentadoria nas horas de 
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trabalho dos idosos. A Tabela 9 apresenta os resultados do modelo estimado para os idosos 

aposentados. Nota-se que nenhuma variável é significativa, exceto o estado conjugal, onde o 

fato do idoso ser casado implica em uma redução de 4,52% das horas de trabalho semanais. 

Entretanto, nota-se que, neste recorte, um tempo de deslocamento igual ou superior a duas horas 

implica em um aumento de 8,64% nas horas de trabalho semanais. 

 

Tabela 9. Modelo para idosos aposentados. 
Variável Idosos aposentados 

Tempo de deslocamento 
0,0864 

(0,1599) 

Renda familiar 
0,0291 

(0,0543) 

Estado conjugal 
- 0,0452** 

(0,0161) 

Alfabetizado 
- 0,0717 

(0,2223) 

Número total de filhos 
- 0,0071 

(0,0193) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de observações 286 

Teste F 1,99* 

R² 0,0343 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2022. 

Nota 1: A significância estatística relacionada aos parâmetros estimados é destacada com ***, ** e * 

tais são correspondentes aos níveis de 1%, 5% e 10% de significância. 

 

 Em geral, o avançar da idade é acompanhado por problemas de saúde e mobilidade, que 

acarretam na diminuição da independência do idosos e na crescente necessidade de cuidados 

de terceiros para garantir sua qualidade de vida. Assim, fez-se, também, a análise de como as 

dificuldades de enxergar, ouvir e caminhar impactam nas horas trabalhadas dos idosos. A 

Tabela 10 demonstra os resultados o modelo considerando idosos que possuem alguma 

dificuldade citada. 
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Tabela 10. Modelo que considera os idosos que possuem alguma dificuldade de enxergar, ouvir ou 
caminhar. 

Variável 

Idosos que possuem, 

no mínimo, alguma 

dificuldade de 

enxergar 

Idosos que possuem, 

no mínimo, alguma 

dificuldade de ouvir 

Idosos que 

possuem, no 

mínimo, alguma 

dificuldade de 

caminhar 

Tempo de 

deslocamento 

- 0,2900*** 

(0,0940) 

- 0,3143 

(0,2210) 

- 0,2945* 

(0,1556) 

Renda familiar 
0,0077 

(0,0301) 

- 0,0758 

(0,0588) 

- 0,0298 

(0,0461) 

Estado conjugal 
- 0,0082 

(0,0086) 

- 0,0014 

(0,0188) 

- 0,0209 

(0,0141) 

Alfabetizado 
0,0649 

(0,0750) 

0,4496 

(0,1616) 

0,1851* 

(0,1150) 

Número total de filhos 
- 0,0483*** 

(0,0094) 

- 0,0501 

(0,0197) 

- 0,0547*** 

(0,0150) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

observações 
1.190 320 590 

Teste F 8,61*** 4,5*** 4,74*** 

R² 0,0351 0,0669 0,0390 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2022. 

Nota 1: A significância estatística relacionada aos parâmetros estimados é destacada com ***, ** e * 

tais são correspondentes aos níveis de 1%, 5% e 10% de significância. 

 

 Para os idosos que possuem alguma dificuldade de enxergar aos que possuem 

comprometimento total da visão nota-se que, caso se desloquem mais de duas horas de casa até 

o trabalho, as horas ofertadas de trabalho semanais são reduzidas em 29%. Esse resultado 

aponta que o tempo de deslocamento é decisivo na composição das horas de trabalho dos idosos 

que possuem algum tipo de deficiência visual. Assim como para os idosos não brancos, devido 

a magnitude do impacto, talvez os idosos com algum tipo de deficiência visual se desloquem 

mais que duas horas de casa ao trabalho. 
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Outro fator significativo para a formação das horas de trabalho do idoso que possui 

alguma deficiência visual é o número total de filhos, onde para cada filho que este idoso possui 

ele reduz cerca de 4,83% de suas horas de trabalho semanais.  

 O modelo realizado para os idosos que possuem algum tipo de dificuldade de ouvir 

aponta que nenhuma variável analisada é significativa. Observa-se que o tempo de 

deslocamento gera um grande efeito nas horas de trabalho dos idosos que possuem algum tipo 

de dificuldade de ouvir, produzindo uma redução das mesmas de 31,43%. 

 Por fim, analisou-se os idosos que possuem algum tipo de dificuldade de caminhar. Para 

eles, o tempo de deslocamento é significativo e gera uma redução de 29,45% nas horas de 

trabalho ofertadas. Considerando que dificuldades de caminhar ou impossibilidade de 

caminhar, atualmente, não é um fator impeditivo da mobilidade para pessoas que possuem 

acesso a algum equipamento de mobilidade pessoal, como uma cadeira de rodas. Essa alta 

magnitude pode ser justificada caso estes idosos se desloquem mais de duas horas de casa ao 

trabalho ou que estes idosos não possuem acesso a algum equipamento de mobilidade pessoal, 

e que, por isso, seu deslocamento seja mais dispendioso. 

 Assim como para os idosos com algum tipo de dificuldade de enxergar, o número de 

filhos dos idosos com algum tipo de dificuldade de caminhar também possui impactos negativos 

nas horas de trabalho ofertadas, causando uma redução de 5,47% nas horas de trabalho 

semanais. 

 A partir do exposto é notório que os maiores impactos das variáveis analisadas, 

especialmente o tempo de deslocamento, se voltam para os idosos pertencentes a alguma 

situação de vulnerabilidade social. Em média, os idosos que se deslocam mais de duas horas de 

casa para o trabalho reduzem suas horas de trabalho de 15% a 30%, onde os maiores impactos 

são encontrados nos idosos mais vulneráveis na sociedade.  

Ressalta-se que, além do tempo de deslocamento, as variáveis renda familiar, raça, sexo e 

dificuldades de enxergar e caminhar são decisivas para a composição das horas de trabalho do 

idoso. Porém, os resultados demonstraram que a renda familiar não é um fator importante na 

composição das horas de trabalho para todos os perfis de idosos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando a progressiva tendência de inversão da pirâmide etária, dadas as melhorias 

na expectativa e qualidade de vida dos idosos, e as condições impostas pela previdência 

nacional observa-se que o idoso tende a permanecer no mercado de trabalho em busca de um 

aumento da renda familiar. Diversos fatores são apontados na literatura como decisivos na 

participação do idoso no mercado de trabalho, como renda, sexo, escolaridade e raça.  

A mobilidade do idoso garante a autonomia e a continuação das atividades cotidianas, 

porém, este aspecto é pouco explorado. Assim, o objetivo principal desta pesquisa foi avaliar 

os efeitos do tempo de deslocamento nas horas de trabalho ofertadas pelos idosos da Região 

Metropolitana de Goiânia. Em termos específicos, buscou-se avaliar as heterogeneidades 

espaciais dos efeitos do tempo de deslocamento na participação no mercado de trabalho, 

verificar se as características do idoso interferem na relação entre o tempo de deslocamento e a 

participação no mercado de trabalho e se a ocupação do idoso impacta na relação do tempo de 

deslocamento e a participação no mercado de trabalho. 

As estatísticas descritivas dos dados apontaram que os idosos residentes da Região 

Metropolitana de Goiânia são, em média, mulheres, brancas, casadas ou viúvas, de 69 anos, 

possuem 5 filhos e com até um ano de estudo, onde a renda representa, em média, 43% da renda 

familiar. Entretanto, para os idosos que se deslocam mais de duas horas de casa ao trabalho, o 

que, consequentemente, traz um recorte para aqueles pertencentes ao mercado de trabalho, 

verifica-se que o padrão geral se modifica. Estes idosos são, em geral, homens, brancos, 

casados, de 66 anos, possuem 3 filhos, trabalham com carteira assinada, possuem renda média 

de R$ 3.000,00 e de 4 a 7 anos de estudo. Para aqueles que se deslocam menos de duas horas 

são, em média, mulheres, brancas, viúvas, com 71 anos, 3 filhos, renda média igual cerca de 

R$ 2.300,00, trabalham por conta própria e possuem até um ano de estudo.  

Os resultados obtidos no presente estudo demonstram que o tempo de deslocamento é um 

fator significativo na decisão da composição das horas trabalhadas pelos idosos. Em média, 

seus efeitos provocam uma redução de 15% a 30% nas horas ofertadas. Aliadas ao tempo de 

deslocamento, diferentes características dos idosos impactam na composição das horas de 

trabalho, principalmente para os idosos com algum tipo de vulnerabilidade social. Ressalta-se 

que a renda familiar não é um dos fatores decisivos na composição das horas de trabalho de 

todos os idosos, adicionando, assim, um complemento aos resultados encontrados na literatura. 

À medida que a idade avança, gradativamente agravam-se as dificuldades de ouvir, 

caminhar e enxergar. Em paralelo, reduz-se a renda, os anos de estudo e os deslocamentos. 
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Consequentemente, tende-se a ocorrer a saída do mercado de trabalho, porém, destaca-se que 

essa saída não se dá de forma uniforme ao analisar o tempo de deslocamento. Para os idosos 

que, especialmente, possuem alguma dificuldade de enxergar e caminhar os impactos do tempo 

de deslocamento na oferta de horas de trabalho são elevados, gerando uma redução média de 

cerca de 29%. 

Logo, o tempo de deslocamento de casa ao trabalho é decisivo para a permanência do 

idoso no mercado de trabalho. Para alguns casos, tempos de deslocamento superiores a duas 

horas podem excluir totalmente os idosos do mercado de trabalho. Em geral, essa exclusão se 

dá para os idosos expostos a alguma vulnerabilidade social. 

Sugere-se, assim, que o tempo de deslocamento seja um fator analisado no 

desenvolvimento de políticas públicas de transporte, em especial, para o transporte coletivo 

urbano. Considerando a ausência de infraestrutura suficiente para o atendimento de toda a 

população, a priorização dos que se encontram em alguma situação de vulnerabilidade é 

imprescindível, dado o peso dos efeitos encontrados para essa parcela. 

Contudo, este estudo possui limitações que podem impedir seu uso para o 

desenvolvimento de projetos ou políticas públicas de transportes, a depender da amplitude dos 

mesmos. O tempo de deslocamento estabelecido para este estudo foi de 120 min, sendo assim, 

não se considerou o tempo de deslocamento como uma variável contínua, não sendo possível 

analisar os aspectos das variáveis que o envolve, impedindo uma análise mais profunda de seus 

efeitos. 

O estudo foi realizado considerando apenas um ano, não analisando os efeitos temporais 

das variáveis. Outra limitação relacionada é que a base de dados utilizada, ela é referente ao 

ano de 2010, o que impõe ao estudo uma análise de um contexto passado que, desde então, se 

encontra em constante modificação. A região de estudo, também, impõe características 

singulares aos resultados que impedem seu uso em análises mais abrangentes ou em regiões 

diferentes do país. Por fim, destaca-se que não se analisou os idosos que buscam empregos. 

 Esse estudo aplicado elucidou a importância do estudo da mobilidade e acessibilidade 

dos idosos para que os mesmos possam permanecer no mercado de trabalho, utilizando como 

objeto de estudo o tempo de deslocamento e as horas ofertadas de trabalho. 
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