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Incentivos, a solução deste problema 
 
   Com a chegada de novos recursos tecnológicos e as consequências de um globalizado, é 
notório um grande avanço da população idosa na atual sociedade. O aumento da qualidade de vida 
favoreceu o crescimento na expectativa de vida da população brasileira, entretanto as políticas 
econômicas e sociais não acompanharam tal desenvolvimento. Portanto, o país sofre com a 
inversão da pirâmide etária da população. 
   O desafio de ser moradia de uma sociedade idosa no Brasil atual, também relaciona o fato 
de política pública de incentivo ao trabalho na faixa etária de 14 a 18 anos, denominados jovens 
aprendizes. Jovens nesta faixa etária são grandes fontes de profissionais bem capacitados, haja 
vista que possuem facilidade no aprendizado e estão conectados com o “mundo virtual” 
diariamente. O incentivo a vagas para este público poderia ajudar no aumento da arrecadação 
pública previdenciária, diminuindo assim, o déficit atual. 
   Outro problema relacionado a isto está interligado a fraudes de aposentadorias que 
acontecem, e que não são investigadas. Uma certa parcela da população usufrui deste direito em 
nome de pessoas que já morreram, ou que até mesmo não sabem do direito que possuem, devido 
a falta de informação destinada ao público idoso, principalmente aqueles que habitam na zona rural. 
   Sendo assim, providencias devem ser tomadas para que todas as pessoas possam 
aproveitar de fato a terceira idade, tendo seus direitos previstos pelo Estatuto do Idoso respeitados. 
Para que isto ocorra, devem ser oferecidas as empresas incentivos ficais para que contratem os 
jovens, para que a arrecadação previdenciária aumente, assim como uma Reforma Previdenciária 
deve ser proposta, ou seja, uma reformulação nos cálculos da aposentadoria, para que a sociedade 
em geral usufrua deste bem. Além disso, uma investigação a cerca das falsas aposentadorias 
citadas acima deve ser realizada. As mídias necessitam voltar-se também ao lado social do idoso, 
promovendo campanhas sociais a respeito dos direitos dos idosos. 
 
 


