
Populações em fase de envelhecimento podem ser prósperas, mas é preciso saber 
investir  
 
A população americana está envelhecendo, conforme deixa claro a onda de baby boomers que 
se aproxima da aposentadoria. Será que eles serão felizes ao chegar aos 60, 70 e 80 anos de 
idade? Serão prósperos, terão saúde e farão atividades nas quais se sintam realizados?  
 
É bem provável que sim, informam dois dos principais oradores da Cúpula Econômica de 2007 
da Wharton: Jeremy Siegel, professor de Finanças da Wharton, e Michael Milken, chefe do The 
Milken Institute, um think tank apartidário.  
 
O mundo em desenvolvimento pode decidir financiar os anos de velhice dos boomers 
adquirindo as ações e os títulos de suas contas de aposentadoria, diz Siegel. Milken prevê que 
será próspera e ativa a  vida desses octogenários  que se sentem com 60 anos. Contudo, tal 
futuro não está garantido. O protecionismo pode minar a prosperidade dos americanos mais 
velhos, adverte Siegel, enquanto Milken chama a atenção para o fato de que os avanços 
médicos podem ser anulados por estilos de vida nada saudáveis. Além disso, a falta de 
investimento em “capital humano” pode deixar os EUA para trás.  
 
Criando uma nova classe média 
 
Siegel, conhecido por seus dois best-sellers Stocks for the long run [Ações para o longo prazo] 
e The future for investors: why the tried and true triumph over the bold and the new [O futuro 
dos investidores: por que o comprovado e o verdadeiro triunfam sobre o ousado e o novo], 
disse que os boomers, que hoje acumulam ativos para financiar sua aposentadoria,   
desfrutam de condições de mercado “bastante favoráveis às ações”.  
 
Hoje, a relação entre o preço das ações e os lucros corporativos dos últimos 12 meses é de 
cerca de 15 para um, em sintonia com a média dos últimos 130 anos. Invertendo-se o cálculo, 
dividindo os lucros pelo preço, tem-se um lucro de 6,75%. Isto explica por que as ações são 
competitivas com lucros atuais em torno de 5%, disse.  
 
Além disso, esse preço/lucro médio de 15 pode estar ultrapassado porque os mercados 
evoluíram. As comissões das corretoras e outros custos de transação são menores do que 
jamais foram, e os investidores podem agora diversificar os valores que possuem entre ações 
emitidas no mundo todo, ressaltou, acrescentando que os investidores americanos 
possivelmente tenham cerca de 40% dos valores que possuem em emissões externas. Todas 
essas mudanças de mercado reduziram os riscos dos estoques e a volatilidade de preços, 
acrescentou. 
 
“Uma menor volatilidade exige preços mais elevados para ativos arriscados”, disse Siegel. 
Portanto, a relação preço/lucro adequada para as ações é hoje de cerca de 20.  Os preços das 
ações podem subir, por conseguinte, cerca de um terço, alterando a relação P/L de 15 para 20, 
mesmo sem aumento dos lucros corporativos. Contudo, a elevação dos retornos dos 
investimentos feitos não é garantia de prosperidade. Como os americanos estão vivendo mais 
e estão se aposentando cada vez mais cedo, o resultado é um “aumento drástico na hora de se 
aposentar”, tornando os desafios financeiros ainda mais difíceis. “Essa tendência persistirá?”, 
indaga Siegel.  
 
Com uma fração maior da população aposentada, será mais difícil para os trabalhadores 
americanos produzirem um volume suficiente de bens e serviços. Tampouco os jovens terão 
dinheiro suficiente para adquirir os investimentos acumulados pelos aposentados.  
 
Se a demanda for inexpressiva demais, os aposentados não conseguirão converter suas ações 
e demais papéis em uma quantia suficiente de dinheiro para o financiamento de 
aposentadorias cada vez mais longas. “Certificados de ações não servem como alimento”, 
disse Siegel. “Se não houver gente suficiente disposta a comprar seus ativos, você está 
encrencado.” As pessoas poderiam se aposentar mais tarde — talvez devessem esperar até os 
76 anos, disse. Muitos, porém, não acham essa idéia atraente. 



Por outro lado, acrescentou Siegel, “existe a possibilidade de vender os papéis que possuímos 
aos trabalhadores mais jovens do resto do mundo”. Isto significa prosseguir com os avanços 
econômicos nos países em desenvolvimento, criando uma classe média abastada o suficiente 
para investir em ações, títulos e outros ativos. Essa demanda daria sustentação aos preços dos 
ativos americanos e forneceria compradores para quem precisa converter investimentos em 
dinheiro.  
 
As tendências atuais são promissoras, disse Siegel. Ele estima que, em 2050, o mundo em 
desenvolvimento será responsável por três quartos da produção econômica mundial ante 50% 
de hoje. “Em meados deste século, boa parte do capital mundial estará nas mãos do mundo 
em desenvolvimento”, observou ao descrever os ganhos recentes em países como a China e a 
Índia, qualificando-os como “tão-somente a ponta do iceberg”.  
 
À medida que um número maior de estrangeiros enriquece o bastante para investir, os 
americanos poderão se dar ao luxo de se aposentar cada vez mais cedo, disse. A principal 
ameaça a essa possibilidade é o protecionismo dos EUA e de outros países desenvolvidos.. 
Esse tipo de atitude poderia elevar os custos dos bens e serviços nos países desenvolvidos e 
retardar o crescimento no mundo em desenvolvimento, deixando os aposentados americanos 
sem número suficiente de compradores para seus ativos no momento em que decidirem 
liquidá-los. 
 
Se conseguirmos evitar o protecionismo, o futuro será brilhante, disse Siegel. “Hoje, vejo a 
situação com otimismo. Pretendo conservar essa mesma postura no futuro — contanto que 
mantenhamos os mercados de capitais abertos.”  
 
Jogadores de futebol de 180 kg 
 
Diferentemente dos seus pais e avós, muitos baby boomers jamais se aposentarão no sentido 
tradicional do termo, disse Milken, acrescentando que tal mudança é para melhor. “Eles são 
jovens, e continuarão a ser jovens. Os avanços médicos são apenas um dos fatores, observou. 
Além disso, as atitudes mudaram. Nas décadas passadas, mulheres em seus 40 ou 50 anos 
eram retratadas pelos meios de comunicação como pessoas já de uma certa idade; hoje, elas 
são mostradas como pessoas jovens e ativas. “Portanto, as notícias são boas. Ter oitenta anos 
hoje equivale a 60, e ter 60 atualmente equivale a 40.” 
 
Aos poucos, as pessoas farão tipos de trabalho diferentes dos que fazem hoje, e o trabalho 
migrará para novas localidades, disse Milken. Em 1975, ligar para a Índia do escritório custava 
10 dólares, lembra-se. Hoje a ligação sai por quatro cents. Com o barateamento das 
comunicações e com a Internet, um número maior de pessoas optará pelo teletraballho, ou 
trabalho a distância, dando oportunidades às pessoas que não estão prontas para se aposentar 
totalmente. 
 
Uma das maiores mudanças no mundo do trabalho será o deslocamento contínuo de postos de 
trabalho dos países desenvolvidos para países em desenvolvimento. Embora muitos 
americanos se preocupem com isso, Milken se diz tranqüilo. Na verdade, ele espera que 
muitas funções que requerem especialização sigam as que não requerem especialização 
alguma e  que acabam de se deslocar para o exterior. Em 2004, observou, cerca de 150.000 
não indianos foram para a Índia em busca de tratamento médico, inclusive para transplantes 
de coração — uma tendência que ele espera que prossiga. 
 
As pessoas dos países desenvolvidos se beneficiarão da globalização através da aquisição de 
bens e serviços mais baratos. A prosperidade nos países em desenvolvimento produzirá 
mercados para bens e serviços produzidos nos países desenvolvidos. Além disso, os países 
desenvolvidos são ricos em capital humano, que é o componente mais importante da 
prosperidade, disse Milken. Eles descobrirão meios de substituir os postos perdidos por outros 
melhores, assim como os agricultores fizeram quando perderam o emprego por causa da 
mecanização da agricultura e migraram para as fábricas. 
 



A chave da prosperidade é o investimento em capital humano, sobretudo através da educação. 
A história mostra que os países que investiram dessa forma foram os que mais prosperaram, 
disse Milken.  
 
Durante centenas de anos, a China foi uma das fortalezas econômicas do mundo. esse quadro 
mudou no século 14, quando a dinastia Ming voltou-se para dentro do país e passou a 
privilegiar a economia agrária. A China está agora recuperando seu predomínio econômico, em 
boa parte porque renovou seu investimento no capital humano. Por volta de 2025, salientou 
Milken, haverá mais pessoas falando inglês na China do que o resto do mundo combinado.  
 
Ele previu também que a inovação ajudará muitos países a prosperar mesmo que não tenham 
os vastos recursos e a mão-de-obra  de países como a China e a Índia. A Holanda, lembra 
MIlken, tornou-se uma potência econômica mundial centenas de anos atrás porque criou a 
idéia da empresa de capital aberto. Isso atraiu um volume de capital de investimento muito 
maior do que o financiamento tradicional, bancado pela coroa, observou Milken. 
 
Mais recentemente, a prosperidade foi impulsionada por inovações que permitem um uso mais 
eficiente do capital — empréstimos com garantias, vendas de pacotes de empréstimos aos 
investidores através de instrumentos de securitização e de crédito fácil como cartões de 
crédito, observou, acrescentando que o capital humano cresce com a importação de 
profissionais treinados, com o preparo escolar da população e com a melhoria da qualidade e 
da duração da vida.  
 
Contudo, advertiu Milken, é fácil cometer erros. Os estudantes americanos não estão se saindo 
tão bem quanto os de outros países em várias disciplinas. Isto se deve, entre outros fatores, 
ao fato de que os alunos das melhores faculdades não estão se tornando professores, em parte 
porque as mulheres hoje têm muitas outras oportunidades profissionais.  
 
E apesar dos enormes avanços médicos, a saúde dos americanos não está melhorando tanto 
quanto deveria, em boa parte por causa dos maus hábitos alimentares e da inatividade 
estimulada pela cultura. Em 1980, observou, nenhum jogador da Liga Nacional de Futebol 
pesava mais de 136 quilos. Em 2006, mais de 300 atingiram essa faixa de peso. Há até 
mesmo alguns jogadores com quase 180 quilos. 
 
Em se tratando de investir em capital humano, a escolha errada pode ter conseqüências 
desastrosas, advertiu Milken. Em 1960, por exemplo, Cingapura e Jamaica eram semelhantes 
— pequenos países tropicais com poucos recursos naturais e renda per capita de 1.900 dólares 
anuais. Posteriormente, a Jamaica priorizou uma economia baseada na agricultura e no 
turismo, ao passo que Cingapura investiu em educação e na indústria. Hoje, a renda per capita 
da Jamaica gira em torno de 4.000 dólares, enquanto a de Cingapura é de 29.000 dólares. 
  
Os países que não aprenderem com esses exemplos enfrentarão dificuldades, disse Milken. “O 
presente século será marcado pela disputa pelo capital humano.” 
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