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O presidente Lula reconheceu que tem muita sorte. Muita coisa o ajudou nessa fortuna toda, e 
não foram só os ventos externos que, aliás, continuam favoráveis ao País, apesar de tudo. No 
cenário doméstico, além do explícito juízo macroeconômico, até a demografia ajudou na 
construção da sorte presidencial. Um estudo do professor José Eustáquio Diniz Alves, da Escola 
Nacional de Ciências Estatísticas e coordenador da Pós-graduação do IBGE, apresentado em 
seminário do Instituto Fernand Braudel, mostrou que o Brasil entrou na fase do chamado 
"bônus demográfico", período de tempo em que a estrutura etária da população apresenta 
menores "razões de dependência" (menos idosos, crianças e adolescentes) e maiores 
percentuais de população em idade economicamente ativa. Em outras palavras: é um período 
em que a demografia ajuda o crescimento econômico. O professor notou que esse processo 
ficou mais visível a partir de 2003.  
 
Esse bônus se formou porque durante os anos de 1950 a 1980 a economia brasileira cresceu 
em média 7% ao ano, enquanto a população aumentava 2,8% a cada ano. A renda per capita 
cresceu 4,2% em média anual, o melhor período da história brasileira. A sociedade rural e 
agrária se transformou em urbana e industrial com grandes saltos no PIB e na produtividade 
do trabalho. As duas décadas seguintes foram de estagnação, mas o forte crescimento 
econômico anterior determinou uma transição demográfica devido à redução conjunta das 
taxas brutas de mortalidade e de natalidade. Como a mortalidade caiu primeiro, e em ritmo 
muito mais rápido que a natalidade, o crescimento populacional acelerou bastante nesse 
período.  
 
Essa transição demográfica continuará e nos próximos trinta anos as taxas brutas de 
mortalidade ficarão estáveis enquanto a natalidade continua a cair, o que reduzirá o 
crescimento vegetativo da população. Entre 2000 e 2030 o crescimento demográfico será de 
apenas 0,8%. Um dos desdobramentos dessa transição demográfica é a alteração da estrutura 
etária da população diminuindo o peso relativo das crianças e aumentando o dos adultos e, 
depois, o dos idosos. A nova estrutura da população deve alterar o perfil de consumo, 
diminuindo a pressão sobre os que geram renda com gastos de dependentes. Alves alertou, 
por exemplo, que a tendência será uma maior demanda por bens de consumo industriais. Com 
o menor percentual de crianças, as políticas educacionais e de saúde mudam na direção de 
outras faixas etárias e a política de emprego terá de levar em conta o envelhecimento da 
população economicamente ativa. O estudo completo de Alves está no site do instituto: 
www.braudel.org.br.  
 
O bônus demográfico será conveniente para o futuro do País se políticas sociais e 
macroeconômicas criarem mecanismos para o aproveitamento dessa "janela de 
oportunidades". O que o governo, empresários ou a sociedade farão com essa oportunidade 
demográfica não se sabe. Os economistas, tanto os da crença monetarista como os 
desenvolvimentistas, já notaram que esse movimento da demografia terá significativa 
relevância para o crescimento sustentado. Nesse ponto, Alves fez dois alertas: bônus 
demográfico só acontece uma vez na história de cada país e se o PIB crescer 5% ao ano entre 
2000 e 2030, o impacto na renda per capita será ainda maior do que o do período de 1950 a 
1980.  
 
Como alcançar esses 5% em velocidade contínua? Basta deixar o Estado tomar conta do 
crescimento? É curioso, mas até um dos cardeais da crença desenvolvimentista, Luiz Gonzaga 
Belluzzo, aconselhou o presidente a conter gastos federais para segurar a inflação e manter o 
desenvolvimento elevando o superávit primário. O Planalto nada disse sobre o conselho, mas 
anunciou grandes renúncias fiscais para beneficiar setores determinados. Portanto, como as 
dúvidas são muitas, é possível que o governo Lula acabe lembrado tanto pela sorte como pela 
dificuldade em escolher o caminho certo em plena transição demográfica.  
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