
Tendência é mais acentuada nas regiões mais pobres 
Sergio Lamucci 
 
Os números do Registro Civil de 2008 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
mostram um crescimento mais acentuado do número de casamentos de homens de 50 anos 
ou mais no Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, regiões onde as aposentadorias têm mais 
peso na renda das pessoas. Para o economista José Márcio Camargo, da Opus Gestão de 
Recursos, é possível que esse fato torne os homens mais velhos mais "atraentes" para as 
mulheres, pelo menos do ponto de vista econômico, já que dispõem de um rendimento que faz 
mais diferença. No Nordeste, entre 2003 e 2008, as uniões com homens entre 50 e 54 anos 
aumentaram 93%, enquanto os matrimônios de homens com mais de 65 anos subiram 
39,23%. Nos dois casos, altas superiores à média nacional para a mesma faixa etária, de 
76,22% e de 35,04%. Nos últimos anos, o valor do salário mínimo, que corrige cerca de dois 
terços dos benefícios da Previdência Social, subiu com força - desde 2003, a alta acumula 
132,5%.  
 
Além disso, a concessão de benefícios assistenciais para idosos no âmbito da Lei Orgânica de 
Assistência Social (Loas) tem crescido muito - entre 2004 e 2008, avançou 52%. É um ritmo 
bem superior aos 11% registrados no mesmo período pelo total de benefícios do regime geral 
da Previdência.  
 
Para o economista Vinícius Pinheiro, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a 
questão do impacto do casamento de homens mais velhos com mulheres mais novas sobre a 
Previdência precisa ser vista com cautela. Ele observa que, em números absolutos, essas 
uniões não são muito significativas - em 2008, por exemplo, houve 67.385 matrimônios de 
homens com mais de 50 anos, enquanto o total no país chegou perto de 1 milhão. Além disso, 
Pinheiro avalia que, como uma parte significativa das aposentadorias no país equivale a um 
salário mínimo, a pensão por morte tem muitas vezes um caráter de política distributiva, mais 
do que previdenciária. 
 
A falta de idade mínima para a aposentadoria e a não regulamentação dos fundos 
complementares para os servidores públicos, por exemplo, são questões mais urgentes 
quando se pensa nos desequilíbrios do sistema de Previdência no país do que o aumento dos 
casamentos entre pessoas mais velhas.  
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