
Encruzilhada 
demográfica 
SOCIEDADE I Nas próximas duas 
décadas, os fatores populacionais 
favorecem o Brasil. Depois... 
POR LUIZ ANTONIO CINTRA 

s PRÓXIMAS duas déca
das vão consolidar uma 
mudança radical no 
perfil da sociedade bra
sileira. Em ritmo muito 
mais acelerado do que 
os países europeus vive

ram décadas atrás, o Brasil deixará de ser 
um país jovem para se equiparar às nações 
"supervelhas", como o Japão ou a maioria 
dos Estados europeus. A queda acelerada 
do número médio de filhos por mulher e o 
aumento igualmente rápido da expectati
va de vida dos brasileiros levarão a uma al
ta em escala geométrica de brasileiros aci
ma de 60 anos. De 14 milhões, número re
gistrado em 2000, o total de idosos chega
rá a 40 milhões em duas décadas, ou 19% 
do total. Em 2050, serão 64 milhões - 30% 
da população, segundo projeções da seção 
brasileira da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT). Na avaliação de demó-
grafos, uma conquista e tanto, decorrente 
das melhores condições de vida da popu
lação e das técnicas de contracepção. V i 
tória que exigirá, contudo, uma estratégia 
para enfrentar os desafios futuros. 

Também em 2030, outro fenômeno ini
maginável poucas décadas atrás se tornará 
realidade. O Instituto de Pesquisa Econô
mica Aplicada (Ipea) estima que a popula
ção atingirá então o pico de 207 milhões de 
cidadãos, apenas 17 milhões além do con
tingente atual. E entrará, a partir daí, em 
inexorável processo de encolhimento. Co
mo nos países ricos, estará na pauta nacio
nal a necessidade de estimular a imigração 

de jovens estrangeiros, diante da esperada 
redução da oferta de mão de obra. 

Os reflexos dessa verdadeira revolução 
demográfica serão percebidos, de modo 
cada vez mais intenso, a partir das próxi
mas duas décadas, nas mais variadas fren
tes. A começar pela necessidade de o País 
reinventar seus sistemas de Previdência 
Social e saúde pública e privada, que se
rão pressionados pela ampliação do nú
mero de cidadãos com mais idade. A par
cela com 80 anos ou mais passará dos atu
ais 3 milhões para 6 milhões em 20 anos. 

A escassez de mão de obra mais jovem, 
a necessidade de criar mais postos de tra
balho para quem tem mais de 45 anos, no 



setor de serviços principalmente, já que a 
indústria e a agricultura são muito des
gastantes, além de adaptações no sistema 
de transporte público e das cidades bra
sileiras de modo geral, marcadas por um 
ambiente hostil para aqueles que não go
zam de plenas condições físicas. Os pro
blemas decorrentes da nova "cara" do 
brasileiro são muitos, como bem resumiu 
o economista e colunista de CartaCapital 
Delfim Netto, ainda que haja tempo para 
lidar com eles: "O Brasil ainda é um país 
relativamente pobre, que enfrentará cada 
vez mais problemas dos países ricos". 

Há inúmeros outros exemplos rele
vantes de mudanças drásticas nesse fu

turo próximo, conforme destaca um es
tudo recente do Departamento de Estu
dos Sociais do Ipea, com base em infor
mações coletadas pelo Instituto Brasilei
ro de Geografia e Estatística. Entre 2030 e 
2035, apenas os grupos populacionais com 
mais de 45 anos apresentarão taxas posi
tivas de crescimento, as demais, em graus 
variados, decrescerão a partir daí. "A par
ticipação do grupo jovem, com idade en
tre 15 e 29 anos, atingiu o seu máximo em 
2000 e declinará substancialmente, o que 
deverá ocorrer de forma mais acentuada a 
partir de 2010", destaca o Ipea. 

Ao contrário do senso comum, a queda 
acentuada da taxa de fecundidade (núme

ro de filhos por mulher), registrada desde 
os anos 70 no País, não se verifica apenas 
entre os mais ricos das regiões Sudeste e 
Sul, ainda que nessas camadas sociais os 
índices já sejam inferiores à chamada taxa 
de reposição, de dois filhos por casal. 

Aos poucos, os diferenciais regionais 
têm se reduzido, fenômeno que se in
tensifica com o passar do tempo. Em 
1992, o Nordeste registrava uma média 
de 3,6 filhos por mulher, enquanto o Su
deste convivia com menos de 2,5. Em 
2008, destaca o Ipea, a média nordesti
na aproximava-se de 2 filhos por casal, 
enquanto o Sudeste registrou uma taxa 
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média próxima de 1,5 filho - a média na
cional é hoje de aproximadamente 1,9 fi
lho, e a expectativa é convergir para 1,5 
até 2030. As diferenças relativas à renda 
também caem consistentemente. 

"O processo de envelhecimento da po
pulação brasileira tem sido acelerado, mui
to mais do que o registrado na Europa", diz 
José Ribeiro, pesquisador da OIT no Bra
sil. "Basta dizer que em 1960 as brasileiras 
tinham em média 6 filhos. E a expectati
va de vida, que em 1940 era de apenas 45 
anos, saltou para 73 anos e será de 78 anos 
até 2030. No Japão, esse índice é hoje de 83 
anos e nos EUA, de 78", afirma Ribeiro, co
ordenador do projeto Monitorando e Ava
liando o Progresso no Trabalho Decente. 

Avesso ao alarmismo, Ribeiro chama 
a atenção para o que considera uma ja
nela de oportunidade que o Brasil tem 
pela frente, cujo prazo de validade tem, 
porém, um horizonte visível. Esse "bô
nus demográfico", como ele prefere cha
mar, é uma oportunidade imperdível pa
ra os rearranjos necessários. "Durante o 
período desse bônus, a força de trabalho 
crescerá mais rapidamente que a popula
ção dependente, o que é bom. Será o mo
mento de direcionar mais recursos para o 
investimento no bem-estar das famílias e 
na economia", avalia o pesquisador. 

Um dos conceitos mais relevantes da dis
cussão de que o País terá de enfrentar res
ponde pelo nome de razão de dependên
cia, indicador que compara o total de indi
víduos potencialmente dependentes (com 
até 14 anos ou acima dos 65) e a população 
potencialmente ativa, entre 15 e 64 anos. 
Essa razão tende a cair até 2030, e a partir 
daí deverá crescer. A essa altura, um núme
ro cada vez menor de brasileiros estará em 
condições de trabalhar e contribuir para a 
previdência, de modo a financiar as apo
sentadorias cada vez mais longas. 

Alheio às estatísticas, o artista plásti
co paulistano Celso Ninomiya protago
niza há sete meses uma das facetas dessa 
fase de transição - de famílias com três 
filhos ou mais para as de dois filhos ou 
menos. "Quando meu pai, hoje com 85 
anos, teve um AVC, eu e minhas irmãs 
discutimos várias possibilidades. Poderí
amos contratar enfermeiros ou meus pais 
poderiam ir viver em uma casa de repou
so, mas achamos melhor eu voltar do Ja
pão para cuidar deles por dois anos." 

Casado com a socióloga Ana Elisa Ya-
maguchi, professora na Sophia University, 
em Tóquio, Ninomiya pôde deixar o traba

lho em Tóquio por causa do apoio das três 
irmãs, das quais apenas uma atingiu a mar
ca de dois filhos, outra tem um e Celso e a 
terceira irmã, nenhum. Todos dividem os 
custos dessa nova fase, e dois que vivem em 
São Paulo se revezam nos fins de semana. 

"A questão é saber quem vai cuidar da 
gente quando formos mais velhos, esta é 
uma questão da nossa geração", comen
ta Ninomiya, hoje com 47 anos. "No Ja
pão, como esse processo já está uns 15 
anos adiantado, existem muitos condo
mínios criados com infraestrutura para 
os mais velhos, não apenas de saúde mas 
também de arte e outras formas de so
ciabilidade. Lá os idosos que vivem so
zinhos recebem diariamente um telefo
nema de um agente de saúde para saber 
como eles estão se sentindo." 

Como todo problema social, este tam
bém terá de ser enfrentado por meio de 
políticas públicas eficazes, avalia Bernard 
Couttolenc, Ph.D. em economia da saúde 
pela Universidade Johns Hopkins e ex-
professor da Faculdade de Medicina da 
USP. "A medida que a população brasileira 
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envelhece, a prevalência de doenças crô-
nico-degenerativas aumenta. São doenças 
mais graves, que exigem tratamentos 
mais caros, e essa pressão aumentará mui
to nas próximas décadas". E acrescenta: 
"Alguns estudos mostram que em países 
como Itália, França ou Japão a metade dos 
gastos em saúde de um indivíduo ocorre 
nos últimos seis meses de vida. São quase 
sempre tentativas de se prolongar a vida 
por mais algumas semanas ou meses". Em 
2008, Couttolenc organizou, com Gerard 
La Forgia, um livro encomendado pelo 
Banco Mundial sobre a qualidade dos hos
pitais brasileiros. Nesses países ricos, os 
gastos com saúde - públicos e privados -
somam mais de 15% do PIB, e no Brasil es
se porcentual é de 8%. 

As casas de repouso no País, avalia o pes
quisador, são quase sempre ruins e caras, 
além de serem poucas. "E os planos de 
saúde não cobrem os custos, ao contrário 
do que ocorre nos países ricos. O Brasil es
tá muito mal preparado para o desafio que 
se coloca, e essa é uma discussão urgentís
sima, caso contrário iremos ao caos." 

Diante das mudanças enfrentadas pe
la sociedade, duas deficiências históricas 
do sistema brasileiro de saúde ganharão 

evidência. Por um lado, a centralidade dos 
hospitais, usados para casos muitas vezes 
simples, de gripes a fraturas, que poderiam 
ser tratados em clínicas ou postos de saú
de. Para piorar, a maioria dos hospitais tem 
menos de 50 leitos, sendo o tamanho ideal 
de ao menos 150. Em média, 60% dos leitos 
do SUS são subutilizados, e os centros ci
rúrgicos realizam menos de uma cirurgia 
por turno de 24 horas, segundo o estudo de 
Couttolenc, índice baixíssimo. 

As críticas do pesquisador incluem 
os planos de saúde privados, que têm si
do pressionados pela Agência Nacional de 
Saúde a realizar campanhas de prevenção 
capazes de evitar muitas internações. Na
da muito complicado, mas que estimule os 
usuários a se exercitar mais e comer me
lhor, por exemplo. Uma iniciativa, por si
nal, que teria um efeito direto sobre a saú
de financeira dos próprios planos, que mais 
adiante economizariam gastos com medi
camentos e atendimento médico. 

Além de viverem por mais tempo, os 
idosos a mais também sobrecarregarão a 
Previdência, um tema que há anos ocupa 
a atenção de Helmut Schwarzer, secretá
rio do Ministério de Previdência Social 
até o fim de março. Depois de um breve 
período de férias, Schwarzer seguirá para 

Genebra, na Suíça, onde assumirá o pos
to de especialista-sênior em previdência 
das Américas na sede da OIT. "Somos ca
da vez menos um país de grandes con
tingentes de jovens entrando no merca
do de trabalho. Agora teremos cada vez 
mais pessoas chegando à aposentadoria, 
o que necessariamente exigirá um esfor
ço de ajuste das regras da Previdência. 
Não é uma questão de opção ideológica 
nem uma imposição do FMI ou das forças 
neoliberais, mas uma questão matemáti
ca. Não temos de ver isso de forma dra
mática, mas sim encarar os problemas." 

0 leque de opções nem sempre é anima
dor, a começar pelo aparentemente inesca-
pável adiamento do dolce far niente por cin
co anos ou mais, da atual idade-limite para 
aposentadoria de 60 anos para as mulheres 
e 65 para os homens. Schwarzer considera 
necessário criar uma "escada" que aumen
te aos poucos esse limite, em sintonia com o 
envelhecimento gradual da sociedade. "Se
remos injustos com os que ainda não nas
ceram se a geração hoje com 40 anos se re
cusar a contribuir mais." 

Entre as saídas está ampliar as campa
nhas de segurança e prevenção aos aciden
tes de trabalho, que tendem a aumentar à 
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medida que a população fica mais ve
lha. "Hoje, o Brasil possui 3 milhões de 
aposentados por invalidez, de um total 
de 15 milhões de aposentadorias. E 1,1 
milhão de pessoas recebendo auxílio-
doença. Ou seja, são mais de 4 milhões 
de cidadãos fora do mercado de traba
lho", afirma Schwarzer. 

Outro ponto a ser considerado é a natu
reza das fontes de financiamento das apo
sentadorias. Atualmente, 75% são banca
dos pelas contribuições que incidem so
bre a folha de pagamentos dos assalaria
dos. E o restante sai de taxações sobre o 
comércio, especialmente no caso das apo
sentadorias rurais. "Não há como abrir 
mão das contribuições previdenciárias, 
mas elas não serão suficientes", avalia 
Schwarzer. Além disso, será necessário 
estimular a previdência complementar 
por meio dos fundos públicos de pensão e 
planos de previdência privada. 

No caso das aposentadorias públicas, 
trata-se de um vespeiro com distorções 
históricas, como sugere uma mudança de 
regra recente colocada em prática pelo M i 
nistério da Previdência Social, válida para 
as 1,9 mil prefeituras do País - de um total 
de 5,5 m i l , que possuem regimes próprios 
de aposentadoria. Até setembro do ano pas
sado, elas seguiam uma tábua de expectati
va de vida de 1949 para calcular o porcen-
tual de contribuição dos funcionários da 
ativa. Como as pessoas viviam muito me
nos à época, em tese receberiam suas pen
sões por muito menos tempo do que de fato 
estão recebendo. Na prática, a tábua antiga 
servia para subestimar as contribuições. 
Do universo de 1,9 mil prefeituras, apenas 
mil acataram até aqui as novas regras. 

O andamento da economia será deter
minante para a capacidade de o País arcar 

com o aumento dos dependentes. Anselmo 
Luiz dos Santos, professor do Instituto de 
Economia da Unicamp, considera que será 
preciso avançar na formalização dos tra
balhadores, que ainda convivem com a re
gressão dos direitos potencializada ao lon
go dos anos 90. E, mais uma vez, a janela 
de oportunidade das próximas duas déca
das será decisiva. "Nesse período, podere
mos aproveitar o impacto positivo da me
nor necessidade de gerar empregos, já que 
cairá o número de jovens à procura do pri
meiro posto. Se antes precisávamos cres
cer 7% ou mais, a partir de agora um cres
cimento de 5% do PIB talvez seja suficien
te. Além do mais, o desemprego menor 
representará mais recursos para a Pre
vidência." Santos faz uma ressalva: "Em 
matéria de empregos, será preciso pen
sar na qualidade dos postos que quere
mos criar. Temos a chance de usar o pré-
sal e os investimentos em infraestrutura 
para gerar mais postos de trabalho indus-
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triais, mais qualificados e com carteira as
sinada", afirma Santos. 

Apesar de o envelhecimento da popula
ção aproximar o País das experiências eu
ropeias, por aqui ainda há muito a avançar 
em termos de direitos trabalhistas e, por 
tabela, na capacidade de financiar a Previ
dência. Atualmente, apenas metade da po
pulação economicamente ativa tem regis
tro em carteira, apesar do crescimento re
gistrado desde 2003. Em países como Ale
manha e França, onde a crise tem colocado 
em xeque o sistema de bem-estar social e 
contribuído para a precarização do traba
lho, esse porcentual beira os 80%. 

Para cobrir os gastos crescentes, espe
cialistas consideram a necessidade de se 
ampliar a taxação de setores lucrativos e 
com baixa capacidade de geração de em
pregos, destaque para o sistema bancário 
e o petrolífero. "E também será preciso 
seguir na trajetória de redução das desi
gualdades sociais, ampliando a renda per 
capita", diz o economista. 

A frente do Ipea, o economista Marcio 
Pochmann aponta para a necessidade de 
o País buscar soluções "holísticas" para a 
nova estrutura demográfica que vem pe
la frente. Soluções que incluam mudanças 
na educação, investimento na qualificação 

profissional e novas políticas de planeja
mento urbano. E mesmo no combate à vio
lência, cujas características mudam à me
dida que a população envelhece. Recente
mente, um dos maiores especialistas no as
sunto relacionou o recuo dos índices pau
listas de criminalidade à queda da popula
ção mais jovem nas periferias. 

"Nos anos 90, quando o País discutiu 
a sua reforma da Previdência", diz Poch
mann, "foi introjetado um debate que era 
principalmente europeu, mais um caso de 
'ideia fora do lugar'. Aqui o principal pro
blema, ao menos pelos próximos anos, 
tem relação com o dinamismo da econo
mia. Se o País não crescer, surgirão pro
blemas graves de financiamento, princi
palmente a partir de 2030. Até lá, o hori
zonte é relativamente tranquilo." 

Quando olha para a frente, o presidente 
do Ipea vê problemas no esperado decrés
cimo populacional, após o pico de 207 mi
lhões de habitantes. "Para um país con
tinental como o Brasil, é um contingen
te modesto, pois o tamanho da popula
ção estabelece a potencialidade da eco
nomia. Ocorre que o tema da demogra
fia foi deixado de lado nas últimas du
as décadas e precisa voltar a ser discu
tido. Em algum momento talvez tenha
mos de discutir, inclusive, estímulos fi
nanceiros para os casais terem mais fi
lhos, como fazem os países ricos." 

No comando do seu estande no Merca
do Municipal da Lapa, em São Paulo, o co
merciante José Maria Fernandes Nunes, 
nascido em 1943 em Portugal e desde 1968 
no Brasil, bem que gostaria de um empur
rãozinho público para se tornar avô. Pai de 
três filhos, todos casados há anos, ainda 
não ganhou nenhum neto. "Para quem tra
balha é muito difícil ter filhos hoje em dia", 
comenta o comerciante com o filho Ernes
to ao lado a concordar. Nunes diz que teve 
os filhos porque podia revezar com a espo
sa na condução do negócio familiar. "Era 
uma vida louca, que hoje eu não consegui
ria tocar de jeito nenhum." 

Por conta dessa "vida louca", por si
nal, é que muitas mulheres têm preferi
do adiar o primeiro filho ou mesmo não 
ter nenhum. As estatísticas mostram que 
a participação das mulheres como chefes 
de família cresce na mesma medida em 
que cai o número de filhos por mulher. 
Em 2008, de acordo com o Ipea, 4,3 mi
lhões de famílias brasileiras estavam nes
sas condições, com ou sem filhos, o equi
valente a 32% dos casais do País. 
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Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 15, n. 590, p. 18-23, 7 abr. 2010. 




