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s primeiros dados do Censo de 
2010, divulgados pelo IBGE, 
confirmaram que o Brasil pos
sui diante de si uma chance ra

ra, daquelas que batem à porta uma úni
ca vez na vida, para acelerar o cresci
mento econômico e o desenvolvimento 
social. Os números revelaram que há no 
país 191 milhões de habitantes — ou, 
exatamente, 190732 694. O dado mais 
relevante é que somos, pela primeira vez 
na história recente, uma nação cuja maior 
parcela de seus habitantes possui entre 
20 e 29 anos de idade. Um em cada cinco 
brasileiros está nessa faixa etária. Em 
2000, o predomínio era de quem tinha 
entre 10 e 19 anos. Essa mudança demo
gráfica significa que o país contará, ao 
menos por duas décadas, com as condi
ções propícias para elevar a produtivida
de. Disporá de uma população predomi
nantemente adulta e em idade ativa, en
quanto as crianças e os idosos (ou seja, 
as pessoas que dependem daqueles que 
trabalham) representarão um porcentual 
menor na população. É o chamado "bô
nus demográfico", do qual já desfruta
ram no passado nações que se tornaram 
ricas e desenvolvidas. A estrutura etária 
da população, que era uma pirâmide, 
passou a assumir a forma de uma gota. 

Os números do Censo mostraram 
que, nos últimos dez anos, nasceram 
menos brasileiros do que as projeções 
recentes indicavam. Na última década, 
a população cresceu a um ritmo anual 
de 1,17% (a taxa havia sido de 1,64% 
nos dez anos anteriores e de 2,89% nos 
anos 60). Ao mesmo tempo, a expecta
tiva de vida subiu para 73 anos e 2 me
ses. No início da década, eram 70 anos 
e 5 meses. A leitura que se faz desses 
dois fenômenos é que, daqui a duas dé
cadas, haverá menos brasileiros entran
do no mercado para ajudar a bancar a 
aposentadoria de um número crescente 
de idosos. Será um desafio que, hoje, 
já é uma realidade do mundo rico. Afir
ma o economista Fabio Giambiagi, do 
BNDES, coautor do livro Demografia: A 
Ameaça Invisível: "Os sinais são clarís
simos. Significa que sustentar a popula
ção idosa será um peso cada vez maior 
para os adultos que estiverem no merca
do de trabalho a partir de 2030". Giam
biagi ressalta que as contas do governo 
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