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LEIA MAIS Tradicional nos EUA, as
vendas diretas no país

tiveram faturamento recorde
de R$ 26 bi em 2010. Segmento
atrai novos concorrentes
e espera crescer mais.

Cosméticos representam
95% das vendas por

catálogo no país e estimulam
também as franquias. Produtos
de beleza movimentaram R$ 9,1
bi em marcas franqueadas.

Enquanto o mercado
americano, em plena recessão,

troca as picapes por modelos
mais econômicos, o aumento de
renda no Brasil impulsiona venda
de grandes veículos.

Vida moderna eleva
gastos com saúde
Banco Mundial estima que entre
1% e 4% do PIB serão gastos
com aumento de doenças
crônicas

Martha San Juan França
mfranca@brasileconomico.com.br

O abandono do velho hábito do
arroz com feijão, substituído por
alimentos processados, sanduí-
ches e pratos rápidos, está afe-
tando a saúde financeira do país.
O problema não se refere à agri-
cultura, mas ao bem-estar do
brasileiro. Ao importar um
modo de vida moderno, ingerir
uma quantidade de alimentos
ricos em calorias, comer rápido
e fora de casa, além de praticar
poucos exercícios físicos, a po-
pulação, em todas as classes so-
ciais, abre espaço para um pro-
blema que já afeta o bolso dos
Estados Unidos e se estende a
todos as nações desenvolvidas.
Trata-se do alto custo das doen-
ças crônicas não transmissíveis,
como hipertensão, diabetes, co-
lesterol e obesidade.

Pesquisa do Banco Mundial
aponta que o controle desses ma-
les corresponde a um valor entre
1% e 4% do Produto Interno Bru-
to (PIB) de cada país. Nos Estados
Unidos, o percentual é maior:
5,4%. No Brasil, esse número
ainda não foi calculado, mas o
Ministério da Saúde já sente os
efeitos do que se convencionou
chamar de males da modernida-
de. Excesso de peso e obesidade
juntos atingem cerca de 60% da
população adulta, segundo o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE). O problema
vem crescendo gradualmente nas
últimas três décadas e está pre-
sente em todas as regiões do país.
“O excesso de peso e a obesidade
são encontrados com grande fre-
quência, a partir de 5 anos de
idade, em todos os grupos de
renda e em todas as regiões brasi-
leiras”, diz Daniel Bandoni, da
Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo.

Esse é um dos motivos para o
aumento de doenças crônicas: o
número de hipertensos totaliza
17 milhões de pessoas, os porta-
dores de diabetes são mais de 10
milhões. Hoje, entre 30% e 35%
das causas de mortes são decor-
rência dessas doenças, com
destaque para os problemas
cardiovasculares”, diz Deborah
Malta, coordenadora de doen-
ças e agravos não transmissíveis
do Ministério da Saúde.

Campanha nacional
“No Brasil, coexistem dois pro-
blemas: difundiram-se costumes
relacionados ao sedentarismo e
ao estilo de vida, associados a
uma alimentação gordurosa e
com muito açúcar, afirma Rosana
Radominski, presidente da Asso-
ciação Brasileira para o Estudo da
Obesidade (Abeso). A associação,
junto com o Ministério da Saúde,
deve lançar uma campanha de
conscientização para chamar a
atenção da população para o pro-
blema. “O Brasil precisa buscar
alternativas para dar melhores
condições de vida para seus cida-
dãos e um menor gasto de seguri-
dade social”, diz a médica. ■

A FRASE

“Crédito cresceu
acima do nosso
potencial, o que
começa a criar
bolhas e leva
à inflação”

Celso Grisi, diretor da
Fractal e professor da USP

Henrique Manreza

Crédito leva milhões às compras, em
cenas que lembram a Black Friday,

tradicional dia de liquidação nos EUA

Fast-food e sedentarismo contribuem para
quadro de saúde preocupante, com aumento
dos casos de obesidade e hipertensão

Justin Sullivan/AFP

Henrique Manreza

“O Brasil precisa
buscar alternativas
para dar melhores
condições de vida
para seus cidadãos
e um menor gasto
de seguridade social

Rosana Radominski,
presidente da Associação

Brasileira para o Estudo
da Obesidade

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 5.
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