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Roberta Scrivano

É ao som de Roberto,
Erasmo e outras es-
trelasda Jovem Guar-
da que os velhinhos

exercitam os músculos na pis-
cina. “É preciso saber envelhe-
cer”, diz Humberto Tatange-
lo, de 87 anos, aposentado pe-
la Marinha.

Na companhia da mulher
Maria Antonieta, de 76 anos,
Tatangelo pratica hidroginás-
tica há 15 anos. “Além da hi-
dro, faço tricô e crochê”, con-
ta Antonieta, dizendo que, a
esta altura da vida, não se
preocupa só com o corpo,
“mas com a mente.”

A colega de piscina Lourdes
Martins, de 83 anos e também
aposentada, faz coro. “A apo-
sentadoria é muito pequena.
Se ficarmos em casa, os pro-

blemas vêm à cabeça”, comenta.
O professor dos velhinhos,

Erich Lentini, é formado em edu-
cação física, tem 29 anos e traba-
lha há quatro com a terceira (e,

para muitos, melhor) idade.
“Percebo que eles vêm em
busca de benefícios físicos e
sociais. Querem se ocupar e
fazer amigos”, relata.

RIO

O Brasil pode ter um aumento
do seu PIB per capita de 2,5 pon-
tos porcentuais ao ano entre
2010 e 2050 graças ao chamado
bônus demográfico, segundo tra-
balho de Cassio Turra e Bernar-
do Queiroz, da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (UFMG),
mencionado pelo estudo do Ban-
co Mundial sobre envelhecimen-
to populacional. Mas, para isso,
segundo o Banco Mundial, o País
teria de fazer grandes mudanças
institucionais.

O bônus é a fase da evolução

demográfica de um país em que
as pessoas em idade de trabalhar
crescem mais que os chamados
dependentes (crianças e ido-
sos). O impulso ao PIB per capi-
ta vem da tendência de o núme-
ro de trabalhadores subir mais
do que a população total.

Esse efeito, porém, é apenas o
que se chama de “o primeiro divi-
dendo demográfico”, que deve
acabar no Brasil em 2020. Há
também um “segundo dividen-
do”, ligado ao maior acúmulo de
capital associado à força de traba-
lho mais madura, o que aumenta
a produtividade do trabalho.

Queiroz e Turra estimaram
que o “primeiro dividendo” con-
tribuiu com 30% do crescimento
econômico do Brasil de 1970 a
2010. Ainda assim, os autores
mostram que o crescimento efe-
tivo da economia brasileira nas
duas últimas décadas ficou abai-

xo do que seria previsto em ra-
zão do bônus demográfico. Se-
gundo o Banco Mundial, para
aproveitar o bônus, o Brasil teria
de promover mudanças no mer-
cado de trabalho e na Previdên-
cia (para estimular a poupança).

Um dos estudos do documen-
to do Banco Mundial indica que
os idosos brasileiros, ao contrá-
rio do padrão normal, aumen-
tam sua poupança. Isso também
é visto como fator positivo do en-
velhecimento da população, que
pode ajudar o crescimento, já
que o País carece de poupança.

Na educação, o envelhecimen-
to também é uma boa notícia pa-
ra o Brasil. Segundo o estudo, “a
população em idade escolar de
tamanho cada vez menor propor-
ciona uma oportunidade única
para se aumentar o investimen-
to por estudante para os níveis
da OCDE sem aumentar muito a
carga das finanças públicas”.

O estudo calcula que, com o
aumento do gasto de educação
de 1% do PIB até 2020, o Brasil
chegará ao nível da OCDE. A par-
tir daí, a parcela da educação no
PIB poderia cair gradualmente, à
medida que a população em ida-
de escolar diminua, mantendo o
mesmo nível da OCDE. / F. D.

Alteração pode elevar
PIB per capita em 2,5
pontos porcentuais

●O presidente do BNDES, Lucia-
no Coutinho, defendeu ontem o
aumento da idade mínima para
aposentadoria. “Eu, pessoalmen-
te, sou favorável, mas é uma ma-
téria que requer ampla discus-
são pela sociedade”, disse.

Ele declarou que o envelheci-
mento da população implica de-
safios para os sistemas de educa-
ção, saúde e principalmente de
previdência. “Precisamos nos
preparar para um mundo onde
viveremos mais e teremos que
trabalhar mais tempo”, afirmou.

Coutinho destacou que, em
educação, o governo tem focado
seus esforços para o desenvolvi-
mento do ensino técnico de nível
médio, como uma das formas de
enfrentar os desafios decorren-
tes do envelhecimento da popula-
ção. Ele afirmou que o envelheci-
mento da população e a redução
da faixa mais jovem pressiona-
rão para cima a remuneração da
base da pirâmide. /G.C.

Brasil envelhece antes de enriquecer
Estudo do Bird mostra como o País está envelhecendo rapidamente e os efeitos dessa mudança no crescimento, saúde, educação e previdência

Rotina na melhor idade

Coutinho defende
ampliação de idade
para aposentadoria

‘É PRECISO
SABER SER
VELHO’

Fernando Dantas / RIO

O Brasil está envelhecendo, e
muito mais rápido do que a
maioria dos brasileiros imagi-
na. As consequências desse
avassalador processo demo-
gráfico serão profundas e, em
duas a quatro décadas, o País
terá um perfil populacional in-
teiramente diferente do atual
– em 2050, o Brasil terá propor-
cionalmente mais idosos do
que o Japão hoje, o país mais
envelhecido do mundo.

A principal causa do envelheci-
mento é a drástica queda da taxa
de fecundidade, de mais de seis
filhos por mulher na década de
60 para 1,9 filho na média de
2005 a 2010.

Os efeitos dessa mudança no
crescimento econômico, na saú-
de, na educação e na Previdência
do Brasil serão imensos, e os pre-
juízos ou benefícios que ela trará
ao País dependerão dramatica-
mente de como as políticas públi-
cas vão enfrentar a realidade ine-
vitável do envelhecimento.

Esse poderia ser o resumo do
estudo “Envelhecendo em um
Brasil mais Velho – Implicações
do Envelhecimento Populacio-
nal para o Crescimento Econô-
mico, a Redução da Pobreza, as
Finanças Públicas e a Prestação
de Serviços”, que o Banco Mun-
dial (Bird) divulgou ontem no
Rio. O trabalho de 200 páginas
procura dar um tom otimista ao
desafio que o Brasil enfrentará
nas próximas décadas, afirman-
do que o País pode envelhecer e
enriquecer ao mesmo tempo,
mas traz uma enxurrada de da-
dos e análises preocupantes.

Em termos absolutos, havia
2,6 milhões de idosos (60 anos
ou mais) no Brasil em 1950, 19,6
milhões em 2010 e haverá 64 mi-
lhões (a atual população da Fran-
ça) em 2050. Em termos relati-
vos, os idosos correspondiam a
4,9% da população em 1960, e
passaram-se 60 anos antes que
aquela proporção dobrasse para
10,2% em 2010. Nos 40 anos se-
guintes, o porcentual vai tripli-
car, para 29,7% da população. A
idade mediana dos brasileiros
saltou de 18,6 anos em 1970 para
29 anos em 2010, e atingirá 45,6
anos em 2050.

Ritmo de crescimento. O rit-

mo de crescimento da popula-
ção idosa no Brasil desde 1950 é
incomparavelmente maior do
que o das crianças até 14 anos, e o
dos adultos de 15 anos a 59 anos.
A partir do atual século, a diferen-
ça de velocidades disparou ain-
da mais. A população idosa terá

crescido em 100 anos, de 1950 a
2050, 24 vezes. No mesmo perío-
do, o número de adultos terá au-
mentado quatro vezes, e o das
crianças, apenas 43%. A popula-
ção como um todo está projeta-
da para crescer quatro vezes na-
quele período.

Em 2050, haverá duas vezes
mais idosos no Brasil do que
crianças. O número de nasci-
mentos no Brasil já começou a
declinar, tendo atingido 3,6 mi-
lhões por ano na média de 2000
a 2005, e 3,1 milhões entre 2005 e
2010. A projeção do Bird é de que

esse número caia para 2,1 mi-
lhões entre 2045 e 2050. A popu-
lação como um todo deve chegar
a 218 milhões em 2050, quando
já terá começado a diminuir.

Um dos grandes problemas de-
mográficos brasileiros, que afeta
também outros emergentes, é
que o País está envelhecendo
muito mais rápido do que as na-
ções desenvolvidas. “Os países
ricos primeiro ficaram ricos, e de-
pois ficaram velhos”, resume o
estudo. Assim, a França levou
mais de um século para que seus
habitantes com mais de 65 anos
saltassem de 7% para 14% da po-
pulação; os Estados Unidos leva-
ram quase 70 anos; e a Espanha
mais de 40 anos. Já o Brasil fará a
mesma transição em apenas
duas décadas, de 2011 a 2032.

O trabalho também chama a
atenção para a questão do bônus
demográfico no Brasil. A expres-
são refere-se a uma etapa espe-
cialmente favorável ao cresci-
mento econômico da evolução
demográfica dos países, quando

o grupo das pessoas em idade de
trabalhar cresce mais rápido do
que a chamada população depen-
dente – crianças (até 15 anos) e
velhos (60 ou mais).

O Brasil está em pleno bônus
demográfico, mas este deve aca-
bar em 2020, quando a propor-
ção entre potenciais trabalhado-
res e dependentes deve começar
a diminuir. Mas o País ainda po-
de ter consequências positivas
do bônus demográfico, segundo
o Bird, dependendo de quão fir-
me sejam os governos em imple-
mentar políticas previdenciá-
rias não necessariamente popu-
lares (ver abaixo).

Jovens. Mas também impres-
siona nesse tema a disparada
dos dependentes idosos em rela-
ção à população em idade ativa.
Hoje, os velhos correspondem a
11% dos que têm idade de traba-
lhar. Em 2050, esse porcentual
salta para 49%. Na verdade, em
meados da próxima década de
20, a população em idade de tra-
balhar começará a cair, e todo o
crescimento populacional se da-
rá pelo aumento dos idosos. Nos
próximos 40 anos, a população
brasileira como um todo vai se
expandir a uma média de apenas
0,3% ao ano, enquanto os idosos
crescerão a uma taxa de 3,2%.

O estudo nota que o Brasil vai
enfrentar o envelhecimento em
ritmo acelerado na condição de
um dos países que, relativamen-
te à sua renda, mais dá benefí-
cios aos seus idosos – e gasta mui-
to mais com os velhos do que
com as crianças, quando se com-
para a outros países. “O Brasil
ainda tem uma população muito
jovem, mas tem um nível de gas-
tos com idosos igual ao da Orga-
nização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico
(OCDE)”, disse ontem, em semi-
nário no Rio sobre o lançamento
do trabalho, o diretor do Banco
Mundial no Brasil, Makhtar
Diop.

Assim, o gasto médio com edu-
cação de cada criança correspon-
de a 9,8% do salário médio nacio-
nal, proporção que sobe para
15,5% nos países (quase todos ri-
cos) da OCDE. Por outro lado, a
OCDE tem um benefício previ-
denciário médio equivalente a
30,4% do salário médio, enquan-
to o Brasil atinge 66,5% .

UM PAÍS MADURO

‘Bônus demográfico’ vem
de mais trabalhadores
em relação à população.
Mas, para aproveitá-lo, é
preciso fazer reformas

EPITACIO PESSOA/AE

Atividade. Tatangelo pratica hidroginástica há 15 anos
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TERRENOS EM PARQUE INDUSTRIAL E LOGÍSTICOVENDE
Jaguariúna/SP - A 18km de Campinas

Áreas a partir de 20.000m²
Com infraestrutura para indústria e logística.

Excelente topografia. Fácil acesso, frente para
rodovia. Portaria com segurança 24h, refeitório,etc..

Fazemos construção sob encomenda para locação

(11) 3089-7444 - www.herzog.com.br - comercial@herzog.com.br

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 abr. 2011, Economia & Negócios, p. B6.




