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Gastos com
saúde devem
aumentar

FABIO MOTTA/AE

Envelhecimento
exige mudanças
na Previdência
Estudo do Banco Mundial indica que o aumento das despesas
do Estado com os idosos pode causar um grande problema fiscal

UM PAÍS MADURO

● Custo
O Banco Mundial reconhece que
a Previdência brasileira ajudou a
reduzir a pobreza e a desigualda-
de entre os idosos, principalmen-
te na área rural. Mas ressalva
que “isso teve um alto preço”.

Gasto com saúde. A fisioterapeuta Waleska e sua paciente Enaide, de 89 anos, no Rio

Fernando Dantas
Glauber Gonçalves / RIO

O Brasil precisa fazer urgente-
mente mudanças nas suas ins-
tituições para enfrentar o en-
velhecimento da população, e
uma das áreas cruciais é a Pre-
vidência, segundo o estudo En-
velhecendo em um País Mais
Velho, divulgado ontem pelo
Banco Mundial.

De acordo com o trabalho, o
forte direcionamento das trans-
ferências estatais para os idosos
no Brasil – sem paralelo em sua
intensidade em países ricos ou
da América Latina – pode causar
um grande problema fiscal com
a disparada da proporção de ve-
lhos na população.

Pelos cálculos do estudo, sem
as tímidas reformas da Previdên-
cia de Fernando Henrique Car-
doso, em 1999, e de Luiz Inácio
Lula da Silva, em 2003, os gastos
previdenciários do Brasil subi-
riam de 10% do PIB em 2005 pa-
ra espantosos 37% do PIB em
2050. Com as reformas, caso
mais nada seja feito nessa área,
eles se elevarão a 22,4%, o dobro
do gasto atual, e muito mais que
o país que mais gasta atualmente
(Itália, com 17,6% do PIB).

Para o Banco Mundial, “mes-
mo em cenários mais otimistas,

aumentos nas despesas previ-
denciárias dominarão as pers-
pectivas fiscais no Brasil”. O es-
tudo exorta o Brasil a iniciar ime-
diatamente a preparação para a
mudança demográfica das próxi-
mas décadas, sob o risco, caso
não o fizer, de “obstruir a susten-
tabilidade fiscal, reduzir o cresci-
mento econômico futuro e colo-
car as atuais instituições em si-
tuação difícil”.

O trabalho nota que a urgên-
cia da questão deriva do fato de
que as instituições mudam lenta-
mente, as mudanças são politica-
mente difíceis, e as pessoas que
serão idosas em 2050 já estão en-

trando no mercado de trabalho,
influenciadas pelos incentivos e
regras do jogo atuais.

Pobreza. O Banco Mundial re-
conhece que a Previdência brasi-
leira contribuiu para reduzir a
pobreza e a desigualdade entre

os idosos, especialmente nas
áreas rurais. Mas ressalva que “is-
so teve um alto preço, com for-
tes aumentos das despesas do
sistema de seguridade social”.

Presente ao seminário em que
o trabalho do Banco Mundial foi
apresentado, na sede do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
no Rio, o secretário executivo do
Ministério da Previdência, Car-
los Eduardo Gabas, rebateu as
críticas à Previdência.

“Não acho que devemos crimi-
nalizar os gastos sociais”, disse
ele, criticando os que se preocu-
pam com o déficit da Previdên-

cia, mas nada falam das despesas
com juros da dívida pública e dos
dividendos das multinacionais.

Gabas rechaçou críticas à vin-
culação de benefícios ao salário
mínimo, afirmando que elas par-
tem de pessoas que não sabem
como é viver com esse valor. “A
Previdência não é um problema.
Ela faz parte da solução”, disse o
secretário. Por outro lado, ele in-
dicou ser favorável a uma idade
mínima para as aposentadorias
do INSS, embora tenha negado
que haja qualquer iniciativa do
governo neste sentido.

“Se você tem uma expectativa
de sobrevida de 82 anos e se fala

em se aposentar com 50 anos, vo-
cê vai usufruir do benefício por
mais tempo do que você contri-
buiu”, disse. Ele informou que o
Ministério está desenvolvendo
um estudo sobre mudanças no
modelo previdenciário no País,
mas não quis dar detalhes.

Um dos pontos que devem ser
atacados, na avaliação dele, é a
cobrança das dívidas previden-
ciárias de pessoas físicas e jurídi-
cas. “Hoje poucos pagam e pa-
gam bastante. Se todos pagas-
sem, reduziríamos (o valor da
contribuição)”, declarou. Segun-
do Gabbas, a dívida com a Previ-
dência é de R$ 400 bilhões.

RIO

O País vai ver uma disparada nos
gastos com saúde nos próximos
anos em razão do aumento do
número de idosos, aponta o estu-
do do Banco Mundial. Por causa
disso e de mudanças de compor-
tamento social que reduzirão o
número de familiares dispostos
a cuidar de parentes da terceira
idade, a instituição calcula que
será necessário o dobro de acom-
panhantes de idosos até 2020 e o
quíntuplo até 2040.

Além disso, a formação em me-
dicina terá de ser reorientada na
direção de uma maior participa-
ção de profissionais dedicados a
problemas da velhice no conjun-
to dos médicos.

Mas não são só os médicos que
precisarão se preparar para lidar
com essa fatia da população. No
apartamento de Enaide de
Abreu e Lima da Rosa, de 89
anos, o movimento durante a se-
mana é intenso. Duas cuidado-
ras, empregada doméstica, fisio-
terapeuta, manicure e cabeleirei-
ro se revezam para atender a pen-
sionista, que mora com a filha no
Flamengo, zona sul do Rio, e tem
dificuldade de locomoção.

“Hoje só saio para festas e mes-
mo assim quando valem a pena”,
brinca Enaide logo após termi-
nar uma série de exercícios
acompanhada pela fisioterapeu-
ta Waleska Viana Bezerra, 29. A
profissional, que vai duas vezes
por semana à casa da pensionis-
ta, afirma que, na clínica em que
atua no centro do Rio, a deman-
da de pacientes idosos cresceu
cerca de 30% nos últimos três
anos. “Esse número vem aumen-
tando há algum tempo, mas ulti-
mamente tem sido mais expres-
sivo”, afirma.

Para ela, a maior procura é re-
sultado de famílias cada vez me-
nores e que não podem abrir
mão de suas carreiras para dedi-
car-se exclusivamente ao cuida-
do de parentes idosos. “Nosso
trabalho é importante para que
essas pessoas possam manter a
sua independência”, resume. /

G.G. e F.D.
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 abr. 2011, Economia & Negócios, p. B7.




