
O abrupto movimento de ascen-
são social vivido na última déca-
da pelo país, com a entrada na
classe média de aproximada-
mente 35 milhões de brasilei-
ros, ampliou o número de pes-
soas que moram sozinhas.

De acordo com o IBGE, em
2010 já chegava a 6,9 milhões o
contingente dos que vivem só,
levando a 12% a fatia de domicí-
lios com um único morador.

“É uma indicação de prosperi-
dade, num fenômeno acelerado

que vivemos nos últimos dez
anos”, afirma o professor José Ni-
colau Pompeu, coordenador do
curso de economia da mundiali-
zação e do desenvolvimento da
Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (PUC-SP).

A velocidade com que o mo-
vimento se deu lembra outro
momento de inflexão na socie-
dade brasileira: a urbanização
vivida entre os anos 60, quan-
do 70% da população vivia em
áreas rurais, e os anos 80,
quando 60% passaram a mo-
rar nos centros urbanos.

O aumento da massa salarial
e do poder aquisitivo da popu-

lação, dando aos indivíduos a
oportunidade de sustentar
uma casa, já se reflete em pro-
dutos desenvolvidos para sol-
teiros. Primeiro, nas gôndolas
dos supermercados, com emba-
lagens de alimentos em ver-
sões menores. Num segundo

momento, com a tendência de-
finitivamente consolidada, o
processo se reflete também no
mercado imobiliário. “Aumen-
tará a demanda de edifícios
com apartamentos com um
dormitório e, também, de quiti-
netes”, prevê Nicolau Pompeu.

O fenômeno tem consequên-
cias para as políticas públicas,
apontaram os técnicos do IBGE
no relatório: “O consumo de
energia por pessoa é maior para
as unidades unipessoais do que
para as famílias com mais pes-
soas. O custo de vida individual
é geralmente mais elevado do
que nas unidades domésticas

multipessoais. Além disso, uma
única pessoa pode ser mais vul-
nerável, já que não há, em caso
de desemprego ou outros pro-
blemas, uma retaguarda presen-
te na unidade doméstica”.

Os solitários são, em sua
maioria, homens com idade en-
tre 40 e 59 anos, predominante-
mente solteiros (58,9%). No
grupo de mulheres que vivem
só, destaca-se a participação de
viúvas (40%). O censo apontou
ainda que Porto Alegre é a capi-
tal com maior proporção de pes-
soas que moram sozinhas
(21,4% ou 508,5 mil domicílios)
e a 15ª cidade no país. ■ J.G.

As famílias brasileiras estão en-
colhendo: cresceu a proporção
das que não têm filhos, assim co-
mo o número de divorciados e o
contingente de indivíduos que
moram sozinhos. O fenômeno é
parte de um processo estrutu-
ral, com recortes de diversos ar-
ranjos familiares, que empurra
a sociedade brasileira para um
perfil mais pluralista.
O censo 2010, realizado pelo

Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) e publicado
ontem, mostra que 20,2% das fa-
mílias são formadas por casais
sem filhos. No início da década,
o índice que era de 14,9%.

“A sociedade brasileira está
evoluindo: tem mais mulheres
como chefe, mais uniões está-
veis e mais uniões homoafeti-
vas, além de maior participação
feminina no mercado de traba-
lho”, diz David Fleischer, pro-
fessor de ciência política da Uni-
versidade de Brasília (UnB).

Custo, trabalho e televisão
“Homens e mulheres — princi-
palmente elas — trabalham mais
e têm receio de não conseguir
criar filhos ou de que a vinda de
crianças prejudique a carreira
profissional”, diz Fleischer.

O coordenador da pós-gra-
duação em economia da mun-

dialização e do desenvolvimen-
to da Pontifícia Universidade Ca-
tólica de São Paulo (PUC-S), o
economista José Nicolau Pom-
peu relembra que “está ficando
cada vez mais caro manter fi-
lhos”. Ele ressalta que a redução
da prole é um fenômeno caracte-

rístico das classes mais altas.
Nas famílias com rendimento
per capita de até um quarto do
salário mínimo, a fecundidade
média é bem maior (3,9 filhos)
do que nos quatro grupos em
que a renda per capita de mais
de um salário mínimo — entre

1,3 e 0,97, com decrescimo da ta-
xa com o aumento de renda.

O economista Gilberto Braga,
professor de finanças do Ibmec-
RJ, ressalta que uma miríade de
fatores — incluindo a oferta de
opções de entretenimento — po-
de influenciar a decisão sobre

ter filhos. “Pesquisas indicam hi-
póteses como aumento do custo
de vida e até a mudança na pro-
gramação da televisão, com no-
velas prendendo a atenção de
parte da família e mais opções
de televisão a cabo. Além disso,
as pessoas têm outras ocupa-
ções e maior distanciamento do
trabalho para residência. Mais
cansado e com mais opções de
entretenimento, haveria redu-
ção da libido sexual”, analisa.

O envelhecimento da popula-
ção é, ao mesmo tempo, causa e
consequência da redução do nú-
mero de filhos. Mas o Brasil ain-
da está longe de enfrentar pro-
blemas como a Alemanha, onde
o número de beneficiários da
previdência deve superar, em
2055, o de pessoas que contri-
buem. “Isso não afeta o PIB do
país”, diz Nicolau Pompeu. ■

Juliana Garçon
jgarcon@brasileconomico.com.br

Movimento resulta em aumento
do custo de vida, com maior
consumo de energia elétrica

Avança o grupo de pessoas que moram sozinhas

Número de famílias sem filhos
aumenta e chega a 20,2%
Homens e mulheres estão trabalhando mais e temem não poder conciliar a carreira com as crianças
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Tendência deve
influenciar o
mercado imobiliário,
incentivando
lançamentos de
unidades pequenas
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A pesquisa em números
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A presidente Dilma Rousseff rea-
firmou ontem sua promessa de
reduzir o preço da tarifa de ener-
gia para consumidores e indús-
tria a partir de janeiro do ano
que vem durante evento de
inauguração da usina hidrelétri-
ca de Estreito, localizada na di-
visa entre os estados do Mara-
nhão e Tocantins.

“Pagamos toda a universaliza-
ção, então uma parte do que a
recolhíamos para fazer isso está
sendo devolvido para o povo. É
por isso que vamos reduzir a
conta de luz em janeiro”, disse.

Em seu discurso, a presidente
mencionou os esforços do gover-
no para estabilizar a oferta de
energia, evitando o racionamen-
to, e ainda defendeu as vanta-
gens da hidreletricidade na ma-
triz energética brasileira, por
ser uma fonte renovável na pro-
dução do insumo.

Em outro evento, realizado
no Rio de Janeiro, o presidente
da Empresa de Pesquisa Energé-
tica (EPE), Maurício Tolmas-
quim, também confirmou a que-
da nas tarifas de energia, dizen-
do que a não renovação dos con-
tratos de concessão de 14 usinas
não deverá afetar a previsão de
redução média de até 20% nas
tarifas de energia elétrica.

“O cálculo feito pelo gover-
no é aproximado, tem certa gor-
dura. Por enquanto, seguimos
trabalhando com o percentual

anunciado pela presidente. Não
há modificação”, garantiu, em
entrevista, após realizar pales-
tra sobre a matriz energética
brasileira, na Câmara de Comér-
cio Americana do Rio de Janei-
ro (Amcham Rio).

Sobre a ameaça da Cemig
(Companhia Energética de Mi-
nas Gerais) de entrar na justiça
para garantir a renovação da
concessão de três hidrelétricas
segundo as regras antigas, Tol-
masquim classificou como ne-
gativa, mas frisou que este é
um direito da empresa. “Acho
que devemos evitar ao máximo
a judicialização, que é sempre
indesejável. Mas é um direito
da empresa ir à Justiça. O nos-
so desejo é que a questão possa
ser resolvida de maneira amigá-
vel”, afirmou.

Na segunda-feira, a Cemig
apresentou o pedido de renova-
ção da concessão de 18 hidrelé-
tricas. “Dá para entender o des-
contentamento com as novas re-
gras de renovação das conces-
sões, mas uma hidrelétrica é
um bem público, que precisa
voltar para a União. Está na lei
que o governo pode estabelecer
novas bases para novos contra-
tos”, completou o presidente
da EPE. Tolmasquim ponderou
que ao traçar novas regras para
o setor elétrico, o governo está
fazendo o necessário para au-
mentar a competitividade da in-
dústria nacional.

De acordo com ele, as empre-
sas interessadas em renovar
suas concessões terão um mês,
a partir de 1º de novembro, para
resolver com os acionistas se as-
sinam ou não o contrato. ■

O Censo 2010 revelou que come-
ça a perder força a migração de
retorno do Sudeste para o Nor-
deste. Pesquisa divulgada on-
tem pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
baseada no Censo 2010, mostra
que 9,5 milhões de nordestinos
migrantes são maioria (53%) en-
tre os 17,8 milhões de pessoas
que residem em região diferen-
te da que nasceram, sendo 66%
no Sudeste.

De acordo com a pesquisa
Nupcialidade, Fecundidade e
Migração, o Sudeste também é
o principal destino de 66% dos
600 mil estrangeiros que mora-
vam no Brasil no ano do levanta-
mento, seguido da Região Sul.
Entre os migrantes nordestinos,
as regiões Norte e Centro-Oeste
também foram escolhidas, com
a busca por melhores oportuni-
dades econômicas.

Somente nos cinco anos ante-
riores ao censo, 828 mil de pes-
soas partiram do Nordeste com
direção ao Sudeste, enquanto
que 386 mil fizeram o caminho

inverso. Um terço tinha entre
60 e 69 anos.

O Distrito Federal, Rondônia,
Roraima e Mato Grosso são as
unidades da Federação com os
menores percentuais de residen-
tes naturais. De acordo com o
técnico do IBGE Marden Cam-
pos, com exceção do Distrito Fe-
deral, cujas principais ativida-
des econômicas são os serviços
e o funcionalismo público, nas
demais a agroindústria é a res-
ponsável por atrair mão de obra.

A pesquisa também informa
que de todos os migrantes oriun-
dos de estados do Nordeste, a
maioria, com exceção dos natu-
rais do Maranhão, tinham São
Paulo, no Sudeste, como desti-

no. Ao lado do Rio de Janeiro, o
estado tem um dos contingen-
tes mais altos de não naturais.
Minas Gerais e a Bahia tinham a
maior população vivendo fora
de seus limites — 7 milhões.

“Entre as décadas de 1950 e
1970 havia uma migração massi-
va do Nordeste para o Sudeste.
No fim do século, na década de
1990, o IBGE observou forte mi-
gração de retorno (volta para ca-
sa), do Sudeste para o Nordeste.
Hoje, essa migração de retorno
vem perdendo força. Ainda há,
mas não é tão grande como já
foi”, destaca Marden Campos.

Estrangeiros
O número de imigrantes cresceu
63% em 10 anos, mostra o levan-
tamento do IBGE. Aproximada-
mente 455 mil pessoas imigraram
para o Brasil, enquanto 279 mil fo-
ram registradas pela pesquisa de
2000 - um aumento de 63%. O
país de origem da maioria dos es-
trangeiros que residem no país é
os Estados Unidos (17,6%), segui-
do do Japão (13,7%). ■ ABr

Dilma garante queda
no preço da energia
Presidente confirma a decisão
ao inaugurar a Hidrelétrica de
Estreito na fronteira de MA e TO

Gabriela Murno
gmurno@brasileconomico.com.br

Países querem repatriação de divisas

Retorno do Sudeste
para Nordeste diminui

Divulgação

Roberto Stuckert Filho/PR

A região Sudeste
é o principal destino
de 66% dos 600 mil
estrangeiros que
residem no Brasil,
seguido do Sul

O secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro,
José Mariano Beltrame, defendeu, ontem, uma integração
maior entre os países em ações que levem à repatriação
dos recursos desviados irregularmente. Na avaliação do secretário,
é necessário formalizar mecanismos internacionais de combate
à evasão de divisas, principalmente de recursos públicos que são
mandados para paraísos fiscais. ABr

Migrantes nordestinos representam 53% da população formada por
17,8 milhões de brasileiros que vivem fora de sua região de origem

Dilmadisseque governoseempenhou paraevitaro racionamento

UMA DÉCADA DE MUDANÇA Estrutura da população brasileira está diferente
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 out.  2012, Primeiro Caderno, p. 6-7.
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