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Em sua tentativa de aproximar a economia brasileira da dos países ricos, o governo do PT pode 
tirar proveito de um fator que nem sempre vem à tona: a juventude da população, ou, mais 
precisamente, a grande distância entre as populações mais velhas dos países ricos e as vastas 
populações economicamente ativas dos países em desenvolvimento. 
 
Longe de ser um tópico arcano de demógrafos, essa distância tem enormes implicações para 
economias, empresas e a competitividade de países individuais. Isso significa que, enquanto a 
Europa e o Japão se debatem com esquemas de aposentadoria e o crescente custo dos serviços 
de saúde, países como Brasil, China e México podem colher os frutos do que é conhecido como 
dividendo demográfico: custos trabalhistas em queda, uma população mais saudável e educada, e 
a entrada de milhões de mulheres na força de trabalho. 
 
O dividendo demográfico é um presente das taxas decrescentes de natalidade, e ele causa um 
inchaço temporário no número de pessoas em idade de trabalhar. Especialistas em população 
estimaram que um terço do milagre econômico do Leste Asiático pode ser atribuído a uma 
estrutura etária benéfica. Mas isso só ocorreu porque os governos de lá tinham políticas em vigor 
para educar sua população, criar empregos e melhorar a saúde. 
 
A grande questão é saber se o Brasil, China, Índia, México e outros países conseguirão fazer o 
mesmo. "É uma chance de uma vez só para países em desenvolvimento se beneficiar de sua 
estrutura etária favorável" e reduzir a distância de riqueza com os países mais ricos, diz Joseph 
Chamie, diretor da Divisão de População da Organização das Nações Unidas. 
 
Segundo um novo relatório sobre população publicado pela ONU, os países menos desenvolvidos 
têm uma mediana de idade de somente 24,1, com projeção de 35,7 no meio do século. Em 
comparação, a idade mediana do mundo desenvolvido dois anos atrás era de 37,3 anos, com 
projeção de subir para 45,2 até 2050. 
 
Países mais ricos já estão sentindo as dores. O governo francês está enfrentando dificuldades para 
reformar seu sistema previdenciário para prepará-lo para o envelhecimento da população no fim 
da década. O governo da Escócia disse recentemente que irá lançar uma série de novas medidas 
para ampliar sua decrescente — e cada vez mais velha — população, atraindo estrangeiros para 
imigração. Entre as medidas: melhorar a aparência de seus aeroportos, promover os charmes da 
Escócia no exterior e convidar estudantes estrangeiros a permanecer após a formatura. 
 
Os Estados Unidos estão melhor do que o Japão ou a Europa ocidental, graças a uma taxa de 
natalidade mais elevada e uma política de imigração mais aberta, que permitem a manutenção de 
uma grande reserva de pessoas jovens altamente educadas em sua força de trabalho. Mas, à 
medida que a geração do pós-2a Guerra envelhece, os EUA estão enfrentando o problema mais 
diretamente do que muitos outros países desenvolvidos, elevando a idade mínima para 
aposentadoria e aumentando a responsabilidade dos trabalhadores para financiar suas próprias 
aposentadorias. 
 
A China não precisa buscar trabalhadores no estrangeiro. Após duas décadas mantendo a política 
de um filho por casal, o país alcançou uma baixa taxa de fecundidade de 1,8 criança por mulher. 
Mas quase um quarto das 1,3 bilhão de pessoas do país estão abaixo dos 13 anos e somente 7% 
estão acima dos 65. Enormes números de jovens chineses estão entrando na força de trabalho, o 
que garante ao país uma oferta de trabalho produtivo por anos. 



Para explorar o dividendo demográfico, o governo vem tentando melhorar a educação de seu 
povo. Entre 1998 e 2001, as instituições de ensino superior chinesas aumentaram as matrículas 
em mais de 20% por ano. O governo também está encorajando o crescimento de escolas 
privadas. 
 
Mas o cenário não é todo cor de rosa. Muito da juventude chinesa vive em áreas rurais, onde 
estão dois terços da população do país, e esses jovens estão cada vez mais mudando-se para as 
cidades, criando grandes desafios de emprego e moradia. "Internacionalmente, eles falam sobre 
dividendos demográficos", diz Gu Baochang, um demógrafo com base em Pequim. "Mas como 
transformar isso em realidade é outra coisa”. 
 
Muitos países estão sendo atropelados pelo acentuado ritmo da mudança. Foram 114 anos para 
que os cidadãos idosos da França — aqueles com 65 anos ou mais — passassem de 7% da 
população geral para 14%. Embora especialistas digam que o México tem 30 anos para tirar 
proveito da juventude de sua população, muitos países em desenvolvimento — entre eles Brasil, 
China e Indonésia — farão a transição em 25 anos ou menos. 
 
Alguns países "jovens" estão agindo cedo para lidar com os problemas enfrentados por países 
envelhecidos. A Malásia, que tem uma das populações mais jovens da Ásia, também tem um dos 
sistemas de poupança para aposentadoria mais progressivos. Os assalariados do país têm por lei 
de contribuir com 11% de seus salários para o Fundo de Previdência do Empregado, sendo outros 
12% por parte dos empregadores. O fundo foi criado em 1953 e agora administra US$ 53 bilhões. 
Os contribuintes recebem sua poupança líquida, mais dividendos acumulados, quando chegam a 
55 anos. 
 
Isso reduz a flexibilidade. É certo que as taxas de natalidade caíram muito no Brasil, mas a 
economia está obstruída pelo generoso sistema de aposentadorias — cujo déficit, combinando os 
setores público e privado, já representa 5,4% do produto interno bruto. Considerando-se tudo, os 
desembolsos da Previdência Social representam 45% dos gastos federais. Isso tudo está por trás 
da intenção do governo de aumentar a idade mínima para a aposentadoria e limitar as 
aposentadorias de novos funcionários públicos civis, ao que muitos se opõem.  
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