
IBGE confirma: brasileiro vive mais de 71 anos  
Karine Rodrigues  
 
Expectativa de vida aumenta; da geração de 80 para cá, o ganho foi de 8 anos e meio  
 
O brasileiro está vivendo mais. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgados ontem revelam que os nascidos no ano passado têm uma expectativa de vida de 71 
anos, três meses a mais do que a estimativa de 2001. Da geração de 1980 para cá, o ganho foi 
de 8,5 anos. É a primeira vez, segundo o instituto, que as projeções anuais da Tábua da Vida 
ultrapassam a casa dos 70 anos, superior à média mundial de 65,4 anos.  
 
O aumento da longevidade, porém, permanece menor no caso do sexo masculino.  
 
Vítima preferencial das mortes por fatores externos, causadas, na maioria, por violência e 
acidentes de trânsito, o homem vive, em média, 67,3 anos, ante os 74,9 anos da mulher. De 
2000 para o ano passado, porém, essa diferença caiu de 7,7 anos para 7,6 anos. Taxa que, 
segundo o gerente de Projeto de Dinâmica Demográfica do IBGE, Fernando Albuquerque, é bem 
superior à encontrada em países desenvolvidos, que varia entre 4 e 5 anos.  
 
Além de incidir nos cálculos da Previdência (veja na página seguinte), a melhora na esperança de 
vida dos brasileiros exigirá cobertura maior das políticas voltadas para aos idosos. "Esse aumento 
terá impacto, principalmente, nos programas de saúde e assistência ao idoso e na Previdência. O 
País sempre foi muito jovem e agora devemos nos voltar para programas específicos para os mais 
velhos", diz o pesquisador.  
 
Embora a expectativa de vida ao nascer do brasileiro esteja acima da média mundial, ele ressalta 
que o Brasil ocupa apenas a 88.ª posição no ranking da Organização das Nações Unidas (ONU). 
Entre os países da América Latina e Caribe, somos o 23.º, atrás, por exemplo, de Costa Rica 
(78,1 anos), Cuba (76,7 anos), Uruguai (75,3 anos) e Colômbia (72,2 anos). A lista da ONU é 
liderada pelo Japão, onde a esperança de vida está em 81,6 anos. A Zâmbia vem em último lugar, 
com 32,4 anos.  
 
O cálculo da projeção de esperança de vida foi aperfeiçoado pelo IBGE neste ano em uma parceria 
com a ONU. Os pesquisadores revisaram os estatísticas desde 1980 e incorporaram informações 
do Censo 2000, os dados sobre nascimentos e óbitos do Registro Civil de 1999 a 2001 e da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2001.  
 
Violência - Na faixa de 20 a 25 anos, o impacto da violência na expectativa de vida entre os 
homens, de 1980 para cá, foi impressionante. Se no início daquela década a mulher vivia 2,1 anos 
a mais do que o homem, em 2002 a diferença foi ampliada em quase 100% ao pular para 4 anos. 
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Aos 87 anos, Irene está preparada para mais 8 ou 10 pela frente  
Marcos de Moura e Souza  
 
"Nunca tive pressão alta, faço meus exames anualmente e sempre está tudo bem", diz ela  
 
Ela viaja sozinha de avião duas vezes por ano, mora - também só - num apartamento da região 
da Avenida Paulista e volta e meia sai de carro com a irmã quatro anos mais nova, que ainda 
dirige no complicado trânsito de São Paulo. Aos 87 anos, Irene Carvalhaes diz que não sente a 
idade que tem.  
 



"Nunca tive pressão alta, faço meus exames anualmente e sempre está tudo bem. Ando bem, 
como bem e durmo bem. Nem dor de cabeça eu tenho", diz Irene, com sua voz firme. "O tempo 
foi e está sendo muito bom para mim."  
 
Receita para tamanha qualidade de vida, ela diz que não há. Mas Irene sempre fez quase tudo o 
que os médicos recomendam para que quer viver muito e bem.  
 
Nunca fumou, nunca esteve acima do peso, mantém-se ativa cuidando de sua casa, faz exames 
preventivos, cultiva um estreito relacionamento com a família e lê, lê muito.  
 
Irene conta também com o presente da genética. Suas tias pelo lado do pai passaram dos 90 
anos. Uma passou dos 100. Ela ainda tem duas irmãs. Uma com 83 e outra com 89. "Elas estão 
muito bem, estão ótimas."  
 
Pelas estimativas dos geriatras, quem está hoje na faixa dos 70 anos deve viver mais 19 ou 20 
anos. Quem está com 80, mais 11 e, com 90, mais quatro ou cinco. São expectativas que levam 
em conta os recursos da medicina, saneamento e etc. "As chances de essas pessoas morrerem 
por acidentes, tiro, enfarte, aids (fatores que puxam para baixo a expectativa de vida ao nascer) 
são bem menores", diz o chefe da disciplina de geriatria de Universidade Federal de São Paulo, 
João Toniolo Neto.  
 
Dos 60 em diante, os riscos maiores são doenças degenerativas, cardíacas, derrames e outros 
males que causam mais danos e seqüelas do que morte instantânea. O desafio da medicina é 
garantir qualidade de vida a vidas cada vez mais longas.  
 
Quanto Irene imagina que ainda vai viver? "É meio difícil dizer. Se Deus não me der uma doença 
grave, posso viver mais uns oito, dez anos." Bem disposta e de bem com a vida, Irene só não é 
um exemplo acabado de prescrições de boa saúde porque jamais gostou de fazer atividade física. 
Academia, caminhadas, hidroginástica, nada. "Acho tudo isso dispensável." Quem vai discutir? 
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Dado do IBGE vai achatar valor de aposentadoria  
Paulo Pinheiro  
 
Expectativa de vida influi no cálculo da renda inicial; perda pode chegar a 13,5%  
 
O aumento na expectativa de vida do brasileiro, anunciado ontem pelo IBGE, vai provocar um 
forte achatamento no benefício inicial para quem entrar com o pedido de aposentadoria na 
Previdência a partir deste mês. A perda na renda pode chegar a 13,5% ou mais.  
 
Isso ocorre porque a expectativa de vida é uma das variáveis que entram no cálculo do fator 
previdenciário, que aplicado sobre a média dos salários de contribuição (base do recolhimento) 
definirá o valor da renda inicial do segurado. "Quanto maior a expectativa de vida, menor será a 
aposentadoria porque se presume que o benefício será pago por mais tempo", diz Newton César 
Conde, atuário e diretor da consultoria especializada Wason Wyatt Wordwilde.  
 
Pela nova tabela do IBGE, a expectativa de vida ao nascer passou a ser de 71 anos. Segundo 
Conde, em relação à tábua utilizada até o mês passado pelo Ministério da Previdência Social para 
calcular o fator previdenciário, a expectativa de vida cresceu em média 2 anos e 8 meses. "Até 
2002, a expectativa de vida do brasileiro crescia entre 2 e 3 meses, conforme a faixa etária. Isso 
porque o IBGE vinha atualizando uma tabela apurada em 1991." Dessa vez, segundo Conde, o 
IBGE apurou a tábua de expectativa de vida com base no censo de 2000, o que aumentou 
substancialmente a esperança de vida em todas as faixas etárias.  
 



Ainda de acordo com o atuário, o aumento médio de 2 e 8 meses na esperança de vida do 
brasileiro vai achatar a aposentadoria inicial do segurado, independentemente de sua idade ou da 
base de cálculo da contribuição.  
 
"Quanto mais velho o segurado, maior será a perda na renda inicial".  
 
Para isso ficar mais claro, Newton cita um exemplo. "Suponha que uma mulher com 48 anos de 
idade e 30 de contribuição que sempre contribuiu pelo teto de recolhimento para a Previdência 
tenha dado entrada no pedido de aposentadoria em novembro. Seu fator previdenciário de 
transição no mês passado era 0,622, que aplicado sobre o teto do salário de contribuição (base do 
recolhimento mensal) de R$ 1.869,34 proporcionaria uma renda inicial de R$ 1.162,73. Com a 
nova de expectativa de vida, seu fator previdenciário em dezembro é 0,586, que proporcionará 
uma renda inicial de R$ 1.095,43, uma perda de R$ 67,29 ou de 6% no benefício."  
 
Segundo o Ministério da Previdência, com o aumento da expectativa de vida registrado pelo IBGE 
o brasileiro vai precisar contribuir, em média, mais dois anos para receber uma aposentadoria do 
mesmo valor da atual. (Colaborou Karine Rodrigues) 
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