
73,4
anos é quanto vive,

em média, um
brasileiro. serão

80 anos em 2040

2
é o número de filhos
da mulher brasileira.

na década de 70,
a média era de 6
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67
decada100

brasileirosestãoem
idadeprodutiva.

Eram58em1980
88,5%
dascrianças

brasileirasestão
alfabetizadas.Há

30anos,eram53%
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pOR RAQUEL SALgADOpORpOR SALgADORAQUEL SALgADORAQUEL

COm UmA pOpULAÇÃO pRODUTIVA CADA VEZ mAIS NUmEROSA, O BRASIL
gANHA UmA JANELA DE OpORTUNIDADE pARA CRESCER mAIS RÁpIDO. É O
mOmENTO DO CHAmADO BÔNUS DEmOgRÁFICO. mAS, ATENÇÃO: pARA QUE
ISSO OCORRA SERÁ NECESSÁRIO INVESTIR Em EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
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OO paulistanO leOnardO tOscanO, 45 anOs, sóciO-diretOr da excelia, uma cOnsultOria de estratégia,

é o segundoentreoitofilhosdeumafamíliade imigrantes italianos.MasLeonardoesuamulher, amédicaVanessa, têmape-
nasduasfilhas:AnaLaura,de16anos, eAnaPatrícia,de11.Chegaramaplanejarmaisumrebento,masdesistiram.“Se tivés-
semosumterceiro filho, certamentenãoconseguiríamosofereceropadrãoquepodemosdaràsnossas filhas”, dizToscano.
Alémde frequentarumaescolaparticular, asmeninasestudamfrancês, inglês, epraticamesportesnumaacademia.Amais
velhaviajaráembreveparaumintercâmbionoexterior. Juntas, elasconsomemR$12mildoorçamentomensal.Sãocadavez
maisnumerosasnoBrasil famílias comoadosToscano–commenosdependenteseumamãeativanomercadode trabalho.

Essamudançanacomposiçãodaestruturapopula-
cionalproporcionaummomentoúniconahistóriadopaís.A
novaestruturademográficabrasileiraéfrutodeumrecuodas
taxasdefecundidadeemumritmomaisaceleradodoqueoda
mortalidadeinfantil.Emapenasduasdécadas,asbrasileiras
reduzirampelametadeonúmerodefilhos.OIBGEprojeta-
vaqueamédiadedoisfosseatingidaapenasem2016,emvez
de2005, comoocorreu.Aquedanaquantidadedecrianças
permitiuqueapopulaçãoemidadeprodutivaultrapassasse
com folga ade inativos. Esse é o retrato ideal dapopulação
capazde impulsionarocrescimentoeconômico–umbônus
paraopaís.Bônusdemográficoou,eminglês,demographicdi-
vidend, foiaexpressãocunhadaporDavidBloom,economis-
ta edemógrafoamericano.Hoje, 67decada100 brasileiros
estão em idadeprodutiva.Eram58em1980. Já as crianças
e adolescentes, que antes eram38de cada 100brasileiros,
são hoje 26 de cada 100.Aboa notícia é que essa janela de
oportunidadedeveperdurarnaspróximasquatrodécadas.

As projeções do IBGE apontam uma intensifi-
cação dessa tendência. O grupo com até 14 anos respon-
derá por apenas 17% da população em 2030. Os brasi-
leiros em idade produtiva irão perfazer 70% do total. Os
idosos ganharão importância, chegando a 13%.A tendên-
cia é que o pessoal em idade produtiva vá perdendo espa-
ço para os idosos. A janela trazida pelo bônus demográ-
fico começará a ficar menor, mas só se fechará em 2050.

Bloom,diretordodepartamentodeestudossobresaú-
deepopulaçãodaHarvardSchool ofPublicHealth, explica
porqueomomentodemográficoétãoespecial.Commaispes-
soastrabalhando,menoscriançaseumaquantidadeaindare-

duzidadeidosos,mudançasbenéficasparaocrescimentoeco-
nômico tendemaacontecer.Seaspessoas têmmenosfilhos,
passamapouparmais.Aoelevaroníveldapoupança,opaís
acumulacapitalparafinanciarinvestimentos.Ospaistambém
podem,emvezdepoupar,optarporaumentarosgastosdafa-
mília, tantocomaeducaçãodosfilhoscomocomoconsumo
denovosbenseserviços.“Sejapeloconsumooupelapoupan-
ça,oresultadofinalésempremaisestímuloàeconomia”,diz.

Antes de Bloom se dedicar ao estudo das relações
entre demografia e crescimento econômico, o debate sobre
otemaerabastante limitado.Oprimeiroeconomistaa tratar
daquestãofoio inglêsThomasMalthus,queviveuentreme-
adosdosséculos18e19.Suaanálise,porém,serestringiaaos
efeitosdoaumentopopulacionalsobreaeconomia.Eeraex-
cessivamentepessimista.Malthusacreditavaqueaexplosão
demográfica seriauma fatalidadeparaqualquerpaís. Para
ele,oritmodaexpansãonãoseriaacompanhadopeloaumen-
todaofertadealimentosedeinfraestrutura.Resultado: fome
emortesemmassa.OqueMalthuseoutrosnãoperceberam
eraque,alémdeseexpandir,apopulaçãopassariaportrans-
formaçõesinternaseissoteriareflexosimportantesnodesen-
volvimentoeconômico.Éjustamenteessamudançaquehoje
interessanãosóaoseconomistas comotambémaempresas
e,principalmente,aosresponsáveispelaspolíticaspúblicas.

Maséimportantefixarque,porsi,amudançadaestru-
turapopulacionaltemefeitolimitado.Porisso,oEstadoexer-
ce papel fundamental nomomentodobônusdemográfico.
Paraqueseconvertaembenefíciosreais,deveser turbinado
porpolíticasdeeducaçãoeemprego.Aspessoasdevemestar

fotos_CORBIS; JOSE ALEXANDRE SILVA; REUTERS
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AMAior PArtE DAs BrAsiLEirAstinHAPELo MEnos sEis fiLHos nosAnos 70.HoJE,sÃoAPEnAs Dois
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os estudantes brasileiros ocuparam a
53ª colocação nos testes de matemáti-
ca, entre colegas de 57 países. Nas pro-
vasdeleitura,ficaramna48ªposição.

Fatos como esses demons-
tram que a janela de oportunidade
do dividendo demográfico está um
pouco mais fechada para o Brasil.
“Não nos preparamos para esse mo-
mento. Deveríamos ter investido em
qualificação desde a década de 80
para chegar a 2010 com uma popu-
lação bem-educada e produtiva”, diz
Samuel Pessoa, professor da Funda-
ção Getulio Vargas (FGV-RJ). Para
José Eustáquio Diniz, pesquisador do
IBGE, o cenário não é tão nebuloso:
“Como haverá um número menor
de escolares, não haverá necessidade
de se construirem mais escolas. Será
possível concentrar investimentos
na melhoria da qualidade do ensino”.

A nova composição da socie-
dade brasileira também lança desa-
fios para as empresas. Algumas já
estão se mexendo para tirar proveito
do bônus demográfico. Veja a Cad-

bury, fabricante de confeitos. Neste mês, a empresa lançará
no mercado uma nova versão do Trident, uma de suas mais
conhecidasgomasdemascar.Comisso,tentaráatrairopúbli-
co que menos consome chicletes no país, mas que mais cres-
ce em termos absolutos: a população com mais de 30 anos.

APepsico,donadasmarcasRuffleseH20H,estáaten-
ta a esse pessoal há mais tempo. Em 2004, a empresa tomou
uma atitude ousada ao decidir que venderia snacks, aqueles
salgadinhosqueascriançasadoram,comoCheetos,paraadul-
tos.Elesrejeitavamesseslanchesmaisaindadoquechicletes.

qualificadasetreinadasparaencararo
mercadodetrabalho.Seissonãoocor-
rer, há o risco de o bônus levar a uma
explosãododesemprego.Imagineum
contingente enorme de pessoas em
idade produtiva, mas sem emprego.

Um bom exemplo que deve
ser seguido de perto pelo Brasil é o
da Coreia do Sul, que viveu seu bô-
nus demográfico entre 1965 e 1990.
Calcula-se que cerca de um terço do
crescimento econômico do país nesse
período foi decorrente da nova con-
figuração populacional. Tal feito não
teria sido alcançado sem um investi-
mento pesado em educação. A Coreia
do Sul dedicou, nesse período, 10% do
PIBaosetoreducacional.Oresultado
foi um aumento de 15 vezes no núme-
ro de pessoas com ensino superior en-
tre a década de 70 e o começo dos anos
2000, abrangendo 7% da população.

O Brasil está bem longe des-
se ponto. Uma parte da lição de casa
foi feita. O país adotou uma política
de universalização do ensino que
deu resultados. Atualmente, 88,5%
das crianças entre 8 e 9 anos estão alfabetizadas. Há 30 anos,
apenas 53% delas sabiam ler e escrever. Também estamos
estudando mais. Os brasileiros acima de 25 anos dedicam,
em média, sete anos de sua vida aos estudos. Em 1980, a
maioria passava apenas quatro anos nos bancos escolares.
A quantidade de pessoas com nível superior, porém, ainda
é rala – apenas 3% da população concluiu uma faculdade.

Também não houve evolução consistente de qualida-
de. Na mais recente avaliação internacional da Organização
paraaCooperaçãoeoDesenvolvimentoEconômico(OCDE),

brasileiros
em idade
produtiva
sustentam

hoje 46
crianças

ou idosos.
Eram 72

dependentes,
há 30 anos.

Essa redução
impulsiona a

produtividade
e a economia

do país
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Foi preciso alinhar o modo de vida e os gostos dessa geração.
A Pepsico trocou a fritura por um sucedâneo assado e lançou
novos sabores, considerados mais adultos. “Acompanha-
mosdepertoamudançademográficaeanalisamos também
quem é esse novo adulto”, diz Carlos Ricardo, vice-presidente
de marketing. “Ele não tem os mesmos hábitos de consumo
de seus pais, pois seu estilo de vida é totalmente diferente.”

De olho no perfil da população, a Procter & Gam-
ble também tem repensado alguns produtos de seu por-
tfólio. Exemplo disso é o lançamento dos sabões líquidos,
alternativa à versão em pó. “Eles são atraentes para quem
trabalha e tem pouco tempo para se dedicar aos afazeres
domésticos. São produtos que, hoje, podem parecer supér-
fluos.Mas, comofacilitamavida, embreveserãoconsidera-
dos essenciais”, afirma César Benitez, diretor de pesquisa.

Ademografiadeveriasertãoimportanteparaascom-
panhias quanto saber qual será a taxa de juros nos próximos
meses, emquenívelficaráa inflaçãoeaquantasandaacon-
cessão de crédito no país. Poucas, porém, prestam a devida
atenção às mudanças populacionais. Acabam perdendo uma
grande chance de se antecipar às transformações. “A grande
maioria vive o curto prazo. Quem estiver atento pode ganhar
mercado na frente dos demais e também evitar reviravoltas
negativasemseunegócio”,dizReinaldoGregori,fundadorda
Cognatis,consultoriadeanálisesdemográficasegeográficas.

Opaístambémprecisaestaralertaparaoquesucederá
quandooperíododobônusdemográficoficarparatrás.Será
umasociedadecompletamentediferentedaatual.Apirâmide
etáriaserátomadaporpessoasmaisvelhas,enquantoapartici-
paçãodosjovensdiminuirá.PelasprojeçõesdoIBGE,em2050,
um em cada três brasileiros terá mais de 55 anos de idade. A
expectativadevidapassarádosatuais73,4anospara80anos.

Uma população envelhecida, com maior expecta-
tiva de vida, significa mais gastos para o Estado, especial-
mente na área da saúde e na previdência social. Essa últi-
ma já constitui um enorme gargalo e, caso permaneça da
formaqueestá,tendeatravarodesenvolvimentodaeconomia.

PARAODEMÓGRAFODAVIDBLOOM, EMPRESASDEVEM
APROVEITARNOVOPERFILDECONSUMOQUESURGIRÁ

“AiDADE DAs PEssoAs
infLUEnciAos MErcADos”

Mesmo com graves problemas de educação e na previdência so-

cial, o Brasil ainda pode se beneficiar do bônus demográfico? A

taxadedependênciadasociedadebrasileiraaindairácairesemanter

num patamar baixo até 2050.isso significa que o país terá mais pes-

soasproduzindoemenospessoasdependentes,comoidososecrian-

ças, por um bom tempo.A janela de oportunidade continua aberta.

Osenhorescreveuqueobônusdemográficoprecisasermerecido.

OqueoBrasilpodefazerparamerecê-lo?Asforçaseconômicasque

permitem a realização do bônus virão com mais intensidade se a po-

pulação estiver educada e saudável.É preciso educar os mais jovens

e oferecer treinamento para os que já estão no mercado de trabalho.

O que pode atravancar o crescimento econômico nesse período?

Políticas rígidas de salário mínimo e sindicatos poderosos demais

reduzem a competitividade de um país. Por outro lado, boa ges-

tão pública, política macroeconômica bem manejada e acordos

de livre comércio são capazes de potencializar o crescimento.

Como as empresas podem tirar proveito desse momento?

As companhias terão mais acesso a financiamento,já que a poupan-

ça do país tende a crescer.É preciso que elas estejam atentas à forma

como a população do Brasil se distribui de acordo com as faixas etá-

rias.se existe um grande número de pessoas entre 20 e 40 anos,ha-

verá maior demanda por produtos e serviços voltados a esse público.

Quais desafios as companhias deverão enfrentar? Um gran-

de desafio será aproveitar ao máximo a crescente participação

da mulher no mercado de trabalho. A maior independência de-

las levará a novos padrões de consumo e de comportamento.

Quais os negócios que mais irão se beneficiar com essa nova

estrutura da população? E quais tendem a perder espaço?

As mudanças no mercado serão baseadas na idade das pesso-

as. os fabricantes de produtos voltados para crianças tendem a

ser os mais afetados. Já quem lida com adultos e, principalmen-

te, com o público feminino, deve passar por tempos de bonança.
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Vigora hoje no Brasil um siste-
ma previdenciário de repartição. Nele,
quem trabalha contribui para o Ins-
tituto Nacional de Seguridade Social
(INSS). Essemontante de dinheiro é
repassadoàspessoasquejáseaposen-
taram. Os ativos, portanto, sustentam
os inativos. O problema é que, no futu-
ro,haveráumcontingentedetrabalha-
dores se reduzindo na medida em que
o de aposentados só tende a crescer.
A conta simplesmente não fechará.

Há ainda dois outros agra-
vantes: o aumento da participação
das mulheres no mercado de trabalho
e a política de valorização do salário
mínimo, adotada desde o governo de
Fernando Henrique Cardoso e inten-
sificada nos mandatos do presidente
Lula. As brasileiras se aposentam cin-
co anos antes dos homens. Quando
poucasdelastrabalhavam,issonãoera
problema para o sistema. Mas, como
elas são cada vez mais presentes no
mercado, o fato de se aposentarem an-
tesaprofundaodéficitdaprevidência.

Já o salário mínimo é o indexa-
dordedoisemcadatrêsbenefíciospagospeloINSS.Cadavez
que sobe de valor, impacta negativamente as contas públicas.
Desde o fim de 1994, quando a moeda brasileira alcançou a
estabilidade,omínimoteveumganhorealde120%.Oreflexo
disso?Umdéficitprevidenciárioquenãoparadeaumentar.

A previdência pública só será viável no futuro próxi-
mo se mudanças radicais forem realizadas. Uma delas seria
transformar o sistema de repartição em um sistema capitali-
zado. Nele, cada trabalhador contribui para a própria renda
futura e não para a de quem já se aposentou. O problema é

que nenhum governo quer assumir
o ônus político de uma reforma tão
impopular. Afinal, será preciso que
uma geração faça a transição e que
contribua duplamente: para si pró-
pria e para quem está aposentado.
Ou, então, que o Estado desembolse
o montante necessário para manter o
sistemaempé.Avalorizaçãosistemá-
ticadosaláriomínimotambémteráde
acontecer de forma mais tênue. Outra
soluçãoseriadesvincularosreajustes
das aposentadorias aos aumentos do
salário mínimo, reduzindo o impac-
to sobre as contas da previdência. “É
algo difícil, mas necessário. Se a atual
geração não enfrentar uma mudança
radical e dolorosa, comprometerá o
futurodosprópriosfilhos”,dizFabio
Giambiagi, economista especiali-
zado no assunto, que hoje trabalha
no Banco Nacional de Desenvolvi-
mentoEconômicoeSocial (BNDES).

O ceticismo impera no mun-
do dos economistas quando o as-
sunto é aposentadoria pública. O
mais esperado é que, com a expec-

tativa de vida em alta e uma previdência social em franga-
lhos, os novos idosos sejam ativos por muito mais tempo.
“Uma sociedade mais envelhecida tende a mudar o conceito
do que é ser idoso. Se tiverem boa saúde, as pessoas poderão
se manter ativas por muito mais tempo e continuar a con-
tribuir com o crescimento econômico”, afirma Bloom. Ao
que tudo indica, o Brasil de hoje reserva um futuro de muito
trabalho para as filhas de Leonardo e Vanessa Toscano.

das mulheres
brasileiras
trabalham

fora de casa
no Brasil.
Em 1980,

apenas 19%
delas estavam

no mercado
de trabalho.
Atualmente,

35% das
mulheres
são chefes

de seus lares
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