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Brasil terá perfil etário da França em
2050
Taxa de fecundidade caiu de seis filhos por mulher, em 1970, para menos de dois; projeção foi feita
pelo IBGE com base nos dados do Censo 2010
01 de dezembro de 2010 | 0h 00

Felipe Werneck, Márcia Vieira - O Estado de S.Paulo

RIO

Projeção feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indica que em
2050 o Brasil terá uma estrutura etária semelhante à da França de 2005.

Durante a divulgação dos primeiros resultados do Censo 2010, anteontem, o presidente
do órgão, Eduardo Nunes, citou os recentes embates ocorridos em Paris por causa da
reforma da previdência, que aumentou em dois anos a idade mínima para aposentadoria.
Em seguida, disse esse é "um desafio que o Brasil também vai enfrentar, com a
vantagem de ter 40 anos para pensar em soluções".

Para o demógrafo Wilson Fusco, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, a projeção
do IBGE é conservadora. Segundo ele, o processo de envelhecimento da população
brasileira tem sido muito rápido e, possivelmente no prazo de 30 a 35 anos, o País já
terá um perfil populacional de padrão francês. "A taxa de fecundidade no Brasil em 1970
era de seis filhos por mulher, em média, e hoje são menos de dois. Em alguns países
europeus, esse processo demorou de 80 a 100 anos para ocorrer."

O pesquisador ressalta que o Brasil precisa se preparar, formando mais geriatras e
criando uma estrutura hospitalar para atender um grande número de idosos. Além disso,
deve ampliar investimentos em educação, qualificar jovens para o mercado de trabalho e
gerar empregos. "Os demógrafos chamam esse período de janela de oportunidade", diz
Fusco. "Só será bom se houver investimento em educação e desenvolvimento econômico
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suficiente para gerar empregos qualificados para essa grande população em idade ativa."

Equilíbrio. Nunes disse que a "conta entre quantos trabalham e quantos são aposentados
ou dependentes é fundamental para se ter um equilíbrio". Porém, avalia que a situação
do País melhorou e essa questão não deve ser encarada como problema, mas como
"desafio". "Problema tínhamos no passado. Só temos esse fato agora porque resolvemos
o verdadeiro problema: a mortalidade infantil." 
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