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VISÃO OTIMISTA

Esperança de vida sobe junto com a
população
JOSÉ EUSTÁQUIO ALVES
ESPECIAL PARA A FOLHA

Quando nasci, em agosto de 1953, fui o habitante de número
2.610.233.456. Quando minha filha veio ao mundo, em
março de 1985, ela foi o habitante de número 4.710.843.383.

Em 58 anos, a população mundial aumentou em 4,4 bilhões
de habitantes. Durante os 26 anos de vida de minha filha
caçula, o aumento foi de 2,3 bilhões. Nos próximos 32 anos,
teremos mais 2 bilhões de pessoas, e a população mundial
deve chegar a 9 bilhões em 2043.
Existem duas boas noticias acompanhando esses números. A
primeira é que a população mundial cresceu, aumentando
conjuntamente a esperança de vida, que era de 48 anos no
quinquênio 1950-55 e passou para 68 anos no período 2005-
2010. A segunda é que o ritmo de crescimento demográfico
está em declínio e existe grande probabilidade de a
população mundial se estabilizar na segunda metade do
século 21.
O número de nascimentos no mundo ficou estabilizado em
torno de 136 milhões de crianças entre 1990 e 2010. Porém
esse número já começou a cair.
Com a redução da base da pirâmide populacional, a razão
de dependência demográfica vai ficar abaixo de 60% entre o
ano 2000 e 2050. A mudança na estrutura etária, em geral,
traz um bônus demográfico que pode ajudar na redução da
pobreza no mundo.
Mas essa janela de oportunidade só será aproveitada se
mudar o modelo de produção e consumo que tem provocado
o aumento da pegada ecológica da humanidade. O nível
atual de exploração do ambiente já ultrapassou em 50% a
capacidade de regeneração do planeta. Estima-se em US$
1,3 trilhão o custo anual da transição para uma economia
verde, sustentável e de baixo carbono. É 30% menos que o
gasto militar do mundo anualmente.
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Vamos dar as boas vindas ao habitante de número 7 bilhões.
Mas, principalmente, vamos nos esforçar para deixar uma
herança positiva para que esse bebê de hoje não se torne um
jovem frustrado.

JOSÉ EUSTÁQUIO DINIZ ALVES é professor da Escola Nacional de
Ciências Estatísticas do IBGE.
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