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Introdução
A partir do século XIX, o mundo iniciou uma trajetória de transformação marcada por uma
aceleração do crescimento econômico, alterações demográficas significativas e melhorias nas
condições de vida da população. O fenômeno associado a essas transformações é chamado de
transição demográfica e consiste na modificação da estrutura etária da população devido à
redução das taxas de mortalidade e natalidade.
Trata-se de um fenômeno de longo prazo na medida em que as transformações no
crescimento populacional se manifestam ao longo de várias décadas. Contudo, o tema é uma
questão chave na análise da evolução das condições econômicas e sociais de um país. É
importante entender como funciona essa dinâmica demográfica, uma vez que ela pode ter
implicações decisivas no crescimento econômico, nas contas externas, no sistema de
seguridade social e na condução de políticas econômicas. De fato, esse fenômeno altera ao
longo do tempo as decisões dos agentes em relação ao consumo, à poupança, aos
investimentos em saúde e educação – somente para citar alguns exemplos – interferindo
diretamente no desenvolvimento de uma sociedade.
A transição demográfica também pode afetar preços de imóveis e de ativos financeiros como
ações. Por isso, o seu entendimento pode auxiliar nas decisões de alocação de recursos no
longo prazo.
Nesta carta, o primeiro capítulo ilustra como funciona o modelo de transição demográfica. Em
seguida, no segundo capítulo, nos debruçamos sobre as implicações da questão demográfica
sobre variáveis e políticas econômicas. O terceiro capítulo procura relacionar o assunto com o
preço de ativos. Por fim, após a conclusão, expomos casos específicos de alguns países onde as
projeções demográficas têm um papel relevante: Brasil, EUA, China e Japão.

3

1. Modelo da transição demográfica
Até o início do século XIX, a população mundial crescia muito lentamente e atingiu 1 bilhão de
pessoas por volta do ano 1820. A partir daí, o crescimento populacional assumiu uma
trajetória de aceleração mais intensa: em 1900 se aproximava de 2 bilhões; em 1970 alcançou
3 bilhões de habitantes e, nos 30 anos seguintes, praticamente dobrou para 6 bilhões. Dito de
outra forma, desde o início dos anos de 1800, a população global vive um processo de
transição demográfica, cuja origem, em termos geográficos, se deu na Europa.
Figura 1: População global (em milhões)
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Fonte: ONU, Pacifico Gestão de Recursos

A transição demográfica ocorre em um país quando, à medida que sua economia e sociedade
se desenvolvem, altas taxas de natalidade e mortalidade passam a apresentar queda até
atingirem patamares significativamente mais baixos. Ao longo dos últimos séculos, vários
países, muitos deles concentrados na Europa Ocidental, presenciaram o fenômeno de
transição demográfica. O pioneirismo dessas economias europeias no processo de
industrialização permitiu que elas passassem por esse fenômeno antes de outros países.
Durante a Revolução Industrial, ficou a clara a tendência de queda da taxa de mortalidade
enquanto as taxas de natalidades permaneciam altas, tendo como consequência um rápido
crescimento populacional.
Entretanto, o processo de transição demográfica ocorre em várias etapas e, como descrito
acima, o estágio final da transição envolve taxas de natalidade e mortalidade mais baixas. A
seguir, descrevemos as quatro etapas do modelo de transição demográfica.
A primeira etapa é caracterizada por altas taxas de natalidade e mortalidade, o que,
consequentemente, gera um lento crescimento populacional. Além disso, nesse período, a
população é predominantemente jovem, pois muitas pessoas nascem, mas poucas vivem por
muito tempo. Na sociedade pré-industrial, crianças representavam um grande benefício
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econômico, já que auxiliavam nas tarefas de casa como limpar, cozinhar e cuidar dos irmãos
mais novos, além de ajudarem em trabalhos braçais como plantio e colheitas, contribuindo
para a renda familiar. Nessa época, as oportunidades educacionais eram escassas e, portanto,
o custo de um filho envolvia pouco mais do que apenas alimentá-lo. Além disso, filhos
desempenhavam uma função de seguro para os pais quando estes se tornassem mais velhos e
não pudessem mais trabalhar. Isso, somado a altas taxas de mortalidade infantil, explica as
altas taxas de natalidade. Já as altas taxas de mortalidade se devem a fatores como precárias
condições de saneamento e saúde, oferta limitada de alimento, guerras, doenças, entre
outros.
No segundo estágio do modelo, as taxas de mortalidade começam a cair rapidamente à
medida que os países iniciam o processo de industrialização e desenvolvimento. Essa queda
nas taxas de mortalidade ocorre devido a dois fatores: melhoria nas condições sanitárias e de
saúde (que inclui abastecimento de água, sistema de esgoto e avanços na área de medicina) e
avanços na produção de alimentos (técnicas agrícolas mais eficientes, melhores condições de
transportes, entre outros). O resultado de taxas de mortalidade mais baixas e altas taxas de
natalidade é uma explosão populacional: muitas pessoas continuam nascendo, porém, vive-se
mais e melhor. Com isso, a estrutura etária da população se torna de predominância ainda
mais jovem, visto que, antes, no primeiro estágio, a mortalidade é especialmente elevada
entre crianças de 5 a 10 anos. Agora, nesse segundo estágio, as chances de sobrevivência de
crianças aumentam.
Vimos que a Europa Ocidental entrou no segundo estágio no século XIX durante a Revolução
Industrial. Já economias menos desenvolvidas, como é o caso do Brasil, entraram nesse estágio
mais tardiamente, apenas na segunda metade do século XX, sendo responsáveis pela recente
explosão demográfica global.
Durante a terceira etapa do modelo de transição demográfica, a taxa de natalidade também
cai, equilibrando-se às já baixas taxas de mortalidade. As reduções nas taxas de mortalidade
infantil no segundo estágio ajudam a explicar a posterior queda na taxa de fertilidade nessa
etapa. Esse período também é marcado por diversas transformações econômico-sociais,
incluindo maior acesso a métodos contraceptivos, urbanização, maior investimento dos pais
na educação dos filhos, melhores salários, etc.
A queda nas taxas de natalidade resulta em novas alterações na estrutura da população. Há,
em um primeiro momento, menos crianças, diminuindo a razão de dependência de jovens (i.e.
razão entre a população de 0 a 14 anos de idade e a população em idade ativa-15 a 64 anos) e,
posteriormente, há um aumento no número de idosos, aumentando sua razão de dependência
(razão entre a população acima de 64 anos e a população em idade ativa). Durante o período
entre a queda na razão de dependência dos jovens e o aumento na razão de dependência dos
idosos existe uma oportunidade demográfica denominada bônus demográfico: a força de
trabalho (população em idade ativa) cresce relativamente mais rápido que a população
dependente, gerando um maior crescimento do PIB per capita. Esse fenômeno transitório
explica a correlação entre a transição demográfica e desenvolvimento econômico de um país.
5

Na quarta e última etapa, o crescimento populacional se estabiliza, uma vez que as taxas de
natalidade e mortalidade estão alinhadas, agora em patamares baixos. Em alguns casos, a taxa
de natalidade cai para níveis tão baixos que acaba resultando em um decrescimento
populacional, como na Romênia, Alemanha e Bulgária, que atualmente apresentam taxas de
crescimento populacional negativas. Nesse estágio, muitos países se deparam com algumas
dificuldades associadas ao número cada vez maior de idosos em relação ao de jovens em idade
ativa, como a crescente pressão sobre a sustentabilidade dos seus sistemas de seguridade
social. Mais adiante, abordaremos esse tema com mais detalhes.
Figura 2: O modelo de transição demográfica

Fonte: Demographic transition, Geography, Marathon, UWC

Aplicando o modelo ao caso particular do Brasil e utilizando os dados e as projeções das
Nações Unidas, obtemos o gráfico a seguir. Nota-se que o Brasil encontra-se no meio do
processo da transição demográfica. Nos próximos anos, as taxas de mortalidade ficarão
praticamente estáveis, enquanto as taxas de natalidade continuarão caindo, o que reduzirá o
ritmo de crescimento da população.

6

Figura 3: Transição demográfica no Brasil 1950-2100: taxa de natalidade, mortalidade e
crescimento populacional-atual e projetado.
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Fonte: ONU, Pacifico Gestão de Recursos

O fenômeno de transição demográfica, que teve início na Europa, hoje é disseminado e pode
ser presenciado no mundo todo. Prevê-se que essa transição global esteja concluída
aproximadamente no ano 2100.

2. Implicações econômicas
2.1 Crescimento econômico

Mudanças demográficas geram efeitos importantes na economia de um país, impactando
decisões de consumo, poupança e investimento, além de alterarem o tamanho e a composição
da força de trabalho, bem como a produtividade da mão de obra. Isso ocorre porque cada
faixa etária possui decisões distintas a respeito do quanto consumir, trabalhar e poupar, de
acordo com as suas respectivas necessidades. Por exemplo, os mais jovens necessitam de
investimentos intensivos em saúde e educação e tendem a ser devedores líquidos; já os
adultos fornecem a sua força de trabalho e são, em geral, poupadores líquidos. Por fim, os
idosos requerem cuidados com saúde e renda de aposentadoria e, por isso, tendem a
despoupar ou poupar cada vez menos. Desta forma, quanto maior a proporção de idosos (ou
crianças) em um país, mais recursos tendem a ser direcionados para essa parcela menos
produtiva da população, o que pode levar a uma diminuição do ritmo do crescimento
econômico.
Durante a etapa do bônus demográfico, como visto no capítulo anterior, o ganho de produto
advindo de uma maioria da população que se encontra em idade ativa, sob condições
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adequadas, pode desencadear uma importante aceleração no crescimento econômico daquele
país. A maioria dos países tem o potencial para colher esses benefícios econômicos do bônus
demográfico, mas configurações institucionais sólidas – refletidas por qualidade das
instituições governamentais, legislação trabalhista adequada, boa gestão macroeconômica,
abertura ao comércio internacional e políticas eficazes de educação – são cruciais para sua
realização. Sem o ambiente favorável, a adaptação dos países à mudança de sua estrutura
etária será bastante lenta, desperdiçando a oportunidade de se obter um crescimento
elevado.
Além disso, o bônus demográfico é verificado por tempo limitado. De fato, muitos países
desenvolvidos já enfrentam o fim de suas transições demográficas e devem se planejar frente
ao envelhecimento da população e ao declínio na razão de trabalhadores por dependentes.
A transição demográfica também estimula o aumento das taxas de poupança, como será
abordado mais adiante. Portanto, as perspectivas de investimentos aumentam, o que,
consequentemente, contribui para um maior crescimento. Finalmente, à medida que a
expectativa de vida aumenta e a taxa de fertilidade cai, os pais, agora com menos filhos,
tendem a dedicar mais recursos na educação de cada filho. Desta forma, o resultado de um
maior investimento em educação será uma força de trabalho mais produtiva, promovendo
salários mais altos e melhor qualidade de vida.
Em suma, a transição demográfica cria condições nas quais a população tende a investir mais
em saúde e educação – própria e dos filhos – oferecendo grandes benefícios econômicos e
oportunidades de um crescimento econômico sustentado.

2.2 Política monetária
Variáveis macroeconômicas, como a taxa de juros, também podem ser afetadas pela transição
demográfica. O aumento da expectativa de vida, em particular, exerce uma pressão
descendente sobre a taxa de juros real da economia. Isso acontece porque o aumento na
expectativa de vida torna o período de aposentadoria mais longo e, assim, aumenta o
incentivo a poupar para financiar o consumo nessa fase da aposentadoria, período em que a
propensão a poupar é menor. Dessa forma, o efeito agregado da transição demográfica é a
realocação dos recursos de consumo para a poupança e o investimento.
Este aspecto da transição demográfica diminui a taxa de juros real da economia, pelo maior
estímulo à poupança. Essa pressão exógena que a transição exerce ao longo dos anos sobre as
taxas de juros deve ser considerada na regra de política monetária adotada, pois, caso
contrário, a taxa de juros nominal de equilíbrio estabelecida pela regra torna-se mais alta do
que deveria ser. Isso pode levar a uma indesejável desinflação através de uma excessiva
restrição à demanda.

8

Nesse tema, Carvalho e Ferrero (2013)1 encontram evidências para o Japão de que a principal
consequência da transição demográfica associada ao aumento da expectativa de vida foi uma
diminuição da taxa de juros real de, aproximadamente, dois pontos percentuais entre 1990 e
2011. Além disso, esse estudo argumenta que a incapacidade de internalizar as pressões
descendentes desse fenômeno sobre a taxa de juros pode ajudar a explicar a persistente
deflação vivida pelo Japão desde 1990.

2.3 Contas externas

Fatores demográficos podem exercer um papel fundamental na tendência de longo prazo das
contas externas de um país. No caso dos EUA, por exemplo, Ferrero (2007) mostra que, nas
últimas décadas, os desequilíbrios de balança comercial, se intensificaram, em parte, devido às
diferenças demográficas em relação a outras economias industrializadas, como Alemanha,
Japão e França.2
Existem dois principais fatores demográficos que afetam as contas externas: diferenças
relativas nas expectativas de vida e no crescimento populacional. Em relação ao primeiro canal
(diferencial nas expectativas de vida), uma menor expectativa de vida contribui para déficits
comerciais. O mecanismo ocorre da seguinte forma: em nível agregado, um aumento da
expectativa de vida aumenta a taxa de poupança, o que, consequentemente, se reflete em
uma queda no consumo e, portanto, nas importações. De um lado os trabalhadores poupam
mais a fim de financiar um período mais longo de aposentadoria; do outro, para um dado nível
de riqueza, os aposentados distribuem o seu consumo ao longo de um período de
aposentadoria maior. A principal implicação para a balança comercial é, portanto, que o nível
de poupança é maior no país que possui maior expectativa de vida, ou seja, o excesso relativo
de poupança gera um superávit comercial associado a uma acumulação de um estoque
positivo de ativos externos líquidos. No caso dos EUA, por exemplo, gerou-se um déficit
comercial a partir da década de 70 tendo em vista a menor expectativa de vida em relação a
países como o Japão ou a Alemanha. Esse déficit é financiado pelo excesso de poupança
externa empregado na compra de ativos americanos.
O segundo canal (diferencial nas taxas de crescimento da população) interfere na balança
comercial de forma ambígua, na medida em que existem duas forças que se opõem. A
primeira ocorre diretamente através de investimentos. Supondo diferenças apenas nas taxas
de crescimento populacional de dois países, bens de capital fluem para o país que tiver um
maior crescimento da força de trabalho, ou seja, um país relativamente “mais jovem”, onde as
oportunidades de investimento são maiores, levando a um crescimento econômico maior e
1

What Explains Japan’s Persistent Deflation? Carlos Carvalho e Andrea Ferrero. Outros estudos também abordam o
tema sobre a alteração da taxa de poupança no Japão, como The Japanese Saving Rate, Chen, K., A. Imrohoroglu, e
S. Imrohoroglu (2006).
2
Ben Bernanke também aborda a questão do déficit americano e fatores demográficos em The Global Saving Glut
and the US Current Account Deficit, (2005) Sandridge Lecture, Virginia Association of Economics — Richmond, VA.
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mais rápido. Por isso, em geral, períodos marcados por forte crescimento nos investimentos
estão associados a um aumento no déficit comercial (via importação de novas máquinas e
equipamentos). Este foi, por exemplo, o caso dos EUA na década de 90.
De forma contrária, países com menor crescimento populacional possuem uma razão de
dependência maior. A existência de mais aposentados em relação a adultos em idade
produtiva aumenta o consumo agregado nesses países, uma vez que eles consomem mais que
os trabalhadores, piorando a sua balança comercial.
Considerando os dois efeitos opostos resultantes do diferencial de crescimento populacional
aqui citados, o primeiro efeito, que tende a aumentar o déficit externo em função dos maiores
gastos com investimentos, costuma predominar, segundo a literatura.

2.4 Política fiscal
O envelhecimento da população, além de outras mudanças demográficas, contribui para o
maior endividamento do governo. De fato, estudos3 mostram que a razão de dependência
possui uma forte correlação positiva com o endividamento do governo de um país. Em países
desenvolvidos, governos enfrentam perspectivas de crescimento mais baixo devido ao efeito
combinado do envelhecimento de sua população e da sua menor força de trabalho. Dito de
outra forma, são cada vez menos jovens trabalhadores para financiar mais idosos. Crescimento
baixo e uma menor população em idade ativa resultam em menores receitas fiscais, reduzindo
os recursos do governo; assim, a obrigação de cumprir promessas passadas feitas aos cidadãos
está criando problemas fiscais insustentáveis em muitas nações avançadas.
As atuais tendências demográficas nesses países, que incluem baixas taxas de fertilidade e
aumento na expectativa de vida, deverão aumentar significativamente os gastos públicos com
idosos, que incluem pensões e cuidados com saúde. Nos Estados Unidos, por exemplo, estimase que gastos com seguridade social e programas como Medicaid e Medicare devem subir de
9,8% do PIB em 2014 para 14,3% em 2039.
O envelhecimento da população é, por enquanto, um aspecto típico das economias mais
avançadas. Porém, países em desenvolvimento não estão livres dessa questão, como mostra o
gráfico a seguir, e, considerando o atual contexto em que estão inseridos, o desafio se torna
ainda maior, pois suas populações correm o risco de ficarem velhas antes de se tornarem ricas.

3

Credit Suisse Demographics Research, European Demographics & Fiscal Sustainability (Jan 2013) e Credit Suisse
Demographics Research, A Demographic Perspective of Fiscal Sustainability: Not Just the Immediate-Term Matters
(Feb 2010).
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Figura 4: Razão de dependência (população acima de 65 anos em relação à população de 15
a 64 anos, %).
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Fonte: ONU, Pacifico Gestão de Recursos

No caso do Brasil, o envelhecimento da população é uma das principais questões que irá afetar
o seu desenvolvimento nas próximas décadas. Como dito acima, à medida que a população
envelhece, gastos com benefícios e direitos sociais relacionados a esse envelhecimento
aumentam, ameaçando a sustentabilidade da dívida pública no longo prazo e, na ausência de
reformas, reduzindo o espaço de manobra da política fiscal no curto e médio prazos.
As soluções políticas para esses problemas fiscais podem envolver aumento de impostos,
redução de benefícios ao longo de gerações, além de um aumento da idade de aposentadoria
e aumento do tempo de contribuição.

3. Preço dos ativos e poupança
Mudanças demográficas não se manifestam de forma imediata em um país e seus efeitos
podem levar décadas até serem sentidos. No entanto, as consequências da transição
demográfica podem ser relevantes e afetar também o preço de ativos. Motivos demográficos
podem estar relacionados à elevação do preço de ativos imobiliários, por exemplo. As
oscilações violentas de preços no mercado imobiliário, seja pela formação de bolhas, pela
expansão de crédito ou pelas transformações na população de um país mostraram-se, na
história recente, capazes de gerar crises no sistema financeiro.
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Nishimura (2013) 4, por exemplo, argumenta que tendências demográficas são um dos fatores
determinantes do movimento nos preços de imóveis observado nas últimas décadas. Mais
especificamente, uma população crescente de jovens poderia ter contribuído para aumentar a
probabilidade da formação de bolhas nos preços dos imóveis. Esse fenômeno teria tido início
após a Segunda Guerra Mundial, período em que populações de várias economias avançadas
entraram em um processo de crescimento acelerado. Essa geração do pós-guerra, os
chamados baby boomers, nascidos entre 1946 e 1964, gerou uma pressão ascendente nos
preços de imóveis à medida que foi se inserindo na força de trabalho, poupando e
demandando ativos, como imóveis. Isso ocorre porque é durante a fase adulta que as pessoas
se tornam poupadores líquidos, aumentando sua demanda por ativos e investindo em imóveis
e instrumentos monetários para poderem despoupar na velhice. Como a oferta de imóveis
costuma ser fixa no curto prazo, essa maior demanda dos baby boomers teria pressionado
para cima o preço dos imóveis. Quando essa geração se aposentar, ocorreria a dinâmica
inversa: o processo de despoupar, ocasionando a venda do estoque de ativos, que inclui
imóveis.
No gráfico abaixo, podemos ver que o pico dos preços dos imóveis coincide com o pico da
população em idade ativa, representada pelo inverso da razão de dependência, em países
como EUA e Japão.
Figura 5: Tendência demográfica, preço de ativos e expansão de crédito: EUA e Japão
EUA

Japão

Fonte: Kiyohiko G Nishimura, Property bubbles and economic policy

4

Bank for International Settlements (BIS) também aborda esse tema no paper BIS Working Papers No 318 Ageing
and asset prices, Előd Takáts Monetary and Economic Department, August 2010.
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Há outro fator que contribui para a dinâmica de aumento dos preços dos imóveis ao longo da
fase de poupança. Durante a inserção de baby boomers na força de trabalho, período do
bônus demográfico, a maior demanda por imóveis gera pressões para alterações institucionais
no sentido de afrouxar regulações para facilitar a aquisição desses imóveis. Essas alterações
induzem uma expansão de crédito para financiar essas aquisições, pressionando ainda mais os
preços para cima. Tudo isso alimenta as expectativas, cada vez mais otimistas, a respeito dos
preços desses ativos, aumentando a bolha.
Vimos como a geração de baby boomers pode ter afetado o preço de imóveis ao longo das
últimas décadas. Entretanto, comprar imóveis não era a única fonte de poupança,
especialmente na sociedade norte americana, cujos mercados de capitais são desenvolvidos.
A ideia para o mercado de ações é bastante semelhante à do mercado imobiliário: ao longo do
ciclo de vida do indivíduo, suas decisões financeiras e de tomada de risco vão se alterando e o
envelhecimento da sociedade deve ter implicações para o mercado de capitais, de acordo com
Abel (2001, 2003) e Brooks (2002).
Para examinar essa relação histórica entre tendências demográficas e preço de ações nos EUA,
Liu e Spiegel (2011) consideram um modelo estatístico no qual a razão preço de ações/lucros
(P/L) 5 depende de uma medida de distribuição etária, calculada através da razão entre
população de 40-49 anos e a população de 60-69 anos. Chamaremos essa última razão de M/O
(middle age/old age), uma espécie de razão de dependência inversa.
A figura a seguir mostra a série das duas razões, P/L e M/O, no período de 1954 até 2010 que,
aparentemente, parecem mostrar alta correlação. Por exemplo, entre 1981 e 2000, fase na
qual os baby boomers alcançam o pico da idade de trabalho e poupança, a razão M/O mais do
que triplicou e o mesmo ocorre com razão P/L. Já a partir dos anos 2000, quando os baby
boomers começam a envelhecer, ambas as razões começam a cair substancialmente. Os
autores estimam que a razão M/O explica 60% dos movimentos em P/L durante o período
analisado. Em outras palavras, a razão M/O seria um bom previsor para tendências de longo
prazo na razão P/L.

5

A razão P/L é construída com base no nível ao fim do ano do índice S&P500 ajustado pela inflação e lucros
ajustados pela inflação média dos últimos 12 meses.
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Figura 6: P/L e M/O

Fonte: Zheng Liu e Mark M. Spiegel, Boomer Retirement: Headwinds for U.S. Equity Markets?

Considerando que tendências demográficas são previsíveis, pode-se projetar o caminho que a
razão P/L deverá seguir nas próximas décadas baseado na razão M/O prevista. A figura abaixo
mostra o resultado.
Figura 7: P/L projetado a partir de tendência demográfica

Fonte: Zheng Liu e Mark M. Spiegel, Boomer Retirement: Headwinds for U.S. Equity Markets?

Vemos que a razão P/L, se projetada desta forma, deverá declinar persistentemente até 2025
e inciar alguma recuperação a partir de 2030.
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Conclusão

O modelo de transição demográfica descreve como se dá a transformação de uma sociedade
pré-industrial, com altas taxas de natalidade e mortalidade, em uma sociedade moderna, com
ambas as taxas baixas. A partir daí, é possível relacionar todo esse processo a mudanças
profundas que ocorreram nas últimas décadas e que ocorrem ou ainda ocorrerão no âmbito
social e econômico dos países. Alterações como aumento da expectativa de vida ou redução
do crescimento populacional são questões que afetam diretamente o desenvolvimento de um
país e, por isso, precisam ser analisadas e consideradas pelos agentes na tomada de decisões
de políticas econômicas e sociais.
Aqueles que seguem esse campo das ciências sociais acreditam que a demografia desempenha
um papel crucial na compreensão das tendências do passado e na preparação para a evolução
de políticas futuras. Além disso, acredita-se que a compreensão da evolução demográfica pode
fornecer explicações importantes de tendências econômicas e sociais observadas.
Consequentemente, a demografia torna-se um ingrediente importante na análise e elaboração
de políticas públicas.
De fato, o bom entendimento da demografia foi fundamental para uma análise profunda e
acurada do cenário macroeconômico das últimas décadas. As três maiores economias do
mundo, EUA, China e Japão, tiveram o seu desenvolvimento afetado de forma relevante por
tais questões. No caso do Brasil, questões demográficas são de grande importância para
compreendermos alguns dos desafios econômicos que teremos pela frente.
Como gestores de recursos, a compreensão da questão demográfica ajuda a melhor refinar
projeções de longo prazo para variáveis econômicas como o PIB, a dívida pública, sistemas
previdenciários e também preço de ativos reais, como vimos. O seu estudo também contribui
para o gestor antecipar medidas de política social e econômica. Ainda que pouco presente nas
questões de curto prazo, o estudo dos fatores demográficos auxilia na alocação de recursos no
longo prazo.
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Apêndice: casos particulares

Conforme vimos anteriormente, o período e a velocidade em que ocorre a transição
demográfica não são os mesmos para todos os países. Algumas regiões da Europa iniciaram a
primeira fase dessa transição nos anos de 1800 e, por isso, o processo de envelhecimento já
está bastante avançado. Já a América Latina vivenciou mudanças demográficas intensas
principalmente após os anos 1980, dentre elas a queda significativa do crescimento
populacional e um forte aumento na expectativa de vida.
A seguir, destacamos para analisar o contexto demográfico e suas implicações nos casos do
Brasil, EUA, China e Japão, quatro casos que apresentam idiossincrasias de interesse especial.

i.

Brasil

O Brasil tem vivenciado mudanças demográficas relevantes durante as últimas décadas.
Partindo de uma estrutura etária jovem na década de 1970, a população está convergindo
gradualmente para uma distribuição etária mais velha. Esta transformação pode ter impactos
importantes na economia e no crescimento do país.
Do ponto de vista demográfico, a situação brasileira é mais favorável agora do que há cinco
décadas. O país está passando por um período em que a estrutura demográfica acentua a
proporção da população em idade ativa. Este fato favorece a poupança e o investimento, tanto
das famílias quanto da sociedade. Em síntese, a população não é um entrave, mas sim um
fator impulsionador do crescimento.
Os gráficos a seguir apresentam as características gerais da transformação demográfica no
Brasil, em curso há algumas décadas.
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Figura 8: Taxa de mortalidade infantil e expectativa de vida
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Fonte: ONU, Pacifico Gestão de Recursos

Figura 9: Taxa de fecundidade no Brasil
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Fonte: ONU, Pacifico Gestão de Recursos

Podemos observar que houve uma redução significativa nas taxas de fecundidade e
mortalidade infantil e um aumento significativo na expectativa de vida ao nascer do brasileiro.
Em 1950, cerca de 140 crianças a cada mil nascimentos morriam antes de completar um ano
de vida. Esse número caiu para aproximadamente 30 por mil em 2000 e deve ficar abaixo de
10 a partir de 2030. Já a expectativa de vida ao nascer seguiu, naturalmente, a trajetória
oposta e deve alcançar 80 anos em 2030. Menores taxas de mortalidade infantil e maiores
níveis de expectativa de vida significam, além de melhores condições de vida, maior
disponibilidade de pessoas aptas a contribuírem para o desenvolvimento econômico e social
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do país. Somado a esses dois efeitos, a taxa de fecundidade no Brasil seguiu trajetória
descendente e se estabilizou em dois filhos por mulher após 2010.
Como explicamos anteriormente, o produto per capita é potencializado com a redução da
razão de dependência, ou seja, quando a população em idade ativa é relativamente alta,
gerando o chamado bônus demográfico. O gráfico abaixo sugere que o Brasil contará com esse
benefício até aproximadamente 2030, quando a razão de dependência voltará a se elevar
devido ao aumento da participação dos idosos na população.
Figura 10: Razão de dependência do Brasil
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Fonte: ONU, Pacifico Gestão de Recursos

Cabe destacar algumas consequências deste cenário. Uma delas é a diminuição do crescimento
da população. Entre 1950 e 1980, a população brasileira cresceu a uma taxa média anual de
2,7%. O crescimento da população caiu para aproximadamente 1,6% entre 1980 e 2010 e
deverá permanecer em torno de 0,6% entre 2010 e 2030. Além disso, o crescimento da
população de 65 anos ou mais, que entre 1980 e 2010 registrou uma taxa de 3,3% ao ano, irá
acelerar para 4,1% ao ano entre 2010 e 2030. Essa população de idosos, que em 1980 era de
pouco mais de cinco milhões e em 2010, treze milhões, irá aumentar para mais de 30 milhões
em 2030 e mais de 50 milhões em 2050.
Outra consequência deste cenário se reflete nas decisões de poupança e consumo da
população. Com o aumento da proporção da população em idade ativa, melhorias na saúde e
maior expectativa de vida, a poupança se torna mais atrativa. No Brasil, no entanto, a
poupança total em 2013 foi inferior a 13,9% do PIB, abaixo da média mundial de 20% e dos
emergentes de 25%. Isso se deve, em boa parte, à expansão dos programas públicos de
transferência de renda e um sistema de previdência muito generoso que reduzem os
incentivos a poupar. É no mínimo curioso concluir, portanto, que a poupança brasileira cai
quando deveria estar aumentando por fatores demográficos.
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De forma análoga, a principal problemática do país associada a esse tema gira em torno do
sistema previdenciário brasileiro. A sustentabilidade do regime previdenciário se beneficia de
uma estrutura demográfica com altas taxas de crescimento da população e, portanto, de
contribuintes. O Brasil vive atualmente os anos em que as maiores contribuições deveriam ter
sido feitas para o sistema nacional de previdência. Daqui para frente, à medida que o
crescimento populacional diminui e a expectativa de vida aumenta, a relação
contribuintes/beneficiários diminui e o regime se torna deficitário. Como já mencionamos
anteriormente, reformas institucionais tornam-se imprescindíveis e, inclusive, alguns países
europeus já introduziram mudanças previdenciárias para se adequarem ao novo quadro
demográfico.
É importante ressaltar que o nosso modelo de previdência foi criado nos anos 1950-60,
justamente no período de maior crescimento demográfico do país. Todavia, as projeções
demográficas para o Brasil apresentadas acima evidenciam a dificuldade que o Estado terá em
financiar o sistema de previdência. Segundo estudo recém-elaborado pelo BID, o
envelhecimento da população pode levar os gastos públicos previdenciários do Brasil de 9,1%
em 2010 para 16,8% do PIB até 2050. Além disso, os gastos brasileiros são os maiores na
comparação com seus vizinhos e a projeção para o futuro também é a mais dramática. Embora
o Brasil ainda seja um país relativamente jovem, apresenta gastos com previdência em
proporção do PIB semelhantes ao da Espanha e superiores ao de países como a Suíça, Reino
Unido e Austrália.
Figura 11: Gastos públicos em previdência em % PIB

Fonte: FMI e BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento)

O quadro demográfico analisado evidencia a necessidade de se reformar o sistema de
previdência social brasileiro. As reformas realizadas em 1999 e 2003 ajudaram, mas muito
ainda tem que ser feito nesta direção.

19

ii.

EUA

Os países desenvolvidos encontram-se em um estágio avançado da transição demográfica,
com baixas taxas de fecundidade e crescimento populacional declinante, além de uma maior
razão de dependência de idosos. O caso dos EUA, a maior economia do mundo, chama a
atenção pois, comparativamente, o seu percentual de idosos é inferior ao de muitos outros
países desenvolvidos, como mostra a tabela abaixo, e o ritmo de envelhecimento de sua
população é mais lento, em grande parte devido às elevadas taxas de imigração.
Tabela 1: Percentual da população com 65 anos ou mais
País

1980

2010

2040

EUA

11.2

13.0

20.4

9.0

22.6

34.4

Alemanha

15.6

20.4

30.3

Itália

13.1

20.3

32.6

França

14.0

16.5

25.1

Reino Unido

14.9

16.4

25.1

Rússia

10.2

13.3

22.8

China

4.7

8.3

22.6

Brasil

4.1

6.8

17.5

México

3.7

6.4

15.5

Índia

3.6

5.4

13.2

Egito

3.9

4.9

11.8

Uganda

2.6

2.1

2.2

Japão

Fonte: US Census Bureau, International Population Reports (2009), Pacifico Gestão de Recursos

O gráfico a seguir mostra como a imigração contribuiu – e continua contribuindo – para o
crescimento populacional americano. Em outros países, essa contribuição é quase nula, caso
do Brasil, ou até mesmo negativa, como é o caso do México.
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Figura 12: Componentes do crescimento populacional (1980-2015)

Fonte: Credit Suisse, ONU

Entre 1980 e 2010, a proporção de indivíduos com 65 anos ou mais nos Estados Unidos só
aumentou 2 pontos percentuais, em comparação com um aumento de 14 pontos percentuais
no Japão e de 7 pontos percentuais na Itália. Entretanto, a velocidade de envelhecimento da
população deverá aumentar nos próximos 30 anos porque os baby boomers americanos,
nascidos entre 1946 e 1964, estão começando a atingir a faixa etária de 65 anos ou mais. Hoje,
pouco mais de 40 milhões de americanos têm acima de 65 anos, mas esse número deverá
dobrar para 86 milhões em 2050. A maior parte desse aumento ocorrerá em 2030 quando o
último corte dos baby boomers atingir 65 anos.
O aumento no número de americanos mais velhos terá um impacto profundo na estrutura
etária da população dos EUA. E, como vimos, mudanças na estrutura etária têm repercussões
sociais e econômicas relevantes.
A principal preocupação em relação ao aumento do número de pessoas acima de 64 anos é se
a força de trabalho dos EUA vai ser grande o suficiente para suportar o atual programa de
seguridade social. Uma forma de medir isso é através do número de idosos para cada
americano em idade ativa, isto é, adultos de 18 a 64 anos. Em 1950, existiam
aproximadamente oito indivíduos em idade ativa para cada aposentado, enquanto que,
atualmente, a proporção é de apenas cinco para um, e esse número deverá cair para menos de
três em 2050. Somam-se a isso os custos crescentes de programas governamentais como
Medicare e Medicaid, além do programa de seguridade social, que, como vimos, devem
alcançar aproximadamente 15% do PIB americano até 2039.
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iii.

China

O caso do Leste Asiático oferece uma das evidências mais impressionantes na história recente
do bônus demográfico. Na China, em particular, o desempenho no processo global de
transição demográfica na segunda metade do século XX foi muito rápido e superou todas as
expectativas.
A transição demográfica na China começou com um processo muito forte de declínio da
mortalidade e com uma melhora substancial na expectativa de vida. Nas duas décadas
seguintes a 1950, a taxa de mortalidade da população chinesa diminuiu em quase 60%, de
18/mil indivíduos em 1950 para 7,6/mil em 1970.
Em meio a essa transição, um rápido crescimento populacional se desencadeou. A população
chinesa cresceu de aproximadamente 600 milhões em 1954 para 900 milhões em 1974, e hoje
se aproxima a 1,4 bilhão de pessoas.
Por sua vez, o rápido crescimento da população lançou as bases para uma intervenção do
governo sem precedentes no controle da natalidade. O declínio da fecundidade na China nas
últimas décadas do século XX foi talvez ainda mais extraordinário por sua velocidade, sendo
ele fruto das medidas tomadas pelas autoridades envolvidas.
A grande redução da fertilidade na China levou apenas metade do tempo necessário para a
redução da mortalidade. Na década de 1970-1980, a taxa de fertilidade total reduziu pela
metade, de 5,5 para 2,7, um recorde inigualável em qualquer outro país. Como podemos
observar no gráfico abaixo, alguns países da Europa Ocidental levaram 75 anos ou mais para
completar a transição da fecundidade, enquanto na China, um declínio similar levou apenas
duas décadas.
Figura 13: Taxa de fertilidade

Fonte: Wang Feng, The Future of a Demographic Overachiever: Long-Term Implications of the Demographic
Transition in China.
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Na virada para o século XXI, era inquestionável que a China havia concluído sua transição
demográfica. Em cerca de metade de um século, a China completou sua transição de altas
taxas mortalidade e fecundidade para taxas mais baixas. Atualmente, a população cresce a
taxas de 0,6% ao ano, abaixo dos 2,5% registrados em 1970.
O período relativamente curto da transição demográfica chinesa tem implicações significativas
para a compreensão do futuro demográfico, social e econômico do país. Nos últimos 25 anos,
a China tem testemunhado um crescimento econômico sem precedentes combinado a um
aumento no padrão de vida. Estima-se que o benefício do bônus demográfico tenha sido
responsável por 15 a 25% do crescimento econômico da China entre 1980 e 2000 (Cai and
Wang 1999; Cai 2004; Wang and Mason 2008). Mas à medida que ela entra em uma nova fase
de baixa fecundidade e envelhecimento populacional acelerado, a economia terá que passar
por uma série de transformações para responder a essas mudanças demográficas subjacentes.

iv.

Japão

O Japão chama a atenção por ser o país que possui a maior expectativa de vida do mundo,
hoje em torno de 83 anos. As consequências do rápido envelhecimento de sua população já
estão sendo sentidas, ao mesmo tempo em que os formuladores de política se esforçam para
se preparar para o desafio de uma população cada vez mais idosa.
Como vimos anteriormente, aumentos na expectativa de vida levam a um rápido aumento da
população idosa. Podemos observar no gráfico a seguir que, nesse contexto, a razão de
dependência dos idosos6 aumentou significativamente nos últimos anos. Hoje, existem
aproximadamente três indivíduos em idade ativa para cada aposentado, enquanto que em
1950 a proporção era de doze para um. A baixa taxa de fecundidade, que diminui o
crescimento da população em idade ativa, deve reduzir, até 2050, esse número pela metade,
restando apenas 1,5 trabalhadores para cada idoso.

6

População acima de 65 anos de idade em relação à população em idade ativa.
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Figura 14: Razão de dependência dos idosos (%)
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Fonte: ONU, Pacifico Gestão de Recursos

Hoje 24% da população japonesa têm mais de 64 anos. Em 2050, 37% da população terá 65
anos ou mais e 15% terá mais de 80 anos.
Figura 15: Percentual da população acima de 64 anos, Japão e EUA.
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Fonte: ONU, Pacifico Gestão de Recursos

O Japão completou as quatro etapas da transição demográfica e obteve sucesso em capturar
os benefícios do bônus demográfico, em um contexto de configurações políticas favoráveis e
adequadas. Entretanto, os aumentos previstos na razão de dependência em relação aos níveis
atuais pressionarão o crescimento do PIB per capita para baixo.
Adicionalmente, o sistema de aposentadoria se tornou um desafio importante: questões sobre
como cobrir os custos e limitar as crescentes pressões sobre a previdência social, os serviços
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médicos e de assistência ao idoso se tornaram primordiais. Com uma menor força de trabalho
financiando o sistema, as despesas com pensões pressionam o déficit orçamentário do Japão.
Estimativas publicadas pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem Estar Social indicam que um
grande déficit orçamentário deve se desenvolver com o tempo. Sendo assim, se a taxa de
natalidade do Japão continuar a decrescer conforme esperado, o governo terá sérias
dificuldades para manter os níveis de benefícios previdenciários prometidos atualmente.
No gráfico abaixo, podemos observar que a razão dos gastos com seguridade social em relação
à renda nacional aumentou de 12% em 1980 para quase 30% em 2009.
Figura 16: Gastos com seguridade social (%PIB)
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Fonte: ONU, Pacifico Gestão de Recursos

Nesse contexto, para tratar questões relacionadas ao aumento nos gastos com benefícios de
previdência social e à estagnação da economia japonesa, o governo vem implementando
desde a segunda metade dos anos 90 reformas estruturais no sistema de previdência social
que envolvem, por exemplo, o aumento da idade mínima para começar a receber os
benefícios da aposentadoria do trabalho, de 60 para 65 anos de idade.
Abordamos nesta carta os desdobramentos demográficos sobre os preços dos ativos, sendo o
Japão um exemplo de país cujo crescimento econômico sofreu com os efeitos do colapso de
uma bolha no preço de ativos. Mesmo após duas décadas desde o estouro da bolha em 1990,
a taxa de crescimento per capita não se recuperou e permanece em torno de 1% ao ano.
O gráfico a seguir mostra o inverso da razão de dependência e a média do crescimento per
capita dos últimos 10 anos do Japão. Ele nos evidencia a relação existente entre tendências
demográficas e crescimento per capita de longo prazo: países com grande proporção de
crianças ou idosos apresentam uma diminuição do ritmo do crescimento econômico.
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Figura 17: Razão de dependência inversa e crescimento do PIB per capita

Fonte: Kiyohiko G Nishimura, Property Bubbles and Economic Policy

Embora o colapso dos preços dos ativos no Japão possa explicar as pressões desinflacionárias
que se seguiram, é difícil atribuir a deflação persistente que o país enfrenta desde meados da
década 90 apenas a esse choque inicial. Argumenta-se que uma falha na contabilização das
tendências demográficas ao calibrar política monetária poderia explicar a deflação persistente
no Japão. O aumento da expectativa de vida coloca uma pressão descendente sobre a taxa de
juros real. E, como discutimos anteriormente, regras de política monetária que não
internalizam este efeito podem acabar sendo restritivas e levar à deflação, mesmo parecendo
estar em equilíbrio.

26

Referências Bibliográficas
ALVES, E. O Bônus Demográfico e o Crescimento Econômico no Brasil.
ABEL, ANDREW B. 2001. Will Bequests Attenuate the Predicted Meltdown in Stock Prices When
Baby Boomers Retire? Review of Economics and Statistics 83(4), pp. 589–595.
ABEL, ANDREW B. 2003. The Effects of a Baby Boom on Stock Prices and Capital Accumulation
in the Presence of Social Security. Econometrica 71(2), pp. 551–578.
BARRO, R. Economic growth in a cross section of countries. Quarterly Journal of Economics, vol.
106(2), 1991, p. 407-444.
BLOOM, D., CANNING, D. e MALANEY, P. Demographic Change and Economic Growth in Asia.
Population and Development Review, vol. 26, 2000, p. 257-290.
BLOOM, D., CANNING, D. e SEVILLA, J. The Demographic Dividend: A New Perspective on the
Economic Consequences of Population Change. Santa Monica, Calif.: RAND, MR-1274, 2002.
BLOOM, D., CANNING, D., FINK, G. e FINLAY, J. Realizing the Demographic Dividend: Is Africa
any different? 2007, Program on the Global Demography of Aging, Harvard University.
BLOOM, D., CANNING, D., HU, L., LIU, Y., MAHAL, A. e YIP, W. The Contribution of Population
Health and Demographic Change to Economic Growth in China and India. Journal of
Comparative Economics, vol. 38(1), 2007, p. 17-33.
BLOOM, D., CANNING, D., FINK, G. e FINLAY, J. The Cost of Low Fertility in Europe. NBER
Working Paper 14820, 2009.
BlOOM, D., FINLAY, J., HUMAIR, S., MASON, A., OLANIYAN O. e SOYIBO, A. Prospects for
Economic Growth in Nigeria: A Demographic Prospective. Paper presented at the IUSSP
Seminar on Demographics and Macroeconomic Performance held at Novotel, Gare de Lyon,
Paris, France 4-5 Junho 2010.
BLOOM, D. E., CANNING, D. e FINK, G. Disease and Development Revisited. NBER Working
Paper 15137.
BROOKS, ROBIN 2002. Asset-Market Effects of the Baby Boom and Social-Security Reform.
American Economic Association Papers and Proceedings 92(2), pp. 402–406.
CERVELLATI, M. e SUNDE, U. Life Expectancy and Economic Growth: The Role of The
Demographic Transition. The Journal of Economic Growth, vol. 16(2), 2009, p. 99-133.
CERVELLATI, M. e SUNDE, U. Disease and Development: The Role of Life Expectancy
Reconsidered. Economics Letters, vol. 113(3), Dezembro 2011, p. 269-272.
CARVALHO, C. e FERRERO, A. What Explains Japan’s Persistent Deflation?, Janeiro 2013.
27

CREDIT SUISSE Americas’ Demographics & their effects, January 2014.
FERRERO, A. The Long-Run Determinants of the U.S. External Imbalances, Julho 2007.
LIU, Z. e SPIEGEL, M. Boomer Retirement: Headwinds for U.S. Equity Markets? Agosto 2011.
NISHIMURA, K. Property bubbles and economic policy, Janeiro 2013.
NISHIMURA, K. e TAKÁTS, E. Ageing, property prices and money demand, BIS Working Papers
No 385, Setembro 2012.
NISHIMURA, K. Population Ageing, Macroeconomic Crisis and Policy Challenges, Junho 2010.

28

Av. Borges de Medeiros, 633/sala 601 – Leblon
Rio de Janeiro 22430-041
Tel.: 55 21 3033-3300
ri@pagr.com.br

Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Pacifico Gestão de Recursos,
não devendo ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não
constitui o prospecto previsto na Instrução CVM 409 ou no Código de Auto-Regulação da ANBID. Fundos de Investimento não contam
com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do
fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os fundos geridos pela Pacifico Gestão de
Recursos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como
são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao
capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos geridos
pela Pacifico Gestão de Recursos estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Ao investidor é recomendada
a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar os seus recursos. Fundos multimercados e
fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. As
informações divulgadas neste material possuem caráter meramente informativo e não constituem, em nenhuma hipótese,
recomendações ou aconselhamentos sobre investimentos. A Pacifico Gestão de Recursos não se responsabiliza pela publicação
acidental de informações incorretas, nem por decisões de investimento tomadas com base neste material.
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