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Em 2020, mais idosos do
que crianças
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Foi recentemente divulgado o estudo “An Aging World: 2015 International
Population Reports”, do US Census Bureau (agência dos EUA responsável pelo
censo demográfico). O objetivo do texto é analisar como se comportará a população mundial nos próximos anos. Uma das conclusões mais importantes é
que estamos prestes a vivenciar uma situação demográfica como nunca antes
foi enfrentada. Pela primeira vez na história da humanidade, haverá mais idosos
(pessoas acima de 65 anos) do que crianças (abaixo de 5 anos). Esse fato deve
acontecer daqui a, aproximadamente, cinco anos.
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Esses grupos etários continuarão a crescer em direções opostas. Por exemplo,
em 2050, a previsão é que as pessoas com mais de 65 anos serão quase 16% da
população mundial, enquanto as de menos de 65 anos serão 7%. Ou seja, mais
do que o dobro.
A seguir, mais números:
• Em 2050, a expectativa de vida média irá chegar a 77 anos, enquanto que
em 1950 era de 48 anos.
• De hoje até 2050, a população com mais de 60 anos irá passar de 900
milhões para 2,1 bilhões.
• A idade média da população mundial irá passar dos quase 30 anos de hoje
para 36 anos em 2050.
• Em média, a expectativa média de vida aumenta um ano a cada cinco anos.
• A região com mais idosos continua a ser a Europa. A expectativa é que,
em 2050, 25% das pessoas que vivem nesse continente estejam acima de
65 anos.
Esses fatos têm implicações diversas: sociais, econômicas, políticas, comportamentais etc. Por exemplo, será necessário construir menos escolas e mais hospitais. O divertimento social deverá levar em conta essa nova faixa etária, talvez
algo mais tranquilo e menos parque de diversões. Até a violência urbana deve
diminuir, já que o fator idade é um componente importante nesse tópico.
No mercado de seguros, essa mudança também tem muitas implicações. Por
exemplo, para uma população que irá viver mais, os produtos de previdência
ou de saúde vão ganhar mais importância. Já os seguros de automóveis talvez
tenham menos atrativo, pois pessoas idosas usualmente têm menos interesse
em dirigir. O corretor de seguros precisa ficar atento a esse movimento.
Esta coluna é elaborada pelo consultor de economia do Sincor-SP, Francisco Galiza
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