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Dinâmica demográfica e gastos públicos no Brasil 

 

1 – Introdução  

Desde os anos 1940, a população brasileira tem experimentado um rápido processo de 
transição demográfica, marcado pela redução nos níveis de fecundidade e mortalidade, com 
importantes consequências para seu tamanho, ritmo de crescimento e estrutura etária (Carvalho 
e Wong 2008). Segundo as projeções das Nações Unidas, no curto intervalo de cem anos, entre 
1950 e 2050, a população brasileira será 4,3 vezes maior, embora espere-se que sua taxa de 
crescimento diminua de 2,96% para -0,10% ao ano (UN 2017). Nesse mesmo período, o 
número de pessoas com idade de até 19 anos completos terá aumentado em cerca de 20 milhões 
de pessoas, enquanto a população com mais de 60 anos crescerá em mais de 65 milhões de 
pessoas (UN 2017). O resultado será uma significativa mudança na composição da população 
em idades de dependência econômica. Mesmo com o aumento absoluto da população em idade 
ativa (20-59 anos), que segundo as projeções terá crescido um pouco menos de 100 milhões de 
pessoas nesse mesmo período, o grupo de idosos é o que mais deve aumentar em termos 
relativos, atingindo cerca de 30% da população total contra 5% em 1950. Considerando que a 
maior parte dos sistemas econômicos não é neutro com relação à idade, é inevitável que o 
envelhecimento populacional produza desequilíbrios importantes tanto para o setor público, 
quanto para as famílias e o mercado. Do ponto de vista da demanda, os impactos serão sentidos 
através dos efeitos sobre as despesas públicas. As pressões sobre a Previdência são as mais 
evidentes e constantemente reportadas na imprensa e no meio acadêmico. No entanto, a 
transição demográfica também afetará significativamente as duas outras maiores rubricas do 
gasto público: saúde e educação. Além disso, pelo lado da oferta a transição demográfica 
diminuirá a população economicamente ativa, com efeitos sobre a taxa de crescimento do PIB, 
conforme reportado em Barbosa Filho, Turra, Wajnman e Guimarães (2014), bem como sobre 
a arrecadação tributária1.  

O envelhecimento populacional afeta diretamente os custos de financiamento da 
Previdência pelo aumento da razão de dependência, já que o sistema se baseia primordialmente 
em um modelo de repartição simples no qual as despesas correntes são financiadas com 
impostos e contribuições pagos, principalmente, pelos adultos (empregadores, empregados e 
trabalhadores conta própria em atividade). Uma fração cada vez maior da população brasileira 
de idosos inativos (convencionalmente com mais de 65) anos terá que ser amparada pelas 
contribuições de uma fração cada vez menor da população economicamente ativa (com idades 
entre 15 e 64 anos de idade). Em 1950, a cada 100 adultos havia 5,4 idosos no Brasil. Em 2015, 
essa razão dobrou para 11,4 e projeta-se que ela mais do que triplique até 2050, atingindo 36,7 
(UN 2017). Como não há perspectiva de que a produtividade dos trabalhadores brasileiros 
cresça a taxas tão altas a ponto de contrabalançar os efeitos das mudanças na dinâmica 
demográfica sobre as despesas públicas, o agravamento do desequilíbrio financeiro da 

                                                           
1 As mudanças demográficas também afetam a demanda e oferta de capital, com efeitos sobre a taxa de juros, a 
oferta de parentes cuidadores nas famílias, a demanda por cuidados de longa duração, o mercado imobiliário, o 
mercado de seguros privados, além de serviços públicos diversos, para citar apenas alguns dos possíveis sistemas 
que terão que se ajustar ao envelhecimento populacional.  
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Previdência é previsível. Uma reforma previdenciária que recupere a solvência do sistema é 
essencial. 

Durante a fase de aumento na participação relativa da população em idade ativa 
(também conhecida como primeiro dividendo demográfico), as oportunidades criadas pela 
transição demográfica no Brasil foram revertidas em maiores despesas públicas com crianças, 
jovens e idosos. Comparativamente a outros países de renda média e alta, houve, 
historicamente, atraso nos investimentos públicos em educação, saúde e nutrição destinados a 
crianças e jovens, que deveriam ter sido massificados quando a população idosa ainda era 
relativamente pequena. O que ocorreu no Brasil foi um crescimento simultâneo nas despesas 
públicas com os dependentes jovens e idosos, o que acabou por gerar restrições ao investimento 
em capital humano, especialmente depois da aceleração do envelhecimento populacional nas 
últimas duas décadas (Turra, Queiroz e Rios-Neto, 2011). Mais do que isso, as despesas 
crescentes com idosos, pela combinação do envelhecimento populacional com a ampliação da 
cobertura do regime geral de previdência social e a maior generosidade dos regimes próprios 
nos três níveis de governo, acabaram por gerar desigualdade de renda entre grupos de idade e 
entre subgrupos de idosos, reduziram a capacidade de investimento do setor público e 
aumentaram o risco fiscal no país. O viés pró-idoso nas políticas públicas brasileiras tem sido 
documentado pelos demógrafos através de modelos de contabilidade intergeracional, desde os 
anos 1990 (ver por exemplo, Turra, 2000; Turra e Queiroz, 2006; Turra, Queiroz e Rios-Neto, 
2011). Mais recentemente, Turra, Queiroz e Mason (2016) demonstram que o valor per-capita 
líquido transferido para idosos com mais de 65 anos de idade no Brasil, considerando todas as 
despesas e receitas fiscais, era sete vezes maior do que o transferido para crianças de até 15 
anos de idade em 1996. Desde então, as transferências líquidas para os idosos se mantiveram 
constantes em relação ao PIB, embora tenha havido um aumento gradual nas transferências 
líquidas para crianças e jovens pela expansão dos gastos com educação e o desenvolvimento 
de políticas de transferência de renda para os grupos de idade mais novos, áreas favorecidas 
pela redução do número de nascimentos no país. Como consequência, a relação entre 
transferências líquidas para idosos e jovens de até 15 anos de idade reduziu pela metade, 
embora a medida ainda seja elevada para padrões internacionais, refletindo a inelasticidade das 
despesas com idosos no país. 

A grave crise fiscal que o país atravessa hoje, com elevado déficit estrutural, irá requerer 
grande esforço de ajuste dos gastos públicos. O envelhecimento populacional tornará essa 
tarefa mais difícil, não somente pelos previsíveis déficits de financiamento da Previdência, mas 
também pelo provável aumento na demanda por cuidados médicos e preventivos e outros 
serviços de saúde para os idosos brasileiros. Além disso, o avanço da transição demográfica 
reduzirá a taxa de crescimento da população em idade ativa (PIA), com reflexos sobre o 
crescimento da população economicamente ativa (PEA), limitando a taxa de crescimento do 
produto potencial brasileiro ao longo do tempo, conforme mostrado em Barbosa Filho, Turra, 
Wajnman e Guimarães (2014). Esse processo naturalmente limitará a capacidade de 
arrecadação do governo, pressionando os orçamentos públicos. O previsível arrefecimento da 
taxa de crescimento da renda nacional com o envelhecimento da população impõe um desafio 
adicional à política fiscal no longo prazo. Por outro lado, espera-se uma redução no número 
absoluto e relativo de jovens com provável diminuição na demanda por serviços de educação, 
assim como na demanda por transferências de renda e outros programas sociais direcionados 
aos grupos de idade mais jovens.  
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Nesse contexto, torna-se fundamental uma análise do impacto agregado das alterações 
demográficas previstas para o horizonte de planejamento fiscal. Para este fim, o presente 
trabalho estudará a evolução, desde os dias atuais até 2050, dos grupos de despesas públicas 
mais sensíveis às mudanças na distribuição etária da população brasileira: previdência (RGPPS 
e RPPS), saúde, educação, e transferências sociais (Bolsa Família e LOAS), expressos em 
Reais e em percentagem do PIB. Esta trajetória prevista poderá então ser cotejada com as 
necessidades de financiamento, de uma perspectiva que também leva em consideração os 
efeitos da transição demográfica sobre o produto potencial da economia e a capacidade 
arrecadatória associada. 

O presente trabalho está organizado em nove seções adicionalmente a esta introdução. 
A segunda seção trata dos efeitos da transição demográfica sobre o produto potencial brasileiro. 
A terceira seção procura mensurar indicativamente os impactos da modificação da estrutura 
etária da população brasileira sobre os gastos com saúde. A quarta seção descreve os impactos 
da demografia sobre os gastos com educação de acordo com projeções de demanda balizadas 
pela experiência atual. A quinta seção trata das projeções das despesas com a previdência, sob 
algumas hipóteses básicas a respeito dos requisitos e regras para a aposentadoria. Finalmente, 
na sexta seção apresentam-se as projeções para os gastos com o pagamento do benefício de 
prestação continuada (BPC – LOAS) e os gastos com o programa Bolsa Família, também com 
base em regras atuais. A sétima seção estima os gastos necessários para a implantação de um 
eventual serviço público de cuidados de longa duração para os idosos; política que parece 
importante dada a redução projetada no tamanho das famílias e a inexistência de programas 
públicos dessa natureza no país. A oitava seção apresenta um breve resumo dos resultados 
alcançados. A seção nove conclui o trabalho.  

 

2 – Dinâmica demográfica e crescimento do PIB 

O objetivo dessa seção é projetar a taxa de crescimento do produto potencial da 
economia brasileira levando em consideração as mudanças demográficas que ocorrerão nas 
próximas décadas, especialmente suas consequências para a redução da oferta de trabalho no 
país. Para isso será adotado o procedimento descrito em Barbosa Filho et ali (2014). Os autores 
compatibilizaram as dinâmicas demográfica e econômica em um único modelo para examinar 
a trajetória do produto potencial brasileiro sob a restrição de longo prazo da oferta de trabalho. 
Segundo as estimativas apresentadas pelos autores, o crescimento da oferta de trabalho no 
Brasil será limitado pelo envelhecimento populacional: espera-se que o crescimento da PEA 
reduza significativamente para taxas abaixo de 1% ao ano a partir de 2022, e decresça a partir 
dos anos 2030-2040.  

A restrição da taxa de crescimento do fator trabalho imporá uma redução gradativa da 
taxa de crescimento do produto potencial no Brasil até 2050, limitando-a a menos de 2% ao 
ano no final do período. Os autores mostram que o impacto da dinâmica demográfica sobre a 
redução do crescimento da oferta do fator trabalho será mitigado, mas não inteiramente 
contrabalançado pela ampliação da taxa de participação feminina e melhoria no perfil 
educacional da população adulta brasileira. Com isso, o efetivo decrescimento da PIA será o 
fator dominante, limitando decisivamente o crescimento da população ocupada. Ainda segundo 
os autores, seria necessário um volume de migração internacional da ordem de 2 milhões de 
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pessoas ao ano, valor muito superior ao observado na história recente do pais, para que a taxa 
de crescimento da população ocupada se mantivesse em ritmo próximo ao atual de 1% ao ano. 

 

 

2.1 –Metodologia de Projeção do PIB Potencial 

Coma base em Barbosa Filho et ali (2014), estimam-se aqui as taxas de crescimento do 
PIB a partir das projeções da população em idade ativa (PIA) e da população economicamente 
ativa (PEA), sob a hipótese de que prevalecerá, no longo prazo, a taxa de desemprego natural, 
o que torna a taxa de crescimento da população ocupada igual à da PEA. Apresentam-se duas 
estimativas, realizadas a partir de métodos distintos. A primeira delas baseia-se em uma função 
de produção agregada da economia com fatores capital e trabalho; a segunda assume que a 
produtividade do trabalho é fixa.  

O primeiro método, adotado por Barbosa Filho et alli (2014), utiliza uma função de 
produção Cobb-Douglas, e hipóteses simplificadores quanto à taxa de crescimento do estoque 
de capital e produtividade total dos fatores. De acordo com uma tecnologia Cobb-Douglas, a 
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De acordo com a evidência empírica brasileira, a produtividade do trabalho cresceu a 
uma taxa inferior a 1% ao ano entre 1982 e 2016. Para as projeções realizadas no presente 
trabalho, adota-se uma taxa de crescimento da produtividade do trabalho de 1% ao ano. 

 

 

2.2 – Resultados  

Seguindo as metodologias descritas acima, calculam-se estimativas para a taxa de 
crescimento do produto potencial da economia brasileira. A Tabela 1 compara essas estimativas 
em função das taxas de expansão projetadas para a oferta do fator trabalho, da taxa de 
crescimento da produtividade total dos fatores (PTF), da taxa de investimento em proporção 
do PIB e da taxa de crescimento da produtividade do trabalho (PT). 

De acordo com os resultados da Tabela 1, a transição demográfica reduzirá de forma 
substancial a oferta de trabalho e essa limitação terá impacto importante sobre o crescimento 
do PIB, tanto se calculada com base na função de produção como na estimativa do crescimento 
da produtividade do trabalho. Nas duas projeções, a taxa de crescimento anual de longo prazo 
é decrescente até a década de 2050.  

Tabela 1: Crescimento da População Ocupada e do PIB Potencial 

  PO PIB (PTF) PIB (PT) 

2017 1,8 2,5 2,8 
2022 1,3 2,3 2,3 
2027 0,9 2,0 1,9 
2032 0,4 1,7 1,4 
2037 0,0 1,4 1,0 
2042 -0,3 1,1 0,7 
2047 -0,4 0,9 0,6 
2052 -0,6 0,8 0,4 

 Fonte: Elaboração Própria.  
 

Como comentado anteriormente, a Tabela 1 mostra que as taxas de crescimento da 
população ocupada são decrescentes e devem tornar-se negativas a partir de 2037, quando a 
população ocupada começa a declinar. O efeito da redução da oferta de trabalho sobre o produto 
potencial da economia é amenizado pelo crescimento previsto da PTF de 0,5 pontos percentuais 
ao ano, com uma taxa de investimento de 16% do PIB. Mas salvo na hipótese de uma elevação 
maior da produtividade, que pouco tem crescido ao longo das últimas décadas, a taxa de 
crescimento do produto potencial da economia brasileira deverá sofrer uma forte redução entre 
hoje e a década de cinquenta.  

A Figura 1 apresenta a projeção da população ocupada e do PIB para as próximas 
décadas, de acordo com as taxas de crescimento estimadas. As trajetórias mostram, no período 
recente, a redução do ritmo de crescimento da população ocupada e do produto brasileiro 
devido à crise macroeconômica atual. O método da função de produção resulta em níveis mais 
altos do PIB do que o da suposição de uma taxa de crescimento constante da produtividade do 
trabalho de 1% desde o início, com diferenças crescentes ao longo do tempo.  
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Fonte: Elaboração Própria. 

 

3 – Projeção dos gastos públicos com saúde 

Na maior parte das sociedades, há uma regularidade empírica na relação entre gastos de saúde 
e idade: os gastos são maiores para crianças, especialmente aquelas menores de um ano de 
idade, e idosos, acompanhando, grosso modo, a função de mortalidade por idade. No entanto, 
os níveis e mesmo o padrão por idade não são únicos, podendo variar em cada sociedade em 
razão das condições de saúde da população, do perfil de morbidade, dos sistemas de saúde 
vigentes, da tecnologia médica disponível, dos hábitos de vida, cultura, entre outros fatores 
(Noronha e Turra, 2013). Estimativas produzidas no âmbito do projeto National Transfer 
Accounts (http://www.ntaccounts.org/), que compara estimativas de alocações intergeracionais 
de recursos no ciclo de vida para mais de quatro dezenas de países distribuídos nos vários 
continentes, sugerem que as despesas com saúde tanto públicas quanto privadas descrevem 
uma curva em formato “j” com a idade. Ou seja, os gastos são de fato maiores nas idades 
iniciais e finais da vida, embora sejam particularmente mais altos nas idades mais avançadas, 
confirmando um padrão já descrito também para o Brasil (Reis, Noronha e Wajnman 2016). 
Cabe mencionar, no entanto, que o crescimento dos gastos com a idade, a partir da fase adulta, 
não é necessariamente monotônico, em função do uso de tecnologia médica menos invasiva 
nas idades muito avançadas (Berestein e Wajnman 2008). Além disso, há estudos que apontam 
que a variação do gasto com a idade decorre de efeitos de composição, sendo a idade apenas 
uma proxy para outras variáveis observáveis ou não observáveis (Evans 1985; Zweifel et al. 
1999; Werblow et al. 2007) que podem afetar indiretamente os gastos de saúde. Entre elas, 
destaca-se a maior prevalência e os maiores custos com internações, por exemplo (Brockmann 
e Gampe 2005), bem como a redução no tempo até a morte. Nesse último caso, as estimativas 
sugerem que a relação dos gastos com a idade perde significância quando o tempo até a morte 
é considerado na análise (Raitano 2006). Em um estudo realizado com dados do programa 
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Medicare nos EUA, por exemplo, Miller (2001) demonstrou que os custos por participante são 
quase sete vezes maiores no ano da morte se comparados aos gastos realizados 10 ou mais anos 
antes. Como há proporcionalmente mais pessoas próximas à morte nas idades mais avançadas, 
os gastos seriam maiores nessas idades. Vale destacar, finalmente, que o aumento do gasto com 
saúde com a idade tende a ser maior quanto maior é o nível de riqueza do país, o que aponta 
para a possibilidade de mudanças no padrão etário de gastos ao longo do tempo, em função do 
crescimento do PIB (Mason e Miller, 2017).  

Nesse relatório, a projeção dos gastos públicos com saúde segue o modelo proposto por 
Dang, Antolín e Oxley (2001) e combina os perfis por idade desses gastos com mudanças na 
estrutura etária populacional. Ou seja, mede-se apenas o efeito demográfico puro. É importante 
destacar que essa abordagem deve ser revista em análises futuras, a fim de incorporar possíveis 
mudanças no perfil etário dos gastos com saúde que podem ocorrer em função dos vários 
fatores, conforme já antecipado. 

3.1 – Metodologia 

A projeção do gasto total com saúde depende do tamanho da população da faixa etária 

j no ano t )( ,tjPop  e do gasto total per capita corrente com saúde por faixa etária j )( js . Dessa 

forma o gasto total com saúde (tS ) pode ser estimado pela equação (3): 

∑
=

×=
J

j

jtjt sPopS
1

,          (3) 

Como mostra a equação (3), mantidos fixos, ao longo do tempo, os coeficientes de 

gastos per-capita por coorte )( js , os gastos totais com saúde evoluirão conforme a dinâmica 

demográfica apenas. O envelhecimento da população tende a aumentar o gasto total tendo em 

vista que os coeficientes )( js  são maiores para os grupos de idade mais velhos. Conforme 

destacado anteriormente, no entanto, espera-se que o gasto total varie também em função da 
mudança no perfil etário dos gastos com saúde per capita ou em função de mudanças na 
composição dos idosos que estejam relacionadas à propensão a gastar com saúde. 

Para estimar o perfil de gastos com saúde por faixa etária foram utilizadas as estimadas 
apresentadas por Turra, Queiroz e Mason (2016). Os autores combinaram dados da PNAD de 
2003 e informações sobre internações do SUS para calcular o perfil de gastos totais per capita 
(ambulatoriais e hospitalares) para o Brasil. Os valores per-capita estimados pelos autores 
foram ajustados nesse trabalho para refletir o total de gastos com saúde pública no ano de 2014. 
O perfil ajustado é apresentado na Figura 2. Nota-se que o mesmo tem um formato de “J”, 
seguindo o padrão já mencionado. O gasto decresce inicialmente desde o nascimento até atingir 
um mínimo na faixa dos 10-14 anos, quando é cerca de três vezes menor do que a despesa no 
primeiro ano de vida. Em seguida, cresce lentamente até a faixa dos 35-39 anos de idade.  O 
gasto per-capita só se torna igual ao do primeiro ano de vida no grupo de idade 50-54 anos, 
quando passa a crescer de forma mais marcada, atingindo quase o dobro deste valor no fim da 
vida. Este padrão indica que o gasto com saúde no país deve aumentar à medida em que a 
população envelhece.  
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Figura 2: Gasto público per capita com saúde 

 

Fonte: Elaboração própria com dados de Turra, Queiroz e Mason (2016). 
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3.2 – Resultados 

Os resultados das projeções dos gastos com saúde são apresentados na Tabela 2 abaixo. 
Os dados mostram que a mudança demográfica acarretará uma forte elevação dos gastos 
públicos totais com essa função. Sem levar em consideração qualquer alteração nos 
coeficientes de gastos per-capita for faixa etária, espera-se uma elevação de gastos totais de 
mais de 40%, em termos reais, até 2050. 

Tabela 2: Evolução dos Gastos com Saúde (em milhões de reais de 2016) 
2014 258.843  
2015 262.301  
2020 280.676  
2025 299.859  
2030 317.820  
2035 333.442  
2040 346.707  
2045 357.449  
2050 365.213  

Variação 2014-2050 41,1 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

A Figura 3 apresenta a evolução dos gastos com saúde em milhões de reais e como 
percentagem do PIB. Os dados mostram que o crescimento previsto dos gastos com saúde não 
ultrapassaria o ritmo de crescimento previsto para o PIB ao longo do tempo. O pico previsto 
do gasto com saúde com relação ao PIB ocorreria em 2020, passando a declinar a partir desta 
data, quando o crescimento do PIB compensaria a elevação dos gastos com saúde decorrentes 
do envelhecimento populacional. É interessante notar que as projeções apresentadas nesse 
relatório indicam um gasto total com saúde pública no país em 2050 inferior ao projetado por 
Miller e Castanheira (2013). Os autores projetaram uma elevação do gasto para 4.7% do PIB, 
a partir exclusivamente do efeito da transição demográfica. Uma possível explicação para a 
diferença entre as estimativas dos dois trabalhos é a projeção de um crescimento mais acelerado 
do PIB na presente simulação, o que minimizaria o efeito do aumento das despesas. 

Além disso, deve-se ressaltar, mais uma vez, que o perfil etário dos gastos com saúde 
no Brasil poderá mudar nos próximos, tornando-se mais envelhecido, em função do próprio 
crescimento do próprio PIB. Nesse sentido, vale destacar que de acordo com Dang, Antolín e 
Oxley (2001), a trajetória prevista de evolução das despesas com saúde para países da OCDE 
é distinta da brasileira. Se no Brasil haveria uma redução dos gastos como fração do PIB 
mantidos os coeficientes atuais de gastos per-capita por faixa etária, na simulação dos autores 
para países da OCDE deve ocorrer uma elevação dos gastos da ordem de 3,3% do PIB dos 
gastos com saúde e com cuidados de longa duração (long-term care). Portanto, para medir as 
possíveis implicações de mudanças no padrão de gastos com saúde por idade no Brasil, foi 
realizado um exercício alternativo a partir de um cenário contrafactual de gastos por faixa 
etária, construído pela média dos perfis dos gastos com saúde da Coréia do Sul, Holanda e 
República Tcheca. A projeção dos gastos para o Brasil realizada com base no perfil por idade 
contrafactual resultaria numa previsão de gasto total da ordem de 4,2% do PIB, o que constitui 
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um aumento relativamente baixo equivalente a 0,4 % do PIB com relação à projeção realizada 
a partir dos dados brasileiros. 

 

Figura 3: Evolução dos gastos públicos com saúde (em R$1.000.000 e % do PIB) 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

Vale destacar, no entanto, o fato de que no Brasil gasta-se ainda relativamente menos 
com saúde pública do que em outros países. Como mostra a Tabela 3, a economia brasileira 
gasta somente cerca de 4% do PIB com saúde pública. Mesmo com o envelhecimento da 
estrutura etária, até 2050, o gasto permanecerá inferior ao de outros países, o que pode estar 
refletindo um conjunto mais complexo de fatores que afetam a demanda por saúde (como por 
exemplo a renda) ou ainda a distribuição entre despesas privada e pública em cada país. 

Tabela 3: Gastos públicos com saúde em 
diversos países (% PIB) 

Brasil 3,8 
Austrália 6,2 
Chile 4,7 
França 8,6 
Alemanha 9,4 
Itália 6,8 
Japão 9,5 
México 3,0 
Espanha 6,3 
EUA 8,4 
Fonte: OCDE. 
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4 - Projeção de gastos públicos com educação 

A projeção dos gastos com educação é realizada nesse trabalho com base no 
comportamento de três componentes: as despesas públicas por aluno e nível de ensino segundo 
o INEP, as projeções demográficas do IBGE para a população em idade escolar, as taxas de 
matrícula (líquida e bruta) e a proporção de pessoas atendidas pelo sistema público por idade 
segundo a PNAD. Adicionalmente, são adotadas as metas do Plano Nacional de Educação 
(PNE) para a previsão da evolução da demanda de matrículas futuras. 

 

4.1 - Gastos por Aluno 

O INEP publica os dados de gasto direto por aluno regularmente. Os dados são 
apresentados na Tabela 4 em Reais do ano de 2014 (deflacionado pelo IPCA). O investimento 
direto por aluno no Brasil tem mostrado contínua evolução ao longo dos últimos anos. Desde 
2006, o investimento mais do que dobrou no ensino infantil, fundamental e médio, e elevou-se 
em cerca de 20% no ensino superior. Esta tendência tem reduzido a disparidade histórica, 
característica do sistema educacional brasileiro, entre o investimento público no ensino 
superior e no ensino básico.  

 

Tabela 4: Investimento Público Direto por Estudante (R$) 

 Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Superior 
2006 2.391 2.985 2.123 18.023 
2007 2.899 3.452 2.576 19.044 
2008 3.097 3.999 2.980 17.602 
2009 3.101 4.466 3.142 19.769 
2010 3.808 5.005 3.958 21.013 
2011 4.507 5.181 4.906 22.389 
2012 5.313 5.466 5.582 20.335 
2013 5.783 5.842 5.902 22.753 
2014 5.878 5.918 6.021 21.875 
Fonte: INPE/MEC.       

 

 

4. 2 -Taxa de Matrícula e Alunos Excluídos 

Para realizar a projeção dos gastos com educação, também é preciso conhecer a 
proporção de indivíduos em cada faixa etária que estarão matriculadas em cada ciclo, assim 
como a provável oferta de vagas prevista nas metas governamentais para cada nível de ensino. 
Uma possível medida é a taxa bruta de matrícula em cada nível do ensino, calculada pela razão 
entre o número de alunos efetivamente matriculados naquele nível, independentemente de sua 
idade, e a população que se encontra na faixa etária prevista para cursar aquele nível. Ou seja, 
a taxa bruta de matrícula no ensino fundamental é definida, por exemplo, como a razão entre o 
número total de alunos matriculados no ciclo fundamental e a população de 6 a 14 anos de 
idade. A taxa bruta de matrícula quantifica o uso efetivo da capacidade de atendimento do 
sistema educacional em cada ciclo. Contudo, a taxa bruta não é uma boa medida para estimar 
a demanda por educação por faixa etária, porque nem todos os matriculados em um nível de 
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ensino têm a idade prevista para cursá-lo. Na realidade, em cada ciclo haverá alunos 
matriculados com idades maiores do que as previstas devido à repetência, o que faz com que 
alunos com idades pertencentes a faixas etárias superiores demandem vagas de níveis de ensino 
anteriores ao previsto para suas idades.   

Uma medida alternativa à taxa bruta de matrícula é a taxa líquida de matrícula, que 
corresponde à razão entre o número de matrículas dos alunos que de fato têm a idade prevista 
para estar cursando aquele nível e a população total da faixa etária prevista para cursar o nível. 
Portanto, a taxa líquida de matrícula indica a fração da população que está matriculada no nível 
adequado à sua faixa etária. Para usar o exemplo anterior, a taxa líquida de matrícula no ensino 
fundamental seria calculada pela razão entre o número de alunos matriculados no ciclo 
fundamental com idade entre 6 e 14 anos e a população total de crianças entre 6 e 14 anos de 
idade. A diferença entre a taxa bruta e a taxa líquida, por sua vez, indica o percentual de alunos 
do ciclo escolar que tem idades superiores à faixa etária prevista para o ciclo, presumivelmente 
pertencentes ao intervalo de idades previsto para o ciclo subsequente.  

Para a avaliação da adequação das idades da população matriculada, foram obtidas as 
taxas de matrícula bruta e líquida da pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Segundo 
a Tabela 5, somente o ensino fundamental havia sido universalizado em 2015, considerando 
que quase a totalidade dos alunos da faixa etária adequada para cursar as séries desse nível de 
ensino encontrava-se matriculada (93%). Ao mesmo tempo, no caso da pré-escola, observa-se 
uma taxa de matrícula bruta de 72% no mesmo ano, mas uma taxa de matrícula líquida de 
somente 56%. O ensino médio é o ciclo em que o sistema de educação brasileiro tem 
encontrado maior dificuldade para manter os adolescentes na escola, com taxa líquida de 
apenas 57%. 

Tabela 5: Taxas de Matrícula Bruta e Líquida no Brasil 

  Pré-Escola Ensino Fundamental Ensino Médio 

  Bruta Líquida Bruta Líquida Bruta Líquida 

2001 63,9% 57,1% 121,3% 93,1% 73,9% 36,9% 

2002 64,9% 58,4% 120,8% 93,7% 75,9% 40,0% 

2003 66,6% 59,9% 119,3% 93,8% 81,1% 43,1% 

2004 67,1% 60,8% 117,6% 93,8% 81,4% 44,4% 

2005 68,6% 62,9% 117,1% 94,4% 80,7% 45,3% 

2006 70,2% 64,8% 116,2% 94,8% 82,2% 47,1% 

2007 49,3% 47,2% 116,0% 94,6% 82,6% 48,0% 

2008 73,4% 59,6% 104,5% 90,1% 85,5% 50,4% 

2009 62,2% 50,6% 105,7% 91,1% 83,0% 50,9% 

2011 69,7% 54,2% 106,9% 91,9% 82,2% 51,6% 

2012 62,8% 46,2% 105,5% 92,5% 83,2% 54,0% 

2013 63,4% 46,2% 105,7% 92,5% 83,5% 55,1% 

2014 62,4% 46,6% 105,2% 93,0% 84,5% 56,4% 
2015 72,0% 55,9% 105,8% 93,3% 83,3% 56,9% 

Fonte: INEP, PNAD e Elaboração Própria.      
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Como mostram as diferenças entre as taxas brutas e líquidas, existe atraso significativo 
das idades dos alunos matriculados nos três ciclos. Isto significa que não seria indicado projetar 
os números de matrículas nos diferentes ciclos na proporção direta da variação da população 
das faixas etárias previstas para eles. No entanto, no estágio atual deste trabalho não serão 
consideradas as taxas de repetência para a estimativa dos impactos demográficos do gasto com 
educação, devido à similaridade da despesa per-capita com matriculados nos três ciclos. Ou 
seja, para o cálculo da evolução dos gastos com educação, a distorção idade/série demonstrada 
pela diferença entre as taxas brutas e líquidas de matrícula importa pouco pois o gasto direto 
por aluno é parecido nos vários ciclos (à exceção do ensino superior). 

Ainda assim, como indicam as baixas taxas líquidas na pré-escola, haveria que se 
considerar na projeção, os custos adicionais devidos à eventual incorporação futura de um 
grande contingente de pessoas que se encontra atualmente fora do sistema educacional. A 
Tabela 6 abaixo, mostra o número de crianças por faixa etária que se encontra fora da escola e 
deveria estar estudando. O maior desafio é a incorporação de 7,7 milhões de crianças entre 0 e 
3 anos de idade, hoje fora da rede escolar, à rede de ensino. Tendo em vista as dificuldades 
inerentes a esse processo, o mais provável é que apenas uma fração dessas crianças deverá ser 
efetivamente matriculada no futuro. 

 

Tabela 6: Número de estudantes fora da escola por faixa etária - 2015 

  Anos de Idade 

  0 a 3 4 a 5 0 a 5 6 a 14 15 a 17 18 a 24 

Número de Pessoas 7.676.135  821.592  8.497.727  390.927  1.604.447  16.030.788  

Percentual Fora da 
Escola 

74,4  15,7  54,6 1,4  15,1  71,5  

Fonte: Elaboração Própria com dados da PNAD.       

 

Apesar de não figurarem na tabela, os dados referentes às crianças de 2 e 3 anos de 
idade mostram que a taxa de matrícula deste grupo é de 42% apenas, indicando que a baixa 
taxa de matrícula é concentrada entre crianças de 0 a 2 anos de idade. Ainda de acordo com os 
dados da tabela 6, observa-se que entre as crianças com idades de 4 e 5 anos, cerca de 16% 
ainda se encontram fora da escola, o que corresponderia atualmente a 820 mil crianças. Na 
faixa etária entre os 6 e os 14 anos de idade haveria 390 mil crianças fora da escola, o que 
representa somente 1,4% da população potencial de estudantes. Por outro lado, outros dois 
grandes desafios para os próximos anos são a incorporação de 1,6 milhões de jovens na faixa 
etária de 15-17 anos, representando cerca de 15% das matrículas previstas, bem como a 
elevação das matriculas no terciário. 

 

4.3 - Metodologia 

A projeção do número de alunos matriculados em cada ciclo escolar i no ano t )( ,tiA  é 

obtida pela multiplicação do número de matrículas, calculado a partir das taxas líquidas 
referentes ao ano de 2015 (tabela 6), pelo ritmo de crescimento da população em cada faixa 
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etária, igual a 
1,

,

−ti

ti

D

D
 (onde tiD ,  é a população de cada grupo de idade  na data t ). Assim, sem qualquer 

correção, as projeções da população matriculada seriam calculadas por: 

1,

,
1,,

−
− ×=

ti

ti
titi D

D
AA          (4) 

No entanto, é necessário considerar o provável crescimento da demanda. Para tal, são 
utilizadas as metas de evolução das matrículas conforme o Plano Nacional de Educação (PNE) 
para cada ciclo escolar i no período t )( ,tiM . Portanto, o modelo expresso em (4) seria ampliado 

para: 

1,

,

1,

,
1,,

−−
− ××=

ti

ti

ti

ti
titi M

M

D

D
AA         (5) 

O Plano Nacional de Educação prevê a universalização do acesso à educação na 
educação infantil para todas as crianças entre 4 e 5 anos, e ao ensino fundamental para todas as 
crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos. Além disso, o PNE pretende elevar a taxa de 
matrícula no ensino médio para 85% dos adolescentes entre 15 e 17 anos. Admite-se, para fins 
da projeção, que todas as metas do PNE se refeririam ao ensino público. Por último, 
escolhemos uma taxa de matrícula de 10% para as pessoas entre 18 e 24 anos no ensino superior 
na rede pública de ensino. Dessa forma, obtêm se o gasto total através da multiplicação do 
número de alunos em cada ciclo pelo respectivo custo médio por aluno: 

∑
=

×=
I

i
itit CAE

1
,          (6) 

4.4 - Resultados 

A Tabela 7 mostra a evolução dos gastos com educação em valores reais, sem ajustar a 
taxa de matrícula do PNE para os estudantes. Os dados mostram que os gastos totais com 
educação diminuiriam levando-se em consideração somente a dinâmica demográfica. A 
explicação é a redução esperada no número de nascimentos e, consequente, da população 
infantil e jovem. Portanto, a dinâmica demográfica, isoladamente, resultaria em uma redução 
gradativa dos gastos com educação ao longo do tempo, para todos os níveis de ensino. 

Tabela 7: Projeção do Investimento Público Direto em Educação (em milhões de Reais de 2016) 
  Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Superior Total 

2014 38.657  184.669  63.471  50.951  337.748  
2015 37.807  181.628  64.182  50.889  334.507  
2020 35.180  161.540  63.199  52.647  312.565  
2025 34.082  146.007  55.778  51.665  287.532  
2030 32.543  139.001  49.680  46.037  267.261  
2035 30.149  134.024  47.211  41.154  252.539  
2040 27.790  126.061  45.907  38.968  238.725  
2045 26.042  116.349  43.400  37.760  223.551  
2050 24.665  108.091  39.955  35.728  208.439  
Fonte: Elaboração própria. 
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Entretanto, como reportado anteriormente, o Brasil ainda apresenta uma taxa de 
matrícula baixa na educação infantil e elevada evasão no ensino médio. Prevendo a correção 
dessas deficiências, a segunda projeção (Tabela 8) supõe que a taxa de matrícula do ensino 
infantil atingiria 100% das crianças entre 4 e 5 anos e incorporaria 50% das crianças abaixo 
desta faixa etária. Além disso, supõe-se uma taxa de matrícula de 85% para os alunos com 
idade de cursar o ensino médio, bem como uma elevação da taxa de matrícula do ensino público 
superior para 10% da população entre 18 e 24 anos2. No caso da presente simulação, admite-
se que tais metas sejam completamente atingidas em 2024.  

Segundo os resultados da Tabela 8, observa-se, assim como na simulação anterior, uma 
redução gradativa dos gastos com ensino fundamental, uma vez que esse já se encontra 
universalizado. O gasto nos demais níveis atingira seu valor máximo em 2025, como resultado 
do crescimento das matrículas até 2024, seguindo as metas estipuladas. A partir deste ponto, 
no entanto, ocorreria uma diminuição dos valores para todos os demais níveis de ensino. Uma 
vez que o ciclo educacional mais longo (ensino fundamental) já está universalizado, o aumento 
máximo de gastos com educação seria de cerca de 5% até 2025, reduzindo-se em mais de 20% 
entre 2014 e 2050, em termos reais. 

Tabela 8: Projeção Investimento Público Direto em Educação (em milhões de Reais de 2016) 
  Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Superior Total 

2014 38.657  184.669  63.471  50.951  337.748  
2015 37.807  181.628  64.182  50.889  334.507  
2020 50.363  172.581  63.461  55.043  341.448  
2025 68.222  164.071  62.750  59.609  354.651  
2030 65.360  156.198  55.891  53.116  330.564  
2035 60.700  150.605  53.113  47.482  311.900  
2040 55.901  141.656  51.646  44.959  294.162  
2045 52.288  130.743  48.825  43.566  275.422  
2050 49.508  121.464  44.950  41.222  257.143  
Fonte: Elaboração própria. 

 

O gasto com educação como fração do PIB tenderá a cair mais do que os gastos em 
reais correntes devido ao crescimento do PIB brasileiro durante o período. Conforme mostra a 
Figura 4, sua trajetória de queda começa a partir de 2020. Desta forma, os gastos com educação 
não devem pressionar os gastos governamentais ao longo do tempo, especialmente, a partir de 
2025, quando os mesmos declinam, também, em termos absolutos.  

  

                                                           
2 Obviamente, a definição da taxa de matrícula no ensino superior afeta significativamente as 
projeções de gastos em educação, tendo em vista o maior custo médio dos alunos nesse nível de 
ensino. 
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Figura 4: Gastos Públicos com Educação 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

A redução dos gastos com educação apontada para o Brasil é mais forte do que a 
prevista para outros países que também enfrentam mudanças demográficas. As projeções 
realizadas por Dang, Antolín e Oxley (2001) para os países da OCDE preveem uma redução 
dos gastos com educação e outros benefícios para as famílias da ordem de 1,3%. O número 
previsto nas simulações apresentadas para o Brasil é de uma redução de 2,5% somente com 
despesas diretas com educação. O contraste se deve ao fato do Brasil ainda se encontrar em 
uma fase anterior da transição demográfica e portanto, contar com uma parcela de jovens ainda 
superior à dos países da OCDE, que sofrerá rápida redução nas próximas décadas. 

Por fim, ressalte-se que se os gastos com educação com relação ao PIB no Brasil já não 
são muito diferentes da média da OCDE (Tabela 9) e reduzirão como consequência da transição 
demográfica, contribuindo para diminuir a restrição orçamentária brasileira nas próximas 
décadas. Essa é uma tendência importante tendo em vista a pressão que ocorrerá nas despesas 
públicas que são típicas para os grupos etários mais velhos, como será discutido a seguir.  

Tabela 9: Gastos Públicos com Educação (% PIB) 
Brasil 5,0 
Austrália 4,7  
Chile 3,7  
França 4,8  
Alemanha 4,2  
Itália  3,7  
Japão 3,5  
México 4,5  
Espanha 3,7  
EUA 4,8  
Média OCDE 4,8  
Média EU22 4,7  
Fonte: Education at Glance, OCDE. 
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5 – Projeções de despesas com a Previdência Social 

Em função da alta participação das despesas com previdência social no orçamento fiscal, 
inúmeros estudos têm sido realizados para examinar os possíveis efeitos do envelhecimento da 
população brasileira sobre a dinâmica futura dessa função. A lista de trabalhos é longa e inclui 
entre outros, Cechin e Cechin (2007), Caetano (2008, 2013 e 2014), Costanzi (2017), 
Giambiagi e Cechin (2011) e Tafner (2013, 2017). A projeção dos gastos da Previdência 
realizada aqui privilegia os fatores demográficos, determinantes para a evolução da 
aposentadoria por idade, mas ignora aspectos relacionados à dinâmica própria da aposentadoria 
por tempo de contribuição e outras idiossincrasias relacionadas aos critérios de elegibilidade 
dos sistemas existentes no país. A simplificação se faz em nome de uma economia 
computacional que não deve causar grandes discrepâncias nas previsões de longo prazo. As 
projeções são feitas, separadamente, para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e o 
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). A metodologia adotada é, contudo, similar 
para os dois sistemas, baseada exclusivamente nas projeções demográficas e nos perfis de 
aposentadorias e pensões por idade. 

 

Desta forma, admitindo-se que a proporção de aposentados e pensionistas por faixa 
etária )( jap se mantenha fixa ao longo do tempo, projeta-se o número total de beneficiários da 

previdência no ano t )( tBen  pela multiplicação dessa função, obtida com dados da PNAD de 

2015, pelo número de indivíduos de idade j em cada ano t )( ,tjPop : .  

∑
=

×=
J

j
jtjt apPopBen

1
,         (7) 

Dessa forma, os gastos previdenciários futuros em cada período )( tGP  são projetados 

pelo escalonamento proporcional do gasto atual na medida do aumento do número de 
beneficiários correspondente em cada período. Com isso, a projeção dos gastos previdenciários 
será dada por: 

k

t
ktt Ben

Ben
GPGP ×= −          (8) 

RGPS 

Os números projetados dos gastos com o pagamento do RGPS são apresentados na 
Tabela 10. Os resultados mostram que o aumento de gastos medidos em termos reais será 
superior a 160% entre 2014 e 2050. Considerando que pelo modelo atual, há indivíduos 
aposentados com idade inferior aos critérios de aposentadoria por idade (65 anos para homens 
e 60 para mulheres), os resultados da projeção refletem as elevadas taxas de crescimento da 
população com idade inferior a essas idades. Para fins de uma comparação contrafactual, que 
refletiria a evolução dos gastos em um cenário em que todos se aposentassem exclusivamente 
por idade, a Tabela 10, abaixo, também apresenta a projeção de elevação dos gastos 
considerando somente o aumento da população acima de 65 anos. 

A comparação entre as duas projeções mostra que a elevação dos gastos é menor quando 
se leva em consideração o percentual de aposentados por faixa etária. Isso ocorre, porque 
devido à ausência de uma idade mínima de aposentadoria, uma proporção importante dos 
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trabalhadores com menos de 65 anos se encontra aposentada. Com isso, parte do efeito 
demográfico de elevação do número total de aposentados já foi antecipado pela particularidade 
do nosso sistema previdenciário. 

Tabela 10: Projeção das Despesas com previdência  
(em milhões de Reais de 2016) 

 
Percentual de aposentados e dinâmica 

demográfica 
Somente dinâmica 

demográfica 

2014 460.794 460.794 

2015 476.650 476.650 

2020 570.843 579.523 

2025 677.220 713.231 

2030 788.150 874.340 

2035 897.134 1.026.770 

2040 1.005.242 1.164.852 

2045 1.110.686 1.312.133 

2050 1.203.784 1.481.741 
Variação 2014-

2050 
161,2 221,6 

Fonte: Elaboração própria.   
 

A projeção dos gastos com previdência como fração do PIB mostra uma pressão 
importante de demanda por recursos tributários e contribuições previdenciárias nos próximos 
anos. O gasto do RGPS partirá de cerca de 9% do PIB atualmente para cerca de 14% do PIB 
em 2050, como pode ser visto na Figura 5. 
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Figura 5: Projeção dos Gastos com RGPS 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

RPPS 

A projeção dos gastos com os Regime Próprios de Previdência Social (RPPS) segue a 
mesma metodologia utilizada para a do regime geral. A tendência de elevação do número de 
beneficiários fará com que os gastos do RPPS aumentem de forma significativa ao longo dos 
próximos anos, tanto em termos reais como em relação ao PIB brasileiro. Segundos resultados 
apresentados na Figura 6, os gastos com o RPPS deverão se elevar em mais de 200% devido 
ao envelhecimento populacional, mantidas as regras atuais. Desta forma, o gasto atual saltaria 
dos cerca de R$563 bilhões realizados em 2014 para valores superiores a R$1,4 trilhões em 
2050. Mesmo com o crescimento do PIB, o gasto relativo com o RPPS saltaria de 3,6% do PIB 
em 2014 para 7,2% em 2050, praticamente dobrando o total gasto com o pagamento de 
aposentadorias e pensões no serviço público em uma geração. Vale lembrar que as estimativas 
apresentadas aqui desconsideram mudanças já em andamento nos RPPS, como a criação de 
fundos de previdência complementar e o aumento da contribuição previdenciária que incide 
sobre aposentadorias e pensões. 

 

 

 

 

 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

R$ % PIB (PTF) % PIB (PT)



20 

 

 

Figura 6: Projeção dos Gastos com RPPS 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

Os dados apresentados nesta seção mostram uma expansão de quase 6 pontos 
percentuais do PIB somente no caso do RGPS e de 3,6 pontos para o RPPS entre 2014 e 2050. 
Como parâmetro de comparação, a projeção dos gastos previdenciários para a OCDE produzida 
por Dang, Antolín e Oxley (2001) prevê crescimento médio do gasto previdenciário entre 3 e 
4 pontos percentuais do PIB nos países que fazem parte do grupo, no período entre 2000 e 
2050. Ou seja, a elevação de gastos previdenciários projetados neste trabalho supera em mais 
que o dobro a média da OCDE. Portanto, os gastos totais com o pagamento de benefícios 
previdenciários do RGPS e dos RPPS, que atingiriam cerca de 23% do PIB em 2050, 
representariam um valor muito superior aos de qualquer um dos países da OCDE estudados 
por Dang, Antolín e Oxley (2001). 

 

5 – Projeção de despesas públicas com outras transferências de renda 

Nesta seção é mensurado o efeito da dinâmica demográfica sobre as despesas com dois 
importantes programas de transferência de renda no país: o Bolsa Família (BF) e o Benefício 
de Prestação Continuada, também conhecido como Lei Orgânica de Assistência Social (BPC-
LOAS). O BF é um programa focalizado na população mais pobre, com destinação específica 
de recursos para crianças e jovens e contrapartidas baseadas na frequência escolar e cuidados 
com saúde. O BPC-LOAS garante uma renda no valor de um salário mínimo para pessoas 
acima de 65 anos com renda familiar per capita inferior a ¼ de salário mínimo, além de pessoas 
incapacitadas de ter uma vida independente e ativa para o trabalho. Os efeitos da mudança da 
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estrutura etária no Brasil são distintos nas duas políticas, já que cada uma atende um grupo de 
idade distinto.  

A projeção dos gastos com estas funções leva em conta apenas as mudanças 
demográficas, especificamente a evolução do tamanho do grupo de idade com idades entre 0 e 
17 anos, que determina a despesa com o BF, e o tamanho da população com mais de 65 anos, 
beneficiária do BPC-LOAS. Para qualquer um dos programas { }LOASBPCBFj −∈ , , o valor 

da despesa na data t )( ,tjTr  é estimado pelo ajuste proporcional ao crescimento da população 

da respectiva coorte )( ,tjPop  de acordo com:  

;
1.

.
,,

−
− ×=

tj

tj
ktjtj Pop

Pop
TrTr         (9) 

Bolsa Família 

Projeta-se que a transição demográfica reduzirá as despesas com o programa Bolsa 
Família, proporcionalmente à redução da população jovem no país, para a qual os benefícios 
variáveis foram desenhados. Segundo a Tabela 11, o Bolsa Família que hoje dispende cerca de 
0,5% do PIB brasileiro, será reduzido a pouco mais de 0,2% do PIB até 2050, mantidas as 
regras de elegibilidade atuais. 

Tabela 11: Projeção dos Gastos com o Programa Bolsa Família 

 R$ 1.000.000 % PIB (PTF) % PIB (PT) 

2014 31.780 0,5 0,5 
2015 32.321 0,5 0,5 
2020 29.698 0,4 0,4 
2025 27.291 0,4 0,4 
2030 25.691 0,3 0,3 
2035 24.400 0,3 0,3 
2040 22.946 0,2 0,3 
2045 21.371 0,2 0,2 
2050 19.939 0,2 0,2 

Variação 2014-2050 -37,3   
Fonte: Elaboração Própria.     

 

Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS) 

As despesas com o BPC-LOAS, por sua vez, devem sofrer forte aumento ao longo dos 
anos, devido ao envelhecimento populacional. Como o benefício é pago, principalmente, para 
a população cima de 65 anos, a dinâmica de concessão do benefício está diretamente 
relacionada às projeções da população idosa no país, assumindo que não haja nenhuma 
mudança na composição desse grupo de idade no que tange aos critérios de concessão do 
benefício. 

O número de beneficiários do BPC-LOAS deve mais do que triplicar entre 2014 e 2050 
(devido ao crescimento da população com idade acima de 65 anos), com os gastos seguindo a 
mesma trajetória. A Figura 7 mostra que o crescimento populacional fará com que o gasto mais 
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do que dobre como proporção do PIB, partindo de 0,8% do PIB em 2014 e atingindo cerca de 
1,7% do PIB em 2050. 

Figura 7: Projeção dos Gastos com BPC 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

6 – Projeção de despesas com cuidados de longa duração para idosos 

O envelhecimento populacional brasileiro vai inexoravelmente alterar a demanda por 
serviços de saúde e sociais relacionados às necessidades específicas dos grupos de idade mais 
velhos da população. Além dos serviços médicos voltados exclusivamente para o tratamento 
de doenças crônicas e outros problemas de saúde que acometem as décadas finais de vida, 
espera-se um aumento na demanda por serviços de cuidadores para o auxílio na realização de 
atividades diárias, necessários para os idosos que se encontram em situação de dependência 
funcional. Atualmente não há, no Brasil, uma política sistemática de assistência pública à 
população que provenha cuidados de longa duração. Como boa parte desse tipo de cuidado 
ainda é oferecido informalmente pelas famílias, a situação tende a se agravar na medida em 
que as famílias se tornarem menores com a queda da fecundidade e as pessoas viverem mais 
tempo com os sucessivos ganhos de longevidade. Esta seção visa apresentar uma previsão para 
a evolução da demanda por serviços formais de apoio para a realização de atividade diárias, e 
da despesa associada a esses serviços, como resultado do desenvolvimento de uma eventual 
política pública de assistência voltada para este fim.  

De acordo com a definição utilizada na literatura (ver, por exemplo, Maisonneuve e 
Martins 2014), os cuidados de longa duração distinguem-se dos serviços médicos e cuidados 
com a saúde em geral, em finalidade e natureza. Cuidados com a saúde são aqueles serviços 
que visam alterar uma condição de saúde para outra melhor. Os cuidados de longa duração, por 
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seu turno, são os serviços voltados para melhorar o suporte e tornar mais confortável uma 
condição de saúde que reduz a autonomia das pessoas. Esses serviços incluem além daqueles 
relacionados com os cuidados de saúde (serviços de acompanhamento, de enfermagem e 
cuidados pessoais de longo prazo ao paciente e eventualmente à família), os serviços sociais, 
ou seja, relacionados ao apoio nas funções domésticas e sociais do dependente. 

As condições que determinam a demanda por cuidados de longa duração são geralmente 
situações incapacitantes, doenças crônicas, invalidez por trauma ou enfermidade. Essas 
condições podem tornar um indivíduo dependente de cuidados de longa duração por impedirem 
a realização de atividades essenciais do dia a dia. As atividades cuja incapacitação define a 
dependência são convencionalmente agrupadas em dois conjuntos. No primeiro grupo 
encontram-se as atividades básicas da vida diária (ABVDs) como alimentar-se, vestir-se, tomar 
banho, ir ao banheiro, movimentar-se em casa, etc. O segundo conjunto inclui as atividades 
instrumentais da vida diária (AIVDs) que em geral, são mais complexas: preparo de refeições, 
limpeza e organização doméstica, observação de indicações médicas, locomoção nas ruas, 
compras, administração financeira, uso de meios de comunicação, entre outros. Os custos com 
cuidados de longa duração que têm natureza de serviços de saúde são identificados com as 
ABVDs, enquanto os custos com serviços de natureza social são em geral associados às 
AIVDs. 

Portanto, a demanda por cuidados de longa duração é determinada pela incidência de 
fatores incapacitantes que, em princípio, podem acometer qualquer indivíduo por razões 
fortuitas, acidentes ou doenças ocasionais. Em geral, o risco de dependência é maior nas idades 
mais avançadas (Rocha 2015), o que demonstra a importância do envelhecimento populacional 
como determinante do aumento da demanda e dos custos familiares e sociais envolvidos com 
a prevalência de incapacidade funcional e os cuidados associados a ela. Por sua vez, o custo 
com cuidados de longa duração por paciente varia em função de fatores associados à condição 
específica de dependência do paciente, diferenças nas tecnologias e insumos utilizados em cada 
idade, bem como no nível de renda de cada país. 

 

6.1 – Metodologia 

No presente exercício, serão considerados, exclusivamente, o efeito da dinâmica 
demográfica sobre a demanda e os custos de provimento dos serviços. Supõe-se, portanto, que 
os demais fatores, em particular a renda, não deverão alterar os perfis etários de demanda e de 
custos que servirão de base para a projeção da despesa pública mais adiante. Apesar de já 
existirem estimativas da incidência de dependência funcional por idade no país (ver, por 
exemplo, Rocha 2000; Nepomuceno e Turra 2015), apresentam-se, aqui, cálculos alternativos 
para essa função, que será utilizada no modelo de projeção como proxy para a demanda por 
cuidados de longa duração. Para tal, são utilizados dados do suplemento de saúde da PNAD de 
2008. Com base na pergunta sobre dificuldade para a realização de ABVDs (“Normalmente, 
por problema de saúde, tem dificuldade para alimentar-se, tomar banho ou ir ao banheiro?”), 
foram selecionados os casos que responderam que “não conseguem” ou que “tem grande 
dificuldade” para realizar essas tarefas. A Figure 8, abaixo, apresenta a distribuição relativa de 
pessoas, por idade que se encontram nessa categoria. Nota-se que há um aumento substancial 
da prevalência de dependência com a idade, especialmente, a partir dos 65 anos. Até os 40 anos 
de idade, a parcela da população que supostamente necessita de cuidados de longa duração é 
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inferior a 2%, enquanto o percentual é superior a 30% para a população acima de 90 anos de 
idade. Portanto, fica óbvio por essa descrição inicial, que o envelhecimento populacional no 
Brasil aumentará a prevalência média de incapacidade funcional que demanda cuidados.  

  

Figura 8: Percentual da População por Faixa Etária que necessita de CLD 

  

Fonte: PNAD 2008. 

O segundo componente para a projeção das despesas de um eventual programa público 
de cuidados de longa duração é a estimativa de custos por idade. Se a idade é um determinante 
crucial da condição de dependência que define a demanda pelos cuidados de longa duração, 
ela também parece ser um fator importante para determinar o custo da prestação desses serviços 
ao dependente. Na ausência de uma experiência sistemática desse tipo de política no país, 
optou-se pela utilização dos dados relativos aos custos de provimento desses serviços nos 
países membros da União Europeia como proxy para a experiência brasileira. A Figura 9 
descreve o custo médio anual de programas públicos de provimento de Cuidados de Longa 
Duração (CLD) em países da União Europeia, por indivíduo com dependência funcional em 
cada grupo de idade, medido como proporção do PIB per capita.  
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Figura 9: Custo com CDL por paciente e faixa etária (% PIB per capita) 

 

Fonte: OCDE. 

 

Observa-se pela Figura 9 que o custo médio por dependente entre crianças e jovens de 
até 20 anos é equivalente a 80% do PIB per capita. A partir dos 20 anos de idade, o custo cresce 
gradativamente até atingir um pico de 120% no grupo de idade 50 - 54 anos. Acima de 55 anos, 
no entanto, o custo do CLD declina atingindo pouco mais de 60% do PIB per capita nos grupos 
de idade mais velhos. Esse padrão por idade está provavelmente associado ao tipo de 
intervenção que é feita: entre os mais jovens, os tipos de eventos de saúde associados à 
dependência funcional requerem um custo maior com tratamento e cuidado, relativamente à 
incapacidade que decorre do próprio envelhecimento, padrão que também é observado para 
outros tipos de serviços de saúde.   

A Tabela 12 reproduz os mesmos indicadores da Figura 9 (gasto com dependente como 
proporção do PIB per capita por faixa etária), bem como os valores equivalentes em Reais de 
2017, calculados com base nos dados do PIB de 2017 e na projeção populacional do IBGE para 
esse mesmo ano. Nesse caso, o valor do PIB per capita de 2017 seria de R$32.324 e os custos 
por faixa etária variariam de R$24.667 para crianças entre 0 e 4 anos de idade até R$38.858 
para os dependentes entre 50 e 54 anos de idade (valor máximo). Nas idades mais velhas, o 
custo reduziria para valores ligeiramente superiores a R$20.000. 
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Tabela 12: Custo per capita e em Reais do Cuidado de Longa Duração (CLD) 
em Instituições 

  % PIB per capita Reais de 2017 

0 - 4 76,5% 24.667 
5 - 9 79,9% 25.766 

10 - 14 82,4% 26.564 
15 - 19 81,3% 26.204 
20 - 24 89,9% 28.989 
25 - 29 96,5% 31.110 
30 - 34 97,1% 31.314 
35 - 39 103,4% 33.330 
40 - 44 103,9% 33.484 
45 - 49 111,9% 36.085 
50 - 54 120,6% 38.858 
55 - 59 114,4% 36.875 
60 - 64 94,7% 30.536 
65 - 69 81,3% 26.210 
70 - 74 74,8% 24.118 
75 - 79 70,7% 22.782 
80-84 66,4% 21.411 
85-89 63,1% 20.340 
90+ 69,5% 22.404 

Fonte: OCDE e IBGE 
 

A partir da distribuição de dependentes funcionais por idade, iϕ , do custo médio anual 

da prestação de cuidados de longa duração por dependente em cada idade, icld , e das projeções 

da população por idade, tiPOP, , calcula-se o custo anual do provimento público integral dos 

serviços no período t segundo a expressão: 

∑
=

××=
I

i
iitit cldPOPCLD

1
, ϕ          (10) 

Ressalte-se que o exercício de projeção leva em consideração exclusivamente a 
dinâmica demográfica, admitindo que outros possíveis fatores, como por exemplo a renda, não 
alterariam a proporção de pessoas por faixa etária que demandam os serviços, nem os custos 
de provimento por faixa etária como proporção do PIB per capita.  

6.2 – Resultados 

A partir da equação acima calcula-se o suposto custo total dos cuidados de longa 
duração no Brasil medido em Reais de 2017 ou em PIB per capita. A Tabela 13 mostra a 
simulação com valores medidos em Reais de 2017, pelo uso dos dados da segunda coluna da 
Tabela 12 substituídos na variável �� na equação (10). A Tabela 15 mostra a mesma simulação 
com valores medidos em PIB per capita, substituindo a primeira coluna da Tabela 12 na 
variável �� na equação (10).  
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Na Tabela 13, observa-se que o gasto total seria de R$87 bilhões de Reais em 2014, 
com base na estrutura etária que o país apresentava naquele ano. Prossegue-se com as 
mudanças da estrutura etária ao longo do tempo até 2050, supondo que o percentual de pessoas 
dependentes de auxílio conforme definido neste texto e que o custo por dependente e por faixa 
etária permaneceria constante ao longo do tempo. Com isso, obtém-se a evolução dos gastos 
com cuidado de longa duração entre 2014 e 2050, conforme a Tabela 13, abaixo. 

 

Tabela 13: Estimativa de Gastos com Cuidados de Longa Duração (em Bilhões de Reais) 

 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

10-14 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 
15-19 2,8 2,8 2,9 2,6 2,3 2,1 2,1 2,0 1,8 
20-24 3,3 3,2 3,3 3,4 3,0 2,7 2,5 2,4 2,3 
25-29 3,6 3,6 3,4 3,5 3,5 3,2 2,8 2,6 2,6 
30-34 4,6 4,7 4,5 4,3 4,4 4,5 4,0 3,6 3,3 
35-39 5,2 5,3 5,9 5,8 5,5 5,7 5,7 5,1 4,6 
40-44 5,7 5,7 6,3 7,1 7,0 6,6 6,8 6,9 6,2 
45-49 8,1 8,2 8,5 9,4 10,6 10,4 9,9 10,2 10,3 
50-54 8,4 8,6 9,1 9,4 10,5 11,8 11,6 11,0 11,4 
55-59 8,2 8,5 10,1 10,7 11,2 12,4 14,0 13,8 13,1 
60-64 6,3 6,5 8,0 9,5 10,1 10,6 11,9 13,5 13,2 
65-69 6,0 6,3 7,8 9,6 11,5 12,3 12,9 14,5 16,5 
70-74 5,3 5,5 6,7 8,3 10,4 12,5 13,3 14,1 15,9 
75-79 6,0 6,2 7,0 8,6 10,9 13,6 16,5 17,7 18,8 
80+ 13,4 13,9 17,3 20,7 25,5 32,1 40,6 50,6 59,3 

Total 87,4 89,6 101,4 113,5 126,8 140,9 155,1 168,5 179,8 

Fonte: Elaboração Própria com dados do IBGE e da OCDE. 
 

Segundo as estimativas da Tabela 13, a evolução da composição demográfica implicaria 
em um gasto total de R$179,8 bilhões em 2050 com CLD, caso a demanda total fosse suprida 
por políticas públicas. Este montante é significativo, especialmente tendo em vista que a 
despesa atual com serviços de CLD é desprezível. A partir da projeção do crescimento do PIB, 
a mudança na dinâmica demográfica implicaria em um crescimento da despesa como fração 
do PIB de 1,3% em 2014 para 1,8% do PIB em 2050, como mostra a Tabela 14. 

Tabela 14: Gastos com CLD utilizando a taxa de crescimento do PIB (dinâmica demográfica) 

 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

LTC 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 

Fonte: Elaboração Própria. 
 

Calculado em unidades de PIB per capita os valores são ainda maiores do que no caso 
anterior, porque nessa simulação está se admitindo que os custos de provimento dos serviços 
públicos se manterão proporcionais ao PIB com o crescimento econômico. Portanto, o custo 
de oferecer cuidado de longa duração no Brasil cresceria de 1,3% do PIB per capita em 2014 
até 2,7% do PIB per capita em 2050. Essas projeções são superiores às estimativas apresentadas 
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por Rocha e Turra (2016). A partir de projeções demográficas e da simulação do padrão futuro 
de dependência funcional por idade, os autores calcularam que a implementação de um 
benefício público para o pagamento de CLD pelas famílias, equivalente a 1,5 salário mínimo, 
custaria cerca de 1,3% do PIB em 2033. As estimativas mais altas apresentadas nesse relatório 
refletem os custos mais elevados por idade nos países da OCDE, utilizados como padrão nas 
projeções brasileiras, o que confirma a sensibilidade dos resultados ao tipo de serviço que se 
pretende eventualmente oferecer. 

 

Tabela 15: Estimativa de Gastos com Cuidados de Longa Duração (% PIB) 

 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

10-14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
15-19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
20-24 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
25-29 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
30-34 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
35-39 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
40-44 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
45-49 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
50-54 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
55-59 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
60-64 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
65-69 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 
70-74 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
75-79 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 
80+ 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 

Total 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,4 2,6 2,7 

Fonte: Elaboração Própria com dados do IBGE e da OCDE. 
 

 

Atualmente, o gasto do Brasil com CLD provido pelo setor público é muito baixo, 
estando concentrado em alguns municípios. Isso não significa que indiretamente o estado não 
ajude a financiar os custos informais com cuidados de longa duração, já que a cobertura e os 
gastos com previdência e saúde pública contribuem para a adoção de soluções informais na 
própria família. Ou seja, de alguma forma, o CLD foi terceirizado pelo estado para as famílias 
através de programas de transferência de renda para os idosos. No entanto, dada a 
informalidade desse serviço é difícil separar a parcela dos programas de transferência que de 
fato são utilizadas pelos idosos no financiamento de sua própria assistência. 
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7 – Síntese das projeções dos gastos públicos no Brasil 

Esta seção apresenta uma síntese dos impactos da transição demográfica sobre os gastos 
com educação, saúde, previdência e os dois principais programas de transferências nacionais 
(BF e BPC-LOAS). Os resultados mostram que os gastos com educação e de transferência de 
renda via programa Bolsa Família irão reduzir em valor absolutos entre 2014 e 2050. Ou seja, 
as despesas dirigidas a população jovem diminuirão pela provável redução no número de 
nascimentos no país. 

As três funções de despesas públicas que apresentarão maior crescimento estão 
relacionadas diretamente ao envelhecimento populacional, em função do seu perfil por idade. 
Os gastos com o RGPS devem aumentar de pouco mais de 8,3% do PIB para cerca de 14,1% 
em 2050, uma expansão de quase 6 p.p. do PIB. O RPPS dobrará de tamanho passando de 2,1% 
do PIB em 2014 para 4,1% em 2050 e o BPC-LOAS passará de 0,8% do PIB para 1,7% do 
PIB. Além disso, a criação de uma rede de atendimento público para pessoas que 
eventualmente necessitem de cuidados de longa duração custaria ao setor público cerca de 
1,8% do PIB em 2050. Os gastos com saúde apresentarão leve aumento como fração do PIB 
até 2030 e depois se reduzirão até 2050, atingindo somente 3,6% do PIB. Ressalta-se, no 
entanto, que gastos com saúde no Brasil parecem subestimados na comparação com outros 
países, indicando que o envelhecimento e a melhora no serviço de saúde exigirão maiores 
esforços por parte do setor público.  

 

Tabela 16: Projeção dos Gastos como Fração do PIB (dinâmica demográfica) 

  2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Educação 5,0 5,1 4,6 3,8 3,3 2,9 2,6 2,3 2,0 
Saúde 3,8 4,0 4,2 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6 
RGPS 8,3 8,8 10,2 10,9 11,6 12,3 12,9 13,6 14,1 
RPPS 3,6 4,0 4,7 5,1 5,6 5,9 6,3 6,8 7,2 
BPC 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 
BF 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 
Total 22,1 23,3 25,1 25,4 25,9 26,5 27,3 28,1 28,8 

LTC 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 

Total + LTC 23,4 24,7 26,7 26,9 27,5 28,1 28,9 29,8 30,6 
Fonte: Elaboração Própria. 

  

A comparação dos resultados para o Brasil com os apresentados em Dang, Antolín e 
Oxley (2001) para países da OCDE indica valores agregados similares, mas diferenças na 
composição. A elevação dos gastos de 6,7% do PIB no caso brasileiro está em linha com o total 
agregado previsto para a OCDE. A diferença reside na composição da elevação dos gastos 
relacionados ao envelhecimento populacional. Segundo aqueles autores, para a OCDE deve 
haver uma redução nos gastos com educação e transferências para famílias/crianças da ordem 
de 0,9% do PIB, com elevação de 3,4% do PIB dos gastos com previdência e de 3,3% do PIB 
com gastos relacionados à saúde e cuidado de longa duração. 
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8 – Conclusão 

Conclui-se pelo presente trabalho que os efeitos da transição demográfica no Brasil 
sobre os gastos públicos serão substantivos, indicando uma elevação das despesas, a partir de 
2014, da ordem de 6,7 pontos percentuais do PIB, podendo chegar a 7,2 com a criação de um 
sistema público de cuidados de longa duração. Todos os recursos adicionais serão destinados 
ao pagamento de benefícios previdenciários ou transferência de renda aos idosos.  

As projeções realizadas neste trabalho mostram ainda que o total gasto com previdência 
e programas de transferências para idosos absorverá 23% do PIB brasileiro em 2050, ante um 
gasto médio de 12,6% nos países da OCDE. Ou seja, a projeção indica que a já elevada despesa 
relativa com gastos previdenciários no Brasil, em média 3 pontos percentuais do PIB maior do 
que nos países da OCDE, seria provavelmente ampliada para mais de 10 pontos percentuais 
mantidas as regras atuais. Como distinção adicional, ressalta-se o baixo gasto relativo com 
saúde no Brasil em comparação com os países da OCDE, que não é justificado por diferenças 
demográficas.  

Finalmente, observe-se que a demanda pela melhoria na qualidade da educação e da 
saúde pública no Brasil sugere que os perfis de gastos por idade observados hoje no Brasil 
dificilmente se manterão fixos o que elevaria as despesas projetadas nesse relatório, baseadas 
exclusivamente nas mudanças da dinâmica demográfica.  
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