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As taxas de juros das economias desenvolvidas reduziram-se de forma consistente nos últimos anos. Diversos
vetores estão sendo responsáveis por esse movimento, dentre os quais a demografia. A evolução da estrutura
populacional de um país tende a gerar impacto relevante sobre a dinâmica de diversos indicadores econômicos,
podendo afetar, inclusive, a eficácia da política monetária. Essa interação entre taxa de poupança e juros
estruturais foi um dos temas levantados pelo Copom em sua última ata1.

Inúmeros estudos sugerem que o envelhecimento populacional pode resultar em aumento da taxa de
poupança das famílias e redução do crescimento potencial. Esse tema tem sido muito debatido nos países
desenvolvidos, por conta da mudança de composição da pirâmide etária, e será um assunto relevante também
para as economias emergentes nos próximos anos. O Gráfico 1 ilustra que, mesmo que os emergentes ainda
possuam uma taxa de dependência2 menor, existe uma relação entre a variação dessa taxa nesses países e a
alteração da taxa de poupança nos últimos dez anos.
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1 Ata da reunião do Copom de jul/19 (https://www.bcb.gov.br/content/copom/atascopom/Copom224-not20190731224.pdf).
2 Razão de dependência = (população até 14 anos + população acima de 65 anos) / população em idade ativa (PIA).

Gráfico 1: Taxa de poupança e taxa de dependência (grupo de países emergentes)
Variação nos últimos dez anos, em p.p.

Fonte: ONU, Banco Mundial, Bradesco
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Para explorar um pouco mais esse tema, adaptamos alguns estudos das economias desenvolvidas para um
grupo de países emergentes. O objetivo é analisar o impacto da razão de dependência sobre variáveis de curto e
longo prazos dessas economias.

https://www.bcb.gov.br/content/copom/atascopom/Copom224-not20190731224.pdf
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A expectativa média de vida da população mundial atingiu 72 anos recentemente, um aumento de mais de
cinco anos em duas décadas (Gráfico 2). Por sua vez, nesse mesmo período a taxa de fecundidade caiu de
forma importante3, como ilustrado no Gráfico 3. O resultado foi um envelhecimento da população global.
Segundo dados da ONU, em 2020 a razão de dependência da população idosa4 deverá ser de 14,3%, contra
10,9% em 2000. Nas economias desenvolvidas, a expectativa de vida já é de 81,5 anos; a taxa de fecundidade
de 1,6 filho/mulher e a razão de dependência da população idosa está em 29,2%.

3 Em 2017, atingiu 2,4 filhos/mulher contra 2,8 em 1997.
4 Relação da população acima de 65 anos sobre a PIA, entre 15 e 64 anos.

Gráfico 2: Expectativa de vida
Em anos

Fonte: Banco Mundial, Bradesco

Gráfico 3: Taxa de fecundidade
Número de filhos por mulher

Fonte: Banco Mundial, Bradesco

Esse rápido envelhecimento populacional tem servido de inspiração para alguns estudos sobre o tema.
Arksoy et al. (2016) examina os efeitos de mudanças demográficas sobre as tendências macroeconômicas nos
países da OCDE e conclui que o envelhecimento leva a um crescimento mais moderado do PIB e a taxa de juros
menores. Carvalho et al. (2016) apresentam um modelo de ciclo de vida para avaliar os impactos das mudanças
demográficas sobre a taxa real de juros de curto prazo nas economias desenvolvidas e os resultados mostram
que, no período entre 1990 a 2014, tais mudanças reduziram a taxa de juros de equilíbrio em
aproximadamente 1,5 pp. Ferrero et al. (2017) estimam o efeito da taxa de dependência sobre alguns
indicadores econômicos nos países da Área do Euro e encontram que para cada 1 p.p. de aumento na taxa de
dependência há redução de 0,27 p.p. do consumo privado, queda de 0,21 p.p. do crescimento corrente do PIB,
aumento de 0,28 p.p. do desemprego e queda de 0,19 p.p. da taxa de juro real de curto prazo.
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Carvalho et al. (2017) ponderam que a demografia pode gerar dois vetores de pressão sobre a taxa neutra de
juros da economia. Se, por um lado, no período de idade ativa a população eleva a taxa de poupança, por
outro, o número de anos que uma pessoa viverá como aposentado também aumenta. E como nessa fase a taxa
de poupança tende a ser reduzida, isso pode gerar um efeito altista nos juros. Ainda assim, o efeito líquido
encontrado é que um envelhecimento populacional resulta em uma taxa neutra de juros mais baixa.

As economias emergentes apresentam uma situação diferente das desenvolvidas – algumas, inclusive, ainda
colhem os benefícios do bônus demográfico5. Considerando a taxa média de dependência de todos os países
que compõem esse grupo de emergentes, pode-se concluir que a materialização dessa preocupação deve
demorar bastante – a razão de dependência só começa a aumentar a partir de 2040. Contudo, quando
reduzimos essa análise para um grupo menor de países que selecionamos6 para a análise (que inclui o Brasil),
conclui-se que esse debate não está tão distante: para esse grupo, a razão de dependência já começou a
aumentar desde 2010-2015. No caso brasileiro, isso deverá começar a ocorrer entre 2025 e 2030 (Gráfico 4).

5 Período em que a taxa de crescimento da população em idade ativa é maior do que a taxa de crescimento da população inativa.
6 Os critérios para a seleção dos países foram a disponibilidade dos dados e alguma semelhança estrutural com o Brasil.
7 Metodologia mais detalhada no anexo.

Gráfico 4: Taxa de dependência
(Abaixo de 15 anos + Acima de 65 anos) / População em idade ativa

Fonte: ONU, Bradesco
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Utilizando os estudos acima como referência, adaptamos os exercícios para um grupo de onze países
emergentes7. Os resultados encontrados foram similares aos indicados para as economias desenvolvidas: o
aumento da razão de dependência tende a aumentar a taxa da taxa de poupança das famílias, o que implica
em menores taxas de expansão do consumo e do PIB. Assim, temos vetores que se traduzem em menores
taxas de juros de curto e longo prazo, como se pode notar na Tabela 1. Para cada 1 p.p de aumento da taxa de
dependência, o PIB potencial dos emergentes tende a ceder 0,02 p.p. e a taxa de juros de longo prazo cai 0,28
p.p.

PIB
PIB 

Potencial

Consumo 

das famílias

Juros longo 

prazo

Juros curto 

prazo

Taxa de 

poupança

Taxa de dependência -0.013* -0.02** -0.02** -0.28** -0.04*** 0.04*

* p-valor < 0.10; ** p-valor < 0.05; *** p-valor < 0.01;

Tabela 1: Efeito da taxa de dependência nas variáveis macroeconômicas – grupo de países emergentes
Impacto a cada 1 p.p. de alteração na taxa de dependência

Fonte: Bradesco
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Analisando o caso brasileiro, a razão de dependência só atingirá o patamar atual das economias
desenvolvidas em 2040. Esse debate ainda é muito antecipado para o Brasil. Por outro lado, a velocidade do
envelhecimento populacional no país tende a ser maior do que a média das economias emergentes, o que pode
acelerar alguns dos efeitos de longo prazo. Essa constatação apenas reforça a importância de reformas
estruturais que possam compensar, através do aumento da produtividade, os efeitos da demografia sobre o
crescimento. Por exemplo, utilizando o ranking Doing Business (facilidade de fazer negócios) do Banco Mundial
como referência (Gráfico 5), o Brasil está abaixo da média dos países emergentes em diversas categorias. Se
compararmos com o primeiro quartil desse grupo, a distância é ainda maior. Dessa forma, a correção das
fragilidades, através de uma agenda consistente de reformas – que inclua a melhoria do ambiente de negócios,
simplificação tributária, abertura comercial, avanços na infraestrutura, entre outras – pode facilmente elevar a
produtividade e mais do que compensar esse efeito baixista da demografia sobre o nosso PIB potencial. Além
disso, se bem executada, essa agenda de reformas produzirá efeitos muito mais rápidos sobre o PIB potencial (e
o próprio PIB efetivo) do que os efeitos de longo prazo da demografia.

Gráfico 5: Ranking Doing Business e seus componentes
Posição do Brasil e de Emergentes

Fonte: Banco Mundial, Bradesco

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Ranking total Abertura de
empresas

Alvará de
Construção

Acesso à
eletricidade

Registro de
propriedades

Obtenção de
crédito

Proteção dos
investidores
minoritários

Pagamento
de impostos

Comércio
internacional

Execução de
contratos

Resolução de
Insolvência

Ranking do Doing Business e seus componentes
Fonte: Banco Mundial

Brasil Média Emergentes 1º quartil dos Países Emergentes



5

Destaque Depec - Bradesco

1- Metodologia
o Países selecionados: Austrália, Coreia do Sul, Brasil, Chile, Colômbia, México, Hungria, Polônia, Rússia,

Turquia e África do Sul.

o Período considerado: 1998 – 2018 (dados trimestrais)

o Bases de dados (fontes): Banco Mundial, ONU, Bloomberg e institutos de estatísticas dos países
selecionados

o Método estatístico: Modelo em painel (efeitos fixos)

2- Resultado das equações

3- Referências bibliográficas
Aksoy, Y., Basso, H., Smith, R., and Grasl, T. (2016). Demographic structure and macroeconomic

trends. CEFifo Working Paper No. 5872.

Carvalho, C., Ferrero, A., and Nechio, F. (2016). Demographics and real interest rates: Inspecting the
mechanism. European Economic Review, 88:208-226.

Carvalho, C., Ferrero, A., and Nechio, F. (2017). Demographic Transition and Low U.S. Interest Rates. FRBSF
Economic Letter - Research from Federal Reserve Bank of San Francisco, 2017-27.

Ferrero, G., Gross, M., and Neri, S., (2017). On secular stagnation and low interest rates: demography matters.
Working Paper No. 2088. July 2017

PIB
PIB 

Potencial

Consumo 

das famílias

Juros longo 

prazo

Juros curto 

prazo

Taxa de 

poupança

Taxa de dependência -0.013* -0.02** -0.02** -0.28** -0.04*** 0.04*

Taxa desemprego -0.217** -0.06*** -0.36** - - -0.0430 

PIB - - - -0.0235*** 0.181* -

Inflação (núcleo) - - - 0.278** -

PIB potencial 0.484*** - - 0.0255** -0.270* -

Investimentos - 0.0215** - - - -

Juros curto prazo -0.133** -0.0621*** -0.27*** 0.517*** - -0.0235**

Juros longo prazo - -0.0399 0.04 0.441*** - 0.00304

PIB global 0.751*** 0.0463** 0.58*** 0.0397 0.128* 0.0845

Constante 0.597 0.989** 0.97** -0.0530* 1.761*** -1.517* 

N 580 515 544 600 583 671

R2 aj 0.31 0.23 0.06 0.55 0.05 0.08

* p-valor < 0.10; ** p-valor < 0.05; *** p-valor < 0.01;
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