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A AMÉRICA LATINA enve-
lhece e nada nem ninguém pode
deter esse processo. É radical
assim o diagnóstico dos espe-
cialistas em demografia, que
olham atônitos para a região
por ser a única que muda sua
estrutura populacional a um
ritmo nunca antes visto no
mundo. E os sinais estão à
vista: o porcentual de latino-
americanos de 65 anos mais
ou crescerá exponencialmente
até 2050. Em outras palavras, o
número de idosos passará de 33
milhões para 136 milhões.

"Ainda que a América La-
tina seja um continente jovem,
o menor número de filhos por
mulher e o aumento da espe-
rança de vida estão mudando
drasticamente a composição
dos habitantes da região",
diz José Miguel Guzmán,
chefe da área de população e
desenvolvimento da Cepal, em
Santiago. De fato, enquanto
a idade média da população
registrada em 2007 foi de 27
anos, essa cifra chegará aos 40 anos em
2050. "A pirâmide está se revertendo e
já começou um processo de transição
demográfica incontrolável."

Como aconteceu em outras regiões do
mundo, a América Latina está vivendo
uma mudança populacional, fenômeno
próprio de todos os países que entram em
etapas de desenvolvimento. A novidade
é que, enquanto na Europa Ocidental o
processo de transição demográfica - que
se traduz numa maior porcentagem de
velhos em relação aos jovens - demo-

rou mais de 200 anos, a América Latina
verá aumentar o número de habitantes
maiores de 65 anos em menos de cem
anos. Essa mudança abrupta implicará
uma revolução para a sociedade latino-
americana e, está claro, também para
as empresas, que deverão focar sua
produção ou serviços nos mais velhos.
"Trata-se de uma mudança de cultura e
a maioria ainda não quer enxergar essa
realidade", afirma Guzmán.

Segundo os especialistas, para que
as nações não envelheçam, as mulheres

devem ter ao menos 2,1 filhos em
média, situação que no Brasil, por
exemplo, não acontece desde o
ano 2000. Em outros países faltam
poucos anos para que isso aconteça:
as mulheres de Argentina, Chile,
e México já não terão mais essa
quantidade média de filhos em
2015, enquanto no Peru e Venezuela
se cairá a taxa de fecundidade em
2020. "Os números apontam a que
a transição demográfica durará até
2040 e que, a partir dessa década, a
região só envelhecerá", diz Eduardo
Lora, assessor do departamento
de pesquisa econômica do BID,
em Washington. "E, embora isso
possa ser visto como uma amea-
ça, o fenômeno abre a chamada
janela de oportunidade; ou seja, o
momento preciso em que as socie-
dades podem optar por aumentar
sua riqueza."

Em termos simples, a janela de
oportunidade da América Latina
existe hoje porque há um maior
número de .habitantes em idade
de trabalhar e eles são os encarre-
gados de procurar que seus filhos

tenham um futuro melhor. "É o minuto
de investir nas crianças, sobretudo em
educação, pois assim eles poderão op-
tar por um trabalho digno e dar a seus
descendentes e pais uma tranqüilidade
financeira", diz Lora. E o tema urge,
já que hoje a força de trabalho apenas
financia 9% dos aposentados. Em 2050,
as pessoas em idade de trabalhar terão de
carregar em suas costas 27% dos velhos.
Se nada for feito, os países não terão
outro caminho senão cair diretamente
no precipício da pobreza. •
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