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VELHO, ESSE

UM DOSSIÊ DAQUELES QUE
ATINGIRAM A MATURIDADE

DESCONHECIDO
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T
erceira idade. Maior idade. Melhor
idade. Muppies (sigla dos ameri-
canos para Mature Upscale Post-
Professional que só vale para os mais
ricos). Cabeça Branca para os
reverenciados anciões japoneses. No
Brasil, os vovôs já foram os “coroas”.
Mas a expressão Seniores parece ser
a que mais agrada os de melhor
poder aquisitivo. Vale tudo que a
criatividade permitir para definir a
turma dos que ingressam na faixa dos
sessenta anos em diante. O que
ninguém quer ouvir é apenas uma
única palavra: velho.

Até meados dos anos 70, os idosos
ainda não despertavam maiores in-
teresses como uma categoria dife-
renciada de consumo. Eram vistos ou
sob o estigma do velho abandonado
em asilos, ou sob o estereótipo do
patriarca bem-sucedido que gasta
seu tempo e dinheiro com viagens
de cruzeiro, chás de caridade ou
jogos de golfe. Ambas as situações
ainda persistem em seus extremos. O
que vem se delineando de forma cada
vez mais consistente, com base não
apenas em simples percepção, mas
em estatísticas, estudos e pesquisas,
é uma nova visão mais realista desses
indivíduos, seu estilo de vida,
comportamento, hábitos, atitudes de
compra, desejos e expectativas. É o
“novo velho” do século XXI.

De tempos em tempos, a febre do
ouro ataca a mídia e o mercado a
cada vez que descobrem um novo
filão de consumo. Foi assim com as
mulheres no período da Segunda
Guerra quando elas passaram a ser
vistas como força produtiva, capaz
de gerar renda própria, e com poder
de decisão para comprar e consumir

uma infinidade de produtos que
foram surgindo exatamente para
atender a essa nova demanda. Con-
seqüência também do fim da Guerra,
a geração baby boomer foi o foco
do marketing nos anos 60 e 70, com
a descoberta de jovens com dispo-
sição para gastar dinheiro, ganho
com trabalho ou generosas mesadas
de pais cada vez mais permissivos.
Os yuppies, nos anos 80, foram o
extrato mais emblemático dos exa-
geros do consumo quando mostra-
ram ao mundo com quantos Armanis
se constrói o status.

A tendência revelada nos anos 90, e
que agora proporciona um novo
fôlego na busca cada vez mais seg-
mentada por novos nichos de con-
sumo, é o fenômeno representado
pela chamada “Revolução da Longe-
vidade”, uma equação baseada em
dados demográficos que prevê um
contingente cada vez maior de
pessoas com 60 anos ou mais em con-

traste com uma população jovem
cada vez mais reduzida. O alerta,
que partiu da Organização das Na-
ções Unidas às vésperas da virada
do novo milênio, dividiu o mundo
entre os que viam nisso uma tremen-
da crise e os que veriam nestes dados
uma grande oportunidade.

CONHECER PARA
CONQUISTAR

Quando foram realizadas as primei-
ras prospecções desse emergente
mercado e começaram a surgir con-
ceitos e definições para explorar essa
categoria de consumidores, os
autores descobriram que a própria
faixa etária não era consenso para
definir quem pertenceria a essa nova

Os velhos eram vistos ou sob o
estigma do velho abandonado
em asilos, ou sob o estereótipo
do patriarca bem-sucedido que
gasta seu tempo e dinheiro com
viagens de cruzeiro, chás de
caridade ou jogos de golfe.

60 ANOS PARA A
CONSTITUIÇÃO

65 PARA A POLÍTICA
NACIONAL DO IDOSO

70 PARA O
CÓDIGO CIVIL

DISTINÇÕES

✲
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idade. Ainda hoje no Brasil, há dis-
tinções: são 60 anos para a Cons-
tituição, 65 para a Política Nacional
do Idoso e 70 para o Código Civil.
Estabelecida a confusão, não bastava
classificá-los apenas por ocupação,
renda e grau de instrução. Na hora
de criar produtos ou serviços para
essas pessoas, analistas se sur-
preenderam com a variedade de
perfis, muito diferentes das imagens
tradicionalmente exploradas pela
mídia. Existem muito mais nuances
entre o estilo de uma Vovó Donalda
que prepara biscoitinhos para os
netos e tricota meias na cadeira de
balanço e o comportamento de uma
Sue Johanson, que aos 70 e tantos
anos chacoalha os telespectadores
com seu ousado programa “Falando
de Sexo”. E antes que alguém diga
que velha é a vovozinha, é bom co-
nhecer as “Racing Grannies”, as sub-
versivas vovós canadenses que saem
às ruas para contestar tudo que
acham de errado. Com seus xales co-
loridos e suas canções de protesto
elas ilustram de forma radical e bem
humorada até onde podem chegar
os velhos deste novo milênio.

Aprofundar o conhecimento desse
grupo e desenhar combinações –
estatísticas e perfis de compor-
tamento – torna-se decisivo para
nortear qualquer ação voltada para
este novo mercado. E o maior incen-
tivo para isso é que os números são
fabulosos. Só no Brasil, no censo
realizado pelo IBGE em 2000, pes-
soas com mais de 60 anos somavam
14.536.029, ou seja, 8,6% da
população brasileira. Numa retros-
pectiva rápida, em 1991, os idosos
representavam 7,3% do total. Re-
cuando para 1980, a terceira idade

somava 16 para cada 100 indivíduos
de 0 a 14 anos – e praticamente
dobra de número em 2000 na pro-
porção de quase 30 idosos para cada
centena de jovens. As projeções mais
conservadoras apontam que em
2025 o Brasil terá por volta de 32
milhões de pessoas acima dos 65
anos, 15% da população total do
país. Quando isto acontecer, o Brasil
estará ocupando o posto de sexta
maior população de idosos do
mundo. Serão 1,1 bilhão de indiví-
duos nesta faixa etária em todo o
planeta. Em 2050, segundo proje-
ções do IBGE, jovens e velhos se
igualarão em quantidade, represen-
tando cada grupo 18% da população
do país que terá, então, atingido uma
população de 260 milhões de
pessoas.

Se os números das estatísticas inti-
midam por sua grandeza e soam co-
mo música para o mercado de con-
sumo, projetando um nicho pro-
missor para gerar novos negócios, as
projeções assustam quando apontam
para um colapso de proporções ini-
magináveis. Devem temer os go-
vernos, despreparados para enfrentar
as contas públicas de uma grande
massa de aposentados e pensionis-
tas, e os dependentes dos sistemas
de saúde que, se precários hoje, po-
dem tornar-se inviáveis em países
menos desenvolvidos, se não houver
planejamento à altura.

Os índices do censo realizado pelo
IBGE 2000 sinalizam mudanças im-
portantes, e para melhor, quando se
analisa do ponto de vista dos ren-

2000, PESSOAS
COM MAIS DE 60
ANOS ERAM  8,6%

2050, SEGUNDO
PROJEÇÕES DO IBGE, ELES
REPRESENTARÃO 18%

2025, REPRESENTARÃO
15% DA POPULAÇÃO
TOTAL DO PAÍS
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dimentos desta faixa etária: em 2000,
a média de proventos de cada idoso
estava em R$ 657,00, um cresci-
mento relativo de 63% em relação
ao censo de 1991, quando somavam
R$ 403,00. Estes valores podem ga-
nhar uma dimensão muito mais
ampla quando posicionados no con-
texto de um país com enormes desi-
gualdades econômicas e sociais, de
grande concentração de renda em
determinadas regiões, projetando
diferentes realidades entre um idoso
urbano da região metropolitana de
São Paulo, que em 2000 ganhava em
média R$ 879,00, e o idoso do inte-
rior rural de um Estado nordestino
que tem os índices mais baixos do
Brasil, com rendimento médio, men-
sal, de apenas R$ 198,00.

Todo cuidado é pouco quando se
analisa, por exemplo, a formação de
renda do idoso: ela se compõe ora
de aposentadoria, pensão de viúvas,
trabalho regular remunerado, lucros
provenientes de aluguéis ou inves-
timentos e mais recentemente de
previdência privada que em 1999
detinha um percentual de apenas
1,3% nesta composição. Segundo o
IPEA (Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas Aplicadas), até esta data,
89% nunca pensaram ou tiveram
acesso a este tipo de informação. To-
das as variáveis são importantes para
os profissionais de marketing que
procuram aliar dados estatísticos
racionais a informações detalhadas
de comportamento. Sem isso, corre-
se o risco de errar na comunicação
e ter produtos ou serviços rejeitados.
Ainda hoje publicitários vivem pisan-
do em ovos quando criam campa-
nhas para a terceira idade. O velho
sempre se considera mais jovem

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

CERCA DE 30
MILHÕES DE
PESSOAS

7,4
8,3

9,1

15,5Porcentagem da população
com mais de 60 anos no Brasil

CRESCIMENTO

POPULAÇÃO IDOSA 2002

POPULAÇÃO COM MAIS DE 60 ANOS

13% POPULAÇÃO
ADULTA

14% POPULAÇÃO
ADULTA9% POPULAÇÃO

9% POPULAÇÃO5 MILHÕES

15 MILHÕES

METROPOLITANAS
REGIÕES

BRASIL

Fonte: Pesquisa GFK/Indicator
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espiritualmente do que a sua idade
cronológica possa indicar.

DERRUBANDO
MITOS

No Brasil, as iniciativas para se di-
mensionar o universo da terceira ida-
de continuam tímidas. Exceção que
se tornou antológica foi a pesquisa
realizada pela consultoria GFK/
Indicator, em 2003 – Panorama da
Maturidade – que contribuiu de for-
ma sem precedentes para eliminar

um imaginário distorcido em relação
aos brasileiros que ultrapassaram os
60 anos. Foram 1.800 entrevistas que
traduziram o dia-a-dia dos idosos
brasileiros em detalhes inéditos,
desmistificando comportamentos e
redimensionando a realidade da
terceira idade no país. Confira al-
gumas conclusões do estudo: idosos
gastam 10% da renda com planos
de saúde e igual proporção em me-
dicamentos. O supermercado leva
24%, enquanto as contas de manu-
tenção – gás, luz entre outras – vão
ficando em 6% cada.

Se o estopim para gerar este interesse
pela terceira idade explodiu com as
revelações estatísticas do início da
década de 90, a efetivação do dis-
curso e concretização de ações fo-
ram embaladas, com a escolha pela
Organização das Nações Unidas em
1999, como sendo este o “Ano Inter-
nacional do Idoso”. Como sempre
acontece, o tema ganhou visibili-
dade e uma série de eventos e repor-
tagens mostraram ao mundo a si-
tuação dos velhos em todo o planeta.
Enquanto nos países de Terceiro
Mundo o número de idosos cresce
em proporções aceleradas, os ser-
viços médicos e facilidades sociais
não conseguem acompanhar a
demanda. No extremo oposto, ainda
segundo a ONU, em países ricos
como a Finlândia, o maior problema
será a falta de mão-de-obra, já que a
opção por uma aposentadoria an-
tecipada, com grandes vantagens,
tem sido prática comum para ci-
dadãos que sequer atingiram os 50
anos de vida.

Assim, o novo milênio foi marcado
pelas reformas compulsórias no
sistema previdenciário em todo o
mundo, com reflexos também em
países em desenvolvimento como o
Brasil. Aqui, o inchaço das contas es-
tava nas privilegiadas condições dos
funcionários aposentados do serviço
público. A média histórica de 8 con-
tribuintes para cada inativo, em
1950, hoje está na proporção quase
empatada de 1 para 1. Uma das mui-
tas soluções propostas pela nova
legislação da Previdência, aprovada
no final de 2003, foi aumentar o
tempo de contribuição e idade para
se pendurar as chuteiras.

CONTRIBUIÇÕES INVISÍVEIS NO
ÚLTIMO ANO, AJUDOU/RECEBEU AJUDA
DA FAMÍLIA E/OU AMIGOS...

Ouvindo os problemas

Dando conselhos sobre algum problema

Ajudando quando estava doente

Fazendo companhia

Dando presentes

Preparando ou oferecendo comida

Ajudando a tomar conta das crianças ou filhos

82
69

81
60

74
72

73
72

63
71

62
51

ajudou recebeu

Base: Total de amostra (1.800)
Fonte: Pesquisa GFK/Indicator

47
52
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Se a ONU abriu os olhos do mundo
para os contrastes entre nações, ge-
rando mudanças importantes como,
no Brasil, a criação de uma Política
Nacional do Idoso com um estatuto
vigente desde 2004, o outro lado da
moeda expôs o que já se sabe há
muito tempo: ser idoso nos Estados
Unidos é muito diferente de ser um
velho na África ou em países como
China e Índia, onde as comunidades
cada vez menos preservam traços
culturais de respeito ao ancião e
carecem todos do mesmo problema:
falta de políticas para cuidar de seus
velhos. Uma curiosidade em países
mulçumanos é que ainda prevalece

a solidariedade familiar cumprindo
um papel que em outras sociedades
vem sendo empurrado para a respon-
sabilidade do Estado.

VIVER MAIS
E MELHOR

Mas quem ainda encara o velho
como peso para a família precisa se
atualizar. Dados do IBGE analisados
pelo IPEA – Instituto de Pesquisas
Econômicas e Administração – re-
velam que, atualmente, apenas 2,4%
dos maiores de 65 anos dependem
dos parentes para sobreviver. A

grande maioria tem algum tipo de
rendimento e muitos possuem casa
própria. Ao contrário: quando mo-
ram com filhos, os idosos contribuem
com 45% do orçamento doméstico,
proporção que sobe para 69%
quando são chefes de família.

Atualmente, de acordo com o IBGE,
Rio de Janeiro e Porto Alegre são as
cidades com maior proporção –
cerca de 12% – de idosos em relação
à média nacional, que é de 8,6%.
As cidades que seriam as mais ade-
quadas para os aposentados viverem
coincidem com as que apontam os
melhores índices de desenvol-
vimento humano (IDH), padrão
adotado pela ONU, que mede a qua-
lidade de vida nos municípios. As
preferidas são Florianópolis, Santos
e Niterói que só perdem para São
Caetano do Sul, na Grande São
Paulo, melhor IDH do Brasil em
2000 e Águas de São Pedro, interior
paulista – um destino tradicional para
temporadas de férias da terceira
idade. Um estudo do SEBRAE (Ser-
viço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas), encomendado pela cida-
de de Santos, revelou que, após as
atividades portuárias, os serviços
voltados para idosos eram um dos
nichos de negócios mais promissores
para toda a Baixada Santista.

O mais famoso destino do mundo
para a terceira idade, seja para pas-
sear ou para residir é o estado ameri-
cano da Flórida, endereço de boa
parte dos muppies que se instalam
nas ensolaradas praias da região. Em-
preendedores atentos souberam
explorar esta preferência incenti-
vando a vinda dos maduros e abona-

CONTRIBUIÇÕES INVISÍVEIS NO
ÚLTIMO ANO, AJUDOU/RECEBEU AJUDA
DA FAMÍLIA E/OU AMIGOS...

Dando alguma orientação sobre negócios
ou questões de dinheiro

Fazendo compras ou alguma tarefa em algum lugar

Arrumando coisas

Ajudando com trabalho doméstico ou fazendo
reparos

Oferecendo transporte

Dando dinheiro ou pagando despesas

46
36

32
40

28
39

27
38

20
41

20
21

ajudou recebeu

Base: Total de amostra (1.800)
Fonte: Pesquisa GFK/Indicator
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dos aposentados, oferecendo produ-
tos e serviços de alto padrão. São fa-
mosos os condomínios de luxo cons-
truídos e pensados, nos mínimos
detalhes, para atender às necessida-
des dos mais idosos – sistemas de
segurança, serviços, arquitetura
projetada para conforto máximo dos
moradores. Localizados em áreas
ecológicas, com campos de golfe
particulares e comércio privado,
alguns chegam a restringir a presença
de crianças. No Brasil, também co-
meçam a surgir lançamentos imo-
biliários inspirados na experiência
americana e alguns loteamentos no
interior que focam a clientela madura
oferecendo benefícios similares aos
projetos da Flórida.

O que talvez seja o empreendimento

mais tradicional e um dos mais orga-
nizados para atender a demanda
desta faixa etária é o turismo. As
agências de viagens continuam o-
ferecendo os tradicionais roteiros de
cruzeiros, resorts e excursões de
compras, mas algumas já se adap-
taram a uma nova clientela que foge
dos destinos convencionais e opta
por atividades de lazer mais radicais
como trilhas e off road.

A Associação Brasileira dos Clubes
da Melhor Idade, que tem apoio da
Embratur, estimula, com informações
e descontos, o lazer de seus 220 mil
associados. Viagens, cursos, acade-
mias e até os óculos têm preços
especiais mediante o cadastro e
pagamento de anuidade. Este seleto
público, composto principalmente

por mulheres viúvas e com renda
média de R$ 1.200,00, é uma fina
camada diferenciada que quer seus
direitos respeitados, cobra
pontualidade, segurança, higiene, e
exige informações corretas. Segundo
a ABCMI, seus associados viajam em
média 3 vezes por ano. Na pesquisa
da GFK/Indicator, a freqüência é
ainda maior, chegando a 4 vezes por
ano.

A leitura de dados e estatísticas
precisa sempre reunir muitas variá-
veis para que sejam evitadas con-
clusões equivocadas e permita
avaliar quanto há de desperdício ou
quando se está subestimando este
público. Esta é uma dúvida freqüente
para quem planeja dentro das
empresas e agências de propaganda:
dados confiáveis. Nem tudo é
certificado. Aprende-se por intuição
e observação que, velhos são resis-
tentes às novidades, dedicam menos
tempo a buscar informação e pre-
ferem comprar o que já conhecem.
Numa pesquisa australiana de 1981
sobre a aquisição de novos carros por
pessoas mais velhas já se concluía
que esse cliente compra com segu-
rança o que conhece de experiências
anteriores. Já autores americanos,
que vêm publicando estudos desde
o final dos anos 70, perseguem a
estruturação de perfis mais deta-
lhados que contribuam para enten-
der melhor estes consumidores.

Algumas conclusões: adultos com
mais de 65 anos podem ser tra-
dicionalistas – apegados a valores
familiares, de hábitos caseiros e resis-
tentes a mudanças bruscas; sociáveis
– esta é a turma que gosta de tra-
balhos filantrópicos, bingos e viagens

As novidades não param de surgir: são celulares, MP3 players,
gravadores de DVD, modernidades cada vez mais fáceis de
comprar, mas muitas vezes difíceis de manusear.

✲
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em grupo; ou isolacionistas – aqueles
que não querem participar de ativi-
dades coletivas. Em outras abor-
dagens, a terceira idade pode revelar-
se ativa, econômica ou não en-
volvida no que diz respeito a hábitos
de compra.

MUDANÇA
DE HÁBITOS

Outra surpresa da pesquisa GFK/In-
dicator foi a constatação de que 20%
dos idosos utilizam o computador
pessoal inclusive para pagar contas.
O acesso às novas tecnologias, pre-
visto até por um artigo do Estatuto
do Idoso, não deve se limitar à infor-
mática. As novidades não param de
surgir: e são celulares, MP3 players,
gravadores de DVD, modernidades
cada vez mais fáceis de comprar, mas
muitas vezes difíceis de manusear.
Em plena era digital, a peça de resis-
tência ainda é o caixa eletrônico dos
bancos. O desafio de aprender a usá-
los vem desde os anos 80 e, até hoje,
muitos idosos preferem utilizar os
caixas tradicionais, alegando dificul-
dades técnicas. As instituições ban-
cárias, que mantêm funcionários au-
xiliando e monitorando o uso destes
equipamentos, ainda computam
mais uma razão: a busca de contato
pessoal em contrapartida à interface
com uma máquina.

As escolas de informática costumam
oferecer classes especiais para a ter-
ceira idade, exatamente, para aten-
der a essa necessidade de aprender
a lidar com novas tecnologias. A-
presentados ao computador já
adultos, esta geração não foi exigida
profissionalmente para utilizá-lo.

RESPONSÁVEL PELO DOMICÍLIO

É O RESPONSÁVEL PELO DOMICÍLIO

NÃO É O RESPONSÁVEL

70%

30%

Fonte: Pesquisa GFK/Indicator

Atualmente, idosos de todas as partes do mundo – em especial
aqueles com filhos e netos distantes – descobrem o universo da
Internet e as novas formas de interação.

✲
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Atualmente, idosos de todas as partes
do mundo – em especial aqueles
com filhos e netos distantes –
descobrem o universo da Internet e
as novas formas de interação: e-
mails, salas de bate-papo, comu-
nicadores instantâneos e softwares
que permitem conversas telefônicas
com custo quase zero, além da
possibilidade de enviar fotos e filmes
on-line. Já quem convive de perto
com a família acaba aprendendo a
mexer nestes gadgets até por brin-
cadeira, como acontece entre avós
e netos com os vídeo-games. Mas,
são raras as indústrias que produzem
equipamentos de manuseio simpli-
ficado com instruções fáceis de

seguir.

Talvez os 90 bilhões de reais nas
mãos de idosos – uma média apro-
ximada da renda anual dos que têm
mais de 65 anos – venham a sen-
sibilizar o mercado para criar novas
modalidades de serviços e produtos
mais adequados às necessidades
típicas desta faixa etária. Ainda
assim, algumas empresas ainda não
despertaram para fazer, sequer, o que
é bastante óbvio: aumentar o tama-
nho das letras dos rótulos, evitar de-
graus dentro de lojas, oferecer áreas
de descanso com poltronas e cadei-
ras em shopping centers. São reivin-
dicações antigas que, quando aten-

didas, causam enorme impacto para
o idoso que tem uma percepção agu-
çada e seletiva para quem os trata bem.

Os supermercadistas, mais espertos,
sabem que conhecer a clientela faz
tilintar a caixa registradora. Assim,
atendentes são orientados para um
comportamento menos apressado ao
se deparar com idosos. Ser gentil, dar
atenção e memorizar nomes de
clientes mais assíduos faz milagres
para a fidelidade. Serviços de entre-
ga, vagas especiais e manobristas pa-
ra carros, além de check-outs exclusi-
vos incentivam, às vezes, mais de
uma visita por dia ao estabelecimen-
to. Algumas redes de supermercados
e shopping centers estão indo além
dos mimos e oferecem, de aulas de
ginástica, palestras, eventos de cui-
dados com a saúde, onde há, até, mo-
nitoramento de pressão e diabetes.

PARAR OU
CONTINUAR? EIS
A QUESTÃO.

Se por um lado existe uma legião de
idosos procurando o que fazer com
o tempo livre, boa parte ainda per-
manece na ativa, trabalhando. Os
que construíram carreiras bem suce-
didas, têm níveis de escolaridade al-
tos, e ainda se sentem dispostos a
contribuir com seu know-how, par-
tem para a segunda carreira como
consultores ou professores. Muitos
também vão atrás do sonho de ter
um negócio próprio, em geral ligado
a hobbies que não tiveram tempo de
cultivar. Mas uma outra parcela pega
mesmo pesado, pois trabalha pela
sobrevivência ou para melhorar o
padrão de vida que despencou junto

UNIPESSOAIS

OUTRAS
CONFIGURAÇÕES

IDOSO +
CÔNJUGE 60 OU +

73%

10%

17%

Fonte: Pesquisa GFK/Indicator

TIPOS DE DOMICÍLIOS

TOTAL
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com a aposentadoria. É o caso dos
office-boys da terceira idade, mo-
dalidade profissional em que ter mais
de 60 anos só traz vantagens para os
empregadores. Sem custos trabalhis-
tas, prioridade em filas de banco e
passe livre nos ônibus já que não pa-

gam passagens, os mais velhos aca-
bam disputando vagas com os mais
jovens. E ganham.

Quem não precisa se preocupar com
a sobrevivência também não fica

apenas circulando nos bingos e bai-
les da terceira idade, uma lenda que
a pesquisa da GFK/Indicator ajudou
a derrubar. Menos de 8% dos idosos
freqüentam estes lugares. Será mais
fácil encontrá-los nos parques – para
onde mais da metade se dirige pelo
menos uma vez por semana – assim
como nos shopping centers fre-
qüentados por um terço dos entre-
vistados cerca de 4 vezes ao mês. O
resto do tempo em casa, segundo
estudo da Mercado Global, o idoso
gasta vendo televisão – 87%, ou ou-
vindo rádio – 59%. A leitura é um
hábito pouco cultivado. Dados do
IBGE revelam que pouco evoluíram
os índices de escolaridade dos ido-
sos, medidos por anos de estudo dos
responsáveis pelo domicílio. A
média nacional é de 3,4 anos de es-
tudo. Niterói, no Estado do Rio de
Janeiro, é a cidade onde se encontra
o índice mais elevado de escolari-
dade: 8,2 anos. Os mais baixos são,
praticamente, zero em duas cidades
no estado do Piauí, com 0,2. Neste
contexto, é um privilégio, de poucos,
freqüentar as chamadas Universidades
Abertas da Terceira Idade, instituições
com suporte das faculdades regulares
e que oferecem, sem custo ou a partir
de taxas simbólicas, disciplinas e
cursos livres de temas variados.

Um dos temas da Organização
Mundial de Saúde, que trabalha pela
prevenção da saúde da população
do planeta, no caso da terceira idade,
prescreve a necessidade de ações
que assegurem a independência e a
vida ativa com o envelhecimento.
Atender a esta recomendação da
OMS está na proporção do bolso do
freguês. Assim, crescem em número
as ONGs, os centros públicos de

A leitura é um hábito pouco cultivado. Dados do IBGE revelam que
pouco evoluíram os índices de escolaridade dos idosos, medidos por
anos de estudo dos responsáveis pelo domicílio.

✲
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convivência, e os lares para abrigar
os mais carentes. Por outro lado, um
negócio que tem tudo para se ex-
pandir e prosperar são os residenciais
de alto padrão que substituem o
conceito de clínicas e casas de re-
pouso e abrigam uma clientela de
alto poder aquisitivo disposta a pagar
por um espaço exclusivo que reúna
assessoria de saúde com as mor-
domias de hotéis.

Até o início do século XX, apenas
25% da população mundial comple-
tava 60 anos. A expectativa de vida
é um dado que cresceu no Brasil,
passando de 43 anos na década de
50 para os atuais 67 em média, sendo
63 para os homens e 72 para as

mulheres, que, por razões variadas
que ainda estão sendo investigadas
pela medicina, têm uma sobrevida
maior em todas as partes do mundo.
No Japão, os Cabeças Brancas
atingem, tranqüilamente, os 80 anos.
Mas o fenômeno que mais
surpreende com a chegada do novo
milênio é o das pessoas que
atingiram 100 anos de vida. Eram
180 mil em 2000 em todo o mundo
e, no Brasil, por volta de 9,5 mil. As
previsões são de que venham a
atingir 3,2 milhões em todo o planeta
até 2050. Hoje já não causa espanto
saber que a mãe da rainha Elizabeth
II atingiu 101 anos de idade e que,
Roberto Marinho quase chegou lá
com 98. Detalhe de sua longa

biografia: fundou a Rede Globo aos
60 anos de idade. Até C. Montgomery
Burns, o magnata centenário do
desenho animado Os Simpsons,
continua na ativa comandando com
mão-de-ferro o seu império nuclear
em Springfield.

SÓ PARA
VETERANOS

Nos anos 60, os Beatles cantavam o
antiquado foxtrot “When I’m Sixty-
Four” imaginando o dia-a-dia de um
casal de velhinhos. Paul McCartney,
nascido em 1942, pai de uma me-
nina de 2 anos, nem de longe lembra
a dupla cheia de manias retratada
nos versos da canção. Mick Jagger,
também pai de um garoto de 5 anos,
com atuais 61 anos, continua a
cantar “Satisfaction” nos palcos.
Enquanto isso, a indústria farmacêu-
tica fatura, e muito, com medica-
mentos destinados a homens com
disfunção erétil, uma das preocu-
pações mais temidas quando se
ingressa na terceira idade. O Viagra,
que surgiu em 1998 para combater
este problema, é um campeão de
vendas junto com o Celebra, um
anti-reumático que, por ocasião de
seu lançamento em 1999 teve 7,4
milhões de receitas aviadas em
apenas 6 meses no Brasil.

A indústria farmacêutica, pela na-
tureza do negócio, foi um dos pou-
cos setores que sempre tiveram uma
política de marketing para atingir a
este público-alvo. Os remédios de
uso contínuo, consumidos em
grande escala por idosos, são
responsáveis por boa parte dos lucros
dos laboratórios que investem

ESTATUTO DO IDOSO

Cap. V Art. 20 – O idoso tem direito a educação, cultura, esporte,
lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua
peculiar condição de idade.

Cap. V Art. 21 Par. 1 – Os cursos especiais para idosos incluirão
conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais
avanços tecnológicos, para sua integração à vida moderna.

Cap. V Art. 24. – Os meios de comunicação manterão espaços e
horários especiais voltados aos idosos, com finalidade informativa,
educativa, artística, e cultural, e ao público sobre o processo de
envelhecimento.

Dos Crimes – Art. 96 – Discriminar pessoa idosa, impedindo ou
dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte,
ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento
necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade. Pena:
Reclusão de 6 meses a 1 ano e multa.

Dos crimes – Art. 105 – Exibir ou veicular , por qualquer meio de
comunicação informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à
pessoa do idoso. Pena – detenção de 1 a 3 anos e multa.
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fortunas em pesquisas neste seg-
mento. Os Planos de Saúde também
estão investindo em segmentação e
já existem empresas especializadas
exclusivamente nesta faixa etária.

Outro mercado que soube explorar
expectativas e cresce sem parar é o
de produtos do ramo financeiro. Pla-
nos de previdência e aplicações do
tipo capitalização que sorteiam
prêmios são os favoritos. As finan-
ceiras também encontraram no pú-
blico maduro uma oportunidade de
oferecer empréstimo a um custo

baixo e inadimplência bastante
reduzida, já que as parcelas são
debitadas diretamente do benefício
pago pela previdência social.
Algumas instituições vão além. O
Banco Real, por exemplo, criou o
concurso Talentos da Maturidade,
que já teve seis edições até 2004
premiando a produção artística do
pessoal da terceira idade. Tornou-se
uma referência para o escasso calen-
dário de eventos voltados para este
público. Mesmo com cases de suces-
so como este, as iniciativas no Brasil
ainda têm pouca visibilidade e boa

parte não tem continuidade. Revis-
tas, guias e programas na televisão
não vingaram, e os sites especializa-
dos na Internet ainda carecem de
atrativos mais espetaculares. Nos
Estados Unidos, por exemplo, é pos-
sível encontrar até um endereço vol-
tado para avós que são ativistas con-
tra guerras. Todos são patrocinados
por grandes empresas.

Idoso não quer rótulo de velho. Mas
quando apelar para a idade traz al-
gum tipo de vantagem como descon-
tos em compras, meia-entrada nos
cinemas e teatros, passe livre nos
transportes públicos, filas e assentos
preferenciais, eles assumem suas
carteirinhas e cartões de fidelidade.
As redes de drogarias travam, até
hoje, verdadeiras guerras por este
consumidor, utilizando como “garo-
tos-propaganda” artistas com suas
reais e assumidas idades.

Uma curiosa constatação que vem
sendo acompanhada pelo (IPEA),
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada é a de que, parte da renda
do idoso, de todas as classes sociais,
acaba revertendo em benefícios para
as gerações mais jovens. Muitos
ajudam no orçamento doméstico,
pagam estudos para os netos, aulas
extras de inglês e esportes, compram
brinquedos e roupinhas, biscoitos,
doces e iogurtes. Levam os netos para
lanchonetes e shopping centers e
também em viagens de férias. Chega
a 25% a porcentagem dos domicílios
mantidos exclusivamente com apo-
sentadorias de idosos.

E a presença de pessoas acima de
60 anos nas famílias, respondendo
por, no mínimo, 50% do total de resi-

Até o início do século XX, apenas 25% da população mundial
completava 60 anos. A expectativa de vida é um dado que cresceu
no Brasil, passando de 43 anos na década de 50 para os atuais 67
em média, sendo 63 para os homens e 72 para as mulheres.

✲
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dentes, acabou gerando a criação de
um novo índice de inflação: o IPC-
3I, Índice de Preços do Consumidor
da Terceira Idade, que a Fundação
Getulio Vargas vai administrar a partir
deste ano através da coleta mensal
de dados e divulgação dos resulta-
dos, trimestralmente. A explicação
para o novo indicador é que, na cesta
básica do idoso, certos itens como
medicamentos, planos de saúde e
perfumaria, pesam mais.

Ainda não é uma obsessão, mas já
está se tornando febre entre os mais
jovens a idéia de retardar o enve-
lhecimento. Este medo alimenta uma
indústria que nunca produziu tantos
livros, clínicas e academias especia-
lizadas, e uma “cosmiatria” que tem
por lema plantar hoje para colher
amanhã, ou seja, a prevenção. Os

cuidados com a saúde ainda são a
providência mais importante para se
chegar com fôlego à terceira idade.
Assim, uma série de recomendações
inclui abandonar vícios como ci-
garro, adotar uma alimentação sau-
dável, cultivar as amizades, resolver
palavras cruzadas, sair do seden-
tarismo e começar a praticar algum
esporte. Nem que seja levar o ca-
chorro para passear. Trocar pijama e
chinelo por tênis e agasalho.

Assim, uma série de recomendações inclui abandonar vícios
como cigarro, adotar uma alimentação saudável, cultivar as
amizades, resolver palavras cruzadas, sair do sedentarismo e
começar a praticar algum esporte.
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