
Consumidor cinqüentão se sente desprezado  
 
Consumidores cinqüentões se sentem abandonados pela indústria de consumo no país. Para 
Arthur Bernardo Neto, diretor de pesquisas customizadas da consultoria ACNielsen, os clientes 
maduros, com mais de 50 anos, perceberam que os seus desejos de compra ainda não foram 
plenamente atendidos por empresas. 
 
"Nossas pesquisas qualitativas mostram que esse comprador entende que a indústria 
desenvolve muito mais novidades para a criança e para o jovem do que para ele", afirma o 
especialista. 
 
Levantamento publicado ontem pela ACNielsen tenta traçar o perfil desse grupo de 
compradores e identificar formas de atender a essa demanda. Com base nos dados, a 
ACNielsen vende soluções para que a indústria consiga preencher possíveis "buracos" no 
atendimento a esse público. 
 
Nos últimos anos, boa parte das pesquisas encomendadas pela indústria a diversas 
consultorias estiveram focadas, principalmente, na análise do consumidor por classe social - 
AB, C e DE-, e não nos hábitos e costumes de compra por faixa etária. 
 
Segundo a pesquisa apresentada ontem sobre esse comprador cinqüentão, classificado pela 
ACNielsen como o consumidor "bossa nova", produtos como chá pronto, água mineral e sopas 
têm uma taxa de penetração (força de entrada nos domicílios) maior nesses lares do que na 
média nacional. No chá pronto, por exemplo, a taxa de penetração é 50% superior em relação 
à média geral. Explica-se: se a mercadoria pode ser encontrada em duas casas em cada dez 
para a maioria da população, no caso do consumidor mais velho, ele está em três casas em 
cada dez. Os consultores da empresa visitaram 8.700 lares em 2005 para fazer a pesquisa. 
 
Tem mais: as ações promocionais têm mais influência na hora da compra para essa classe de 
consumidores, que hoje representa 16% da população brasileira. Segundo a pesquisa, em 
74% das categorias de itens pesquisados - foram mais de 100 categorias -, a promoção foi o 
fator mais decisivo na hora da escolha para esse público "bossa nova". 
 
Essa atenção especial às promoções é reflexo do fato de esse grupo de compradores ainda ser 
o provedor da família. Segundo pesquisa do IBGE, 63% dos consumidores com mais de 50 
anos são chefes de família, 48% estão economicamente ativos. Boa parte deles (65%) tem um 
filho adulto em casa. No entanto, ainda são os "donos da casa" por conta da crise do emprego 
nos últimos anos, que dificultam a entrada de jovens no mercado de trabalho. 
 
Além disso, no caso dos aposentados, a caça maior às promoções é reflexo do fato de eles 
terem mais tempo disponível para pesquisar opções de preço no comércio do que os 
trabalhadores em idade ativa. 
 
Esse forte interesse nas liquidações não é resultado de uma condição financeira mais delicada 
em comparação a outros grupos. Se 12% desse público recebia mais de cinco salários mínimos 
no início dos anos 90, agora 15% embolsam todo mês um valor superior a esse. Para 45% dos 
produtos pesquisados de uma cesta de mais de cem itens, os compradores cinqüentões 
compram 7% além do que a média da população, informa a pesquisa da ACNielsen. 
 
Exigente, esse grupo freqüenta o supermercado muito mais do que a média dos consumidores 
- até uma vez por dia, contra a média geral de três vezes por semana - e tem interesse 
crescente nos produtos marca própria, com o nome da loja na embalagem. 
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