
O lado feminino da terceira idade
Segundo dados do IBGE, mulheres representam 60% do total do público idoso, composto por 15 milhões de pessoas
MONICAPRIOLI

Não é de hoje que o enve-
lhecimento da população e o
aumento da expectativa de vida
no Brasil despertam a atenção
de estudiosos e pesquisadores.
Agora, o mercado também come-^
ca a descobrir o potencial desse
segmento, no qual a mulher tem
papel de destaque. É por isso que
veículos, agências e anunciantes
vêm se dedicando intensamente
a procurar desvendar quem é de
fato o público feminino da tercei-
ra idade. O que elas consomem?
Como vivem e o que desejam?
Como se comunicar com elas?

As respostas a essas per-
guntas certamente podem pa-
vimentar o caminho para bons
dividendos. Afinal, estamos
falando de um universo estimado
atualmente em quase 9 milhões
de pessoas - - e, de acordo com
dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
as projeções para 2020 indicam
que a população idosa, incluindo
os homens, poderá exceder 30
milhões de indivíduos.

Uma informação importante
é que a realidade mostra um
envelhecimento com qualidade.
A publicação Viv Sênior Life
Style, por exemplo, define seus
leitores como "cheios de vida,
saúde e tempo livre e com muita
disposição para viver e gastar",
afirma Luciene Craveiros, publi-
sher da revista. Mensal, o título
existe há dois anos e trabalha
principalmente com foco na fai-
xa etária que vai até os 75 anos.
O público de Viv é basicamente
feminino, e a parcela de mulhe-
res vai aumentando à medida
que os anos passam. Para definir
o perfil de seu mercado, o pro-
duto considera dados de 2001 da
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (PNAD), que
aponta um percentual de 56% de
mulheres contra 44% de homens
na população de 60 a 64 anos.
Essa diferença é ampliada até
chegar a 70% de mulheres e 30%
de homens na faixa acima de 80
anos. "São leitoras instruídas que
contam com poder de compra e
tempo disponível", ressalta.

MÍDIA
Para Luciene, a publicação

vem completar um ciclo natural
de interesse dos leitores, uma
vez que já há veículos para
diversas outras fases da vida:
"Buscamos fazer uma revis-
ta contemporânea e elegante,
acompanhando tendências e
trazendo informações sobre

Luciene e capas da Viv Sênior Life Style: leitores cheios de vida,
saúde e disposição para viver e para gastar

o segmento na Europa e nos
Estados Unidos". Em termos
de publicidade, ela avalia que a
maioria dos anunciantes ainda
não consegue atingir esse uni-
verso. "É preciso que haja mais
compreensão desse target para
que a beleza da mulher madura,
por exemplo, seja entendida
pelas agências", conclui.

Outro título voltado para o seg-
mento feminino da terceira idade
é Autêntica. Perto de completar
dois anos de existência, a revista,
bimestral, é voltada para pessoas
acima de 50 anos que desejam
desfrutar melhor seu tempo e
investir mais em si, descreve Per-
cível Gaeta, diretor da publicação.
Ele ressalta que essa faixa etária,

principalmente nos dias atuais,
tem se preocupado mais com sua
saúde, seus direitos e o tempo de
lazer. "Estão mais informados e
dispostos a mudar antigos hábitos
para levar uma vida saudável e
prazerosa", completa. Sobre o per-
fil de suas leitoras, Gaeta comenta
que elas estão mais vaidosas e, por
isso, beleza, saúde e cuidados com
o corpo são temas requisitados.
"Muitas se interessam também
por viagens, cultura. Elas bus-
cam diversificar seus conheci-
mentos e fazer novas amizades,
e conseqüentemente ampliam o
mercado turístico."

INDICADORES
O universo da mulher da

terceira idade faz parte de um
estudo que a Ipsos Brasil reali-
zou entre janeiro e setembro de
2004 e 2005 em nove centros
urbanos do País, com entrevistas
com mais de 20 mil mulheres
acima de dez anos. Da amostra,
9% têm mais de 65 anos. Os
resultados de 2005 apresentam
como principais hábitos de lazer
jardinagem (54%), cozinhar em
datas especiais (44%) e fazer
bolos e doces caseiros (43%).
Na edição mais recente, 29%
das entrevistadas dessa faixa
etária afirmam ter viajado pelo
Brasil nos últimos 12 meses. Em
2004 esse número ficou em 34%.
Considerando hábitos de mídia,
o estudo de 2005 aponta ainda
que 32% delas lêem jornais, 24%
lêem revistas, 75% ouvem rádio
e 97% assistem à TV.

Já o Panorama da Maturida-
de, divulgado pela Indicator GFK
em 2003, entrevistou homens e
mulheres nas nove principais

Suzana: Brasil ainda não é um país de idosos, mas está chegando lá

regiões metropolitanas do Brasil
mais as cidades de Goiânia e Bra-
sília. Os resultados mostram que
esse segmento injeta mensal-
mente na economia do País um
total de R$ 10,8 bilhões (R$ 130
bilhões/ano). "As empresas ain-
da estão descobrindo como falar
com esse público sem separá-lo
do restante da população, pois os
idosos não têm a intenção nem
o desejo de serem colocados à
parte", informa Ricardo Silva,
gerente de projetos da consul-
toria. "É preciso que as com-
panhias quebrem paradigmas e
deixem de lado os estereótipos
se quiserem conquistar uma
fatia desse mercado." Silva pon-
dera que também é importante
deixar de ver esse grupo como
homogêneo. "O Panorama da
Maturidade mostra a existência
de oito segmentos atitudinais
distintos na população acima de
60 anos."

Os primeiros dados indican-
do o envelhecimento da popula-
ção no País datam da década de
60, observa Suzana Medeiros,
professora de pós-graduação
em gerontologia e organizadora
do Núcleo de Gerontologia da
PUC de São Paulo. "Ainda não
somos uma nação de idosos, mas
estamos chegando lá", comenta
Suzana, em plena atividade no
auge dos seus 80 anos. Ela ex-
plica que, enquanto a geriatria
examina a velhice do ponto de
vista biológico, a gerontologia
estuda o envelhecimento sob a
perspectiva social. Sua experiên-
cia aponta que as mulheres
enfrentam melhor a velhice.
"Muitas vivem sós na terceira
idade e estão felizes nessa situa-
ção, viajam, saem, passeiam",
considera. Parte desse bem-
estar consiste em um cuidado
permanente com saúde e boa
qualidade de vida.
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