
terceira idade

Com a transformação da sociedade brasileira, os
nichos de consumo estão ficando cada vez mais
específicos. O envelhecimento da população pro-
porciona a abertura de mercado para um novo pú-
blico: a terceira idade. 16% da população brasileira
têm mais de 50 anos, há 25 anos atrás, eram ape-
nas 11%, crescimento de 110%. Enquanto a ex-
pectativa de vida era de 63 anos, hoje a média na-
cional é de 70 anos. Os dados são da pesquisa que
a ACNielsen sobre o consumo das pessoas com
mais de 50 anos. O instituto acredita que o enve-
lhecimento da população é claro e a projeção para
o futuro mostra que isso é uma tendência Até 2020
a população acima de 50 anos deve crescer 258%.

O Ibope também estudou o comportamento
do idoso brasileiro, mas focou nas pessoas
acima de 60 anos. Os dados dos institutos
são parecidos: segundo ambos 63% do uni-
verso pesquisado são chefes de família. Para
ACNielsen, 48% estão economicamente ati-
vos. Já o Ibope aponta que as classes C e DE
correspondem a 70% desse perfil e 45% dos

chefes de famílias têm mais do que 70 anos.
47% das pessoas acima de 60 anos ouvidas

pelo Ibope são casadas, 53% vivem sem com-
panheiros. A maior incidência de casados está
na classe A (71%). Brasília tem a região metro-
politana onde está concentrado o maior núme-
ro de casados. Essas pessoas têm forte pre-
sença nos serviços utilizados no domicílio; me-
dicamentos e supermercados foram os primei-
ros da lista, que ainda incluía serviços estéticos
como cabeleireiro, manicure e podólogo.

ACNielsen mostra que conforme aumenta este
perfil de população, o consumo pega carona e tam-
bém cresce. Em 1992, 88% das pessoas forma-
das por este grupo ganhava até cinco salários míni-
mos, enquanto apenas 12% ganhavam mais que
esta quantia Atualmente, 15% dos cidadãos com
mais de meio século de vida recebem mais que
cinco salários mínimos. Segundo João Carlos La-
zzarini, diretor da ACNilsen do Brasil, isso acontece
porque esta população tem maior acesso à renda

Isso se confirma com a presença constante de
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alguns de bens e serviços nestes domicílios. Telefo-
nia celular, por exemplo, está presente em 61% dos
lares de pessoas até 50 anos, e 69% de pessoas
acima de 50. 44% dos mais velhos contam com
plano de saúde, diferença de oito pontos percentu-
ais com relação aos mais jovens. 39% também têm
geladeira com freezer, contra 31% até 50 anos.
28% com microondas e 25% compram ou assi-
nam jornais enquanto 25% e 21%, respectivamente,
dos domicílios com pessoas até 50 anos.

Em 45% categorias pesquisadas, este grupo de
domicílios consome 7% acima da média e chega a
consumir 25% mais que outros grupos. Café em
pó, chá pronto, água mineral, tinturas, sopas, bebi-
das a base de soja e suco concentrado fazem par-
te desta lista [ver tabela]

ACNielsen constatou que as pessoas acima de
50 anos são responsáveis pelas compras domésti-
cas em 29% dos domicílios brasileiros. Na regiões
da Grande Rio de Janeiro e Estado de São Paulo o
número chega a 38%. 46% desses domicílios têm
até três pessoas. 16% dos consumidores têm fi-

lhos de 12 a 17 anos, 65% com filho ou adulto de
18 anos ou mais. Entre os responsáveis pela com-
pra, 32% têm trabalho remunerado e a maioria é
mulher. Deste percentual, 13% trabalha fora de casa

[ Perfil ]
O Ibope estudou aspectos de consumo de mídia,

produtos, serviços e comportamento. E constatou
que o meio rádio é ouvido com freqüência por 80%
dos idosos. 17% possuem televisão a cabo. 41%
deste público também têm o hábito de ler jornal e
29% lêem revista. A principal forma de aquisição
dos exemplares de revista é a compra avulsa, so-
mente 35% tem algum tipo de assinatura Entre os
gêneros de maior interesse se destaca atualidade,
culinária, celebridades e decoração.

A internet também já entrou no universo de 6%
dos idosos, no entanto, as pessoas na faixa etária
de 60 a 64 anos concentram metade desses usu-
ários. Segundo a pesquisa, os idosos acessam a
rede para enviar e receber e-mails e ler notícias.
74% navegam em casa e mais da metade desse
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Até 2020, a popula-

ção acima de 50 anos

deve crescer 258%.

Um mercado de

consumo em potencial

a ser explorado

grupo é usuária de banda larga
28% dos entrevistados também afirmaram que

viajaram pelo menos uma vez nos últimos 12
meses. Dentro da classe A, 59% fizeram via-
gem no último ano. 93% daqueles que viajaram
tiveram como destino localidades nacionais. So-
mente 5% foram ao exterior e 2% para ambos
destinos. No entanto, as principais atividades de
lazer são ouvir música, sair para caminhar e reu-
nir-se com amigos, além de se dedicarem à jar-
dinagem, jogos de mesa, decoração. As idosas
curitibanas se destacam nas atividades manu-
ais como fazer bordados, tricô e crochê (24%).

Apenas 76% dos idosos têm celular, e 73% des-
se universo estão na classe A. A cidade que apre-
senta o menor número de não possuidores é Bra-
sília, onde apenas 57% das pessoas com mais de
60 anos não possuem telefones celulares. Salva-
dor, diferente das demais regiões do Nordeste afe-
ridas no estudo (Recife e Fortaleza), tem um núme-
ro alto de portadores de celular (28%). Esses en-
trevistados gastam em média R$ 38,00 mensais
com todas as linhas de celular que possuem.

O empréstimo pessoal para a terceira idade e a
posse de cartão de crédito são os serviços mais
utilizados por essa população. Segundo a Credicard,
47% das pessoas acima de 60 anos adquiriram
cartão nos últimos cinco anos, e a previsão é au-
mentar 24% este ano - a média do mercado deve

terceira idade

crescer apenas 20%. A terceira idade está na fren-
te em todos os aspectos quando o assunto é crédi-
to. Os gastos deles chegaram a R$ 13,6 bilhões
em 2005. Enquanto a transação média com car-
tão de pessoas até 59 anos é de R$ 79, os idosos
gastam em média R$ 103.

O Ibope finaliza o estudo confirmando que 70%
dos entrevistados estão plenamente satisfeitos com
seu estilo de vida Já 24% desse público gostariam
de empreender uma vida de novidades e mudan-
ças (com grande participação das pessoas entre
60 e 69 anos). 24% acham que a situação socioe-
conômica do País vai melhorar nos próximos anos.
58% acha que sua própria vida vai melhorar nos
próximos cinco anos. O maior sonho dos idosos é
ganhar na loteria.

[ Atenção focada ]
Para atender o consumidor de terceira idade, as

indústrias não precisam ter produtos específicos
para eles. Como foi apresentado pela pesquisa da
ACNielsen, alguns itens estão mais presentes no
carrinho de compra das pessoas acima de 60 anos
do que de consumidores mais novos. Algumas em-
presas aproveitam essa atenção especial dos ido-
sos para elevar as vendas.

A Sicmol não tem produtos próprios para o con-
sumidor de terceira idade, mas atende a demanda
por incluir itens voltados a facilitar o dia-a-dia de
alguns nichos na sociedade. Alças de apoio e lava-
tório com toalheiro chamam a atenção dos mais
velhos "pela praticidade que o produto traz agrega-
do", conta a Roberta Pacheco, gerente de marke-
ting. Mesmo sem uma comunicação voltada para o
consumidor de terceira idade, a empresa deve uma
atenção especial para eles. "A gente sabe do po-
tencial desse público".

A Cisbra - que participa do evento anual Salão
da Maturidade, voltado para atender a demanda
de pessoas acima de 50 anos - tem em seu por-
tfólio a Farinha de Linhaça Integral Dourada, muito
consumida pelas pessoas mais velhas, segundo Si-
mone Burmann, responsável pelo marketing. Ela
afirma que a partir dos 30 anos a preocupação
com a saúde aumenta e, desde então, o consumo
por alimentos saudáveis se torna mais freqüente.
No entanto, Burmann tem o cuidado ao tratar os
consumidores maduros sem ofender. "Ninguém
gosta de ser chamado de velho". (CM) 
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