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Nas últimas décadas, a sociedade brasileira, em seus

aspectos demográficos, vem mudando de forma

acentuada e sem volta.

A migração para as cidades continua sendo uma

tendência importante, da mesma forma que a par-

ticipação cada vez maior das mulheres na popula-

ção economicamente ativa e, conseqüência lógica,

o fato de elas assumirem cada vez mais o papel de

chefes de família.

A estas tendências junta-se outra igualmente re-

levante: o expressivo envelhecimento da popula-

ção, decorrente da queda nas taxas de natalidade e

da extensão da expectativa de vida.

Trata-se de um fenômeno comparativamente re-

cente, observado de forma mais clara nos últimos

25 anos, e que vem se chocar com clichês a que

nos habituamos todos, o de ser o Brasil um país de

jovens.

Já não é assim e não será no futuro próximo.

Pelo contrário, se a população brasileira com 50

anos ou mais de idade era de 11% em 1981, hoje

já chega a 16% - ou 18,8 milhões de brasileiros -

e, em 2020, segundo projeções do IBGE, atingirá

23%, ou 54,5 milhões de pessoas, com um cresci-

mento de 258% em relação a 1981.

Os impactos do envelhecimento da população >
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Em 29% dos domicílios
brasileiros os responsáveis

pelas compras têm
50 anos ou mais de idade.

Na Grande Rio e na
Grande São Paulo, domicílios

assim chegam a 38% do total.

para o marketing já têm sido

debatidos, e é bom que as em-

presas estejam atentas para

eles porque, além de cada vez

mais numerosos, os consumi-

dores bossa-nova, como nós

da ACNielsen os temos cha-

mado, têm cada vez mais di-

nheiro no bolso. A partir de 1992, a percentagem

de consumidores com mais de 50 anos com renda

mensal de cinco salários mínimos ou mais passou

de 12% para 15%, sem,contar os ganhos reais no

valor do salário mínimo.

RESPONSABILIDADES

Aprofundando um pouco mais a análise do perfil

dos consumidores bossa-nova, vemos que eles são,

em 63% dos casos, chefes de família e, em 48%,

continuam economicamente ativos, não depen-

dendo apenas da aposentadoria para pagar as suas

contas.

Desta forma, a idade não retira dos ombros des-

ses consumidores a manutenção da família. Eles

seguem, em geral, mantendo filhos, apoiando a

criação dos netos e, no caso daqueles das classes C

e D, estas responsabilidades se somam às de apoiar

os filhos adultos, irmãos, sogros etc., uma vez que

nestas classes são mais comuns as habitações nas

quais, além dos filhos solteiros, continuam moran-

do com os pais os filhos casados e outros parentes.

Fica claro, desde logo, que muitos dos consumi-

dores bossa-nova trabalham por absoluta necessida-

de, mesmo quando já são beneficiados por alguma

renda de aposentadoria. Mas há também aqueles

que recusam a opção de parar de trabalhar. Podem

até desacelerar o ritmo, adotar uma nova atividade

ou mudar-se de cidade, mas continuam trabalhan-

do, pois entendem que a vida sem trabalho não
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vale a pena. Esta percepção não é exclusiva de quem

tem mais renda, sendo verificada também entre

consumidores das classes C e D.

Em 29% dos domicílios brasileiros os responsá-

veis pelas compras têm 50 anos ou mais de idade.

Na Grande Rio e na Grande São Paulo, os domicílios

nesta condição chegam a 38% do total. Em 16%

deles há presença de filhos entre 12 e 17 anos e,

em 65%, a presença de filho ou adulto. Em 46%,

os domicílios contam com três moradores, e 57%

têm nível sócioeconômico alto ou médio, o que

pode ser constatado pela diferenciação de vários

itens de posse, como pode ser visto no gráfico 1.

Em 68% dos casos, o responsável pelas compras

não possui atividade remunerada.

CONSUMO DIFERENCIADO

É bastante evidente a diferenciação de consumo

entre os consumidores bossa-nova. Em 45% das

categorias de produtos alimentícios, por exemplo,

os domicílios cujo responsável pela compra tem 50

anos ou mais de idade consomem 7% acima da

média brasileira. Na categoria café em pó, este gru-

po tem uma compra média indexada 25% à média

dos domicílios brasileiros. Outras categorias de

destaque: chá pronto (18% acima da média), água

mineral (12%), tinturas (9%) e sopas (6%).

É evidente ainda a afinidade dos consumidores

bossa-nova com marcas com forte equity. Se a

penetração indexada de marcas de chá pronto com

forte equity é de 58 entre consumidores com até

30 anos e de 92 entre os que estão na faixa de 31

a 50 anos, é de nada menos que 150 entre os

consumidores bossa-nova, como pode ser visto

nos gráficos 2 e 3.

Discussões de grupo mostram algumas caracte-

rísticas interessantes destes consumidores bossa-

Quando se leva em conta apenas produtos considerados

pela ACNielsen como sendo de forte equity dentro de várias

categorias, verifica-se que eles têm forte penetração em

domicílios de consumidores bossa-nova, como se vê no

gráfico acima.

Ele parte da penetração da categoria (por exemplo, chá

pronto) no total de domicílios brasileiros, considerando esta

penetração média como base 100 e, a partir daí, indexa a

penetração segundo a idade do seu titular.

Assim, verifica-se que a penetração de marcas de chás

prontos com forte equity em domicílios cujo titular conta 50

anos ou mais é 50% maior do que a penetração média da

categoria no total de domicílios, expondo a importância da

geração de equity para consumidores bossa-nova e a

sensibilidade do target a ações com esta finalidade.
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nova e importantes para todo profissional de mar-

keting que queira tê-los como clientes:

• eles se sentem excluídos, considerando que o

mundo - e até as próprias pesquisas - só presta

atenção aos jovens;

• são bastante abertos à experimentação;

• valorizam a praticidade: adoram comida pronta,

microondas etc.;

• têm a internet e o supermercado como principal

local de compra;

• valorizam marcas com forte equity;

• consideram o preço como pressuposto básico.

Outras duas características marcantes dos consu-

midores bossa-nova:

• consideram marcas próprias uma boa alternativa

de compra. Em suco pronto de marca própria,

por exemplo, verifica-se uma penetração inde-

xada de 138. São altos também os índices em

água mineral (125), sabão em pó (123), café

solúvel (117), desinfetante (115), entre outros;

• são extremamente suscetíveis às promoções. Em

74% das categorias, a importância do volume

"promocionado" para este grupo é superior à

média Brasil.

Estas dicas já permitem aos profissionais de

marketing rever conceitos e métodos direcionados

a este grupo de consumo cada vez mais numeroso

e influente. Os consumidores bossa-nova vieram

para ficar. Longa vida a eles!
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A demografia de pernas para o ar
A demografia brasileira está mudando de forma anos em dados tabulados pela ACNielsen a partir

acentuada nas últimas décadas. Confira um resu- de números do 1BGE/PNAD.

mo das mudanças mais marcantes nos últimos 25

Text Box
Fonte: Mercado Global, ano 32, n.118, p. 31-35, 3 trim. 2006.




