
Consumidor com mais de
cinqüenta anos, um pote de
ouro, continua desassistido
por produtos e embalagens
especiais no Brasil

xiste um filão de consumo que nos
últimos vinte e cinco anos cresceu
110% no Brasil e que, em ritmo
chinês, deverá ter dobrado nova-

mente em tamanho até 2020. É o do público
com mais de cinqüenta anos de idade, hoje for-
mado por 29,5 milhões de brasileiros segundo
leitura do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Surpreendentemente, esse
país dentro do país é ainda praticamente igno-
rado por fabricantes de alimentos, bebidas e
outros bens de altíssimo giro. O grifo acima
tem motivo. Exatos sete anos atrás, EMBA-
LAGEMMARCA discutia em suas páginas a
carência de produtos e, mais especificamente,
de embalagens para o chamado consumidor
maduro (n° 5, outubro de 1999).

Acreditava-se, à época, que o público com
idade avançada passaria a ser olhado com
atenção pelo mercado, mais ou menos como
sucedeu com a questão ambiental. "Afinal,
cada vez mais cresce a população com mais
de cinqüenta anos e não se percebe nela a
intenção de trocar trabalho e consumo por
pijama e um par de chinelos", assinalava a

reportagem publicada há anos. O vaticínio
furou. Hoje ainda faltam empresas e profis-
sionais de marketing dispostos a apostar no
consumidor que a ACNielsen define como
"bossa nova". Segundo uma pesquisa desse
instituto, em 29% dos domicílios brasilei-
ros os arrimos têm mais de cinqüenta anos.
No Grande Rio e no Estado de São Paulo
esse número sobe para 38%. Um estudo da
agência de publicidade Talent assevera que
as pessoas com mais de cinqüenta anos sig-
nificam 40% da classe AB no Brasil, ou 12,5
milhões de indivíduos, e 30% da população
economicamente ativa no país. De acordo
com o IBGE, 15% delas ganham mais de
cinco salários mínimos por mês.

FRUSTRAÇÃO
Consumidora madura
"toureia" embalagem:
falta de atenção
a um público com
necessidades específicas
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O rosário de dados alentadores torna
difícil entender por que a indústria local
ainda olha de esguelha para o batalhão que
parte dos cinqüentões. De quinze agências
de design de embalagem consultadas por
EMBALAGEMMARCA para esta reportagem,
todas com sólida reputação no mercado e em
média com dez anos de atividades, nenhuma
disse ter projetado embalagens declarada-
mente voltadas a esse público. "Realmente há
um vazio impressionante no nosso portfólio",
comenta Giovanni Vannucchi, sócio-diretor
da Oz Design. "Ouvimos dizer que a idade
tenra do país contribui para a pouca atenção
do mercado a esse público", diz Vannucchi,
"mas nos Estados Unidos, um país também
relativamente jovem, há cada vez mais pro-
dutos dedicados a ele."

No mercado americano, os chamados
baby boomers (pessoas nascidas entre 1946 e
1964, quando houve por lá uma explosão de
natalidade) garantem lotações de seminários
de estratégia corporativa, geram diversos
estudos de hábitos de consumo, chamam
a atenção de acadêmicos e marqueteiros.
Mais que isso, ganham nichos exclusivos nos
supermercados, com produtos especialmente
formulados para prevenir carências físicas
típicas das idades provectas e dar maior qua-
lidade de vida à chamada pré-terceira idade
(dos 50 aos 65 anos). Em recente edição de
sua revista corporativa, por exemplo, a SIG
Combibloc destacou a utilização de suas
embalagens cartonadas assépticas em lei-
tes especiais espanhóis, mirados no público
maduro (na foto abaixo).
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Aliás, na Europa, onde em 2007 haverá
147 milhões de consumidores acima dos cin-
qüenta anos, segundo o instituto Datamonitor,
o tema nunca ocupou tanto espaço em debates
sobre projeções de modelos de negócios das
indústrias. Veja-se o caso do mais recente
congresso da organização ECR (Resposta
Eficiente ao Consumidor, movimento mundial
em torno de práticas para melhorar modelos
de abastecimento e venda), realizado no fim
de maio em Estocolmo, Suécia. Discussões
sobre como tornar embalagens cada vez mais
senior-friendly (amigáveis aos idosos, ver-
tendo-se do Inglês) foram um dos pilares
da agenda do evento. De acordo com uma
apresentação da fabricante norueguesa de cai-
xinhas longa vida Elopak, 60 milhões de euro-
peus possuem algum comprometimento da
funcionalidade das mãos, devido a patologias
que grassam na velhice, como artrite e artrose - e o número tende a crescer. A Elopak diz

que os projetos de suas mais recentes linhas de
caixinhas, a iCone e a Slim, levaram em conta
as necessidades da terceira idade.

Lá fora, fornecedores de embalagens,
indústrias e profissionais de marketing chega-
ram a alguns preceitos consensuais acerca da
embalagem ideal para o consumidor maduro.
Em linhas básicas, ela deve dispor de dizeres
em lettering ampliado (tipos legíveis), quando
não com instruções pictóricas; de cores con-
trastantes das letras e do fundo; ter formato
ergonômico (perfis esguios, por exemplo, são
mais fáceis de manusear); apresentar mecanis-
mos de fácil abertura; e ser preferencialmente
confeccionada em material inquebrável, que
evite acidentes domésticos.

Por vias tortas...
Mesmo sem o propósito principal de contem-
plar o público com mais de cinqüenta anos,
alguns desses pontos vêm sendo trabalhados
nas embalagens em geral, inclusive no Brasil.
Embalagens dos mais variados tipos ganham
silhuetas slim e maior ergonomia. Da mesma
forma, os mecanismos de fácil abertura evo-
luíram e vêm se popularizando, como fitilhos
em pacotes, anéis em latas, sistemas a vácuo
para potes de vidro e metálicos, tampas e sis-
temas de fechamento em geral mais práticos
e convenientes. Atenta às necessidades desse
público, e após realizar estudos de grupo com
idosos, a DIL Brands chegou a criar estu-
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PERTINÊNCIA - Com letras

grandes e cores fortes, cartucho

do Gerovital sai na frente

dos de embalagens especiais, para produtos
diversos, voltados aos consumidores madu-
ros - "um público exigente", no entender de
Antônio Muniz Simas, diretor da agência
de comunicação e criação de embalagens.
EMBALAGEMMARCA mostrou os estudos na já
mencionada reportagem de 1999, e, diante da
situação atual, aproveita para republicá-los
(veja na pág. anterior).

Como se verificava há sete anos, a seara
dos medicamentos demonstra estar alguns
degraus acima das demais no atendimento a
esse público por meio das embalagens. Certos
produtos desse mercado até se aproximam das
recomendações de design já mencionadas,
principalmente no segmento de complexos
vitamínicos com apelo geriátrico. Um exem-
plo é dado pelo Gerovital, do laboratório
EMS, cujo cartucho de papel cartão, fabricado
pela Box Print, apresenta letras em grandes
dimensões e cores contrastantes - nesse caso,
o nome do produto é realçado pela aplicação
de hot stamping.

Outra particularidade interessante do setor
farmacêutico é que, frente à preocupação com
a violação de medicamentos por crianças, por
exemplo, cresce a noção de que não adianta
dificultar a abertura de embalagens pela força
- o que acabaria complicando o manuseio pelo
consumidor sênior. Como balancear proteção
com conveniência? Através de mecanismos
cognitivos. Tome-se o caso de uma família de
blisters da Alcan Packaging criados há cerca
de cinco anos, e que no início de 2006 ganhou
o nome Guardlid.
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Com estrutura especial laminada reforçada,
a membrana da embalagem impede que crian-
ças acessem os comprimidos pelo rompimen-
to da película. Consumidores experientes, no
entanto, conseguem acesso fácil ao destacar um
picotado e "descascar" a membrana partindo de
uma reserva de selagem. No Brasil, por ora, o
único produto usuário do Guardlid é a versão
Sinus (para combate à sinusite) do popular
analgésico Tylenol, da Janssen-Cilag - que não
é de venda livre.

Segurança mais praticidade
"Esse tipo de solução, que equaciona segurança
mais praticidade ao consumidor maduro, só
não deslanchou no país porque ainda não foi
homologada uma legislação obrigatória, como
acontece em outros países", explica Mauro
Rodrigues, gerente de conta do mercado farma-
cêutico da Alcan Packaging.

Uma novidade recente desse gênero é o
conceito de embalagem Pharma SHR, da pro-
dutora finlandesa de papéis StoraEnso. Consis-
te em cartuchos de papel cartão que prendem
blisters. Sua retirada é feita pressionando-se
dois orifícios laterais nas embalagens secun-
dárias, puxando-se simultaneamente os invó-
lucros dos comprimidos. Por sua vez, a mul-
tinacional inglesa de embalagens Rexam dá
outro exemplo através de suas tampas FG para
medicamentos. "É uma linha de tampas plásti-
cas de duas peças com mecanismo push-and-
turn (empurrar e girar) que exige menor força
e mais "jeito" para seu acionamento", explica
Becky Biever, gerente de comunicação com o
mercado da Rexam.

A largada na frente das embalagens de

medicamentos não se dá à toa. "Realizamos,
todos os anos, dois encontros sobre inovação
que reúnem todos os nossos times mun-
diais da divisão farmacêuti-
ca", conta Olinda Miranda,
gerente de serviço técnico e
inovação da Alcan Packaging.
"São esses eventos que impul-
sionam os estudos de soluções
para necessidades específicas
dos consumidores." Em tem-
pos em que intimidade com
o consumidor é exaltada aqui
e ali como diferencial, certa-
mente as empresas ganharão aproximando-se
do público mais velho. "Conhecer e defi-
nir estratégias específicas para o consumidor
maduro é crítico e se constituirá em vantagem
competitiva", avisa a ACNielsen num estudo
divulgado em maio para dissecar o "consumi-
dor bossa nova" — cujo grande valor de consu-
mo, reforce-se, não é novidade. (GK)
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