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O Brasil tem 15 milhões
de pessoas acima de 6o anos.
E o número deve dobrar

Por Wagner Roque
Ilustração Marcello BerrielI magine a seguinte situação: alguém convida você
para conhecer quatro pessoas, com 63, 64, 66 e
73 anos de idade. A primeira imagem que lhe

vem à cabeça é a de quatro velhinhos, provavelmente apo-
sentados. Só que na hora do encontro eis que surgem à sua
frente, respectivamente, os cantores Chico Buarque, Mick
Jagger, Ney Matogrosso e a atriz italiana Sophia Loren —
todos na ativa e em plena forma, física e artística.

A idéia de que as pessoas com mais de 6o anos são
"senhorzinhos" que passam o dia sentados numa praça
ou fazendo tricô é um conceito totalmente ultrapassa-
do e descolado da realidade. Seja nas classes sociais mais

altas, cujos idosos têm poder aquisitivo para passear, fa-
zer ginástica e cuidar da saúde, ou nas mais modestas,
nas quais boa parte ainda sustenta a família e trabalha
fora, é inegável que eles estão cada vez mais atuantes.
E numerosos.

De acordo com o IBGE, há no Brasil 15 milhões de pes-
soas com mais de 6o anos, representando 8,6% da po-
pulação. Mais de 80% desses idosos têm renda própria
e, juntos, eles gastam cerca de R$ 150 bilhões por ano
com diferentes tipos de necessidades, conforme pesqui-
sa realizada pelo instituto GfK Indicator. A expectativa
é que nos próximos 20 anos essa população chegue a 30
milhões (13% do número total previsto de brasileiros).

Se você pretende aproveitar o potencial do segmen-



to e abrir um negócio, poderá tomar como base as su-
gestões que aparecem nas próximas páginas: personal
trainer, agência de turismo, escola de informática e ser-
viços de home care. Os números referentes a cada ne-
gócio foram calculados com base na experiência dos em-
presários entrevistados.

Além das atividades sugeridas, há também oportuni-
dades ao redor de novos negócios voltados para o públi-
co da terceira idade, como a recém-criada Davittè Cos-
méticos (www.davitte.netj, pequena fábrica de produtos
de beleza para consumidoras com mais de 50 anos. A em-
presa tem toda a produção terceirizada, movimentando
26 fornecedores, segundo seu fundador Luis Gusman. A
distribuição é feita pelo sistema porta-a-porta. "Come-
çamos a operar em agosto deste ano, atendendo São Pau-
lo, o sul de Minas Gerais e Santa Catarina, e devemos
atingir as demais regiões no ano que vem", diz Gusman.
O empresário prevê faturar R$ 120.000 até dezembro e
dobrar a receita em 2008.

O MERCADO CONTA com a atuação de grupos gran-
des e vários deles estão abertos a parcerias com peque-
nos — e é aí que você pode entrar. O Residencial Santa
Catarina, por exemplo, é um flat de luxo com 125 apar-
tamentos, criado em São Paulo em 2000 pelas mesmas
donas do Hospital Santa Catarina, as freiras da Congre-

gação de Santa Catarina. Com serviços de hotelaria cin-
co estrelas e atendimento 24 horas, o flat conta com par-
ceiros como as empresas Gerocare, de fisioterapia, e a
Vidativa, de ginástica, ambas dedicadas a pessoas com
mais de 6o anos. De acordo com a diretora do residen-
cial, Clestiane Birello, dos 125 apartamentos existentes
113 estão ocupados. A idéia, segundo ela, é atingir 100%
de ocupação no ano que vem, o que demonstra o inte-
resse despertado por esse tipo de negócio.

O público da terceira idade se tornará cada vez mais
importante na economia e será responsável pelo redire-
cionamento e consolidação de alguns mercados, de acor-
do com Ricardo Moura, gerente de projetos do institu-
to GfK. Pode-se dizer que isso já está acontecendo. A
fabricante de lingeries Morisco, por exemplo, encontrou
nesse público a chance de se reerguer. Fundada há 75
anos, a empresa sempre fez roupas íntimas para mulhe-
res de todas as idades. Sem foco, acabou perdendo es-
paço no mercado, segundo Paulette Exman, diretora da
empresa. Para se recuperar, a Morisco criou em 2005
uma linha de produtos para a "mulher madura". Paulet-
te não divulga números, mas afirma que a mudança aju-
dou a recolocar a empresa nos trilhos.

O que se nota em comum entre os negócios bem-suce-
didos, voltados para os consumidores mais velhos, é o cui-
dado em não tratá-los de forma estereotipada. É que os
idosos não querem ser considerados uma população à par-
te, segundo a pesquisa do instituto GfK. Querem bom aten-
dimento, como consumidores de qualquer idade, porém
com as adaptações necessárias. Portanto, o novo empre-
sário no ramo deve manter-se atento às sugestões e recla-
mações desses clientes, cada vez mais exigentes.
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R$ 7.000

Personal trainer

Investimento em equipamentos
e instalações: R$ 5.000 (acessórios
para ginástica, computador, multifun-
cional e telefone)
Capital de giro: R$ 2.000
Faturamento médio mensal: R$ 5.000
Funcionários: l (o dono)
Prazo de retorno: 6 meses

A PRÁTICA de exercícios físicos é fun-
damental para que os idosos tenham
mais qualidade de vida. É uma forma de
eles ganharem mais equilíbrio e resistên-
cia muscular. Porém, uma pessoa que já
passou dos 60 anos não pode se aventu-
rar aleatoriamente nas academias de gi-
nástica convencionais. É ideal que ela se
submeta a uma avaliação criteriosa de
um profissional da saúde e só depois pas-
se a encarar um programa regular de
exercícios físicos adequado ao seu perfil.
De preferência, acompanhada por um
professor especializado. Um número cada
vez maior de pessoas da terceira idade
tem seguido a receita, o que vem criando
demanda por serviços de personal trainer
para a terceira idade.

A professora de educação física Tânia
Vasconcelos percebeu a tendência e criou
a empresa Vidativa, especializada em au-
las personalizadas para a terceira idade.
Seu principal cliente é o Residencial San-
ta Catarina, um flat de luxo para pessoas
dessa faixa etária, localizado em São
Paulo. "Há sete anos eu tinha um aluno no
residencial. Hoje, são 30", diz. A Vidativa
também tem clientes em condomínios re-
sidenciais. Para atendê-los, conta com
uma equipe de quatro professores.

Há idosos que preferem freqüentar
academias de ginástica, desde que o
ambiente seja diferenciado, com atendi-
mento personalizado. Exatamente como
funciona a Koatch, academia montada
em São Paulo, em 2005, pelos irmãos
Cristiano e Daniel Parente. "Há dois anos
tínhamos quatro clientes com mais de

60 anos, hoje são 12 e este número con-
tinua aumentando", diz Daniel. "Somos
formados em educação física, com pós-
graduação em saúde, e isso nos torna
aptos a lidar com essas pessoas", diz. Os
irmãos, que sempre atuaram como per-
sonal trainers, oferecem na Koatch aulas
para no máximo oito pessoas por vez.
Cada aluno tem sempre um professor ao
seu lado. O toque relaxante da academia
fica por conta da iluminação especial e
da música ambiente suave.

R$ 40.000

Agência de turismo

Investimento em equipamentos
e instalações: R$ 30.000 (móveis de es-
critório e para sala de espera, computa-
dor, telefone e publicações do setor)
Capital de giro: R$ 10.000
Faturamento médio mensal: R$ 20.000
Funcionários: 3 (o dono e 2 atendentes)
Prazo de retorno: 6 meses

A CADA MÊS, a Cativa, agência e
operadora de turismo de Porto Alegre,
atende uma média 400 pessoas, todas
com mais de 60 anos. A maior parte dos
passeios é pela própria região Sul, pre-
ferencialmente em trechos de 400 a
500 quilômetros, de ônibus. Os clientes
gostam de viagens rodoviárias que não
sejam muito cansativas, mas que ao
mesmo tempo lhes dêem tempo para
lanches, jogos e brincadeiras durante o

trajeto, segundo Marcelo Adams, um
dos sócios da Cativa. "As viagens são
sempre acompanhadas por guias de tu-
rismo experientes, às vezes aposentados
que estão de volta à ativa", diz.

A empresa, especializada no público
da terceira idade, foi montada em 2001
por Marcelo, de 29 anos, e seu irmão
Diego, de 23. Os jovens empresários con-
taram com a assessoria da mãe, Daisy
Adams, de 57 anos, formada em turis-
mo. Marcelo não tem dúvida de que está
em um mercado promissor. Ele diz que a
Cativa vem registrando crescimento mé-
dio de 20% ao ano e deve faturar R$ 2
milhões em 2007.

Os irmãos afirmam que, para se man-
ter competitivos, participam sempre de
eventos ligados ao turismo e à terceira
idade, fazem pesquisas junto aos consu-
midores e usam muita criatividade. De
tempos em tempos, eles promovem chás
da tarde, para que os clientes que se co-
nheceram em um passeio possam se
reencontrar. Dessas reuniões sempre sur-
gem novas idéias de roteiros, de acordo
com Marcelo. Outra estratégia que costu-
ma fazer sucesso, segundo ele, são os
passeios-surpresa. A empresa escolhe um
grupo e o leva para uma viagem, sem in-
formar antecipadamente o destino. "Eles
sempre gostam", afirma Marcelo.

R$ 50.000

Escola de informática

Investimento em equipamentos
e instalações: R$ 40.000 (adaptação
do imóvel, 5 computadores, 3 multifun-
cionais, notebook, móveis, telefone)
Capital de giro: R$ 10.000
Faturamento médio mensal: R$ 10.000
Funcionários: 2 (o dono e l atendente)
Prazo de retorno: 24 meses

UM DOS SINAIS de que a popula-
ção de terceira idade está cada vez mais
ativa é o aumento da procura pelos
cursos de informática. A explicação ^>
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é simples. Num país em que 10,4 milhões
das residências têm computador (19,6%
dos lares em 2006 contra 16,9% em
2005, segundo o IBGE), é natural que
essas pessoas sintam necessidade de usar
as máquinas, muitas vezes compradas
por seus filhos e netos. "Em geral, elas
querem ter o próprio e-mail e poder se
comunicar com amigos e pessoas da fa-
mília", afirma Paula Loureiro, dona da
Método Fácil Informática, de São Paulo.
A empresária diz que quando montou a
escola, em 2005, dava aulas de editor de
texto e de internet, mas foi incluindo ou-
tros assuntos conforme a solicitação e a
necessidade dos alunos. "Hoje, o curso
ensina até programas de tratamento de
imagem e de apresentação", ela afirma.
O número de alunos, segundo a empresá-
ria, passou de dez para 60 em dois anos.

Localizada nos Jardins, bairro nobre
paulistano, a Método Fácil é freqüenta-
da principalmente por pessoas com
mais de 60 anos das classes A e B.
A escola dispõe de cinco PCs e um no-
tebook. Mesmo assim, alguns alunos
preferem levar seus próprios computa-
dores de mão para a aula. É uma forma
de se sentirem mais seguros, na medi-
da em que usam sempre a mesma má-
quina, tanto na escola como em casa.
O ideal, segundo Paula, é que cada pes-
soa tenha uma aula por semana, pelo
menos no começo do curso. Assim, ela
terá tempo de estudar em casa e assi-

milar melhor as lições que aprendeu.
Para a escola se tornar viável, segun-

do a dona, foi necessário criar um siste-
ma no qual o aluno paga antecipada-
mente de quatro em quatro aulas. Quem
falta tem o direito de escolher um horá-
rio vago para reposição. Mas as ausên-
cias são raras. Aplicados, os alunos pro-
curam sempre chegar antes do horário e
querem aprender até o último minuto.

R$ 130.000

Home care

Investimento em equipamentos
e instalações: R$ 80.000 (utilitário,
aparelhos médicos, uniformes, computa-
dor e telefone)
Capital de giro: R$ 50.000
Faturamento médio mensal: R$ 50.000
Funcionários: 7 (o dono, um farmacêuti-
co, um técnico em enfermagem, um mo-
torista e um auxiliar administrativo)
Prazo de retorno: 12 meses

OS SERVIÇOS conhecidos como
home care têm uma procura cada vez
maior e, por esse motivo, se tornaram
uma boa oportunidade de negócio. A
atividade consiste em oferecer assistên-
cia 24 horas a pessoas com doenças
crônicas, dificuldades de locomoção ou

idade avançada. Entre os profissionais
que costumam prestar esse tipo de ser-
viço estão os médicos, enfermeiros, fi-
sioterapeutas, psicólogos, nutricionistas
e assistentes sociais.

Quem pretende ingressar no ramo
deve contar com profissionais competen-
tes, devidamente formados, como manda
a (ei, segundo Rosane Luz, que toca a Cui-
dar Home Care em sociedade com Fátima
Pessoa. "Em 2006 atendíamos uma mé-
dia de 60 pessoas por mês, número que
aumentou para 80 em 2007", diz Fátima.
A empresa oferece atendimento por con-
vênio e também particular. Em alguns ca-
sos, treina os familiares dos pacientes
para que possam administrar procedimen-
tos simples, como aplicação de insulina.

Os profissionais da Cuidar são divididos
em equipes multidisciplinares, para cum-
prir papéis distintos junto aos pacientes.
"Se houver reclamação da família em rela-
ção a um deles, substituímos", afirma Ro-
sane. As sócias também dividem as tare-
fas na gestão do negócio conforme as ha-
bilidades de cada uma. Fátima, formada
em enfermagem e com MBA em gestão
de saúde, faz a seleção dos profissionais
que trabalham na empresa e também as
rondas pelas casas dos pacientes para ver
se está tudo em ordem. Rosane, adminis-
tradora de empresas, é a responsável pe-
las tarefas ligadas às finanças e ao marke-
ting. O sucesso do negócio, inaugurado em
1996 no Rio de Janeiro, levou as sócias a
abrirem este ano uma unidade em São
Paulo, onde também existe grande de-
manda por serviços de home care. "No fu-
turo, quem sabe, expandiremos para o
Nordeste", diz Fátima. <
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Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, n. 225, p. 108-112, out. 2007.




