
Há um fascinante movimento
demográfico no Brasil: em
1996 havia 3.2 milhões de
pessoas vivendo sozinhas. Ho-
je são mais de 6 milhões. A
média de crescimento anual é
de 6%. Quem são eles? Em
sua maioria homens de 25 a
49 anos, de classe média, com
escolaridade superior, vivendo
em uma casa confortável, in-
dependentes e com salário
médio de R$ l ,9 mil, estima o
Instituto de Pesquisas Econô-
micas Aplicadas (Ipea), em le-
vantamento do jornal O Esta-
do do Paraná. É tendência que
anda de mãos dadas com uma
outra, a da redução do tamanho
da família, que passou de 3,6
pessoas em 1996 para 3,2 em
2006. Nesse aspecto, não há
dúvida, a porção mais rica do
Brasil já alcançou as nações de-
senvolvidas. Mais da metade
das casas de Munique, Frank-
furt e Paris tem um único habi-
tante. O mesmo acontece com
48% dos domicílios de Ma-
nhattan, em Nova York, aponta
reportagem da revista Exame
CEO. Em 1950 apenas três em
cada 100 europeus e america-
nos moravam sozinhos.

Mas afinal, quem são os
brasileiros solitários e felizes?

É mais caro viver sozinho.
O brasileiro que mora só
compra em um ano 560 qui-
los de comida - ante 509
quilos adquiridos por cada
membro de um casal sem fi-
lhos ou 324 quilos por pes-
soa em famílias maiores, in-
forma a Pesquisa de Orça-
mento Familiar feita pelo
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE)
entre 2002 e 2003. A quanti-
dade comprada pelos que mo-
ram sozinhos é de 1,5 quilo
por dia, superior à quantidade

considerada "sempre sufi-
ciente" pela avaliação dos en-
trevistados na média da pes-
quisa, de l quilo ao dia. "As
famílias com filhos conse-
guem ter mais racionalidade
na aquisição de alimentos",
disse Edilson Nascimento Sil-
va, gerente do IBGE, à Agên-
cia Estado, Pode-se concluir,
portanto, que os solitários
desperdiçam mais do que os
que vivem com alguém.

i Compras para gente só. A
indústria e o comércio miram
esses consumidores gastões,
pessoas que abrem um pacote
de comida congelada e só co-
mem a metade. O chamado
"fracionamento de produtos"
já é comum nas gôndolas dos
supermercados. No ano passa-
do o grupo Pão de Açúcar lan-
çou a bandeira Extra Fácil,
com lojas menores, de no má-
ximo 200 metros quadrados. A
rede já tem 19 estabelecimen-
tos em São Pauto. É um misto
de padaria e loja de conveniên-
cia, instalados em áreas de pas-
sagem. "Notamos que os sol-
teiros e os sem filhos não cos-

tumam ir a um grande super-
mercado", diz Sylvia Leão, di-
retora do Extra Fácil, em entre-
vista para a revista Exame. Boa
parte dos 3 mil itens oferecidos
nas lojas é vendida nas meno-
res porções disponíveis. De
acordo com a empresa de pes-
quisa N ielsen, os supermerca-
dos com até quatro guichês
movimentam R$ 50 bilhões
por ano e são o segmento que
mais cresce. Pratos refrigera-
dos são o santo graal dessa tur-
ma. Nos Estados Unidos, de-
flagradores de tendências,
40% das pessoas que moram
sozinhas usam microondas pa-
ra preparar mais da metade das
refeições que fazem em casa.

81 Casa para um. O mercado
imobiliário é o grande campo
de experimentação dessas no-
vas configurações familiares.
Tome-se como exemplo um
edifício residencial construído
no bairro da Pompéia, zona

oeste de São Paulo, reduto de
classe média. O perfil dos
compradores, com apartamen-
tos que custam RS 350 mil, é
um microuniverso das mudan-
ças demográficas e de com-
portamento. Entre os morado-
res, que têm idade média pró-
xima dos 35 anos, 45% são ca-
sais sem filhos, 42% são sol-
teiros, 8% são idosos e apenas
5% são famílias com filhos.

• Maturidade solitária. A
maior esperança de vida (de
51 anos em 1950 para quase
73 atualmente) fez crescer um
outro bloco do "eu sozinho" -
o das pessoas que, na terceira
idade, aceitavam viver sós sem
problema. Hoje, no Brasil, há
19 milhões de pessoas com
mais de 60 anos. Em 2020 es-
se grupo será de 30 milhões.
Levantamento do IBGE mos-
tra que, em 2006, 40% dos
idosos viviam sem ninguém -
consumindo, e muito.
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