
s adultos com mais de 60 anos -gru-
po que, nos Estados Unidos, reú-
ne quase 80 milhões de pessoas e,
no Brasil, chegou a 19 milhões em
2006- estiveram por seis décadas
no centro da criação dos ambien-
tes cotidianos, tanto públicos como
privados: foram os "pais" de espaços
como shopping centers e salas mul-
tiplex de cinema. Alguns espaços
públicos, como hospitais, escolas e
bibliotecas, além da infra-estrutura
do transporte público, refletiram
e reafirmaram o estilo de vida de
uma geração, que acabou conhecido
como "objeto americano de viver" e
foi exportado para o mundo pelo
cinema, pela televisão e por tantos
outros meios.

Trata-se de um grupo jovial,
ainda que não mais jovem. Tive-
ram menos filhos do que a geração
anterior e, na condição de consu-
midores, exigiram atenção espe-
cial das empresas. Com o passar
do tempo, reivindicarão melhoras
dos espaços públicos e ajudarão a
redesenhar desde lojas de cidades
pequenas a centros de apoio para
a terceira idade.

Os chamados baby-boomers for-
mam a primeira geração numerosa
de adultos a desfrutar níveis altíssi-
mos de saúde, riqueza e educação.
Eles esperam que as inovações con-
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tinuem com o foco na "jovialidade"
dos idosos, com o intuito de per-
manecerem saudáveis, produtivos
e independentes. Estamos prestes
a entrar em um mercado no qual a
próxima geração de idosos definirá
o que é novo.

Seis décadas de atenção para
as necessidades de consumidores
mais jovens não garantem o suces-
so no mercado do futuro. Cabe
aos criadores imaginar produtos,
serviços e ambientes que agradem
a esse grupo. Apesar da grande
diversidade da geração chamada
de baby-boomers, é possível identi-
ficar alguns valores comuns a partir
de suas experiências como consu-
midores:

• Simplicidade prática, por causa
da menor mobilidade física, natu-
ral no processo de envelhecimento;
desejam contar com produtos fáceis
de usar e encontrar ambientes ade-
quados a suas necessidades.
• Saúde e bem-estar integral, para
quem enfrenta doenças crônicas
e/ou cuida de familiares idosos.
• Comodidade e conexão, como
estilo de vida de uma sociedade
que, a partir da constante inovação
tecnológica, espera que os serviços
estejam disponíveis assim que sur-
girem as necessidades.
• O pessoal como algo premium, em
parte porque se trata da primeira
geração que se esforçou para des-
cobrir o que é valioso para cada

um individualmente, e agora como
estratégia para satisfazer às neces-
sidades do envelhecimento.

A integração bem-sucedida des-
ses valores será influenciada pela
promessa de marca e se viabili/a-
rá graças ao poder da tecnologia
em ambientes cotidianos como as
casas, os veículos, a comunidade e
as lojas.

Nossa casa é mais do que o lugar
onde moramos. Ainda que alguns
prefiram se mudar para um lar de
idosos ou um imóvel menor, mui-
tos querem envelhecer na própria
casa, local que abriga lembranças
de uma vida. E difícil que alguma

»
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parte da moradia não seja afetada
pelo envelhecimento dos donos. A
acessibilidade física e a mobilida-
de exigem mudanças, e a busca do
bem-estar requer espaços e serviços
novos.

A cozinha se transforma em algo
rnais do que o lugar onde se prepara
a comida: passa a ser o centro de
saúde e bem-estar da casa. Além dos
avisos já conhecidos para a necessi-
dade de mais iluminação, balcões
mais baixos e armários acessíveis, é
provável que as verdadeiras mudan-
ças ocorram no sentido de chegar a
uma cozinha inteligente, capaz de
ajudar no controle e na administra-
ção da saúde da família.

No caso de doenças crônicas,
como diabete, os "futuros idosos"
descobrirão que aqueles eletrodo-
mésticos, até então usados apenas
para cozinhar ou refrigerar, obser-
vam o cardápio dos moradores da
casa. Quando quase todos os pro-
dutos chegarem dos supermercados
com uma etiqueta de identificação
por freqüência de rádio, com da-
dos como vencimento, ingredientes,

quantidade de porções e até suges-
tões de preparo, bastará retirá-los
da despensa ou da geladeira para
que dispositivos ligados à internet
coletem informações sobre os hábi-
tos alimentares da família e elabo-
rem uma lista virtual de compras.
A informação pode estar associada
a um serviço de entrega em domi-
cílio, oferecido por uma rede de
farmácias ou mercados.

A telernedicina (uso das tele-
comunicações para atendimento
médico a distância) já é realidade
no tratamento de algumas doen-
ças, como em alguns casos de insufi-
ciência cardíaca.

A exigência dos idosos no que se
refere a cuidados com saúde e bem-
estar deve forçar a integração dos
dispositivos médicos que controlam
peso, pressão sangüínea e níveis de
glicose, entre outros, para a criação
de uma "estação de saúde", instala-
da em algum lugar da cozinha ou
do banheiro. A necessidade deve
estimular fabricantes, como Philips
ou Samsung, a produzir sistemas de
fácil utilização, que funcionarão

como portais para que os serviços
clínicos da marca controlem e mo-
tivem os pacientes a procurar um
médico.

A saúde física é apenas uma das
dimensões do bem-estar integral,
condição que exige dedicação cons-
tante. A geração dos baby-boomers
está se aproximando da aposentado-
ria, mas não pretende se afastar da
vida. Um documento da American
Associaüon of Retired Persons reve-
la que uma entre cinco pessoas com
mais de 50 anos trabalha como autô-
noma. O Barclays Bank identificou
um novo grupo de empreendedores,
formado por pessoas com mais de
50 anos que, pela primeira vez na
vida, partem para um negócio pró-
prio. Deve surgir um espaço criativo
para dar apoio a essas iniciativas,
organizar atividades voluntárias,
retomar os estudos, dedicar-se a um
hobby ou simplesmente acomodar
um local de reunião dos familiares
que passarão para a próxima ge-
ração. Enquanto os filhos e netos
usam o tempo no MySpace, é pro-
vável que um idoso crie um espaço
na casa -mas para se reinventar e
não para se isolar.

se a casa representa a indepen-
dência, o veículo simboliza a auto-
nomia. A capacidade de ir e vir para
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onde e quando se quer está associa-
da à imagem dos automóveis. Nos
Estados Unidos, mais de 70% dos
representantes da geração dos baby-
boomers vivem em locais com poucas
opções de transporte público. Além
disso, trata-se de uma geração que
nasceu sob o reinado do automóvel
c teve sua trajetória marcada pela
cultura dos carros.

Para agradar a um motorista
com mais idade, os carros estão fi-
cando cada vez mais amigáveis ao
usuário. Entrar e sair do veículo,
por exemplo, é mais fácil; janelas
e retrovisores contribuem para fa-
vorecer a visibilidade. A associação
da tecnologia da informação com
o design deve criar um automóvel
capaz de harmonizar o motorista
ao ambiente.

Assim como acontece com a
casa, os carros também ficarão
mais inteligentes. Os modelos de
luxo, preferidos por quem tem mais
de 50 anos, contam com sistemas
que informam o motorista sobre
as condições de trânsito e riscos de
acidentes, além de alertar para a
necessidade de controlar as conver-
sas por celular. Para alguns, porém,
tanta informação pode confundir
-mas essa oferta pode ser organi-
zada no painel de acordo com as
preferências do motorista, que se-
lecionará quais informações deseja
visualizar.

Em nome da conveniência e da
comodidade, o carro estará mais
conectado com o ambiente e com
os serviços. Parados compradores
de veículos da categoria premium,
os sistemas de navegação se trans-
formarão em poderosos canais de
conteúdo disponibilizados pela
internet. Grupos de afinidade e

programas de fidelidade oferece-
rão canais dentro do veículo. E as
informações (sugestões de restau-
rantes, lojas, hotéis etc.) virão cus-
tomizadas, graças à base de dados
disponibilizada pelos sistemas de
gestão de relacionamento.

A facilidade de uso e a "Saúde
(mais do que a idade) serão crité-
rios essenciais. Os motoristas mais
velhos também estimularão o de-
senvolvimento de sistemas de alerta
de acidentes, que farão o contato
instantâneo com os serviços de
emergência e informação, além de
transmitir informações sobre o local
da ocorrência, grupo sangüíneo do
motorista, medicações que utiliza,
seguro de saúde e outros dados que
possam agilizar a prestação de so-
corro.

Embora essas tecnologias sejam
levadas aos automóveis pensando
nos usuários da terceira idade, é
possível que as grandes inovações
em design tenham repercussões sur-
preendentes. O Honda Element,
carro criado para jovens que costu-
mam viajar com cães e pranchas de
surfe, fez sucesso entre os consumi-
dores com mais de 50 anos, ainda
ativos e longe de querer um carro
de "tiozão".

Com o envelhecimento, vem a
maior valorização da qualidade de-
vida. Por isso, uma comunidade
bem organizada teria de incluir a
fácil conectividade entre atividades
variadas, como trabalho e serviços
de saúde, centros de estudos e bi-
bliotecas. Um sistema de sinalização
claro e com iluminação bem distri-
buída, que facilite a visualização e
aumente a sensação de segurança,

deve ter características peculiares.
Nas comunidades de alta tecnologia
e interconectadas, os moradores
ainda usarão "óculos" capazes de
oferecer informações sobre os re-
cursos da região, como lojas, restau-
rantes e rede de transportes.

A acessibilidade ficará mais fácil
a partir dos projetos das constru-
ções e das calçadas, ricas em rampas
e bancos para descanso. Os idea-
lízadores desses espaços terão de
recorrer a técnicas para simplificar
o trânsito de automóveis, com o ob-
jetivo de facilitar o deslocamento e
torná-lo mais seguro.

É provável que os carros conti-
nuem sendo o elemento predomi-
nante na paisagem urbana, mas os
meios de transporte alternativos
ganharão importância. Os serviços
de atendimento oferecerão opções
a quem prefere não dirigir; serão
muito úteis, por exemplo, na hora
de viajar. O uso criativo da tecno-
logia da informação servirá para
proporcionar um atendimento mais
ágil: em vez de agendar o serviço na
véspera, os usuários poderão locali-
zar as opções por celular, televisão
comunitária ou computador. Assim,
será possível fazer uma consulta em
lempo real para encontrar um veí-
culo disponível (e os fornecedores
também poderão maximizar a ca-
pacidade do serviço).

Muitos idosos norte-america-
nos estão voltando para as cidades
onde estudaram, em busca de la-
zer (maior oferta de lojas e restau-
rantes) e de serviços de saúde. A
Rendai, por exemplo, administra
várias comunidades residenciais
para terceira idade em cidades da
região nordeste dos Estados Unidos,
Nos arredores do Oberlin College.
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do Dartmouth College e da Cor-
nell University, a empresa conse-
guiu desenvolver uma marca que
responde ao desejo de vários idosos
de continuar aprendendo, morando
em uma comunidade dinâmica e
agradável.

Não é possível saber quantos
dos representantes da geração dos
baby-boomers optarão (ou poderão)
sair de sua casa vazia e se transferir
para uma comunidade, mas, para al-
guns, o ambiente comunitário pode
ser excelente opção. A Beacon Hill
Village, em Boston, foi desenvolvi-
da como modelo de comunidade
para a terceira idade. Iniciada por
um grupo de moradores de Beacon
Hill, o empreendimento conta com
quase 800 integrantes, que criaram
uma associação para contratar for-
necedores confiáveis para ampla

variedade de serviços: limpeza e
arrumação das casas, compras de
alimentos, transporte e assistência
médica.

Ao longo da vida, os baby-boomers
definiram um comportamento de
compra. Das feiras livres, comuns na
década de 1950, aos shopping centers,
que marcaram os anos 70, o comér-
cio adaptou-se a essa geração. O que
vem pela frente?

Além das características neces-
sárias nos outros ambientes, como
sinalização eficiente e iluminação
favorável, as lojas terão de apresen-
tar os produtos de forma clara. Ao
contrário do que fazem estabeleci-
mentos voltados a consumidores jo-
vens, como Abercrombie & Fitch ou
Hollister, que exibem vitrines mal

iluminadas e partes internas com
visual espalhafatoso, as lojas fre-
qüentadas por consumidores com
mais de 50 anos terão corredores
largos e informações (como preços)
claramente visíveis e quase instru-
tivas. A principal característica das
lojas do futuro será a capacidade de
orientar os consumidores de mais
idade a encontrar soluções, e não
apenas produtos.

A Home Depot e a Lowes ofe-
recem ambientes diferentes, que
podem explicar o relativo sucesso
de ambas em atrair um público mais
idoso. No entanto, de acordo com
um analista do setor varejista, en-
quanto na primeira o problema está
nos corredores abarrotados, na pre-
sença constante de empilhadeiras e
na ineficiência dos displays, a Lowes
se relaciona melbor com o segmento
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da terceira idade e com as mulhe-
res, porque oferece um ambiente
bem iluminado, corredores amplos
e fáceis de serem percorridos e uma
exposição de produtos que mostra
claramente como é possível trans-
formar os ambientes da casa.

Além de um ambiente "amigá-
vel", o uso da tecnologia e a constru-
ção de marca serão essenciais para
orientar a escolha"de um produto.
Na Alemanha, por exemplo, as lojas
Metro AG aproveitam os recursos
de tecnologia da informação: carri-
nhos de compras inteligentes levam
os consumidores até os produtos
novos e as ofertas, além de facilitar
a comparação dos preços. O Age-
Lab, do MIT, desenvolveu o Smart
Personal Advisor, painel que utiliza
dados sobre a dieta do usuário para
ajudar na escolha dos alimentos.
O consumidor só precisa colocar
o código de barras do produto no

leitor óptico para saber se o item é
adequado ou não -e, neste último
caso, o equipamento sugere uma
alternativa.

Durante décadas, tudo indicava
que as lojas ficariam cada vez maio-
res, mas talve/ isso não aconteça.
Com o envelhecimento da popula-
ção, reduz o desejo de fazer compras
em espaços imensos, sobretudo por
causa da dificuldade de percorrer os
enormes estacionamentos e áreas de
compras. A oferta de um número
imenso de produtos sob o mesmo

teto costuma mais confundir do
que ajudar na decisão de compra.
Talvez os gestores descubram que,
para agradar à geração dos baby-boo-
mers, o modelo deveria ser do tipo
viüagc, center, com a integração de
serviços residenciais e comerciais (e
até sociais), a fim de inserir as lojas
e restaurantes no formato da comu-
nidade. O Natick Mall, de Massachu-
setts, está erguendo uma comunida-
de de condomínios para atrair casais
idosos que vivem sem os filhos. O
complexo de lojas fará parte do atual
shopping, reunindo mais de 80 lojas e
reslaurantes, e deve funcionar como
destino de compras para idosos de
alto poder aquisitivo.

Outros compradores da mesma
faixa etária, também sem vontade
de enfrentar grandes locais de
compra, podem formar um novo
segmento de lojas que ofereçam
menos opções e mais simplicidade
-talvez fomentando o renascimento
do comércio de rua.

A casa, o automóvel, a comuni-
dade e as lojas são apenas alguns
dos ambientes cotidianos influen-
ciados pelas necessidades advindas
do envelhecimento da sociedade.
Escritórios, restaurantes, hospitais e
outros espaços, públicos ou privados:

também estarão sujeitos a reformas.
No entanto, em vez de pensar que
se trata de criar uma sociedade vol-
tada para os idosos, os profissionais
envolvidos com o planejamento deve-
riam se concentrar na oportunidade
de inovar para todos nós. E preciso
adotar um novo enfoque, centrado
na praticidade, na acessibilidade e
no bem-estar integral.

Joseph Coughlin é fundador e diretor do
Agel.ab, o laboratório sobre envelhecimen-
to do Massachusetts Institute ofTechnoio-
gy (MTT). Ele foi um dos palestrantes da
ExpoManagement 2007, organizada em
novembro passado em São Paulo pela HSM
do Brasil.

56 HSM Management 68 maio-junho 2008

Text Box
Fonte: HSM Management, a. 12, n. 68, p. 50-56, maio/jun. 2008.




