




ara renovar as energias, o aposentado Hamilton Duarte,
de 69 anos, faz caminhadas pela manhã e pratica ioga,
hidroginástica e musculação. O ex-bancário também é

do tipo que gosta de viajar e aproveitar bem o merecido descanso,
conquistado após 29 anos de profissão. Recentemente, visitou a Eu-
ropa por duas vezes - conheceu a França, a Espanha, Portugal e a
Itália - e pretende voltar ao Velho Continente ainda neste ano.

)á no caso da jovem jornalista Jul iana Rose,
de 31 anos, a pressa do dia-a-dia não lhe per-
mite esses "luxos". Sempre muito ocupada, ela
encontrou na internet um cômodo atalho para
se esquivar das restrições da correria do coti-
diano. Ela faz praticamente tudo pela web, in-
clusive suas compras - com apenas um clique,
ela poupa horas que gastaria se deslocando até
um shopping ou uma livraria.

Marcelo Bueno também conhece bem o que
é ter uma vida agitada, mas prefere não relem-
brar os tempos amargos, quando acordava às
5h 15 da manhã para enfrentar o caótico trânsito
paulistano. Ele deixou o trabalho de motoboy
para se aventurar como empresário no ramo de
entregas rápidas e, hoje, aos 36 anos, comemo-
ra a ascensão social que lhe permite adquir i r
bens de consumo que, no passado, só pode-
riam se materializar em seus sonhos.

Os perfis acima representam uma breve amos-
tra do novo retrato do consumidor brasileiro. Os
tempos mudaram e o perfil da população não é

mais igual ao da década passada. Grande parte
dessas transformações pode ser atribuída ao de-
senvolvimento econômico do País, que, além de
ter gerado melhor distribuição de renda e eleva-
ção do poder aquisitivo, mudou também os há-
bitos de consumo da população.

Com a ascensão das classes C, D e E, os gru-
pos que integram o topo da pirâmide social
também elevaram ainda mais o seu poder de
compra. Essas mudanças alteraram não somen-
te a forma como os brasileiros gastam o seu di-
nheiro mas também o modo como eles se com-
portam diante de tanta evolução.

VIDA LONGA

Com tempo livre de sobra e dinheiro para
gastar, a nova terceira idade em nada,se parece
com as antigas gerações de idosos. Aos poucos,
ela está deixando de ser sinônimo de depen-
dência para conquistar autonomia e posição
de destaque no mercado de consumo. Diante



desse cenário, muitos segmentos da economia
passaram a dar maior atenção a essa fatia da
população, que conta com, aproximadamente,
19 milhões de brasileiros e soma renda mensal
de R$ 16 bilhões. A tendência é de crescimento:
de acordo com estimativas do IBGE (Inst i tuto
Brasileiro de Geografia e Estatística), até 2020,
os idosos passarão a representar cerca de 30
milhões de habitantes no País.

Um dos setores que mais lucram com o re-
presentativo aumento desse público é o de
turismo. O volume de compra de pacotes de
viagem por aposentados com o programa Via ja
Mais, do Ministério do Turismo, foi três vezes
maior que o projetado pela entidade, que pre-
via a comercialização de 50 mi l em 2008 - so-
mente entre março e dezembro, foram vendidos
mais de 190 mil pacotes, movimentando cerca
de R$ 135 milhões no setor. Quando o assunto
é destino, a preferência é diversificada: de tre-
chos curtos pelo País a viagens para o exterior.

As mudanças de comportamento dos idosos
também têm despertado a atenção de outros
setores, como o de telefonia móvel. Segundo o
aposentado Hamilton Duarte, o celular tornou-
se algo essencial em sua vida e, em virtude
disso, uma de suas últimas aquisições foi um
novo aparelho. A crescente demanda fez com
que algumas empresas se antecipassem a essa
tendência e elaborassem produtos capazes de
atender às necessidades desse público. A core-
ana Pantech, por exemplo, lançou, em 2006, o

aparelho A1406PT, um celular destinado à ter-
ceira idade. O modelo tem três teclas de sim-
ples toque, que permitem ao usuário discar
para números rápidos, visor de LCD com carac-
teres ampliados, teclado com números maiores
e alarme de segurança que soa quando uma te-
cla especial de emergência é acionada.

Assim como o celular, a internet também
deixou de ser espaço exclusivo dos mais jovens
e passou a receber cada vez mais visitas da ter-
ceira idade. Em 2007, o número de internautas
com mais de 65 anos de idade já atingia a marca
de l ,48% do total de 7,9 milhões de usuários da
internet residencial, segundo a pesquisa mais
recente do Ibope/NetRatings sobre o tema.

"GASTÕES" DE MEIA-IDADE
Casa própria, filhos criados, viagens interna-

cionais, conforto, gostos refinados e um enorme
potencial de compra. Esses são alguns dos as-
pectos atribuídos a um grupo de consumo que
tem crescido desde os anos 1980: os homens de
meia-idade. Atualmente, eles são bem diferentes
do estereótipo masculino da população brasilei-
ra nas décadas de 1940 e 1950, época em que a
expectativa de vida não ultrapassava os 50 anos
e a industrialização do País estava longe de se
tornar o que é nos dias atuais.

Segundo dados do IBGE, os "gastões" de
meia-idade, pertencentes às classes de alta ren-
da, já totalizam 23% da população. O empresa-



"NASCI EM UM MUNDO ONDE A MULHER TINHA DE BATALHAR PARA

TER SUAS COISAS. SEMPRE FUI AMBICIOSA, NUNCA SUPORTEI DE-

PENDER DE NINGUÉM PARA CONQUISTAR MEUS SONHOS. ATUAL-

MENTE, VIVO UM NOVO CENÁRIO E NÃO HÁ COMO VOLTAR ATRÁS,

EU NÃO SABERIA VIVER DE OUTRA FORMA".

RENATA RUFFATO, DIRETORA DE VÍDEO

rio Rogério Rosa, de 54 anos, é o típico representante
desse grupo, que, nos últimos anos, tem despertado
o interesse do comércio de luxo. Ele ganha, aproxi-
madamente, R$ 10 mil por mês e pode dar-se ao pra-
zer de cultivar hobbies excêntricos, como restaurar e
colecionar carros e motos antigas.

Os hábitos de consumo do empresário têm um ní-
vel de sofisticação acima da média. No ano passado,
Rosa trocou seu automóvel nacional por um zero-
quilômetro importado, avaliado em quase R$ 70 mil .
Atento às últimas tendências tecnológicas, recente-
mente equipou a sala de estar de sua residência com
um home theater e dois televisores de LCD.

Com a saúde financeira em dia, essa nova geração
de "cinquentões" também tem apresentado bastante
preocupação com o seu bem-estar. Para fugir da ro-
tina e do estresse da cidade, o empresário costuma
passar os fins de semana em sua casa de verão, no
litoral norte de São Paulo, e experimentar novos ares
com o turismo internacional.

Além dos setores automobilístico, tecnológico,
turístico e imobiliário, nos próximos 11 anos, os ho-
mens que integram essa faixa etária devem elevar o
faturamento de inúmeros segmentos, como os de
bebidas, laticínios, perfumaria e vestuário. O IBGE
estima que a população com mais de 50 anos, nesse
período, vá passar de 13 milhões para 18 milhões.

PODER COR-DE-ROSA
Outro grupo que ocupa uma posição fundamental

na economia atual do País é o das mulheres. Nas úl-
timas décadas, elas deixaram gradativamente de res-
ponder apenas pelos afazeres domésticos e passaram
a desempenhar papéis que antes eram exclusivamente
masculinos. Hoje, o público feminino representa 44%
da população nacional economicamente ativa.

É o caso da diretora de vídeo Renata Ruffato, de 37
anos, que passa boa parte do dia no trabalho, onde
lidera um grupo de cinco funcionários em uma im-
portante produtora em São Paulo. Divorciada há sete
anos, ela divide um apartamento de 116 m2 com o filho
Guilherme, de 9 anos, e arca sozinha* com as despesas
da família: prestação do carro novo, custos relativos
à criação e à educação do filho, empregada, financia-
mento do apartamento, viagens, roupas e lazer.

"Nasci em um mundo onde a mulher tinha de ba-
talhar para ter suas coisas. Sempre fui ambiciosa,
nunca suportei depender de ninguém para conquis-
tar meus sonhos. Atualmente, vivo um novo cenário
e não há como voltar atrás. Eu não saberia viver de
outra forma", afirma Renata.

De acordo com dados do IBGE, as mulheres com
idade superior a 16 anos, em 2006, demonstraram
rendimentos mensais que ultrapassavam os R$ 30 bi-
lhões. Segundo o estudo Consumidor do Século XXI,



realizado pelo Ibope Mídia no primeiro semes-
tre de 2008, o número de mulheres que foram às
compras foi 8% maior do que o de homens.

Essa evolução do poder feminino no mer-
cado de consumo tem gerado oportunidades
significativas a um ramo aparentemente do-
minado pelo público masculino: o automobi-
lístico. Segundo João Batista Ciaco, diretor de
publicidade e marketing de relacionamento da
Fiat, em média, 50% das aquisições de novos
veículos da montadora são realizadas por mu-
lheres. Ainda de acordo com Ciaco, analisan-
do o mercado em geral, 80% das compras são
influenciadas por elas. "São as mulheres que
assinam o cheque", competa o executivo.

CASAR E TER... CÃES

Atualmente, o sonho de casar e ter filhos não
é mais uma prioridade para muitos brasileiros.
Casais modernos, principalmente de classes
sociais mais elevadas, preferem estruturar-se
financeiramente e concretizar outros objetivos,
como viagens, estudos e sucesso profissional,
antes de pensar em seus herdeiros.

De acordo com os resultados da última PNAD
(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios),
em 2006, o número de casais sem filhos no País
era de 8,6 milhões. Estima-se que, em 2016,
esse número duplique e passe a representar 16
milhões de famílias.

Com menos despesas e a soma de duas ren-
das, esses novos arranjos familiares, compostos
por casais solitários e, em muitos casos, por um
animal de estimação, têm aberto espaço para o
surgimento de novos segmentos no mercado e
dado novo fôlego aos já existentes, como turis-
mo, eletroeletrônicos, empreendimentos imo-
biliários, móveis e artigos de decoração.



8%

A assessora de imprensa Lucilene Nascimen-
to, de 27 anos, e o administrador de empresas
Evandro Campos, de 29, fazem parte dessa nova
geração que optou por postergar a chegada dos
filhos - ou por, simplesmente, não tê-los. O jo-
vem casal conta que pretende ter dois filhos,
mas, para realizar alguns sonhos, é preciso re-
tardar a idéia. "Queremos conhecer vários luga-
res do mundo e, para isso, não é possível pensar
em filhos no momento. Adoro crianças, sempre
penso em engravidar, mas mudo de idéia quan-
do imagino os lugares que ainda quero conhecer.
Seria muito difícil conciliar as despesas", afirma
a assessora, que também deseja dedicar-se mais
à profissão antes da maternidade.

CONSUMIDOR 2.0
O fenômeno da internet revolucionou os há-

bitos de consumo do brasileiro. Hoje, o comér-
cio eletrônico tem acertado em cheio os anseios
de consumidores de todas as camadas sociais.
As opções de desconto e de parcelamento e a
comodidade de fazer compras sem sair de casa
fazem da internet um segmento crescente e lu-
crativo. De acordo com a e-Bit, o faturamento
do e-commerce no Brasil foi de R$ 8,2 bilhões
no ano passado, 30% superior ao de 2007.

Dentro desse cenário, um grupo específico
tem apresentado maior relevância. Ainda se-
gundo a e-Bit, no primeiro semestre de 2008,
38% das compras onl ine partiram de pessoas
de 35 a 49 anos, e outros 32%, de compradores
com idade entre 25 e 34 anos. Conhecido como
consumidor 2.0, esse público é formado por
pessoas mais maduras e de maior renda, com
igual proporção entre homens e mulheres.

30 l
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"HÁ MUITAS OFERTAS NAS LOJAS VIRTUAIS, POR ISSO SEM-

PRE PESQUISO OS PRODUTOS PELA WEB E, NORMALMEN-

TE, ENCONTRO PREÇOS MELHORES. ALÉM DISSO, TENHO

A COMODIDADE DE RECEBER O PRODUTO EM CASA, SEM

DEPENDER DE OUTRO TIPO DE CONTATO COM A EMPRESA".

JULIANA ROSE, JORNALISTA

A jornalista Ju l iana Rose, de 31 anos, é uma
típica consumidora 2.0, que não abre mão da
conveniência da internet. "Há muitas ofertas
nas lojas vir tuais , por isso sempre pesquiso os
produtos pela web e, normalmente, encontro
preços melhores. Além disso, tenho a comodi-
dade de receber o produto em casa, sem depen-
der de outro tipo de contato com a empresa",
revela. As vantagens não param por aí: "Posso
pagar com meu cartão de crédito e ainda consi-
go parcelar a compra", completa.

De acordo com Aldemir Bendine, presidente
da Abecs (Associação Brasileira das Empresas
de Cartões de Crédito e Serviços), a bancariza-
ção e a evolução dos meios digitais desempe-
nham papel fundamental na popularização da
cultura do uso de cartões de crédito. Bendine
acrescenta que, em 2008, 65% das compras on-
l ine foram realizadas com cartão de crédito. "A
tendência é de crescimento", acrescenta.

NOVA CLASSE MEDIA
Eles aproveitaram o "boom" econômico dos

últimos anos para elevar seu padrão de vida.
Com o crescimento do número de postos de tra-
balho, melhores salários e maior acesso ao cré-
dito, o Brasil vivenciou um contínuo fenômeno

de mobilidade social. Quem mais se beneficiou
nesse processo de reformulação da pirâmide
populacional foi a classe C, atualmente conhe-
cida como a nova classe média brasileira.

O empresário Marcelo Bueno, de 36 anos, foi
uma das pessoas que pegaram carona no eleva-
dor social. Antes de montar a sua empresa de
motofrete, Bueno seguia uma rotina maçante:
acordava às 5 h l 5 da manhã e cumpria uma jor-
nada de 11 horas diárias de trabalho. "O acesso
ao crédito me proporcionou a oportunidade de
investir em um ramo que eu já conhecia e que,
hoje, me proporciona uma renda maior", diz.
Quando trabalhava como motoboy, ele t inha
uma renda média de R$ 1.200. Hoje, comemora
um faturamento líquido mensal de R$ 5,5 mil.

Com o aumento do poder aquisitivo da clas-
se C, diversos setores de consumo têm direcio-
nado sua atenção a esse grupo de 86 milhões
de brasileiros. De acordo com um estudo do
instituto de pesquisa Ipsos, mesmo com a cri-
se econômica, alguns segmentos continuarão
lucrando com a ascensão da classe C, como o
de móveis, o de o de lazer, o de telefo-
nia móvel, o de informática, o de automóveis,
o de decoração e o de eletrodomésticos - só
este úl t imo representa 43% da intenção de
compra dos entrevistados.



"A INDUSTRIA DE CARTÕES SE PREPARA HÁ ALGUM TEMPO

PARA ATENDER AOS NOVOS NICHOS, COMO O CRESCENTE

SEGMENTO JOVEM E O DA MELHOR IDADE. CADA VEZ MAIS,

OS CONSUMIDORES ESTÃO OPTANDO POR UTILIZAR O CAR-

TÃO COMO INSTRUMENTO DE CRÉDITO".

ALDEMIR BENDINE, PRESIDENTE DA ABECS

MORAR SÓ
O carro sempre foi uma grande paixão nacional

e, até pouco tempo atrás, representava o maior de-
sejo de consumo da maioria dos jovens brasileiros.
Essa situação está mudando e o sonho da casa
própria tem assumido status prioritário na vida dos
solteiros com menos de 30 anos de idade.

Segundo estudo da Caixa Econômica Fede-
ral, na última década, mais de 1,4 mi lhão de
empréstimos destinados à compra de imóveis
foram solicitados por pessoas com esse perfil.
A pesquisa ainda indica que, há dois anos, esse
consumidor representava quase 40% de sua car-
teira de clientes. Essa inversão de valores tem
representado o poder do jovem no cenário eco-
nômico e tem chamado a atenção de diversos
setores. Além do mercado imobiliário, quem
anda lucrando com a geração que deixou de ser
sinônimo de consumismo para se tornar repre-
sentante da independência são os segmentos
de tecnologia e de varejo.

A publicitária Marina Prates, de 30 anos, é
mais uma integrante de uma tribo já represen-
tada por 6 milhões de brasileiros, que optaram
por viver sós. Há três anos, ela deixou a casa
dos pais e financiou um apartamento de 50 m2

na zona sul de São Paulo. Segundo ela, no mo-
mento da escolha do imóvel, ela considerou
alguns fatores: boa localização, segurança, pre-
sença de shoppings e supermercados no bairro
e fácil acesso ao trabalho, à casa dos pais e às
principais saídas da cidade.

O desejo de Marina de morar sozinha foi im-
pulsionado pela estabilidade financeira conquis-
tada no início de sua carreira profissional. "Senti
que, na casa dos meus pais, eu já não tinha o es-
paço e a liberdade que eu gostaria de ter. Quan-
do me vi em um emprego que me proporcionava
um bom salário, não pensei duas vezes", conta.

A crescente tendência de jovens que assu-
mem a direção de seus lares tem gerado bons
reflexos na economia. Pequenas ramificações
de grandes varejistas, como o Extra Fácil, mo-
delo de minimercado que se tem proliferado,
principalmente nos bairros de classe média,
atendem a demanda de um público que passa a
maior parte do dia fora de casa. Outro exemplo
é o surgimento de um novo conceito de padaria,
que oferece serviço de buffet no café-da-manhã,
no almoço e no jantar , além de>vender diversos
produtos de conveniência.

A FORÇA DO ARCO-ÍRIS
Cada vez mais fortalecido, o mercado gay tem

se firmado como um segmento de relevância
para os setores de comércio, de indústria e de
serviços. Segundo o IBGE, estima-se que 10%
da população brasileira seja composta por ho-
mossexuais. Esse número representa cerca de
18 milhões de consumidores fiéis a determina-
das marcas e com alto poder aquisitivo. O ú l t i -
mo censo divulgado pelo Insti tuto de Pesquisa
e Cultura GLS revelou que o público gay gasta,



em média, 30% a mais do que o heterossexual,

além de estar presente em maior quantidade

nas camadas com alta renda - 36% são da clas-

se A, 47% são da B e 16% são da C.

Quebrando velhos tabus, muitos setores já

se arriscam no lançamento de produtos volta-

dos para atender a diversidade, como a Tecnisa,

que há três anos adotou a postura Gay Frien-

dly e tem obtido retornos lucrativos com esse

público. A construtora projetou novos imóveis

com alguns diferenciais que, segundo análise

da empresa, agradam esse exigente público: co-

zinha americana, banheira de hidromassagem,

ducha higiênica em todos os banheiros, closet,

acabamento de alto nível, espaço gourmet, aca-

demia, sauna e piscina com raia.

O conceito Gay Friendly surgiu nos Estados

Unidos em 1979. De lá para cá, muitas empresas

norte-americanas têm assumido essa tendência.

No Brasil, aos poucos, a economia vem aumen-

tando sua atenção a esse público. De acordo

com a G Travei Online, agência de viagens com

foco no universo gay, o carnaval carioca deste

ano contará com uma atração a mais: a chegada

do navio Celebrity Infinity, que terá em sua em-

barcação um público 100% formado por gays.

ASCENSÃO DO DINHEIRO DE PLÁSTICO

Em reação ao aumento do poder de consumo

em todas as camadas da sociedade, o merca-

do tem acompanhado a crescente substituição

dos meios de pagamento tradicionais, como o

dinheiro e o cheque, por uma moeda cada vez

mais massificada e aceita nos estabelecimentos

do País: o cartão. De acordo com o estudo In-

dicadores de Mercado, realizado pela Itaucard,

a participação do cartão de crédito na receita

da indústria duplicou nos últimos dois anos. Só

em 2008, o número de transações representou o
dobro do volume de cheques compensados.

Um dos motivos desse crescimento é a po-
pularização do meio de pagamento eletrônico
entre a classe C. Segundo a pesquisa Tracking
de Cartões, do Ibope Inteligência, há uma mé-
dia de 1,4 cartão por portador - número bem
próximo à média de plásticos por consumidor
da classe A, que é de dois cartões.

O balanço anual apurado pela Alshop (As-
sociação de Lojistas de Shopping), no final de
2008, também serviu para confirmar a tendên-
cia desse segmento. Segundo dados divulgados
pela entidade, 65% das compras realizadas no
último Natal foram feitas com cartão de crédito
e de débito. Já as transações efetuadas com di-
nheiro e cheque somaram apenas 20%.

A sabedoria popular que diz que a mulher
gasta mais do que o homem definitivamente vi-
rou lenda. Pelo menos, em relação ao mercado
de cartões de crédito. Segundo o Ibope Inteli-
gência, o número de homens que usam o plás-
tico como forma de pagamento é 26% maior
do que o de mulheres. O estudo revela outra
tendência: os "gastões" são formados, em sua
maioria, por homens paulistas com idade igual
ou superior a 50 anos pertencentes à classe A.

De acordo com Aldemir Bendine, presidente
da Abecs, o cenário que engloba os meios de pa-
gamento passa por importantes transformações
e adequações ao novo perfil do consumidor. "A
indústria de cartões se prepara há algum tempo
para atender aos novos nichos, como o crescen-
te segmento jovem e o da melhor idade. Outra
tendência é a substituição dos meios de paga-
mento. Cada vez mais, os consumidores estão
optando por utilizar o cartão como instrumento
de crédito, graças a fatores como praticidade, se-
gurança e controle financeiro", conclui.
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