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Automóvel comprado, filhos formados, casa
quitada, muito tempo livre e alguma disponi-
bilidade financeira. O público maduro reúne,

como poucos, características favoráveis ao consu-
mo, mas raras empresas atentam para essa realida-
de. "Não existem veículos específicos, apenas seg-
mentação de conteúdo. Você acaba falando com o
público na mídia mais geral mesmo, buscando con-
teúdos de mais relevância. Porque não tem massa
crítica de veículos para segmentar não", afirma
Janete Reis, diretora de mídia da Rino Publicidade.

Talvez seja uma falha de percepção, arrisca.
"Sempre fomos um país jovem. A Europa é que
representava a população mais velha, uma coisa
longe de nós. Mas essa faixa etária vem ganhando
muita representatividade. Já são 19 milhões de
pessoas, 10% do país. O olhar do mercado virá."

A pouca atenção recebida das marcas é de
fato incompatível com -a importância do grupo.
A fatia mais velha da população cresceu acima
do dobro da média nacional, informa o IBGE. A
entidade também aponta que, em 53% dos lares
onde estão presentes, os idosos respondem por
mais da metade da renda familiar. A combinação
de recurso e convívio explica sua autoridade
doméstica. "Muitas vezes são eles que decidem
as compras da casa, influenciam as escolhas de
filhos e netos. E dividem com amigos suas opi-
niões sobre os serviços", avalia Janete.

Além da percepção desatualizada, a hiperva-
lorização da mocidade também pode ser culpada
pela ausência de campanhas adequadas à terceira
idade. "Este público não gosta de ser lembrado
de que é idoso, isso não tem nenhuma conotação
favorável no nosso universo social. Ao contrário
do Japão, aqui o único exemplo positivo é aque-
le do jeans velho e desbotado. Então fica difícil
para a marca se posicionar nessa cultura tão
voltada para a juventude." Janete observa que
poucos diários oferecem conteúdo específico,
apesar de haver interesse e tempo para o consu-
mo de jornal. "Revista, então, é mais raro ainda",
considera. "O público maduro compõe a massa
de leitores, mas as revistas não são para eles."

Enquanto os impressos deixam escapar senho-
ras e senhores, os meios eletrônicos recebem toda
a atenção. "A TV faz parte do cotidiano, como em
qualquer grupo. A maior diferença é em rádio AM,
com mais penetração que a média", conta a direto-
ra de mídia. "Há uma divisão por gênero, com
homens ouvindo noticiário e futebol e mulheres
mais ligadas aos comunicadores tradicionais, pro-
gramas matutinos e religiosos. Mas as variações



passam por segmentação socioeconômica, o com-
portamento depende mais da renda que do sexo."

Acesso à internet também é uma questão
mais econômica do que de gênero. "O Ibope fala
em 350 mil internautas acima dos 6o anos. Não
é tão expressivo, mas está crescendo, a rede é
um facilitador de relacionamentos. Quando você
se aposenta, perde o convívio diário do trabalho,
é difícil manter os laços. Agora, quem hoje tem
50 e vai se aposentar em dez anos vai ter a inter-
net integrada à sua vida muito mais do que
quem tem 6o anos hoje, e dez anos atrás não
usava tanto." Quanto aos sites por onde navega
o target, Janete indica principalmente as redes
sociais. "O que motiva o uso é falar com o filho,
não buscar notícia. Tem muita comunidade no
Orkut, por exemplo." A multiplicidade de perfis,
por outro lado, é a mesma encontrada em outros
públicos. "Você tem desde a vovó do tricô até a
senhora que conhece alguém na internet e se
muda para outro Estado para morar com ele."

O que os une, além dos cabelos brancos, é a rejei-
ção aos estereótipos comumente vistos nas campa-
nhas. "Eles não querem ser retratados na alegoria do
velhinho feliz, da senhora ranzinza. O personagem
sempre serve a uma piada, é uma representação.
Não existem atitudes corriqueiras, até parece que a
partir dos 6o ninguém compra carro ou toma cer-
veja!", sublinha Janete. Um bom exemplo de abor-
dagem diferenciada foi uma peça recente da
Havaianas para TV, na qual uma senhora dava a
entender à neta, de maneira bem-humorada, que
sexo casual não é um problema. Houve quem se
sentiu ofendido e, diante dessas reclamações, clien-
te e agência tiraram a peça do ar. Reaproveitaram,
no entanto, a mesma atriz numa segunda peça, em
que recomenda, com notebook ao colo, uma visita
ao site da empresa aos que gostaram da propaganda
- onde o vídeo original continua disponível -
reforçando o lado "moderninho" da idosa.

A diretora da Rino afirma que o target não
apresenta resistência à propaganda, e que o nó
está na falta de identificação. Se o produto é dese-
nhado para o público mais velho e a campanha é
verossímil, os resultados compensam. Ela exem-
plifica com um case da própria agência. "O Banco
Cruzeiro do Sul tem um cartão de crédito especí-
fico para aposentados e pensionistas. A comuni-
cação direciona para o call center. A resposta é
imediata! Eles reagem e reagem depressa. Tarefa
inglória é pescá-los com um produto para todo
mundo. Mas quando a oferta é explícita e a propa-
ganda respeita, o target responde. E bem."
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