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Cide - Pagamento da Contri-
buição de Intervenção no
Domínio Econômico cujos
fatos geradores ocorreram
no mês de março/2010:
● Incidente sobre as importân-
cias pagas, creditadas, entre-
gues, empregadas ou remetidas
a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de royalties ou
remuneração previstos nos res-
pectivos contratos relativos a
fornecimento de tecnologia,
prestação de serviços de assis-
tência técnica, cessão e licença
de uso de marcas e cessão e li-
cença de exploração de paten-
tes. Código: 8741
● Incidente na comercializa-
ção de petróleo e derivados, gás
natural e seus derivados e ál-
cool etílico combustível (Cide-
Combustíveis). Código: 9331

Cofins/CSL/PIS-Pasep - Re-
tenção na Fonte
● Recolhimento da Cofins, da
CSL e do PIS-Pasep retidos na
fonte sobre remunerações pa-
gas por pessoas jurídicas a ou-
tras pessoas jurídicas (Lei no
10.833/2003, arts. 30, 33 e 34),
no período de 16 a 31.03.2010.
Cofins/PIS-Pasep – Reten-
ção na Fonte - Autopeças
● Recolhimento da Cofins e do
PIS-Pasep retidos na fonte so-
bre remunerações pagas por
pessoas jurídicas referentes à
aquisição de autopeças (art. 3º,
§§ 3º, 4º, 5º e 7º, da Lei no
10.485/2002, com a nova reda-
ção dada pelo art. 42 da Lei no
11.196/2005), no período de 16 a
31.03.2010.

Melhor idade

PERFIL

“C ompleto 70
anos em junho,
mas me sinto
como se tives-

se 40 anos.” A frase da cozi-
nheira aposentada Margarida
Estanislau da Silva, separada,
mãe de três filhas e avó de seis
netos, resume o entusiasmo

de uma geração que está vivendo
por mais tempo – com saúde – e
ainda tem muitos sonhos de con-
sumo.

Com renda mensal de R$ 3,4
mil, Margarida tem casa própria,
carro, e leva uma vida que passa
longe da imagem que se tem de
uma senhora de 70 anos.

Ela faz duas horas de acade-
mia três vezes por semana, toda
semana sai à noite para dançar,
vai frequentemente ao shopping
center almoçar e fazer compras
e não adia uma ida à cabeleireira.
“Sempre trabalhei no passado.
Agora é a hora de cuidar de
mim”, diz Margarida.

Ela não faz por menos na hora
de gastar, especialmente no su-
permercado. Mesmo morando
sozinha, deixa entre R$ 500 e R$
600 por mês no supermercado.
“Compro tudo que faz bem para
saúde.” Na sua lista estão azeite
importado, queijos, leite desna-
tado, doce de leite e muitas fru-
tas. Ela se orgulha de não gastar
quase nada com médicos e remé-
dios. Tanto é que não paga ne-
nhum plano.

“Tenho bronca de plano de
saúde”, diz Margarida, que che-
gou a ter um, por insistência dos
filhos, mas decidiu cancelar. Ex-

funcionária da Escola Paulista
de Medicina, hoje, quando preci-
sa, ela usa o hospital da institui-
ção e se acha bem atendida. Com
o dinheiro do plano de saúde que
deixou de pagar, conta que fez
uma poupança e comprou um
apartamento melhor.

“Sou muito agitada, gosto de

estar em movimento”, diz Mar-
garida, que, no ano retrasado, an-
tes de mudar de casa, fez viagens
para o Nordeste, Serra Negra e o
Parque Beto Carreiro.

Agora, ela se prepara para reali-
zar mais um sonho de consumo.
“Já comprei computador para as
minhas duas netas e agora quero

um para mim, mas quero um
daqueles modernos, bem pa-
ra frente”, planeja.

Antes de comprar o compu-
tador, ela quer fazer um curso
de informática para saber me-
xer no equipamento. Pesqui-
sa do Instituto Somatório
mostraque o uso de informáti-
ca é restrito entre a população
da terceira idade: 84% deles
não usam computador. / M.C.
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Margarida Silva
APOSENTADA
“Sempre trabalhei, agora é a
hora de cuidar de mim”

“Compro tudo o que faz bem”

“Tenho bronca de plano de
saúde”

AOS 70 ANOS,
UMA ROTINA DE
ADULTO JOVEM
Cozinheira aposentada tem casa própria e carro,
faz ginástica, viaja e vai aprender informática

Renda da 3ª idade atinge R$ 7,5 bilhões por mês
Pesquisa do Instituto Somatório revela que 93% dos idosos têm renda própria e contribuem, em média, com 71% do orçamento familiar

● Participação
O Brasil tem hoje 18 milhões de
habitantes com mais de 60 anos
de idade, mais de 10% da
população total. Até a metade
deste século, serão 64 milhões
de pessoas dessa faixa etária,
cerca de 30% da população.

● Sexo
As mulheres são a maioria da
população brasileira da terceira
idade. Entre os que têm mais de
60 anos, 56% são mulheres e
44%, homens. A menor
expectativa de vida dos homens
é provocada por questões de
saúde ou morte violenta.

● Escolaridade
O nível de escolaridade da
população brasileira com mais
de 60 anos de idade não passa
de quatro anos de estudo. Nos
centros urbanos, no entanto,
essa média sobe para sete
anos. O indicador recua nos
grupos com mais idade.

● Vida nova

Agenda IOB

Plano. ‘Agora quero comprar um computador’, diz Margarida

Márcia De Chiara

Com dinheiro no bolso, tem-
po livre e autonomia para gas-
tá-lo, o potencial de consumo
dos brasileiros que já passa-
ram dos 60 anos começa a cha-
mar atenção. Pesquisa recém-
concluída sobre o mercado da
terceira idade, do Instituto So-
matório, revela que essa faixa
etária tem renda mensal de R$
7,5 bilhões, que corresponde a
15% dos rendimentos dos do-
micílios do País. Quase a totali-
dade dessa população (93%)
tem renda própria.

“A pesquisa quebrou vários es-
tereótipos negativos em relação
à população da terceira idade”,
afirma Marcello Guerra, diretor
do instituto de pesquisas e res-
ponsável pelo estudo. Ele faz re-
ferência à imagem do idoso de-
pendente financeiramente e
sem poder de decisão. A pesqui-
sa entrevistou cerca de 1.500 pes-
soas com mais de 60 anos, de to-
das as classes sociais, em dez cen-
tros urbanos do País, em outu-
bro do ano passado.

Um dos dados que chamam a
atenção é o papel que a popula-
ção com mais de 60 anos de ida-
de desempenha na renda fami-
liar. De acordo com o estudo, es-
se grupo responde, em média,
por nada menos do que 71% da
renda familiar total. Essa partici-

pação aumenta de forma signifi-
cativa quanto menor o poder
aquisitivo da classe econômica.

Na classe A, por exemplo, eles
contribuem para 55% da renda

familiar; na classe B, essa partici-
pação sobe para 59%; na classe
C, para 72%; na classe D, chega a
88%. A classificação social usada
pela pesquisa é o Critério Brasil
da Associação Brasileira das Em-
presas de Pesquisa (ABEP), que
considera não só a renda, mas a
posse de bens, as condições de
moradia e a escolaridade.

Além de ter papel fundamen-
tal no orçamento, a pesquisa
mostra que essa fatia da popula-
ção gasta mais com despesas cor-
riqueiras, como alimentação,
quando vive sozinha. Nos lares
dos sessentões solitários, o gas-
to com alimentação chega a ser
duas vezes maior do que a despe-
sa desse mesmo indivíduo quan-
do mora com a família.

De acordo com a pesquisa, a
despesa mensal com alimenta-
ção de um sênior solitário (soltei-
ros, viúvos e descasados) é, em
média, de R$ 281. Quando ele mo-
ra com a família ou parentes, o
desembolso cai para R$ 123.
Guerra explica que essa diferen-
ça decorre do fato de os solitá-
rios se darem ao luxo de consu-
mir produtos de marca.

Adolescentes. O quadro é se-
melhante quando se avaliam os
gastos com telefonia. Pessoas
com mais de 60 anos que moram
sozinhas gastam, em média, R$
66 por mês com telefone pelo fa-

to de terem uma necessidade
maior de se comunicar com pa-
rentes e amigos. Já quem vive
com a família ou parentes desem-
bolsa R$ 26, diz a pesquisa.

Os solitários da classe A, por
exemplo, chegam a gastar, em
média, R$ 189 por mês com tele-
fonia. Os que moram com a famí-
lia têm despesa mensal de R$ 56.

“Os solitários dessa faixa etária
gastam a mesma coisa ou até
mais que um adolescente com te-
lefone”, diz Guerra.

Hábitos. Ao contrário do que se
supõe, a população da terceira
idade tem, guardadas as devidas
proporções, hábitos de consu-
mo semelhantes aos mais jovens
e autonomia para isso. A enque-
te mostra, por exemplo, que 81%
dos entrevistados se declararam
totalmente independentes para
suas tarefas cotidianas.

Ir ao shopping, por exemplo,
faz parte da rotina: 30% dos en-
trevistados informaram que vão
às compras, porém, com uma fre-
quência menor do que os jovens.
Esse porcentual é mais elevado
entre as mulheres idosas (36%).
Viajar também é um dos desejos
de consumo: 64% dos entrevista-
dos declararam que costumam
fazer turismo.

Praticar alguma atividade físi-
ca diária ou semanalmente tam-
bém é mais comum do que se
pensa. A pesquisa mostra que
45% deles praticam algum exercí-
cio, seja em academia ou por con-
ta própria. Além disso, 56% dos
entrevistados informaram que
leem jornais e revistas.

Na opinião de Guerra, o merca-
do dos idosos é um filão ainda
inexplorado porque faltam pro-
dutos e serviços adequados.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 abr. 2010, Economia & Negócios, p. B7.




