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Consumidores acima dos 60 anos têm hábitos de compra específicos, que mostram o 
quanto estão longe de serem aprendizes nas relações comerciais. Mas, apesar do 
bom potencial desse nicho, existem poucas ações destinadas a ele 

 
O cabelo perdeu a cor de antes, a pele diminuiu 
a elasticidade e o físico apolíneo já é parte do 
passado. No entanto, a disposição é tanta ou 
maior do que a de décadas atrás. Assim é o 
consumidor da terceira idade. O conceito, 
baseado na gerontologia, enquadra as pessoas 
que passaram de seus 60 anos e carregam todos 
os sinais de quem já viveu boa parte da vida. 
Apesar desses sinais nítidos de envelhecimento, 
esse público experiente tem muito o que ensinar 
às empresas que estão procurando segmentos 
de mercado onde possa haver boa rentabilidade. 
As pesquisas de mercado sobre esse nicho 
apontam que ele possui potencial de consumo de 
R$ 7,5 bilhões, o dobro da média nacional. 
Segundo o IBGE, o Brasil conta hoje com 19 
milhões de idosos e é a faixa etária que mais 
cresce no País. É o grupo que tem obtido a 
melhor renda dos últimos dez anos e mais de 
70% dele costuma sair de casa todos os dias, 
seja para compras, passeios ou alguma atividade 
social. 
 
Mesmo com tal potencial, há poucas estratégias 
de empresas para eles, o que mostra que há 
pouca compreensão sobre seus gostos e 
necessidades. O erro inicial pode estar no 
conceito. Nem todos gostam de serem chamados 
de terceira idade. O termo foi cunhado de acordo 
com definições da Organização Mundial da Saúde 
por meio de uma classificação cronológica. Eles 
viveram mais de 60 ou 65 anos, dependendo do 
estágio de desenvolvimento do país e das 
condições do aparelhamento oficial de saúde. 



  
 As habilidades regenerativas são limitadas e há 
realmente mudanças físicas e emocionais que são 
típicas desse tempo de vida. Doenças como a 
osteoporose e o mal de Alzheimer são uma 
preocupação constante. Mas a cada dia essas 
pessoas mostram que são, na verdade, a melhor 
idade. 
 
Em geral, eles estão com a vida financeira estável. 
Possuem uma renda vinda de investimentos e 
aplicações em Bolsa de Valores feitos anteriormente 
e que garantem uma boa entrada de capital todo 
mês. Boa parte ainda conta com aposentadorias 
razoáveis conseguidas com suas antigas atividades 
profissionais, que foram exercidas em uma época de 
emprego farto e boa remuneração. As despesas, por 
outro lado, são menores. Os filhos estão criados e já 
moram longe de casa. Além disso, a idade trouxe a 
experiência necessária para que os gastos sejam 
feitos com mais parcimônia. 
 
Não que eles evitem comprar. Apenas direcionam o 
dinheiro das compras para outras atividades. Essa 
melhor idade adora gastar com lazer. Viagens ou um 
agradável jantar em seu restaurante preferido 
costumam ter prioridade sobre as compras de 
impulso diante de uma prateleira de supermercado 
cheia de embalagens chamativas. Cosméticos, 
perfumaria, roupa e presentes também estão 
sempre no carrinho de compras. É uma 
forma de mostrar que estão com o espírito elevado, 
apesar das rugas aparentes. 
 
“Eu nunca compro só o que preciso, sempre saio de 
uma loja com algo a mais que não estava 
planejado”, comenta a ex-publicitária Elisabeth 
Buny. Para ela, o hábito de consumo vai muito além dos itens de necessidade 
básica e sempre há uma disposição de comprar algo fora do planejado. “As coisas 
desnecessárias são as mais interessantes”, brinca. 
 
Esse comportamento tem ligação íntima com suas atividades sociais. Ela tem mais tempo para 
se dedicar a passeios, hobbies e visitas aos  amigos. Assim, praticamente cada visita ao 
comércio rende um presente, uma lembrança do passeio, um presente para a próxima reunião 
na casa de amigas ou algum item novo para a prática de seu esporte preferido o golfe. 
 
Os consumidores da melhor idade gostam de ser reconhecidos como bons clientes. “Quando 
uma loja me atende mal, nunca mais vê minha cara”, ensina Elisabeth. Não gostam de serem 
seguidos insistentemente na loja, gostam de ter liberdade para escolher, já que 
invariavelmente tem tempo de sobra para se dedicar às compras. No entanto, podem 
abandonar  o estabelecimento se tiverem de andar atrás de quem possa lhe dar informações 
sobre o produto. Odeiam filas ou qualquer outro tempo de espera. Por isso, um atendimento 
específico é essencial. 



Gostam de comodidade, por 
isso os shoppings centers 
estão entre seus lugares 
preferidos. Ar-condicionado e 
estacionamento são quase 
uma exigência. “Para mim, um 
manobrista chega a ser um 
item de primeira necessidade”, 
aponta Beth. 
 
Esse tipo de consumidor 
começa a ganhar importância 
no Brasil, um país acostumado 
a ser chamado de jovem, mas 

que não notou a evolução da sua faixa etária. Eles são assíduos e costumam ser fiéis às 
marcas que proporcionam boa experiência. Comprar tem íntima ligação com qualidade de vida 
e o preço, apesar de bem avaliado, perde força na decisão de compra frente ao bom 
atendimento. 
 
Fonte: Consumidor Moderno Novarejo, mar./ abr. 2010. Disponível em: 
<http://cmnovarejo.com.br>. Acesso em: 27 maio 2010. 

 


