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Eu sou vovô.
Você também?
PESQUISA INÉDITA MOSTRA MUITAS OPORTUNIDADES PARA AS
INDÚSTRIAS E OS SUPERMERCADOS GERADAS PELO ENVELHECIMENTO
DA POPULAÇÃO DO PAÍS, QUE TERÁ EM 2020 NADA MENOS QUE 25% DE
SEUS HABITANTES COM MAIS DE 50 ANOS
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Eu sou vovô? Você também é? Esta se-
rá uma pergunta muito comum entre os
mineiros a partir de 2020. Afinal, pela

primeira vez na história do Brasil a parcela da
população com mais de 50 anos vai superar em
quantidade aquela que tem entre 0 e 25 anos
de idade. Essa parcela via representar 25%
da população brasileira que já estará próxima
de 200 milhões de habitantes. Ou seja, só os
maduros serão cerca de 50 milhões de pesso-
as no Brasil, ou seja, cinco vezes mais que a
população total de Portugal (crianças, jovens,
adultos e idosos somados).

A derrota dos mais jovens começou ao final
dos anos 80. Em 1980, os de 0 a 25 anos ga-
nhavam de todos em quantidade. Em 2005, já
passaram a perder em quantidade para a faixa
entre 15 e 30 anos e, em 2020, vão ser derro-
tados pelos maiores de 50 anos, decretando-se
o fim da imagem de que o Brasil é um país de
jovens. Na verdade, sempre com o uso dos
números e projeções divulgadas pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ve-

rifica-se que em 2020, 25% da população terão
entre 0 e 25 anos, 35% entre 25 e 35, 15% de
35 a 55 anos e 25% acima de 56.

A consequência dessa revolução demográfi-
ca já está sendo sentida pelas indústrias e vare-
jistas que têm o hábito de monitorar o mercado
mais perto. Muitas indústrias começam a rever
seus portfólios, assim como supermercadistas a
adequarem o layout de lojas, adaptarem o mix e
implantarem novos serviços. A pesquisa é uma
das ferramentas que essas empresas utilizam
para confirmar e prever tendências e um dos
institutos mais capacitados do País, inclusive de
renome internacional, é a Nielsen. Em 2009, o
instituto fez uma ampla sondagem que, a pedido
da AMIS, passou por um corte regional (Minas,
Espírito Santo e interior fluminense), agora divul-
gado. Esta é a chamada Região II, da Nielsen.

Pela primeira vez, os consumidores maduros
(maiores de 56 anos) desta região são conheci-
dos em suas características de comportamento
de compra. Confira a seguir e faça os ajustes
necessários às estratégias de sua empresa.





Os consumidores

maduros se

destacam no

consumo de

produtos de

apelo ligado a

saudabilidade,

tais como água

de coco e sucos

naturais

Embora pelo tamanho da população da re-
gião II a parcela de consumidores maduros de
classes A e B seja grande e maior do que de
muitas outras regiões, quanto ao poder aqui-
sitivo ela acaba perdendo em percentual para
a média nacional. Enquanto no Brasil como um
todo, os A + B maduros são 28% da população,
na região II, são 22%. Os maduros C também
perdem: 4 1 % na média brasileira e 37% na re-
gião II. Só vão ganhar dos D + E. No Brasil são
31%, na região 41%. Em resumo: os maduros
de Minas, Espírito Santo e interior do Rio são
mais pobres que os maduros na média nacio-
nal, porém, a quantidade de maduros A + B , por

causa do tamanho da população mineira, ajuda

a contrabalançar, tornando o mercado da região

atrativo para quem tem quer ter sucesso com a

parcela que mais cresce na população. Portan-

to há espaço tanto para lojas voltadas para a

população de menor poder aquisitivo como as

ligadas a pessoas de alto poder.

Se a renda do maduro da região II é menor que
a da média nacional, por outro lado, o gasto dele
com outras pessoas, é menor, o que provavelmen-
te faz sobrar mais dinheiro no bolso. Enquanto a
média nacional de famílias de pessoas maduras
é de três integrantes por família está em 55%, na
região II, ela atingiu 60%. Isto representa que muito
mais da metade dos maduros moram em lares
formados por ele e mais duas pessoas, no máxi-
mo. E em muitos casos, pelo menos duas pessoas
da família produzem renda, via aposentadoria ou
outras atividades económicas.



Os maduros da região II são notadamente
monoparentais (pai ou mãe com filho ou filha)
com 36%, independentes (moram sozinhos)
com 34%, ou casal com um filho entre 18 e 29
anos (15%). É uma característica que se difere
da média nacional, em que os independentes
representam 38%, os monoparentais, 29% e
os casais com filhos adultos, 16%. Isto quer
dizer que na decisão das compras na região
II participam mais pessoas e pode haver uma
frequência maior de membros da família na
loja, acima da média nacional.

Os maduros da região II são batalhadores
e conscientes. Lutam por sua renda e a usam
com muita consciência, acima da média na-
cional. São 68% na região II contra 37% na
média nacional. Os "fashion" (aqueles que não
resistem a impulso) são apenas 5% na região,

assim como os chamados consumidores ma-
duros bem-sucedidos (que têm alta renda e
compram o que que querem sem sofrer), restritos
a 3%. Assim, pelo perfil de estilo de vida, os
maduros da região II são menos fieis a marcas
e a lojas, estão sempre à procura da melhor
relação custo-benefício e não se importam de
visitar os pontos de venda mais vezes para
conseguir seus objetivos.

Os maduros estão bem acima dos consu-



É expressiva a participação dos consu-
midores maduros da região II na compra de
alguns itens. Em todos eles o crescimento
do grupo de maduros está acima de 10%. Por
exemplo, enquanto o aumento médio do con-
sumo de bronzeador/protetor solar foi de 26%

midores de outras idades quando o assunto é a
posse de alguns bens de conforto e informação.
Por exemplo: passam em 27% na posse da má-
quina de lavar louça, 12% no aspirador de pó,
11% na assinatura de jornais, 10% no ar con-
dicionado e 10% no freezer. É uma boa opor-
tunidade para o mix de limpeza e de alimentos
congelados. E quem tem freezer, geralmente
tem forno de micro-ondas também.

Alguns itens se destacam na cesta de
compras dos maduros sobre todas as demais
idades. O consumo de água de coco é 18%
acima da média das demais idades. O de chá
pronto para consumo 43%! Estão preocupados
também com a nutrição e consomem bebidas
à base de soja em uma relação 14% acima da
média dos outros segmentos etários. Usam
mais inseticida (9%) e água mineral (9%). Café
solúvel também vai bem, com 51% a mais que
nas demais idades. Vale a pena conferir como é
que estão estes produtos na sua loja.

Os consumidores maduros passaram de um
crescimento vendas de 11% em 2008 para
18% no consumo de leite fermentado. No ce-
real matinal, pulou de 7% para 11%. A compra
de shampoo cresceu 3% acima da média das
demais idades no mesmo período e a de café
solúvel 4%. Isto mostra que vale a pena dar
atenção a alguns itens do mix quando for pos-
sível avaliar com mais precisão a população
que frequenta ou pode passar a ir à loja, se
atraída.



na média da população, entre os maduros da

região II, atingiu 42%. 0 mesmo vale para o

cereal matinal, com 2% para a média geral e

crescimento de 29% para os maduros. Veja

também o item concentrado de limpeza: 3%

frente a 15% e âmaciante, 6% contra 12%.

A pesquisa da Nielsen mostrou que os
consumidores maduros em 100% fazem com-
pras em supermercados. Porém, nem tudo
para seus lares é comprado exclusivamente
lá. Os supermercados ganham apenas dos
bares e das mercearias. Mas estão compe-
tindo diretamente com o atacarejo, a venda
porta a porta, as drogarias, as perfumarias
e as padarias. A pesquisa não contemplou o
item açougue. 0 porta a porta e o atacarejo
têm sido os mais agressivos na captura do
maduro da região II. Parte da explicação pode
ser dada pelo perfil batalhador e consciente
deles, sempre à procura de oportunidades e
dispostos a pesquisar e testar.



dústrias e aos supermercados: seja rápidos e
se adaptem às novas necessidades de seus
consumidores.

A médica Emília Darwich Apgaua, oftal-
mologista do Hospital Arapiara e Unimed-BH,
por exemplo, diz que o mundo ainda é feito
e pensado para os jovens. Ela lembra que a
população mundial está envelhecendo e que o
Brasil não está fora dessa estatística. "O idoso
quando vai a um supermercado sem os óculos,
por exemplo, não consegue ler as informações
que estão nas embalagens e tem que pedir
ajuda a outras pessoas para que o façam por
ele", comenta a médica.

A médica reforça que a sociedade precisa re-
pensar sua opção pelos jovens, pois o perfil etário
está mudando e muito. Ela lembra que o idoso
alcançou uma longevidade maior, com mais saúde.
Ela relata que atende vários pacientes com 80, 90
e até 100 anos de idade em plena forma física e
mental. "Quase não existe mais um limite de idade
para se fazer várias coisas que antes eram somen-
te os jovens que podiam, como navegar na inter-
net, dançar, viajar, praticar esportes, entre outros.
Um bom exemplo é o crescimento do turismo da
Terceira Idade que vem, cada dia mais, ganhando
espaço nas agências", assinala.

E isso se deve a vários fatores, entre eles
a alimentação mais saudável. Antigamente, re-
lembra a médica, só se conseguia encontrar
nos supermercados as frutas da época. "Hoje
temos todos os tipos de frutas em qualquer es-
tação do ano, alimentação mais barata, variada
e em grandes quantidades".

Mas é sempre bom lembrar que, mesmo
com toda longevidade, eles requerem alguns
cuidados e atenção. "E o idoso que tem co-
nhecimento, tem fome de viver e vice-versa",
ressalta. "Os empresários da indústria e do
setor de supermercados devem pensar mais
nessa faixa-etária, zelar e valorizar mais essas
pessoas, assim como tem sido feito nas cultu-
ras orientais", sugere a médica.

Itens da chamada
dieta mediterrânea,

como o azeite,
conquistaram os

consumidores
maduros, que

usufruem hoje de
uma longevidade

nunca imaginada por
seus avós

specialistas e os próprios consumidores
referendam a pesquisa- Nielsen/AMIS e
fazem questão de dar um recado às in-

Ela afirma ainda que é comum, a partir
dos 40 anos de idade, que algumas pessoas
tenham uma certa dificuldade para enxergar
e que isso faz parte do processo natural do
envelhecimento do corpo. A sugestão da oftal-
mologista então é de melhorar as informações
introduzindo um folheto com letras maiores ou
talvez amplificando a imagem do produto.



Na página ao lado,
produtos que os
consumidores maduros
compram bem mais
que os de outras
idades: integrais como
um macarrão da Vilma,
chá pronto para beber,
água mineral, produtos
a base de soja e café
solúvel

A oftalmologista Emília
Darwich Apgaua:
"Os empresários da
indústria e do setor de
supermercados devem
pensar mais nessa faixa-
etária"

Maria Madalena Silva de Paula, 65 anos e José
Luís de Paula, 72, pais de quatro filhos e avós de
seis crianças é aquele que se pode chamar de ca-
sal da nova geração de idosos do Brasil. Até pouco
tempo atrás Maria Madalena era enfermeira par-
ticular especializada nos cuidados com bebes e
idosos. Praticantes da caminhada diária, o casal se
preocupa também em manter uma alimentação
bem saudável e a mente afinada pela prática de
atividades que estimulam o cérebro.

Dona Lia, como é mais conhecida conta
que ela e algumas amigas se encontram diaria-
mente para conversar e tecer. É uma atividade
prazeirosa e ao mesmo tempo estimulante,
segundo ela. Além disso, as caminhadas com o
marido e a alimentação rica em fibras, verduras
e frutas vem fazendo com que o casal tenha
uma aparência saudável, distante daquelas que
os avós tinham antigamente.

Recentemente Dona Lia ficou sabendo que
tem um pequeno problema de artrose identifica-
da pelo seu médico e que indicou a ela, exercícios
de hidroginástica. "Vou começar em breve a fazer
também a hidroginástica, assim que retornar de
uma viagem que farei na próxima semana com
meu marido para o Rio de Janeiro para visitar um
de nossos filhos", comenta Dona Lia.

"Nossos filhos", observa a médica, "vivem
um mundo muito melhor no que se refere à
saúde; estamos criando "puras sangues". Te-
mos vacina para todas as doenças, acabamos
com as doenças infantis, a água que bebemos
hoje é fluoretada e com isso diminuímos as
cáries, temos alimentos baratos e em profusão.
Portanto, viveremos mais e melhor. Devemos
pensarbem e procurar atender melhor os ido-
sos de hoje e os de amanhã", reflete.

Por causa desse probleminha a enfermeira
conta que quando vai a um supermercado e
precisa pegar algum produto nas partes mais





Os consumidores
maduros compram 7%
a mais de tintura para
cabelo que os demais
grupos de consumo

baixas das gôndolas é sempre o marido que
faz essa tarefa, principalmente se a mercadoria
é pesada, como arroz, açúcar etc. Dona Lia
sugere aos donos de supermercados que não
coloquem os produtos tão baixos que obriguem
as pessoas a ficarem agachadas para pegá-los,
seja ele qual for.

Outra sugestão da dona de casa se refe-
re ao"tamanho das letras das embalagens.
"As informações nutricionais, por exemplo, são
minúsculas. Deveriam criar uma "bula" como

Para Maria Adélia Duarte Moreira ou Dona
Déia, a vida aos 73 anos de idade está apenas
começando. Cinco anos depois que perdeu o
marido e com os três filhos já casados, ela dei-
xou de lado a tristeza e investiu num notebook.
Em uma visita à casa do neto que morava em
São Paulo pediu que ele a acompanhasse na
compra de um bom computador. A ideia era ter
um equipamento que pudesse levar para onde
quisesse, com boa capacidade para arquivar
fotos da família e ainda navegasse na internet.

Dona Déia nunca havia aprendido sequer
datilografia. Esse, no entanto, era um grande
desafio para ela. Tratou logo de comprar o me-
lhor equipamento, com direito a até a webcam,
que ela aproveita bem para conversar com os
filhos e netos. Aprendeu tudo em pouco tempo
e hoje faz compras, inclusive pela própria in-
ternet em sites como Americanas, Ponto Frio,
entre outros.

Quanto à saúde, ela cuida direitinho. Fre-
quentemente vai ao médico, faz caminhadas
diárias, alimenta-se somente de comidas sau-
dáveis, de preferência naturais, e diz que ter
amor e compaixão pelas pessoas também faz
bem à saúde, tanto mental quanto física. A
próxima meta de Dona Déia é fazer uma nova
viagem internacional. Já esteve na Argenti-
na, mas agora quer conhecer a Europa, de
preferência os países onde os netos fizeram
intercâmbio e conhecer de perto as belezas dos
lugares que só vê em fotos arquivadas em seu
computador.

Exemplos de pessoas com mais de 65 anos
não faltam para ilustrar como o idoso brasileiro
vem conquistando, a cada dia, essa vida saudá-
vel com mudanças evidentes de hábitos de con-
sumo, preocupação com a saúde e a cultura.

0 empresário Marcos Morrone, sócio da

fazem com os remédios, porém em letras de
fácil leitura, ou um folheto explicativo, quem
sabe", pensa ela.



Design Novarejo, escritório especializado em
operações de varejo - projetos de layout, pre-
cificação e cartazeamento, comunicação visual,
merchandising e ambientações no PDV, locali-
zado em São Paulo, acredita que a preocupação
com os consumidores maduros está crescendo
nos supermercados.

Ele diz que maioria dos projetos do escritório
tem registrado essa preocupação. "Quando de-
senvolvemos os layouts procuramos colocar os
produtos na altura dos olhos e das mãos para
facilitar o acesso de todos. Porém, nem todos
podem ficar nesses espaços privilegiados. Mas
os funcionários das lojas são treinados para
que, quando solicitados, não só indiquem onde
estão os produtos como para pegá-los para os
consumidores", afirma o executivo.

Marcos Morrone lembra que hoje, todo tipo
de consumidor é precioso e levado em conside-
ração no momento que desenham uma loja. E,

desde a carga de iluminação, o layout, os carta-
zes de preço (tipo de letra, tamanho, a forma de
escrever e o posicionamento), as etiquetas de
preço de gôndola (tamanho das letras, núme-
ros e cores), até as vagas de estacionamento
preferenciais, os checkouts preferenciais com
sofás ao lado da fila, espaços adequados nos
crediários, os pontos de degustação, entre ou-
tros itens são levados em conta.

"Estamos sempre pesquisando e procu-
rando atender as pessoas com necessidades
especiais no sentido de dar o maior conforto
quando ela visita um ponto de venda". A De-
sign Novarejo tem como clientes as redes:
Walmart, Carrefour, Extra, Coop, Mambo, Te-
lha Norte, Leroy Merlin, C&C e as indústrias,
Disney, Colgate, Kraft Foods, Reebok entre
outros, além de diversos projetos em redes
varejistas na França, Angola, Argentina, Para-
guai, Uruguai e Colômbia.

Maria Adélia Moreira,
que aos 73 anos, "surta"

na internet, inclusive
fazendo compras on line

Text Box
Fonte: Gôndola, Belo Horizonte, ano 16, n. 177, p. 42-53, jul. 2010.




