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Jenny Rowland voltou para a 
casa de seus pais por seis meses 
após finalizar o segundo grau, 
enquanto procurava por um em-
prego. Quando o pai, de 90 anos, 
de Peter Radsliff deixar a clínica 
de reabilitação nas próximas se-
manas, ele irá retornar à casa de 
sua filha. E Rosemary Lichtman 
e seu marido construíram sua 
casa na Califórnia com um con-
jugado, já que os pais dela estão 
vindo de Saint Louis para morar 
com o casal e com os netos.

Todos eles são exemplos da 
crescente tendência de lares 
com moradores de diversas 
gerações. Hoje, 49 milhões de 
norte-americanos – quase um 
sexto da população – vivem em 
casas com essas características, 
de acordo com dados da Pew 
Research Center.

Aliado a isso, embora o nú-
mero de lares multigeracionais 
esteja crescendo desde 1980, 
o ritmo agora está mais rápido. 
Dados da Pew mostram que 
entre 2000 e 2009, a quantidade 
de domicílios com essa caracte-
rística avançou 33%. 

Essa tendência pode trazer 
grandes implicações para os 
anunciantes em diversas catego-
rias, que vão de bens para o lar 
a automóveis, de seguros a bens 
de consumo, o que traz a ne-
cessidade do mercado repensar 
questões como o tamanho dos 
produtos e a maneira como esses 
lares são alcançados pela publi-
cidade. E, claro, quais pessoas 
precisam ser atingidas. “Há mui-
tas oportunidades trazidas por 
essa tendência, e os anunciantes 
estão de olho”, diz Jenny, que é 
vice-presidente de planejamento 
da agência Trone.

Embora a alta taxa de de-
semprego e a crise imobiliária 
durante a recessão tenham 
desempenhado papel-chave 
para esse crescimento, o dire-
tor executivo da Pew Research, 
Paul Taylor, afirma que o cenário 
tem sido pintado há algumas 
décadas, guiado por mudanças 
culturais e demográficas como o 
crescente número de imigrantes 
e a alta na idade média com que 
as pessoas se casam.

“Uma coisa interessante so-
bre essa mudança é que ela vem 
de todos os lados. Mais adultos 
jovens estão voltando para casa, 
mais idosos vão para lares que já 
têm crianças e mais jovens estão 
indo para a casa de seus pais 
idosos”, afirma.

Publicidade para avós e netos
Crescimento na quantidade de lares com três gerações traz implicações para o mercado publicitário

Quem toma a decisão?
Amy Goyer, expert em ques-

tões multigeracionais da AARP 
(organização de assistência a 
pessoas com mais de 50 anos), 
afirma que o lar mais comum é 
aquele com um avô como chefe 
de família e seu filho mais velho 
que retornou ao lar, mas já com 
um filho. Uma situação trazida 
pela necessidade de economizar 
dinheiro. A segunda forma mais 
popular é um avô indo morar 
com seu filho adulto, que já tem 
filho, por questões relacionadas 
aos cuidados com idosos. 

Ela nota que há 2,5 milhões 
de avós que disseram em pesqui-
sas serem responsáveis pelas ne-
cessidades básicas de seus netos. 
Ou seja: eles são os tomadores de 
decisão. Mas isto, claro, depende 
muito de outros fatores, como 
quem controla o dinheiro, saúde 
e independência. “Como era essa 
relação anteriormente? Havia 
uma colaboração, ou uma era 
mais agressiva e assertiva? Ge-
ralmente, quem paga as contas 
tem voz mais forte, mas as coisas 
podem ser discutidas em grupo”, 
diz Phyllis Goldberg, especialista 
em relacionamento familiar.

A imobiliária Coldwell Banker 
já conta com essa nova realidade. 
“Vemos isso em nosso escritó-
rio. Muitas gerações no mesmo 
carro e buscando casas juntos. 
Eles tomam a decisão como 
uma família, especialmente se 
estão investindo juntos”, afirma 
a especialista em consumo da 
empresa, Diann Patton.

A empresa notou a tendência 
de lares multigeracionais e pes-
quisou essa questão junto a 2,3 

A consultoria Ameriprise 
Financial’s ainda não anuncia 
na mídia, mas boa parte de 
seus treinamentos internos 
se refere a questões ligadas 
às várias gerações sob o mes-
mo teto. A empresa sabe, 
por exemplo, que 60% das 
mulheres tomam conta de 
membros de outras famílias 
ou amigos, o que pode repre-
sentar a troca de emprego ou 
redução de horas trabalhadas. 
Os consultores da Ameriprise 
são instruídos a não apenas 
reconhecer a situação, mas 
ajudar estas mulheres a se-
rem financeiramente realistas 
diante do novo cenário. Outra 
mudança que ocorre nestes 
lares é a adoção de seguros 
de prazos mais longos, pois 
as pessoas aprendem com o 
exemplo do que ocorre com 
os mais velhos.

O segmento de tecnologia 
também precisa oferecer solu-
ções tanto para domicílios com 
diversas gerações quanto para 
familiares que vivem separados, 

Oportunidades na mão
mente não troca suas marcas 
favoritas. Mas eles adoram 
gastar dinheiro com seus ne-
tos (cerca de US$ 50 bilhões 
por ano). Essas crianças, cha-
madas de Milennials, são sur-
preendentemente similares a 
seus avós, pois cresceram em 
tempos prósperos que acaba-
ram abruptamente.

Acrescente-se ainda que 
este público, embora tenha se 
juntado por questões financei-
ras, acaba tendo receitas mais 
seguras do que de solteiros 
ou recém-graduados. Por isso, 
livros, brinquedos, viagens e 
carros podem ser oferecidos 
para todos, de acordo com Ro-
bert DiLallo, diretor da Gran-
dparent Marketing Group. 
“Estamos diante de uma volta 
ao normal. Nos anos 20 e 30 
do século passado, era comum 
para os pais viverem com seu 
filho adulto na casa dele. O 
movimento de jovens adultos 
saírem de casa após os estudos 
foi algo criado na geração Baby 
Boomer”, analisa. 

mas que se ajudam uns aos outros, 
segundo apontou Peter Radsliff, 
CEO da Presto. A empresa tra-
balhou com a Hewlett-Packard 
para criar a impressora Printing 
Mailbox, que pode receber e-mails 
e fotos de computadores distantes 
e imprimi-los. O produto permite 
que as pessoas de mais idade 
e que não usam computadores 
possam receber material de seus 
filhos e netos. 

Do lado dos produtos, os 
anunciantes do setor financeiro 
poderiam criar algo que ajudasse 
as famílias a gerenciar seus orça-
mentos e dividir despesas. E as 
empresas alimentícias poderiam 
anunciar comidas saudáveis para 
a família e que tivessem apelo 
para todas as idades.

Desse modo, poderiam atin-
gir a geração Baby Boomer 
(pessoas nascidas no período 
após a Segunda Guerra Mundial, 
cuja riqueza representa 80% do 
total do País, de acordo com a 
Grandparent Marketing Group. 
É um grupo geralmente relegado 
a segundo plano, pois teorica-

mil corretores. Dentre eles, 37% 
notaram que havia mais famílias 
querendo casas que acomodassem 
várias gerações. A principal razão 
citada foi a financeira (39%), segui-
da por saúde (29%). Em terceiro, 
forte laço familiar, com 6%.

O diretor de marketing da 
Coldwell Banker, Mike Fischer, 

afirma que, embora o estudo 
seja nacional, o marketing local 
é chave dentro da estratégia. Ele 
e sua equipe trabalham na edu-
cação de corretores e uma das 
diretrizes é fazer com que eles 
mudem algumas descrições para 
dar informações mais relevantes 
a potenciais compradores, como 

a existência de um conjugado 
com um quinto quarto e banheiro  
separados do resto da casa.

Embora o setor imobiliário 
e de construção sejam afetados 
diretamente pela tendência, há 
muitos outros segmentos que 
podem sofrer alterações na 
maneira como a publicidade é 
executada. Brinquedos, tecno-
logia, viagens, entretenimento, 
montadoras e serviços financei-
ros são alguns deles.

A Nintendo, por exemplo, tem 
uma estratégia para o videogame  
Wii e para o assistente digital DS 
que visa gerar interação entre as 
diversas faixas etárias e, parti-
cularmente, para avós, inclusive 
por meio de jogos como o Boli-
che Wii e o Brain Age. A Toys ‘R’ 
Us deu descontos de 20% para 
os avós, já que as estatísticas 
mostram que eles compram um 
a cada quatro brinquedos, qua-
tro em cada dez livros infantis e 
um a cada cinco videogames. E 
a Disney já direciona tudo, de 
filmes como Toy Story a parques 
temáticos, para que os produtos 
e o marketing tenham apelo a 
todas as gerações da família.
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