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BRASIL

Daniel Haidar, do Rio de Janeiro
dhaidar@brasileconomico.com.br

O mapa do consumo no Brasil
mudou nos últimos anos junto
com a queda da taxa de fecun-
didade e o envelhecimento da
população. Neste novo cenário,
os idosos solteiros que moram
sozinhos foram os que mais au-
mentaram os gastos com bens e
serviços entre 2003 e 2009 —
alta de 13,9% na média mensal,
para R$ 1.689. No mesmo pe-
ríodo, a renda média deste gru-
po cresceu 28,4%, chegando a
R$ 2.348, também a maior alta.

Os dados constam de estudo
feito com exclusividade para o
BRASIL ECONÔMICO pela consul-
toria Cognatis, especializada
em geomarketing, com dados
de 2009 da mais recente Pes-
quisa de Orçamentos Familiares
(POF) do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
As estimativas consideram a
variação da inflação oficial
(IPCA) entre 2003 e 2009.

Não à toa o ganho de renda
dos idosos chama a atenção de
empresas para vendas específi-
cas para esse público. A Vivo,
por exemplo, vai lançar pacotes
de telefonia e internet feitos sob
medida para a terceira idade,
segundo adiantou o presidente
da empresa, Roberto Lima, com
exclusividade para o BRASIL ECO-
NÔMICO. “Estamos olhando o
mercado de pessoas acima de 60
anos, em que a penetração é
mais baixa. Tem muita gente
que fica em casa, é resistente à
tecnologia, e o uso de telefone é
limitado”, afirmou Lima.

O empresário Pedro de La-
mare, sócio da rede de restau-
rantes Gula Gula, espalhada
pela capital fluminense, já per-
cebeu o maior gasto dos idosos
há muito tempo. “O casal mais
maduro já fez os maiores inves-
timentos como comprar um
imóvel, pagar o estudo dos fi-
lhos. Então está sobrando um
pouco mais”, diz.

Em um país extremamente
desigual na distribuição de ren-
da, nada mais natural que as
despesas e ganhos dos idosos
variem bastante de um estado
para o outro. O Distrito Federal
tem a maior média de consumo
de idosos (R$ 2.756), seguido

pelo Rio de Janeiro (R$ 2.394),
mesmo após queda de 35,9% e
9,8% respectivamente de 2003
para 2009. Por outro lado, a
despesa média em Alagoas
equivalia a R$ 869.

Enquanto o modelo tradicio-
nal de família (casais com filhos)
perde peso proporcionalmente,
também ganham espaço os do-
micílios de casais sem filhos que
trabalham. Esse perfil é chama-
do pelos demógrafos de empty
nest (ninho vazio), quando côn-
juges têm mais de 65 anos, e de
dink (double income no kids, ou
dupla renda sem filhos), se têm
menos de 64 anos.

A presença maior de casais
sem filhos beneficiou especial-
mente o mercado de alimenta-
ção, já que depois das famílias
jovens (aumento de 10% nas
despesas com alimentação), fo-
ram os dinks que mais aumen-
taram os gastos com alimentos

de 2003 a 2009 (7,8%). Entre-
tanto, famílias maduras e tradi-
cionais ainda têm o maior gasto
com alimentação, que chegou a
R$ 601 e R$ 593 em 2009.

Os dinks e os solteiros co-
mem mais fora de casa, o que
também impõe mudanças ne-
gativas para alguns setores. De
acordo com Reinaldo Gregori,
sócio-diretor da Cognatis e res-
ponsável pelo estudo, pesquisa
da consultoria mostrou que a
proporção cada vez menor de
famílias com filhos impacta a
venda de botijões de cozinha.
“O segmento que gasta mais
com gás de cozinha está desa-
parecendo: a família que tem fi-
lhos. Dinks e solteiros comem
na rua. Quem cozinha normal-
mente é a família que tem pai e
mãe em casa. Fornecedores têm
que pensar em vender mais gás
para restaurantes e menos para
casas”, explica Gregori. ■

MAPA DO CONSUMO POR PERFIL FAMILIAR

Idosos têm maior elevação em poder de consumo e renda

Fonte: Consultoria Cognatis

GASTO MÉDIO MENSAL COM ALUGUEL

FAMÍLIA MADURA
IDOSO SOLTEIRO
DINK
SOLTEIRO
MÃE SOLTEIRA
FAMÍLIA TRADICIONAL
EMPTY NEST
CASAL TRADICIONAL
JOVEM FAMÍLIA
TOTAL

412
370
309
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292
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VALOR MÉDIO DO CONSUMO MENSAL

FAMÍLIA MADURA
DINK
EMPTY NEST
FAMÍLIA TRADICIONAL
MAE SOLTEIRA
CASAL TRADICIONAL
SOLTEIRO ADULTO
IDOSO SOLTEIRO
JOVEM FAMÍLIA
TOTAL

3.061
2.531
2.232
2.206
2.172
1.841
1.794
1.762
1.689
1.203

EM R$ VARIAÇÃO DE 2003 A 2009
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CASAL TRADICIONAL  Casal sem filho e com menos de 64 anos (chefe ou o cônjuge trabalha)

DINK Casal sem filho e com menos de 64 anos (chefe e o cônjuge trabalham)

EMPTY NEST  Chefe casado sem filho e com mais de 65 anos

FAMILIA MADURA Chefe casado com filho e com mais de 45 anos

FAMÍLIA TRADICIONAL Chefe casado com filho e idade entre 25 e 44 anos

JOVEM FAMÍLIA Chefe casado com filho e com menos de 24 anos

MÃE SOLTEIRA Chefe solteiro com filho e com menos de 64 anos. A maioria é mulher

SOLTEIRO Chefe solteiro sem filho e com menos de 64 anos

IDOSO SOLTEIRO Chefe solteiro com ou sem filho e com mais de 65 anos

10,07%
10,78

4,79%
8,93%

2,31%
-5,32

7,77
-1,53

13,93
10,24

Terceira idade conquista
espaço no consumo
Gastos com bens e serviços dos idosos que moram sozinhos
cresceram 14% em seis anos, diz estudo da consultoria Cognatis

De olho nesse nicho
e nas oportunidades
de negócios,
empresas lançam
produtos feitos
sob medida para
pessoas com mais
de 60 anos
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Despesas
Em 2009, cerca de 10%
eram inquilinos em todo o país

O idoso solteiro foi também o
perfil familiar que mais aumen-
tou os gastos com aluguel de
2003 a 2009, de acordo com o
estudo da consultoria Cognatis.
Em média, a despesa com alu-
guel subiu 54,3% no período,
considerando todos os estados
do país. O estado em que os ido-
sos mais gastam na condição de
inquilinos é o Rio de Janeiro,
onde o aluguel custava em mé-
dia R$ 500 para eles no início de
2009. Cerca de 20% dos idosos
do Rio pagavam aluguel neste
período. No país, cerca de 10%
dos idosos eram inquilinos.

Reinaldo Gregori,
sócio-diretor da Cognatis:
mudança demográfica
prejudica alguns setores
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Belo Monte terá representação federal
O governo pretende instalar uma representação próxima
à região de construção da hidrelétrica Belo Monte para
mediar conflitos e evitar que os impactos da obra no
Rio Xingu (PA) gerem problemas. “Seria uma representação
coordenando toda intervenção federal na região e a relação
dos trabalhadores com as empresas”, diz o ministro
Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência.

Divulgação

dos idosos com aluguel sobem 54%
O estado fluminense era a uni-

dade da federação com os maio-
res gastos de aluguel para a maio-
ria dos perfis familiares. Além
dos idosos, o Rio de Janeiro era o
que tinha os aluguéis mais caros
para famílias maduras (R$ 712),
solteiros (R$ 512) e mães solteiras
(R$ 400). Por outro lado, os dinks
gastavam mais com aluguel no
Paraná (R$ 567), o Rio tinha o se-
gundo maior gasto (R$ 448).

Além de aluguéis acima da
média do país, o estado do Rio
tem custos elevados também na
venda de imóveis, até para famí-
lias consideradas classe B (renda
de R$ 4.854 a R$ 6.329). É o per-
fil do advogado Claudio Montei-
ro, de 35 anos, e de sua mulher,

que tentam há um ano comprar
um apartamento em Niterói, re-
gião metropolitana do Rio, mas
não acham preços aceitáveis para
seu poder aquisitivo, inferiores a
R$ 350 mil. Ele e a mulher traba-
lham e não têm filhos, o que os
enquadra no critério de dinks, e
têm renda mensal superior a R$ 6
mil. “Teve aumento de 50% no
preço de venda de um aparta-
mento que havíamos recusado
há seis meses”, diz o advogado.

Monteiro estima que o seu
gasto com aluguel aumentou
40% de 2005 a 2010. “Quere-
mos comprar um imóvel usado
para sair do aluguel e ir direto
para o apartamento próprio”,
explica o advogado. ■ D.H.

O estado em que
os idosos mais
gastam com
aluguel de imóvel
é o Rio de Janeiro

Murillo Constantino
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