
nálises sobre a demografia brasileira têm 
indicado um rápido envelhecimento 

da população e uma alteração no formato 
da pirâmide etária da população brasileira 
em função da redução do índice de fertili
dade, da queda da mortalidade infantil, da 
diminuição do número de filhos e do au
mento da expectativa de vida. O quadro de 
distribuição da população por sexo e faixa 
etária confirma esses dados, mostrando a 
evolução da população acima de 60 anos e 
sua projeção de crescimento, evidencian
do o grande potencial que este segmento 
representa para o mercado. 

Para o melhor entendimento e aprovei
tamento das oportunidades, torna-se muito 
importante o conhecimento mais aprofun
dado do perfil deste segmento. Quem são 
essas pessoas que chegam hoje à fase de 
maturidade e, principalmente, como en
frentam a grande onda de inovação tecnoló
gica que presenciamos nas últimas décadas. 

Atualmente, o conceito de pessoas idosas 
é diferente do que era anos atrás. Mais que 
isso: pessoas que antigamente seriam con
sideradas idosas hoje estão em plena for
ma física e mental, com muitos planos pa
ra o futuro e se constituem em um público 
muito atraente e influente para o mercado. 

Os 50+ ou os idosos de hoje são os nasci
dos na década de 1950 e 1960 e conhecidos 
como geração baby boomer, que agora chega 
à maturidade. Muitos deles já são avós, mas 
se diferenciam muito das gerações nascidas 
em 1930 e 1940, que representam a figura tí
pica dos avós que conhecemos. 

Na sua juventude, a geração dos 50+ foi 
agente de grandes mudanças sociais e po
líticas representada pela mobilização, ide
alismo, ação coletiva, liberação, repressão, 
solidariedade e resistência. Vivenciou a era 
da revolução sexual associada ao adven
to da pílula anticoncepcional; viveu os go 
vernos autoritários na América Latina e no 
Brasil; a guerra fria; o evento dos estudantes 
de Maio de 68 na França; viu o fim da guer
ra do Vietnã e a chegada do homem à lua. 

Na vida adulta, nos anos 1970 e 1980, a 
geração 50+ passa por outra grande trans
formação com a democratização da Amé
rica Latina; a ascensão do neoconservado-
rismo de Ronald Reagan, nos Estados Uni
dos, e Margaret Thatcher, no Reino Unido; 
vê a queda do muro de Berlim e o fim da 
guerra fria e acompanha a rápida evolu
ção do processo de globalização. As pala
vras desilusão, pragmatismo, individua
lismo, materialismo são os conceitos que 
definem seu perfil. E como representante 
da geração também chamada yuppie foi 
muito focada no trabalho e no dinheiro. 

Na vida adulta, já com 50 a 70 anos, a 
geração 50+ enfrenta uma fase de grandes 
incertezas e medos, com acontecimentos 
relevantes que vão desde os ataques ter
roristas, que teve seu ápice em 11 de se
tembro, até a grande crise financeira glo
bal e a revolução digital. Por outro lado, 
vive o aparecimento de novas possibili
dades de atuação, com muitos se enga
jando no ativismo ecológico, lutando para 

a criação de uma consciência de susten
tabilidade. Atuam dentro de um concei
to renovado de coletivismo e uma nova 
ordem social que trouxe novas configu
rações politicas ao poder. 

A geração baby boomer, que agora já é 
avó ou até muitas vezes bisavó, pela sua 
maior longevidade, se configura como um 
grande poder em termos sociais, políticos 
e de consumo. É uma geração que resulta 
de constantes mudanças de paradigmas 
culturais, que levaram a uma atitude de 
maior flexibilidade e facilidade para acei
tar grandes transformações e mudanças. 

A experiência vivida durante as grandes 
transformações que pautaram suas vidas tor
na-se um importante agente transformador 
e os colocam de forma significativamente di
ferenciada dos avós das gerações anteriores. 

Enfrentar um cenário de grandes mu
danças na família, no corpo, nas relações 
com dinheiro, nas relações de trabalho e nas 
relações de amor e sexo geram novamen
te situações de grandes conflitos e necessi
dades de adaptações. E as transformações 
mais comuns são de caráter bastante res
tritivo dentro de uma cultura que valoriza 
muito a juventude e desclassifica o idoso. 

Um dos grandes questionamentos se
ria qual o nível de incorporação das novas 
tecnologias e a adoção de práticas espor
tivas mais próprias de uma geração mais 
jovem? E quantos deles estão efetivamen
te no mundo virtual? 

Localizar os baby boomers na internet, 
mais especificamente nas redes sociais, é 
uma tarefa difícil, dada a alta concentração 
do público mais jovem. Mas, cientes da bus
ca desta informação para complementar o 
valor que este segmento representa para as 
marcas e a comunicação, a Millward Brown 
e a ECGlobal montaram uma pesquisa para 
entrevistar os frequentadores das redes so
ciais perguntando sobre seus avós, que re
presentam esta geração dos baby boomers. 

Os resultados são bastante consisten
tes com as expectativas em relação aos 
hábitos dos 50+. A pesquisa mostra real
mente que os avós de hoje são diferentes 
das gerações anteriores. Os avós de até 70 
anos de idade frequentam academias, na
vegam na internet, participam de redes 
sociais, usam e-mails e celular e lêem jor
nais quase todos os dias. 

Cuidam também dos netos, porque 
embora usufruam de uma aposentado
ria precoce, ainda se sentem física e men
talmente capazes. São os que deixaram a 
vida profissional mais cedo e pelas suas 
perspectivas de maior longevidade têm 
uma atitude de buscar melhor qualida
de de vida e aproveitar as mudanças e 
as vantagens trazidas pela idade. Perfil 
bastante diferente dos avós acima de 70 
anos, grupo que pratica bem menos es
sas atividades. 

Em termos de perfil de personalidade, 
a percepção dos avós independe de sexo 
ou de faixa de idade. São vistos pelos ne
tos como alegres, brincalhões, amigos, 
preocupados com dinheiro e generosos. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1485, p. 28, 14 nov. 2011.




