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Terceira idade impulsionará
consumo de bens e serviços
Brasileiros com mais de 60 anos, que hoje têm renda mensal de R$ 7,5 bilhões, serão 30 milhões em 2020
mes, professor do curso de Adcbredarioli@brasileconomico.com.br
ministração da ESPM.
Outro fator que sustenta o auDados divulgados ontem pelo
mento da participação dos idoInstituto Brasileiro de Geografia
sos no consumo é o fato de a poe Estatística (IBGE) comprovam
pulação potencialmente ativa,
o envelhecimento da população
apta a trabalhar, crescer ao mesbrasileira e referendam a expecmo tempo em que se constata o
tativa de que o país precisa se
aumento da expectativa de vida
preparar para a consolidação de
dos brasileiros, segundo dados
uma nova estrutura em sua soda Síntese de Indicadores Sociedade — com mais idosos e
ciais 2012. De 2001 a 2011, o númenos jovens —, o que vai tramero de idosos com 60 anos ou
zer um novo perfil de consumo
mais passou de 15,5 milhões pae a necessidade de desenvolvira 23,5 milhões de pessoa. “Esse
mento de mais produtos, serviaumento relativo da população
ços e políticas públicas voltadas
em idade potencialmente ativa
para a terceira idade.
pode ser uma boa oportunidade
Os números do
econômica para o
IBGE mostram que,
país, desde que esExpectativa
em 2011, a esperanpessoas estejam
média de vida sas
ça de vida do brasiinseridas no mercano Brasil
leiro era de 74 anos
do de trabalho, ese 29 dias — um aupecialmente em
chegou a 74
mento de 3 meses e
qualificaanos e 29 dias postos
22 dias em relação a
dos”, avalia o IBGE
em 2011
2010, quando o índino estudo.
ce era de 73 anos e
Eduardo Gomes
277 dias. Em relação a 2000,
destaca que o Brasil com mais
houve um aumento de cerca de
de 60 anos é o grupo da popula3,65 anos — em relação ao ano
ção que mais cresce e, há poupassado, houve aumento de 3
co mais de uma década, passou
anos, 7 meses e 24 dias a mais
a ter ainda mais participação
do que a expectativa de 2000
no consumo. “É preciso que
(70 anos e 182 dias).
tanto empresas quanto goverProjeções do próprio IBGE
nos façam uma leitura antecipaapontam para a continuidade
da do que virá neste contexto e
desse cenário. Há cálculos do
adaptem seus produtos e polítiinstituto que preveem para
cas públicas em prol da acessi2020 um total de 30 milhões de
bilidade”, diz. Ele aponta que
pessoas com mais de 60 anos
as áreas que mais podem explono Brasil. Estima-se que a popurar o potencial de consumo delação dessa faixa etária some
mandado por esse público são
uma renda de R$ 7,5 bilhões ao
todas as atividades relacionamês e que tenha muito mais podas à saúde e o mercado de tuder de influenciar hábitos de
rismo e entretenimento. ■
consumo nas famílias do que se
imagina. Os dados são da pesquisa Panorama da Maturidade, realizada pela Indicator
GfK, que mostra que os idosos
são responsáveis pela manutenção de 25% dos lares brasileiEmpresas elaboram produtos
ros, o que corresponde a cerca
específicos para atender
de 47 milhões de domicílios. Espessoas com mais de 60 anos
sa parcela da população está fortemente concentrada nas áreas
Cintia Esteves
urbanas (80%).
“Daqui a duas décadas, com
cesteves@brasileconomico.com.br
o encolhimento da faixa etária
Empresas dos mais diversos segmais jovem, a terceira idade tementos já perceberam a imporrá papel preponderante no Bratância de desenvolver produtos
sil. Isso traz alterações profunespeciais para idosos. A incorpodas na estrutura da sociedade e,
radora Tecnisa, por exemplo,
consequentemente, no perfil de
passou a introduzir em seus emconsumo”, afirma Adriano Go-
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Consumidores com mais de 60 anos têm demandas específicas e poder de decidir compras na família

ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO
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Expectativa de vida ao nascer
por sexo, em anos
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TAXAS DE MORTALIDADE INFANTIL*

MULHERES

Fonte: IBGE *para cada mil crianças de até 1 ano nascidas vivas
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Idosos estão na mira de fabricantes
preendimentos diversos itens
pensados para facilitar o dia a
dia dos moradores com idade
acima de 60 anos. Menos escadas e mais rampas, portas largas
com fechaduras invertidas (miolo para cima), pisos antiderrapantes e escadas submersas nas
piscinas estão entre eles.
O projeto, chamado “Construindo com Consciência Gerontológica”, foi criado em 2008
por professores da Universida-

de Federal de São Paulo (Unifesp) a pedido da Tecnisa.
Comunicação facilitada

A Gradiente é outra empresa
que deseja conquistar os idosos.
Seu celular SafePhone, lançado
este ano, tem teclas numéricas
maiores para facilitar a visualização. Outra característica pensada para os consumidores da
terceira idade é o dispositivo
SOS. Trata-se de um botão loca-

lizado na parte de trás do aparelho que, quando pressionado,
envia mensagem de socorro para até cinco números pré-cadastrados pelo usuário.
O celular também envia a
posição geográfica do usuário
por GPS ou triangulação de antenas. Assim, as pessoas contatadas recebem imediatamente
um mapa com o endereço de
onde encontrar o usuário do
SafePhone. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 nov, 1, e 2 dez.. 2012, Destaque, p. 3.

