
28 marketing

20 mai 2013

Os brasileiros acima de 60 anos movi-
mentaram R$ 2,4 bilhões no ano pas-

sado. Moradia, remédios e alimentação 
lideraram as despesas deste grupo etá-
rio, que também encontra tempo para o 
lazer. De acordo com pesquisa realizada 
pela Quorum, com uma amostra de 240 
adultos entre 60 e 75 anos, 58% deles al-
mejam viajar — em 2012, representaram 
13,2% dos clientes da CVC, líder do setor. 

Reflexo do desenvolvimento econômi-
co e do aumento do consumo , a eleva-
ção da expectativa de vida, hoje em torno 
de 74 anos, fomenta mudanças de com-
portamento nos brasileiros. Dos 20,5 mi-
lhões de aposentados, 12,5 milhões são 
responsáveis por seus domicílios e pelo 
direcionamento das finanças. As infor-
mações são referentes ao Censo de 2010. 

Não só o turismo é beneficiado por es-
te novo cenário socioeconômico. Líderes 
de mercado como Natura e Danone inves-
tem na criação de produtos para conquis-
tar os idosos, parcela da população que 
somará 35 milhões de pessoas em 2025, 
segundo estimativa do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 

A partir de 2015, a Tecnisa pretende in-
cluir em 70% de seus empreendimentos 
o conceito de “consciência gerontológi-
ca” (que investiga as necessidades típicas 
do envelhecimento em uma abordagem 
interdisciplinar). Nos prédios adaptados, 
há suportes nos banheiros e tomadas ins-
taladas em alturas mais elevadas das ha-
bituais. “Esperamos obter um diferencial 
em nosso posicionamento”, comenta Ro-

estratégia

Antigos consumidores, 
novas oportunidades
Produtos e serviços para o público da terceira idade ganham relevância  
em líderes de mercado e inspiram a criação de novas empresas
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meo Busarello, diretor de marketing e am-
bientes digitais da empresa. Para os pró-
ximos anos, a construtora prevê  projetos 
exclusivos para a terceira idade.

Na Danone, o canal de inclusão é a saú-
de. Neste mês, a companhia de laticínios 
passa a comercializar no Brasil o Souve-
naid, composto alimentar que auxilia o 
tratamento de portadores de Alzheimer, 
na fase inicial da doença. “É raro lançar-
mos um produto simultaneamente a ou-
tros países”, afirma Marcelo Borges, presi-
dente da divisão de nutrição especializa-
da da Danone no País, ressaltando a atual 
importância estratégica do mercado brasi-

leiro. No portfólio direcionado aos idosos 
também há suplementos para pacientes 
com diabetes e desnutrição. Em 2012, o 
braço nacional representou 10% do fatu-
ramento global de € 1,2 bilhão da divisão. 

Serviços especializados
Além de grandes players, o potencial de 

consumo dos idosos tem atraído empre-
sas que nasceram para atender à deman-
da da população idosa. “Quem quer en-
trar na área deve criar. Acho difícil adaptar 
serviços. É um público que busca resulta-
do, sem se importar com preço”, analisa 
Benjamin Apter, um dos fundadores da 

O mercado de aluguel de automóveis re-
gistrou faturamento da ordem de R$ 

6,23 bilhões em 2012, o que representou 
uma alta de 9,88% sobre 2011, de acordo 
com dados da Associação Brasileira das 
Locadoras de Automóveis (Abla). O nú-

B-Active, academia direcionada a pessoas 
que somam mais de meio século de vida. 

Há nove anos, o estabelecimento aten-
dia 20 alunos. Atualmente, a rede conta 
com três filiais que acomodam 650 alunos 
fixos e planeja novas unidades por meio 
de franquias. Entre os diferenciais estão 
o acompanhamento de especialistas e a 
bateria de exames que cada interessado 
se submete antes dos exercícios. 

Na visão do consultor especializado na 
biologia do consumidor, Pedro Camargo, 
embora o aumento do consumo poten-
cialize a sensação de pertencimento, os 
pontos de venda precisam entender as 
transformações. Ele destaca mudanças na 
visão e no olfato como as mais conflituo-
sas na hora da compra. “É preciso adap-
tar tonalidades, tipologias e até o posicio-
namento dos itens na gôndola”, comenta.

Da teoria para a prática, há um ano 
e meio, quando ajustou a loja virtual da 
Binne Comfort às necessidades dos mais 
velhos, Renê Mastrorosa — um dos três 
sócios da empresa de calçados que in-
veste em produtos que aliam conforto 
e moda — aferiu o retorno nas vendas. 
“Deixamos o portal mais objetivo e com 
imagens maiores”, ressalta o empresário. 
O atendimento personalizado é aplicado 
nas sete lojas físicas. “Nossos funcioná-
rios calçam os clientes de maneira bas-
tante cuidadosa.” 

No ano passado, a Natura lançou um 
complexo de hidratação para dar firmeza 
à pele do rosto das consumidoras com 70 
anos. A empresa deixa explícito em sua co-
municação o valor da história das idosas. 
“São mulheres que participaram da evo-
lução feminina na sociedade. Não pode-
mos tratá-las com estereótipos ultrapas-
sados”, diz Luis Martini, responsável pela 
marca Chronos. “Em geral, casaram cedo, 
são orgulhosas da família que formaram e 
não possuem um vasto repertório de be-
leza. Estamos ajudando-as a construir.” 

NegÓCiOs

Hertz se reapresenta ao mercado
Com novo posicionamento e serviços exclusivos, empresa mira a liderança do setor 

mero de usuários também aumentou, pas-
sando de 18,6 milhões para 20,2 milhões 
em todo o País. O cenário de crescimento 
do setor é o pano de fundo para os pla-
nos da norte-americana Hertz no País.

Com um incremento de 40% na verba 
de marketing para 2013, a companhia es-
pera assumir o primeiro posto do merca-
do, desbancando a líder Localiza e a Uni-
das. A estratégia rumo ao topo passa pela 
adoção de um novo posicionamento — 
“Acelerando com o Brasil”, desenvolvido 
pela DM9DDB, nova agência da empresa 
— e o lançamento de produtos e serviços.

“O Brasil tem mais de duas mil peque-

nas empresas de aluguel. Elas não têm ta-
xas boas e os serviços não são consistentes. 
Os consumidores estão sendo maltratados 
com longas filas e muitos formulários”, des-
taca John  Salagaj, diretor de marketing da 
Hertz no Brasil desde setembro de 2012.

Dentre os novos serviços estão a oferta 
de itens como freios ABS e ar-condicionado 
nos modelos mais econômicos e a locação 
de minivans para transporte de grandes vo-
lumes por hora, além de locação com GPS, 
cadeirinha de bebê e serviço de motorista. 
Na semana passada a companhia lançou o 
Hertz  Business Rewards, programa de lo-
cação direcionado a pequenas e médias 

empresas e que oferece rapidez e facilida-
de na contratação e taxas mais acessíveis.

Ao longo do ano a empresa também ex-
pandirá o programa Gold Plus Rewards.  
Voltado para pessoas físicas, permite o 
aluguel do carro sem assinar papéis e o 
acúmulo de pontos que podem ser res-
gatados em qualquer momento. “Espe-
ramos aumentar as transações em 20% 
depois de seis meses”, aponta Salagaj. O 
programa estará presente no primeiro 
comercial criado pela DM9, com estreia 
prevista para 1o de junho.

Fernando murad

Anúncio da marca Chronos, da Natura, e, no alto, o suplemento Souvenaid, da Danone:  
produtos para um público que deve chegar a 35 milhões de pessoas em 2025

 John Salagaj, diretor de marketing da Hertz
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1560, p. 28, 20 maio 2013.




