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egundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem 

hoje 15 milhões de pessoas maiores de 

60 anos, o que corresponde a 14% da 

população adulta. As projeções do IBGE apontam 

que em 2020 existam mais de 30 milhões de brasi

leiros nesse grupo. 

De acordo com pesquisa realizada em ou

tubro do ano passado, pela consultoria Quorum 

Brasil, com 240 homens e mulheres entre 60 e 75 

anos, o perfil destas pessoas é bem eclético. Os 

dados mostram que 56% das pessoas da terceira 

idade são mulheres e apenas 44% são homens. Do 

total de pessoas, 64% são católicos, 62% tem casa 

própria e 55% são casados. 

"Esse público se considera jovem e não con

corda com a classificação do IBGE que os classifica 

como terceira idade," explica Cláudio Silveira, con

sultor da Quorum Brasil. Ou seja, 52% das pessoas 

de 60 anos que foram entrevistadas não se consi

deram na terceira idade. O mesmo acontece com 

45% das pessoas de 65 anos e 28% das pessoas 

de 70 anos. 

TRABALHO 

O consultor da Quorum Brasil comenta que 

esse público faz questão de se manter no merca

do de trabalho. "É uma forma de mostrar que eles 

ainda são importantes", diz. Muitos deles, 35% ain

da trabalham e nem pensam em se aposentar. 

Ou seja, uma boa parte deste público está 

assumindo outras atividades após deixar o em

prego original, o que faz a renda aumentar ainda 

mais. Alguns se mantêm no mesmo emprego em 

que trabalhava quando se aposentou. Um fato 

curioso é que já existe até um portal de recruta

mento da terceira idade, que tem quase sempre 

400 vagas destinadas a esse público. 

COMO ELES GASTAM 

Segundo a pesquisa, 35% da renda da ter

ceira idade vão para os gastos com moradia, água, 

luz, telefone, e gás. Outros 24% são utilizados para 

comprar remédios e para pagar o plano de saúde, 

22% vai para a alimentação, 8% é destinado a des

pesas de cartões e prestações, 6% para o vestuário, 

4% para lazer e 2% para o transporte. 

Outro dado importante é que 46% das pes

soas entrevistadas conseguem guardar um pouco 

do dinheiro no final do mês, segundo o consul

tor da Quorum Brasil. "A poupança ainda continua 

sendo a principal aplicação, mas eles investem 

também em ações, imóveis, aplicações e fundos", 

afirma Cláudio Silveira. 

Apesar de ter um poder de compra relevan

te, esse público enfrenta problema na hora de gas

tar aponta também a pesquisa. A maioria dos entre

vistados 7 1 % não encontram alimentos que sigam 

as recomendações médicas e 42% alegam que não 

encontram roupas adequadas ao seu estilo. 

SEM EXAGEROS 

Maduro e com sabedoria de vida, a turma 

da melhor idade não gosta de exageros no trata

mento especial que a lei lhes garante. A maioria, 

76% acha que existe preconceito em relação a sua 

idade. "O problema mais grave é a desconfiança 

das pessoas de que eles sejam incapazes de exe

cutar tarefas em que o raciocínio seja necessário", 

enfatiza o consultor. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Outros 54% deles acham que não precisam 

ser tratados de modo diferenciado nos lugares. No 

entanto, aceitam lugares especiais para estacionar 

e algumas outras comodidades. 

Quase metade dos entrevistados mora 

sozinha, ou seja, 47% dos entrevistados. "Muitos 

são viúvos e os filhos já se casaram. Mas eles não 

sentem que foram abandonados pela família, ape

nas seguem a vida", explica o consultor. Dos que 

responderam que moram sozinhos, 28% tem cui

dados permanentes com filhos e netos. Por tanto, 

são influenciados e também influenciam. 

A maioria de todos os entrevistados, ou 

seja, 65% são consultados permanentemente so

bre assuntos relacionados ao dia-a-dia da família. 

Os netos são os mais próximos e os que aceitam 

mais sugestões. Sendo que as avós sentem-se 

mais queridas do que os avôs. 

AVENTURA 

Todas as pessoas entrevistadas fazem algu

ma atividade, contudo 63% delas fazem atividades 

físicas todos os dias, além disso, gostam de pas

sear, visitar parentes, fazer compras. Alguns deles 

fazem ainda trabalhos voluntários. Os outros 37% 

fazem atividades físicas esporádicas. Esse grupo 

gosta também de assistir televisão, conversar com 

parentes, fazer tarefas domésticas e leituras. 

A pesquisa mostra que esse público tem 

muita energia para gastar, 33% dos entrevistados 

querem fazer alguma aventura, como andar de 

moto, saltar de pára-quedas, passear de balão, an

dar de lancha, pilotar avião. 

Contudo, a maioria dos entrevistados 58% 

deles possuem um forte desejo por conhecer as 

cidades e regiões mais famosas do Brasil. Outros 

9% possuem sonhos de consumo, como comprar 
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um carro, ter uma casa de praia ou no campo. Há 

ainda um grupo que sonha em ter um namorado, 

casar ou mesmo gravar um CD. 

SE ADEQUAR É PRECISO 

De acordo com Renato Trigueiro, consultor 

e professor do G10, curso ministrado pela AMIS, 

para explorar melhor este nicho de mercado, de 

maneira consistente e adequada, é necessário ob

servar seus hábitos e ouvir suas necessidades, ofe

recendo o consumo saudável no qual se valoriza a 

saúde e uma vida com qualidade. 

"Com a crescente busca pela melhoria 

da qualidade de vida, eles buscam alimentação 

saudável e dieta equil ibrada, inclusive uti l izan

do complementos alimentares vitamínicos; a 

busca por produtos naturais, orgânicos, dieté

ticos e lights é uma necessidade", ensina o pro

fessor do G10. 

Ele afirma que os varejistas devem oferecer 

produtos e serviços práticos que contribuam para 

a otimização do tempo deste público que gosta 

de algumas particularidades, tais como comodi

dade. "Devido a sua experiência de consumo du

rante sua longa vida, esse público tem preferência 

por marcas conhecidas, mas está aberto a novas 

experiências, porém é exigente com relação a sua 

escolha", completa. 

Além disso, Renato Trigueiro acrescenta 

que o lojista deve aproveitar o fato de que esse 

público é bem tranqüilo e tem a loja como um 

espaço divertido que lhe cause boas experiências 

de compra. 

FIDELIZAÇÃO 

Para fidelizá-los, o consultor ensina que é 

preciso valorizar a exposição de produtos des

tacando as seções de naturais, light, orgânicos e 
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principalmente os diets que geralmente não são 

bem destacados no ponto de venda. Ações de de

gustação fazem uma boa interatividade com este 

público, aumentando as vendas. 

Outro ponto importante é o preparo dos 

funcionários que devem ser treinados para aten

der este consumidor com paciência e informação. 

"Estes funcionários devem estar circulando nos 

corredores, atentos a estes consumidores, dando 

a eles se solicitados a informação que precisam", 

ressalta. "Os supermercadistas devem se preocu

par com o bem-estar deste público e melhorar 

a luminosidade do ponto de venda e sinalização 

direcional e de precificação" destaca. 

Outro ponto interessante é prever no lay 

out cadeiras em diversas áreas da loja para dar 

maior conforto a este consumidor. Cadeiras de 

roda (mecânica ou automática) também são 

boas sugestões. 

REDES SOCIAIS 

Renato ainda alerta que este consumidor já 

descobriu o potencial das redes sociais e hoje ele 
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tem o hábito de navegar na internet antes de ir 

as compras. A sugestão é a empresa disponibi

lizar ao mesmo um site atualizado e conteúdo 

informativo e interativo (dicas sobre produtos, 

receitas, dicas de saúde) onde possa se comuni

car com este público e ganhar a sua fidelidade. 

SE ADEQUANDO 

Mesmo com uma loja pequena na cida

de de Três Marias (MG), Rosimeire Silva Mariano, 

proprietária do Supermercado Hermon, já está 

se adaptando a este público, que segundo ela, é 

responsável por uma boa fatia da receita de sua 

empresa. 

Ela conta que sua loja tem uma seção de 

produtos dietéticos, lights e integrais, que cres

ce cada dia mais. "Peço aos funcionários para 

anotarem quando esse cliente pede algum 

produto que não tem, e rapidamente faço uma 

avaliação para ver se é possível inseri-lo no mix" 

conta. 

Rosimeire conta também que para agradar 

esse público até hoje ela trabalha com a velha 

caderneta em que o cliente compra fiado, anota 

e paga no dia do pagamento. "Já é um costume 

entre os mais velhos da região e não tem jeito de 

não atender. O fiado é uma prática ligada ao perfil 

deste público e revela também uma questão de 

relacionamento entre as pessoas, mais forte no 

interior, especialmente os clientes mais antigos", 

explica. 

Ela ainda acrescenta que sua loja fica bem 

próxima a uma agência bancária, e todo começo 

de mês, os idosos recebem o pagamento, já pas

sam em sua loja e pagam as contas do mês. 

MUDANÇAS 

Outro que também percebe mudanças na 

alimentação deste público é Alexandre Duarte 

Lage, sócio-proprietário, do Supermercado Nova 

América, com sede em Itabira (MG). Para ele, es

ses consumidores estão mais conscientizados 

com a sua própria saúde, por isso cresceu muito 

o mix de produtos diets, lights, desnatados, além 

de outros. "Há cinco anos, estes produtos prati

camente inexistia em minha loja, agora a seção 

cresce a cada dia", explica Alexandre. 

Ele ainda acrescenta que em sua loja, a 

maioria dos consumidores da melhor idade, vai 

à compra acompanhado, da família (cônjuge, fi

lhos e netos), gosta de pagar com dinheiro. "Os 

idosos dispõem de tempo para se dedicar às 

compras, vem ao supermercado mais vezes na 

semana, contudo, ele se mostra muito mais pla

nejado em relação às compras", conclui. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Gôndola, Belo Horizonte, ano 18, n. 211, p. 18-22, ago. 2013.




