
Há seis anos, a Universidade de
Cincinnati, nos Estados Unidos,
apresentou o que chamou um
“consórcio incomum”, que reu-
niu membros do corpo estudantil
e professores da própria faculda-
de, além de corporações como a
Procter Gamble. A meta do grupo
era pesquisar e desenvolver ideias
para produtos e serviços para con-
sumidores de 50 anos ou mais.

“O mundo nunca viu um mer-
cado tão poderoso” com quase
US$ 3 trilhões para gastar somen-
te nos EUA, afirmou a instituição
na época. As necessidades do seg-
mento estavam “insatisfeitas”, o
que requeria uma revisão dos mo-
delos para encontrar o “ponto cer-
to” entre esses desejos e as possibi-
lidades de produção. Mas eles ain-
da estão procurando.

“Este segmento de consumido-
res é um dos mais difíceis em ter-
mos de necessidades e de dese-
jos”, disse Matthew Doyle, de 57
anos, funcionário da P&G há trin-
ta anos, líder das equipes que in-
ventaram produtos de clareamen-
to dentário e atual vice-presiden-

te do laboratório de inovações.
“Ninguém estava criando produ-
tos exclusivos para eles”.

Iniciativa ainda não
resultou em produto
A P&G e parceiros corporativos co-
mo a Boeing, e a fabricante dos bis-
coitos Oreo, a Mondelez, comple-
taram 37 projetos com a participa-
ção de mais de 50 universidades,
especialistas, cerca de 80 idosos

que contribuíram com suas opi-
niões e mais de 500 estudantes de
design, arquitetura, engenharia,
negócios e enfermagem, entre ou-
tras áreas.

Eles descobriram que os idosos
tratam seus animais de estimação
como netos e os mimam como tal.
E criaram modelos biomecânicos
da mão humana para entender as
dificuldades dos consumidores
com artrite para abrir garrafas. E
ainda pensaram muito sobre co-
mo facilitar a viagem da vovó pelo
aeroporto. O que eles não fizeram
foi comercializar um produto. Is-
so porque eles ainda estão procu-
rando os tais pontos de equilíbrio
— as necessidades insatisfeitas e
muitas vezes não articuladas dos
consumidores mais velhos, que
por décadas têm sido ignorados
por uma visão de mercado obceca-
da pela juventude — e a viabilida-
de de produção e financeira.

O problema com os produtos
para idosos — além dos anúncios
ruins — é que ressaltam e refor-
çam os efeitos debilitantes da ve-
lhice. São ferramentas para tor-

nar o longo adeus um pouco me-
nos doloroso. Seu slogan poderia
ser “use-os, sinta-se velho”. É
nesse ponto que as companhias
têm errado até agora. Um erro
que lhes custará caro: em 2017,
quase metade da população adul-
ta nos EUA terá 50 anos ou mais e
controlará 70% da renda disponí-
vel, segundo a Nielsen. Em 2050,
haverá 161 milhões de consumido-
res nessa faixa etária. Bloomberg

A confiança dos proprietários
de pequenos negócios no país
teve, em agosto passado, o
maior nível do ano, de acordo
com a pesquisa Índice de Con-
fiança dos Pequenos Negócios
(ICPN) medido mensalmente
pelo Sebrae nacional. O índice
atingiu 120 pontos em agosto,
seis a mais que o registrado em
julho. Se comparado com agos-
to do ano passado, o salto no
ICPN é de três pontos.

“Com a melhora do nível de
confiança dos pequenos negó-
cios, há uma tendência de rea-
quecimento nasvendas nos pró-
ximos meses”, afirmou o presi-
dente do Sebrae, Luiz Barretto.

Os empresários mais con-
fiantesestão nas regiões Nordes-
te e Norte, com 124 e 121 pontos
no índice, respectivamente. E a
exemplodo queacontecenosúl-
timos meses, osetordaConstru-
ção Civil continua liderando as
expectativas dos pequenos ne-
gócios. O ICPN nesse setor che-
gou a 122 pontos, seguido pelo
Comércio com 121.

O bom momento do peque-
no empresário diante da econo-
mia é confirmado também no
que diz respeito à expectativa
de faturamento para o período
que vai até outubro. De acordo
com o último ICPN, 95% dos
donos de micro e pequenas em-
presas no Brasil esperam au-
mentar ou manter o seu fatura-
mento. Entre os que projetam
aumento no faturamento até
outubro estão 66% dos empre-
sários entrevistados. Sobre o
volume de pessoal ocupado,
77% seguirão estáveis e 20%
deverão empregar mais.

“Em julho, 75% dos peque-
nos negócios registraram au-
mento ou estabilidade em ter-
mos de faturamento. O bom re-
sultado fazcomqueosempreen-
dedores se sintam otimistas”,
diz o presidente do Sebrae.

A pesquisa é realizada com
5,6mil empreendimentos de to-
dos os setores — Indústria, Co-
mércio, Serviços e Construção
Civil, entre microempreende-
dores individuais, microempre-
sas (que faturam entre R$ 60
mil e R$ 360 mil por ano) e ne-
gócios de pequeno porte (com
faturamento bruto anual entre
R$ 360 mil e R$ 3,6 milhões).

EMPRESAS

Índice de Confiança
medido pelo Sebrae
mostra que agosto foi
o melhor mês do ano

▲
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Baby boomers idosos
desafiam as corporações

ElesmovimentamUS$3trilhõessomentenosEUAemimamseuspets.Etambémsãoosconsumidorescomasnecessidadesmaiscomplexas

O problema com os
produtos para idosos
— além dos anúncios
ruins — é que ressaltam
e reforçam os efeitos
debilitantes da velhice.
Seu slogan poderia
ser “use-os,
sinta-se velho”

Pool de empresas e universidades estudam como ampliar os produtos para essa geração

Empresários
de pequeno
porte estão
mais otimistas

Em 2017, quase metade
da população adulta
nos EUA terá 50 anos
ou mais e controlará
70% da renda
disponível, segundo
a Nielsen. Em 2050,
eles serão 161 milhões
de consumidores
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 set. 2013, Empresas, p. 16.
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