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Ligia Aguilhar

Com o uso da web migrando ca-
da vez mais para plataformas
móveis e a perspectiva mundial
de envelhecimento da popula-
ção, os fabricantes de smartpho-
nes começam a voltar suas aten-
ções para a terceira idade e a
pensar em soluções para des-
complicar o uso dos aparelhos.

No Japão, onde uma em cada
quatro pessoas já tem mais de
65 anos, smartphones específi-
cos para a terceira idade já são
realidade. Os modelos substi-
tuem ícones pequenos e difí-
ceis de acessar por mãos trêmu-

las por outros maiores e com
funções mais simples. Há ainda
botões para chamadas de emer-
gência que acionam com um to-
que familiares cadastrados e
rastreadores que indicam a loca-
lização do usuário do aparelho.

A NTT DoCoMo, principal
operadora japonesa de telefo-
nia móvel, foi a primeira a lan-
çar um smartphone para idosos
em parceria com a Fujitsu. Os
modelos chamados “raku-ra-
ku” (fácil-fácil, em japonês)
têm as principais funções desta-
cadas em ícones grandes na tela
principal do aparelho.

Os ícones mudam de cor
quando selecionados e, se fo-
rem apertados continuamente
durante algum tempo – o que
poderia resultar na exclusão de
um aplicativo na maioria dos
smartphones – emitem um aler-
ta vibratório para confirmar a
operação. Além de letras e nú-

meros maiores, o smartphone
também tem tecnologia para
amplificar o volume do áudio.

Funções. Outro modelo, o
204SH, foi lançado em maio pe-
la SoftBank, terceira maior ope-
radora de telefonia móvel do Ja-
pão. A tela touchscreen do mo-
delo foi programada para res-
ponder quando um dedo é fir-
memente pressionado contra a
tela, evitando erros no acesso
por mãos com pouca firmeza. A
tela tem uma espécie de lupa pa-
ra aumentar o que está escrito e
a maioria dos funções é acessí-
vel pelo comando de voz.

No Reino Unido, a fabricante
Emporia, presente em 30 paí-
ses, fez uma pesquisa em parce-
ria com a Universidade de Cam-
bridge para entender como os
mais velhos usam seus celula-
res e se especializou em desen-
volver smartphones para a ter-

ceira idade.
Os smartphones vêm com te-

clas bem grandes e botões de
emergência, além de sensor de
queda, que dispara uma ligação
para um contato pré-configura-
do caso detecte algum movi-
mento brusco.

Há também mo-
delos focados nas
mulheres e até pa-
ra idosos pratican-
tes de esportes – a
prova d’água e
mais resistentes.

No Brasil, onde
o crescimento da
base de smartpho-
nes é recente, são
raros os modelos
feitos para idosos.
A Gradiente foi
uma das poucas a
lançar um celular
para esse público,
chamado SafePho-

ne, com teclas maiores, botão
de pânico que faz chamadas
emergenciais e rastreador GPS.

Projeções. Considerando-se
as projeções futuras, esse cená-
rio deve mudar. Atualmente, há

24,85milhões de pes-
soas com mais de 60
anos no Brasil, que
representam 12,6%
da população. Até
2060, porém, a pro-
porção de idosos no
País vai crescer 3,6
vezes e chegar a 58,4
milhões, ou seja,
26,7% da população.

Nos Estados Uni-
dos, uma pesquisa
da Nielsen divulga-
da em junho aponta
que a adoção de
smartphones por
norte-americanos
entre 55 e 64 anos do-

brou no último ano, embora o
grupo permaneça tendo menor
adoção do produto (42%).

As fabricantes já estão aten-
tas para essa tendência e inse-
rindo funções específicas para
os idosos em seus pacotes de
ferramentas de acessibilidade.

“Temos uma preocupação
não só com públicos diferentes,
mas também com a acessibilida-
de. Queremos mudar a forma
das pessoas interagirem com o
celular”, diz Renato Arradi, ge-
rente de produto da Motorola.

A empresa, que em setembro
lançou no Brasil o modelo Mo-
to X, diz que o aparelho tem fun-
ções como comando de voz e
navegador Google Chrome sin-
cronizado com o computador,
que possibilitam ao usuário en-
viar um SMS para um contato
diretamente do seu computa-
dor, que facilitam o uso pelos
usuários mais velhos.

Já a fabricante BlackBerry ofe-
rece opções de melhoria de áu-
dio e aumento de tamanho de
fonte no seu celular.

Fabricantes buscam facilitar uso de celulares por idosos
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Terceira idade
se joga nas
redes sociais
Velhos hábitos continuam, como exibir fotos da família ou papear
com amigos, só que agora pela rede mundial de computadores
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● As redes em que eles estão

Ativas. Irmãs Lima usam Facebook e jogam tranca online

Nayara Fraga

Na semana passada, o computa-
dor de Sebastiana Martins, de
78 anos, ficou estragado por
três dias. Foi um tempo de ago-
nia. “Parece que eu tô sem rou-
pa, bem!”, disse ela à reporta-
gem na terça-feira passada. “O
estabilizador liga, mas a CPU es-
tá fazendo um barulho muito es-
tranho, vuuum, vuuum...” A
aposentada estava, então, priva-
da de um dos passatempos mais
divertidos que encontrou nos
últimos anos: fazer pesquisas
no Google, “puxar” música no
YouTube, checar e-mail e con-
versar com alguns de seus 107
amigos no Facebook.

Apesar de ter nascido 60
anos antes do início da internet
no Brasil, Sebastiana é usuária
ativa da rede mundial de compu-
tadores. A barreira do contato

com a máquina ela venceu há
alguns anos – basta ver a familia-
ridade da ex-costureira com a
descrição das peças que com-
põem um PC e a sua disposição
para mexer no Mac da neta Ra-
quel. Nem o vocabulário digital
é segredo para ela. “Adoro rece-
ber pps”, diz. Pps é a termina-
ção de arquivos gerados pelo Po-
wer Point no formato de apre-
sentação de slides.

A avó entende até o que é
mensagem privada no Face-
book. “Ah, se quiser me achar lá
(na rede social), eu sou uma se-
nhora linda de cabelos brancos.
Mas procura pelo nickname.
Meu nickname é Lelé.”

Embora a atividade virtual de
Lelé impressione, ela não é uma
entre poucas avós “conecta-
das”. Segundo a empresa de pes-
quisa comScore, 84,2% dos in-
ternautas brasileiros acima de

55 anos estão presentes no Face-
book, conforme levantamento
de agosto. Nesse mês, cada um
deles gastou, em média, 586 mi-
nutos na rede social, ou seja, 19
minutos por dia (veja tabela).

A presença significativa na re-
de é uma consequência do cres-
cente acesso dos mais velhos à
internet. Apesar de responder
pela menor parcela de internau-
tas, o número de pessoas acima
de 50 anos na web cresceu
222,3% entre 2005 e 2011, para
8,1 milhões, segundo o IBGE.
Trata-se de um público que fre-
quenta sites de notícias, faz
compras online e muitas vezes
mantém contato com filhos por
serviços como Skype.

Para Cristina Fogaça, mestre
em gerontologia e diretora da
Faculdade Aberta para a Maturi-
dade Ativa (Fama), a imersão
da terceira idade nesse ambien-

te virtual resulta da mais fácil
assimilação das novas tecnolo-
gias hoje. “Tecnologia não é
mais um bicho de sete cabeças
para eles como era antigamen-

te”, diz. A especialista conta
que suas alunas são encontra-
das facilmente no Facebook fo-
ra do horário de aula e que há
algumas que, durante passeios,
publicam foto no site e na mes-
ma hora recebem várias “curti-
das” e palavras de incentivo.

As irmãs Lima conhecem
bem esse tipo de interação onli-
ne – e não só via Facebook. Iva-
ni, de 59 anos, Jandira, 67 anos,
Irani, 69 anos, Iracy, 74 anos,
Jacyra, 77 anos, se encontram
online todos os dias para jogar
tranca. “Às vezes a gente fica
até uma hora da manhã jogan-
do”, diz Irani.

Com exceção de Irani, que se
diz “fuçona” e desmonta o com-
putador para limpar a parte de
dentro, as irmãs contam com a
ajuda do sobrinho Ricardo para
descobrir o mundo da web. Ge-
rente de projetos da IBM Brasil

e colunista voluntário do Por-
tal da Terceira Idade, ele fala
com encanto do modo como
suas tias e outros familiares
abraçaram as novas tecnolo-
gias. “Meu sogro, de 64 anos, é
aposentado, mas trabalha co-
mo temporário em feiras de ex-
posição para as quais ele se can-
didata online.”

Desafio. Antes de encarar a in-
ternet, existe o desafio de enca-
rar o novo universo de um com-
putador, com sua área de traba-
lho, atalhos, pastas e navegado-
res. Segundo pesquisa do Ibope
Media, mais da metade dos bra-
sileiros entre 65 e 75 anos dizem
ainda se sentir confusos com
computador, apesar de 28% se
manterem atualizados com os
avanços tecnológicos.

O medo de estragar o equipa-
mento e instalar vírus estão en-
tre os receios mais comuns no
início do aprendizado, segun-
do professores de informática.
William Henrique, que ensina
idosos há 15 anos, diz que seus
alunos se dividem em duas cate-
gorias: uma delas nunca teve
contato com computador e a
outra tem noções da informáti-
ca de anos atrás. “Alguns apren-
deram a usar o MS-DOS e a lin-
guagem BASIC, já completa-
mente obsoletos, só para você
ter uma ideia.”

Por isso, diz ele, paciência e
respeito ao ritmo são ingredien-
tes fundamentais. O PC de Le-
lé, por exemplo, não estava es-
tragado. A máquina não estava
ligando porque, provavelmen-
te, Lelé estava demorando com
o dedo no botão da CPU.

AVÓS CONECTADOS
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Teclas maiores, botões
de emergência e sensores
de queda estão entre as
adaptações feitas para o
público mais velho

Rede social Alcance* Minutos

Facebook 84,2% 586

Linkedin 20,5% 7,5

Twitter 15,4% 19,7

Orkut 14,8 51,1

Tumblr 9,0% 37,3

Ask.fm 6,3% 55,4

Xpg.com.br 5,8% 2,0

Scribd 5,5% 4,6

Yahoo! Profile 4,9% 1,6

Badoo.com 4,3% 104,2

Online. Lelé
Martins, de
78 anos,
entra todos
os dias no
Facebook

*Alcance sobre usuários acima de 55 anos
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