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Passou o tempo em que somente as casas de repouso e asilos lucravam com o aumento da 
população idosa no País. Atualmente, editoras, agências de viagens, escolas de informática e até 
academias de ginástica apostam na terceira idade e criam serviços e produtos especialmente para 
os velhinhos. Algumas atingiram até 50% de crescimento neste ano. Esse segmento é 
responsável por R$ 90 milhões que deve movimentar em 2004, segundo pesquisa realizada pe lo 
instituto de pesquisa GFK Indicator . 
 
Com uma renda média de R$ 589 por mês, os idosos passaram a ser considerados uma fatia de 
mercado promissora.  
 
Todos esses fatores contribuíram para profissionais como Robson de Farias Jorge, instrutor de 
informática, direcionarem seu trabalho para atender o público idoso. Ele ensina os idosos a lidar 
com os meandros da informática há oito anos e garante que, a cada ano, a procura pelas aulas 
aumenta.  
 
Neste ano, Robson teve um aumento de 50% no faturamento, por conta da inclusão de 120 novos 
alunos."Eles me procuram para conquistar uma maior independência", diz Robson, que atribui a 
grande procura por aulas de informática à necessidade dos idosos em realizar os serviços do 
cotidiano através da internet. 
 
O desejo de independência dos velhinhos também alavancou os negócios de Marcelo Gullo, 
proprietário da MW Transportes , especializada em frete para a terceira idade há dois anos. 
 
Ele conta que, no início, transportava cerca de três grupos por mês. Agora, realiza até quatro 
fretes por semana, nas quatro vans e dois microônibus da empresa. 
 
“Os próprios idosos se organizam e formam grupos de passeio”, diz Marcelo. Os destinos mais 
requisitados são os teatros da cidade do Rio de Janeiro, e as fazendas nos arredores da 
metrópole. A partir de um grupo de 14 pessoas, é possível garantir a carona de ida e volta, da 
porta de casa à porta do teatro, por R$ 20.  
 
Expectativa alta 
 
No Brasil, cerca de 8% da população é composta por idosos, o que representa aproximadamente 
14 milhões de indivíduos. A cada ano, por volta de 650 mil pessoas passam a integrar a chamada 
terceira idade. Além disso, o brasileiro tem morrido cada vez mais tarde. Segundo dados 
divulgados recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa 
de vida do brasileiro subiu para 71,3 anos, representando um aumento de 0,8 anos em 
comparação à expectativa de vida registrada em 2000. 
 
Na agência de viagens Apel , cerca de 80% dos clientes já passaram dos 60 anos, mas nem por 
isso os destinos escolhidos são monótonos. A proprietária da agência, Helena Mirabelli, revela que 
já preencheu praticamente todas as vagas disponíveis para o próximo pacote de viagens, rumo à 
Serra da Capivara, no sul do Estado do Piauí. 
 
Cerca de cinco grupos de até 35 participantes são formados todos os meses, com os destinos 
mais variados. Mirabelli conta que raramente deixa de preencher o total de vagas disponíveis. 
“A maioria são senhoras que viajam com as amigas”, diz Mirabelli.  
 
As precauções com os viajantes são constantes, como a contratação de um seguro de saúde para 
cada integrante do grupo, mas a decisão de participar de algum passeio é sempre do cliente. 



“Na viagem ao Parque do Jalapão, no Tocantins, levei um grupo ao topo de uma duna de 60 
metros de altura”, conta a dona da agência de turismo. 
 
Além das viagens, os idosos têm se interessado cada vez mais em praticar atividades físicas. 
Pensando nisso, o Instituto Isvara de Yoga , planeja, no próximo ano, destinar 5% do 
faturamento na formulação e divulgação de aulas voltadas especialmente para alunos da terceira 
idade. 
 
Segundo o proprietário, Andrés De Nuccio, os efeitos benéficos, como relaxamento e 
condicionamento físico, proporcionados pela prática de yoga atraem cada vez mais os idosos. 
No próximo ano, o Instituto pretende elevar o número de alunos da terceira idade de 50 para 
quase 300. 

 
 
Leia Mais 
 
Cidades estão despreparadas 
 
Os buracos e condições precárias das ruas e calçadas das principais cidades do País são o principal 
empecilho para a locomoção, e conseqüente sociabilização, dos idosos. 
 
A presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBBG) , Elisa Franco de Assis 
Costa, afirma que as cidades não estão preparadas para os idosos. 
 
Sendo assim, atividades como ir ao teatro, cinema e até mesmo caminhar nas praças e vias 
públicas tornam-se sérios desafios. 
 
A presidente da entidade nacional do setor sugere a construção de calçadas adaptadas e a 
melhora do acesso dessa população ao transporte público. A demanda para serviços e produtos 
para idosos é cada vez maior.  
 
Ela lembra que a economia de muitas cidades, principalmente no interior dos estados e na região 
Nordeste, depende da aposentadoria dos idosos. 
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