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Talvez por culpa do sucesso dos livros e filmes de Bridget Jones, a mulherada próxima do marco 
balzaquiano transformou-se num dos principais públicos-alvos do mercado do Reino Unido. No 
entanto, de acordo com a Age Concern, ONG de defesa dos direitos dos idosos, são panelas 
britânicas mais velhas que fazem um lucro bom. Um estudo publicado no final de janeiro pela 
entidade, com base em 1.500 entrevistas, revelou que as mulheres britânicas de faixa etária entre 
50 e 60 anos são um filão mal explorado por empresas e marqueteiros, pois a turma não apenas 
tem mais dinheiro que as Bridgets da vida como ainda conta com mais disposição para torrar a 
grana.  
 
O fenômeno do poder grisalho na Inglaterra  
 
Tal faixa etária, já apelidada de grey power (poder grisalho em inglês), nos últimos cinco anos 
aumentou em pelo menos 20% seu endividamento, enquanto as colegas mais jovens registraram 
apenas 4% de crescimento em matéria de freqüência de abertura de carteira. Estatísticas que os 
pesquisadores da Age Concern interpretam como um sinal de que as vovós, em vez de guardar a 
poupança embaixo do colchão, decidiram exercer um pouco mais sua individualidade. Um 
exemplo claro é o fato de que mais de um terço das cinqüentonas hoje têm computador.  
 
Mas basta ligar a televisão para ver que ainda são garotinhas que fazem propaganda de cremes 
de beleza e pouquíssimas vezes idosos aparecem como algo mais do que figurantes. Não por 
acaso, a Age Concern lançou uma campanha mezzo lobista mezzo publicitária em prol de uma 
maior atenção do mercado às fiftysomethings , pegando emprestado o rosto de ninguém menos 
do que Twiggy. Se nos anos 60 a moça foi uma das primeiras supermodelos do mundo, hoje ela é 
uma cinqüentona orgulhosa que simboliza uma mudança radical de atitude das britânicas mais, 
digamos, experientes.  
 
-— O mercado britânico tradicionalmente trata o público mais idoso como um bando de gente 
cautelosa e que prefere poupar para dias mais difíceis, mas as empresas que continuarem com 
esse tipo de atitude estarão arriscadas a perder clientes. Até porque hoje metade da população do 
país tem mais de 40 anos e há pelo menos 17 milhões de pessoas perto da aposentadoria que aos 
poucos querem aproveitar mais a vida e envelhecer com estilo — explica um porta-voz da Age 
Concern.  
 
Twiggy andou dando entrevistas em que admitiu a chance de fazer cirurgias plásticas e pregando 
os exercícios constantes como um estímulo à saúde física, psicológica e sexual. E 75% de suas 
colegas fiftysomethings hoje têm cartões de crédito e disposição para banhos de loja.  
 
— Fico passada quando vejo uma modelo novinha anunciando produtos voltados para mulheres 
mais velhas. A maturidade tem uma beleza própria e é fundamental que as cinqüentonas sejam 
mais respeitadas — diz Twiggy.  
 
Há poucos casos em que as empresas atendem ao pedido. No mês passado, a Procter and Gamble 
pôs uma senhora de 96 anos como uma de suas modelos para a nova linha de cremes e 
sabonetes Dove, ao passo que o mais recente mo delo do Focus, carro da Ford, foi projetado por 
designers que usaram roupas e óculos especiais simulando as limitações de movimento e visão de 
pessoas mais idosas, cuidado que ajudou o carro a se transformar no mais vendido do mercado 
britânico. A cadeia de academias de ginástica LA Fitness tem pacotes especiais para clientes 
idosos, em que a música na hora da malhação não é tão alta. E algumas lojas de ferragens 
criaram ferramentas apropriadas para mãos menos firmes.  
 



— Vivemos numa cultura em que o poder econômico tende para os consumidores mais idosos. E 
não só executivos precisam ficar preocupados — afirma o acadêmico David Metz, um dos autores 
do estudo da Age Concern, numa alusão ao fato de que enquetes sobre as próximas eleições-
gerais britânicas revelam que 69% da turma de mais de 55 anos pretendem ir às urnas, contra 
apenas 44% da faixa etária inferior (35-54 anos).  
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