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Viagens, esporte e atividades culturais movimentam as finanças da terceira idade 
 
O dia começa cedo, com aulas de hidroginástica e alongamento. Depois da malhação, um café 
reforçado com os amigos. Na parte da tarde, são várias as atividades. Aulas de pintura, dança de 
salão e música. Para relaxar à noite, nada melhor do que um teatro. Nos finais de semana, 
viagens com a turma. Rotina de um jovem? Sim, de jovens senhores com mais de 60 anos. 
Lutando contra o estereótipo de que a idade compromete o gosto pela diversão, a terceira idade 
gosta, sim, de atividades de lazer. E, também, de consumir.  
 
Não tendo mais a responsabilidade de criar os filhos e se preocupar, pelo menos, financeiramente, 
com o futuro deles, os idosos têm muito potencial de consumo. E o mercado sabe disso. Não é à 
toa que a oferta de produtos e serviços para o público acima de 60 anos aumentou tanto. De 
acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 
expec tativa de vida do brasileiro subiu para 71,3 anos, o que representa um aumento de 0,8 anos 
em comparação aos dados divulgados em 2000. Atualmente, cerca de 8% da população do País é 
composta por idosos, representando aproximadamente 14 milhões de pessoas. A cada ano, por 
volta de 650 mil pessoas passam a integrar a chamada terceira idade. 
 
E são indivíduos cada vez mais ativos, sem dúvida. Foi-se o tempo que todo o orçamento dos 
idosos era consumido por remédios. A preocupação com a saúde ainda é grande na terceira idade, 
mas agora é cada vez maior o número de idosos prefere investir em qualidade de vida, fazendo 
atividades físicas e terapias alternativas. 
 
É o caso da aposentada Guiomar Costa, de 83 anos. Caminhadas e hidroginástica são algumas 
das atividades que fazem parte de seu cotidiano. "Vou para academia três vezes por semana", 
conta Guiomar. As caminhadas pela praia de Icaraí, em Niterói, também são sagradas. "Volto 
mais animada", conta. 
 
Recém-aposentada, a viúva Valdira Oliveira diz que mais da metade de seu orçamento mensal é 
empregada em atividades de lazer. Além da academia, onde faz hidroginástica, Valdira ainda faz 
aulas de alongamento e pilates, para melhorar a postura. "Gasto cerca de R$ 400 só com 
atividades físicas. Mas acho que é um dinheiro bem empregado. Nada é melhor do que se sentir 
bem com o corpo", opina a idosa, que tem 75 anos. 
 
O casal Celso e Luísa Guaraná também é parte integrante da chamada terceira idade saudável. 
Enquanto Guaraná não abre mão da musculação e do tênis, Luísa fica com as aulas de 
hidroginástica e alongamento. "Além dos benefícios da atividade física, é uma boa forma de 
conhecer pessoas", acredita Guaraná, que tem 82 anos e foi o primeiro paraquedista do Brasil. 
 
Entretenimento e exercícios são as atividades preferidas  
Proprietária da Oficina da Música Sonia Joper, a cantoterapeuta Sonia Joper acredita que a grande 
maioria dos idosos procura suas aulas não só para se conhecer melhor, mas também para entrar 
em contato com pessoas de sua faixa etária. "Tem uma senhora de 77 anos que começou a 
namorar nas minhas aulas", lembra a cantoterapeuta. 
 
Segundo Sonia, os idosos são um ótimo público, pois além de animados, são disciplinados e levam 
as aulas a sério. "Tenho turmas específicas para a terceira idade, mas promovo encontros que 
reúnem alunos de várias gerações. É interessante ver a troca de experiências", conta Sonia, que 
aposta em um aumento do número de alunos mais velhos. "Eles se preocupam cada vez mais em 
se sentirem bem e felizes", observa. 
 



Além de atividades ligadas ao bem-estar físico e mental, a terceira idade também tem se 
mostrado um público promissor para a área de entretenimento. Um exemplo é Guiomar Costa, 
que adora ir ao teatro assistir a musicais e comédias. O cinema também é um programa realizado 
pela aposentada. "Eu e minhas amigas sempre fazemos esse tipo de programa, principalmente 
nos finais de semana", conta. O preço varia, mas a média cobrada pelos motoristas de vans é R$ 
20 por pessoa, para grupos de 15 indivíduos. Vale lembrar que os idosos também pagam meia 
entrada em cinemas e teatros. Para Benigno Ares, consultor de finanças pessoais do site 
Financenter, com o aumento da qualidade de vida e, conseqüentemente, do número de 
aposentados, a terceira idade tem sido cada vez mais valorizada como  público consumidor. "A 
relevância deles é indiscutível", afirma. 
 
O comércio também está de olho nessa fatia de mercado promissora. Proprietária da Blessing, no 
Shopping Tijuca, Djanira Bueno conta que, apesar de trabalhar com um público que vai de 13 a 
90 anos, a terceira idade é uma das preferidas. O motivo é claro. "São pessoas que já criaram os 
filhos, então todo o dinheiro que ganham é para gastar com elas. Tenho clientes que gastam R$ 
500, R$ 600 em uma só compra", diz. 
 
A aposentada Valdira Oliveira confirma o pensamento de Djanira. Sair às compras é uma das 
atividades preferida de Valdira, que, aliás, nunca consegue sair de uma loja apenas com uma 
peça. "Acabo comprando roupas para noras e netos também", confessa.  Percebendo o grande 
potencial de consumo da faixa etária acima dos 60 anos, o Shopping Tijuca realiza todas as 
últimas quartas-feiras do mês um baile voltado para a terceira idade. Além do evento, que ganhou 
o nome de "Tarde no Shopping", o mall também oferece aulas de ginástica, alongamento e tai-
chi-chuan gratuitas voltadas para este público, com professores da academia By Fit. "As idosas 
saem das aulas direto para as lojas", conta Djanira, da Blessing. 
 
Os direitos dos idosos 
 
Saúde  
 
A distribuição de remédios aos idosos, principalmente os de uso continuado (hipertensão, diabetes 
etc.), deve ser gratuita, assim como a de próteses e órteses. Os planos de saúde não podem 
reajustar as mensalidades de acordo com o critério da idade. O idoso internado ou em observação 
em qualquer unidade de saúde tem direito a acompanhante, pelo tempo determinado pelo 
profissional de saúde que o atende.  
 
Operações Bancárias 
 
 Quem discriminar o idoso, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos 
meios de transporte ou a qualquer outro meio de exercer sua cidadania pode ser condenado e a 
pena varia de seis meses a um ano de reclusão, além de multa.  
 
Esporte e lazer  
 
Todo idoso tem direito a 50% de desconto em atividades de cultura, esporte e lazer.  
 
Trabalho 
 
É proibida a discriminação por idade e a fixação de limite máximo de idade na contratação de 
empregados, sendo passível de punição quem o fizer. O primeiro critério de desempate em 
concurso público é o da idade, com preferência para os concorrentes com idade mais avançada.  
 
Fonte: Serasa - Estatuto do Idoso 
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