
MATURIDADE NA MÍDIA
Divulgação

Foi o tempo em que ter 60

anos era sinônimo de invali-

dez. Segundo a pesquisa "Pa-

norama da Maturidade", da

Indicator GfK, que será apre-

sentada nesta quinta-feira

(27), no Itaú Cultural, em São

Paulo, a terceira idade é um

público, em sua maioria, so-

cial e economicamente ativo.

O levantamento foi feito a par-

tir de 1.800 entrevistas, em

nove regiões metropolitanas do

Brasil, Brasília e Goiânia. Os

dados revelam que hoje há 15

milhões de pessoas com idade

igual ou superior a 60 anos no

país. A expectativa é de que,

em 2020, este número dobre.

Além disso, 70% da terceira

idade brasileira são chefes de

família e 68% decidem as

compras em suas casas. Outro

fato relevante é que 10% deles

moram sozinhos e outros 27%

vivem com outra pessoa da

mesma idade. Os idosos têm

tempo livre para exposição na

mídia, de acordo com a pes-

quisa: 92% assistem TV, 72%

ouvem rádio, 43% lêem jor-

nais todos os dias, e 26% têm

acesso a revistas.

O sociólogo Paulo Cidade, da

divisão de opinião pública e

pesquisas sociais da Indicator

GfK, e responsável pela "Pano-

rama da Maturidade" diz que a

previsão de aumento da popu-

lação vai impor uma nova ma-

neira de trabalhar esse público.

Ele destaca que o paradigma

Flora e Leopoldo, casal que vive

de que "velho é doente e de-

pendente" não expressa a reali-

dade. "Apenas 3% deles têm

dependência física e mental".

Para o sociólogo, esse segmen-

to da população ainda não é

percebido como se deve. "O

segmento idoso é em si dife-

renciado. Seria interessante se

a comunicação das empresas

os tratasse sem discriminá-

los", analisa.

Na mídia - De alguma forma,

isso está acontecendo. Em

"Mulheres Apaixonadas", no-

vela da Rede Globo, de

Manoel Carlos, um casal de

atores aposentados, Flora e

Leopoldo, vividos por Car-

mem Silva e Oswaldo Louza-

da, são discriminados dentro

de casa. A idéia é sensibilizar a

sociedade para mudar tal rea-

lidade.

O projeto "Talentos da Matu-

ridade", do Real ABN-Amro

Bank, também é uma iniciati-

va focada nesse sentido. Seu

na novela a realidade

objetivo é premiar talentosos

com mais de 60 anos e pessoas

de outras idades envolvidas

com projetos em prol dos ido-

sos. Mareio Oliveira, diretor

geral de atendimento da

Lew, Lara, explica que é preci-

so apresentar os fatos e depois

mudá-los. "Por vezes, os pró-

prios idosos se colocam à par-

te da sociedade. Por isso, não

adianta colocá-los na mídia

como ativos na intenção de

motivá-los. Primeiro, mostra-

mos a realidade e damos possi-

bilidades, como o prêmio.

Depois, apresentamos os ido-

sos como pessoas ativas", argu-

menta.

A Natura, com sua linha de

produto anti-sinais Chronos,

trata a mulher de 60 anos co-

mo as demais. "Na comunica-

ção da linha encaramos a reali-

dade da idade. Mostrando que

mesmo com os traços dos

anos, ela pode ser bonita", fi-

naliza. Juliana Martins


