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Nos próximos 20 anos, a população idosa do Brasil poderá ultrapassar a marca de 30 milhões de 
pessoas e representar quase 13% da população. Número que, se confirmado, representará, no 
País, 50% a mais de idosos em relação aos dias atuais, de acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) . Conforme as estatísticas, no ano de 2050, um quinto da 
população mundial será de pessoas idosas. O fenômeno é explicado graças às medidas de 
prevenção de doenças e investimentos em qualidade de vida da população. De olho nesse 'novo' 
perfil de mercado, vários segmentos começam a oferecer produtos e serviços específicos ao 
público da terceira idade e já incrementam 30% dos negócios. Há casos de empresas criadas 
especificamente para atender ao público acima de 55 anos. São inúmeras opções como roupas, 
calçados, acessórios, cursos universitários, aulas de Tai Chi Chuan, sites de recolocação 
profissional, além dos inúmeros bailes da terceira idade.  

Atentos à nova realidade mundial, empresários começam a agir para atrair os novos clientes. É o 
caso da BIT Company , há mais de 10 anos no mercado e com 150 unidades. A empresa já forma 
ao ano cerca de 70 mil alunos, dos quais 2 mil são da terceira idade. Segundo Alessandra Luchi, 
gerente de produtos da rede, há uma grande procura dessa faixa etária por aulas individuais ou 
turmas específicas. A procura é basicamente para aprender a ler e-mails, navegar na WEB e ver 
imagens na tela do micro. "Agora estamos investindo em campanhas para que toda a rede 
ofereça cursos aos alunos de 55 a 80 anos", afirmou Alessandra. Ela comenta que a procura pelo 
curso tem crescido, em média, 20% ao ano. Os negócios da BIT Company estão aquecidos e a 
empresa pretende investir de R$ 2 milhões em ações de marketing este ano, o que representa 
cerca de 8% da receita anual.  

Outra oportunidade de negócio está nas viagens para terceira idade. É com essa proposta que a 
Agência Apel atrai seus clientes. Especializada em turismo cultural com público direcionado, a 
empresa organiza grupos de viagens com cerca de 30 pessoas. Feitas de avião ou ônibus, as 
viagens têm como locais preferidos dos idosos Rio Grande do Sul, Argentina, Paraguai, além das 
cidades históricas de Minas Gerais e do Pantanal. Segundo Helena Mirabelle, diretora da Apel, são 
realizadas mais de três excursões ao mês, com preços que variam de R$ 70 a R$ 3.000, conforme 
o local escolhido.  

Helena afirma que a procura do público aumenta gradativamente e o percentual tem sido de 25% 
ao ano, desde 1998. De estrutura pequena, com três funcionários, a empresa tem cadastrados 30 
monitores que prestam serviços nas viagens. Sem abrir números, a diretora afirma que a 
divulgação dos pacotes é feita por meio de mala-direta e serviços de telemarketing.  

Esporte e alimentação  

Médicos e especialistas garantem: para obter longevidade é preciso praticar atividades físicas e 
cuidar da alimentação. Para a Cia Athletica , essa é a melhor propaganda para os negócios. De 
acordo com Richard Bilton, sócio, dos 20 mil alunos cadastrados em sua academia, cerca de 600 
são da terceira idade. "Temos nove unidades operando e todas elas estão adaptadas para atender 
a essa faixa etária, num clima familiar e com especialistas qualificados", diz Bilton. Ele explica que 
esse público tem aumentado em 30% ao ano, nos últimos dois anos, e a expectativa é manter 
esse ritmo. "Nossos clientes são classe A e B. Pessoas que valorizam o condicionamento físico e 
estão atentas às campanhas de saúde preventiva". A academia cobra dos idosos cerca de R$ 170 
mensais para modalidades como: hidroginástica, alongamento e cooper. O valor é 50% mais 
barato que o normal, pois as aulas geralmente são feitas em horários ociosos da academia — 
durante à tarde. Apesar da crise econômica, a empresa garante manter-se entre as principais 
redes de práticas esportivas no País. A rede faturou no ano passado R$ 37 mil milhões e espera 
manter o mesmo patamar de receita este ano.  



Na ponta da língua  

Não são só os jovens que têm oportunidade de aprender outros idiomas. Pessoas de mais idade já 
contam com opções de estudo exclusivo, como na It's Cool , que mantém inscrições abertas 
permanentes para os cursos de inglês, espanhol e italiano. Os cursos são diferenciados e 
desenvolvidos especialmente para os idosos, com professores na mesma faixa etária dos alunos. 
"É para que eles se sintam mais à vontade, num ambiente familiar", explica Marcos de Campos 
Bueno, diretor da escola. A mensalidade é R$ 60 e as aulas, de uma hora e meia cada, acontecem 
duas vezes por semana, nos períodos da manhã e à tarde. Criada há 10 anos, a escola tem 150 
alunos, com idades dos 8 aos 65 anos. Os idiomas oferecidos são inglês, espanhol, italiano, 
francês, alemão e português para estrangeiros. Segundo Bueno, existem apenas 15 alunos da 
terceira idade, mas a procura aumentou nos últimos anos. "As pessoas nessa idade geralmente 
têm alguma restrição em começar a estudar, sem falar na falta de verba dos aposentados. Mas 
investimos em serviços de recolocação profissional e saber algum idioma é determinante nos dias 
de hoje", afirmou o empresário. O valor da mensalidade normal é R$ 145 e para terceira idade é 
50% mais barato. A expectativa da escola é crescer este ano, mas ela afirma que, por conta da 
crise econômica e o baixo poder aquisitivo das pessoas, essa meta será, na sua opinião, baixa. 
"Esperamos um incremento de 20%, sendo a terceira idade um dos focos do negócio", diz ele.  
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