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Grande poder de compra dos maiores de 50 anos chama atenção do varejo. 
 
Um público com alto poder aquisitivo e muita vontade de comprar. Este é o perfil dos 
consumidores mais velhos, que lotam os corredores dos shopping centers e, muitas vezes, levam 
toda a família para comprar junto. O potencial de consumo desta camada da população chamou a 
atenção na Convenção da NRF (Federação Nacional do Varejo dos Estados Unidos, na sigla em 
inglês), realizada no mês passado: segundo pesquisa da consultoria Deloitte, as pessoas acima 
dos 50 anos gastam, anualmente, US$ 1,7 trilhão no varejo americano.  
 
Atenção especial do vendedor para o cliente, ambiente acolhedor, poltrona para sentar e 
gentilezas como água e café são algumas das exigências dessas pessoas, que ainda sofrem com o 
despreparo da sociedade. Para o consultor Jair Rocha, a pouca valorização do governo e da 
sociedade em relação ao idoso se reflete no varejo. "O atendimento está deficiente para todo 
mundo, principalmente para os mais velhos. Essa fatia do público gosta de ser paparicada. Eles 
não vão ao shopping só para comprar. Eles querem conversar, aplacar um pouco suas carências 
e, junto com tudo isso, levar produtos para eles mesmos e também para toda a família", afirma o 
consultor. 
 
Atendimento personalizado e eventos voltados para os consumidores com idade mais avançada 
são algumas das regras básicas para agradá-los, segundo Rocha. "Eles têm um bom padrão de 
vida, já criaram os filhos e têm dinheiro para gastar. A sociedade está envelhecendo e as 
empresas têm que se preparar para dar o melhor a esse novo consumidor", atesta o consultor. 
 
Opinião semelhante tem a proprietária da loja Blessing, no Shopping Tijuca, Zona Norte do Rio de 
Janeiro, Djanira de Vasconcelos. "O consumidor acima dos 50 tem estabilidade financeira, mas 
não tem um mercado ou uma moda voltados exclusivamente para eles", frisa. Vendedoras 
treinadas para dar um tratamento personalizado, que anotam as preferências das compradoras, e 
roupas na moda e de variados tamanhos são alguns dos diferenciais da loja de Djanira, que 
trabalha com moda feminina. 
 
Idosos querem atenção especial  
 
"Elas querem uma roupa adequada para a idade delas, mas que não esteja fora dos padrões da 
moda. Outro fator que faz a diferença das idosas é que elas querem atenção: gostam de ser 
ouvidas, de que as vendedoras perguntem da família delas e prezam por um tratamento 
personalizado" , explica Djanira que só vê vantagens no atendimento ao público mais velho. "Eles 
são fiéis à marca e pontuais no pagamento. O número de cheques devolvidos, aqui na minha loja, 
é muito pequeno. Além disso, trazem amigos e familiares para comprar", revela.  
 
A correção no pagamento é a principal vantagem de lidar com o público mais velho para a 
subgerente da loja Triccot, do Brasília Shopping, na Asa Norte, Elisabeth Fernandez. "Eles pagam 
mais à vista e com cartão. É muito raro darem um cheque pré-datado ou parcelarem uma 
compra", justifica Elisabeth, que também dá dicas de como conquistar os clientes mais velhos. 
"Colocamos na vitrine as roupas deles e damos atenção redobrada quando entram na loja", 
ressalta.  
 
Outra grande diferença entre os mais novos e os mais velhos é o poder de decisão. "Os mais 
velhos entram aqui e já sabem o que vão comprar. Não demoram, pedindo um monte de roupas e 
não comprando nada. Eles chegam, vão direto na peça que querem e ainda levam mais que uma", 
garante Junio Ribeiro, gerente da Casa Garbo, no Minas Shopping, Zona Norte de Belo Horizonte. 
"As pessoas acima de 50 chegam aqui com uma idéia do que querem e compram mesmo. Além 
disso, eles acabam se tornando clientes fiéis. Temos pessoas que compram conosco há 10 anos, 



algumas até de fora do estado do Rio", avalia Djanira de Vasconcelos, proprietária da Blessing, no 
Rio. Cabe aos varejistas, segundo Elisabeth, subgerente da Triccot, do Brasília Shopping, abrir os 
olhos e perder o preconceito que ainda cerca a terceira idade. "Ainda há uma certa discriminação 
com o público mais velho. Alguns lojistas e vendedores "amarram a cara" quando um idoso entra 
na loja. Eles não sabem o que estão perdendo com esse comportamento", confirma.  
 
Investir na relação com o público e conquistar a terceira idade é o objetivo do Shopping Eldorado, 
na Zona Oeste de São Paulo, com seu projeto "Feliz Idade", um programa de atividades voltadas 
para os idosos, incluindo desde oficina de arte e dança até ioga. "Temos professores especialistas 
que trabalham desde o físico até o psicológico", afirma Fabíola Soares, gerente de marketing do 
shopping. Criado em 2001, o "Feliz Idade" tem uma média de 200 alunos e ainda ajuda no 
aumento das vendas do shopping. "Durante os cursos, nossas vendas aumentam 
consideravelmente. Não são só os alunos que compram. Eles trazem os familiares e amigos que 
acabam consumindo também", enfatiza. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 1 fev. 2006, Jornal do Lojista, p. B-8.  


