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Campanhas de marketing para consumidores acima dos 50 apresentam vantagem competitiva. 
 
Donos de si, com poder de compra e ávidos por novidades. As grandes empresas que não 
pensavam nos consumidores acima de 50 anos como público-alvo estão começando a avaliar suas 
estratégias de marketing. Pesquisa realizada pela ACNielsen mostra que o público batizado como 
a "geração bossa nova" tem grande poder de compra e a tendência é crescer mais ainda, tanto 
numericamente como financeiramente, nos próximos 15 anos.  
 
No entanto, o número de empresas que vê o grupo como público forte ainda pode crescer. A falta 
de inclusão também é sentida por esses consumidores. A pesquisa descreve que o grupo se sente 
excluído das pesquisas, mas é aberto à experimentação, valoriza praticidade, tem o supermercado 
como o principal local de compra, valoriza marcas com forte presença de mercado, considera 
preço como pressuposto básico e as marcas próprias com boas alternativas. 
 
O diretor de Marketing da ACNielsen, Mario Lynch, lembra que se a geração bossa nova é 
importante agora, mas será ainda mais relevante no futuro. Criar produtos e serviços focados no 
nicho, avalia, pode criar vantagem competitiva. O grupo acima de 50 anos, que hoje representa 
16%, cresceu 110% em relação a 1981. Em 2020, a porcentagem deve chegar a 23%. O poder 
de compra do grupo também vem aumentando. As residências em que os responsáveis pelas 
compras têm acima de 50 anos (29% dos lares brasileiros) consomem acima da média do País em 
45% das categorias. Sessenta e três por cento desses consumidores são chefes de família e 48% 
estão economicamente ativos, seja por imposição para sustento próprio e da família, ou opção. 
 
ESTRATÉGIAS E INICIATIVAS PARA O PÚBLICO AINDA NÃO SÃO CLARAS  
 
"O estudo alerta que estratégias e iniciativas não são feitas na intensidade necessária para que o 
consumidor bossa nova perceba que o produto ou serviço foi feito para ele. Se fala muito em 
classe D e E, mas os clientes acima de 50 são muito importantes. É um grupo que está crescendo, 
já é importante e vai ser mais ainda no futuro", analisa. 
 
Lynch acredita que, além de não ter uma comunicação direcionada, faltam produtos e serviços 
para a faixa etária. "Geralmente, eles pegam carona em outras iniciativas. Por exemplo, vitaminas 
que são voltadas para crianças, mas também servem para os mais velhos". 
 
Na Kaiser, cinqüentões e sessentões são público-alvo. Segundo Marcello Ursini, gerente 
corporativo de Marketing da marca Kaiser, a comunicação não é feita em campanhas específicas, 
mas com uma abordagem mais democrática. "A última campanha era um almoço de família, com 
interação entre pai e filho tomando uma Kaiser. O objetivo foi trazer uma mensagem interessante 
e não alienante. A concorrência volta sua comunicação apenas para o jovem, no limite dos 25 
anos. A terceira idade é motivo de deboche. Dados de pesquisas mostram que as peças da nossa 
campanha "Os bons momentos da vida" estão sendo bem aceitas nessa faixa etária", comenta 
Ursini. 
 
O gerente de Marketing acredita que a campanha pode ter humor, mas não de um tipo pejorativo, 
nem degradando a imagem de determinado sexo nem classe social. "A campanha da família, 
quando diversas faixas etárias se reúnem dividindo uma Kaiser, se restringe a um comercial, mas 
outros virão. Podemos ser engraçados sem denegrir a imagem desse público mais velho", opina. 
 
Tendo em sua linha a Kaiser Gold voltada para apreciadores da bebida , a empresa aposta que 
conseguirá atender a um público mais maduro, reduzindo o risco de envelhecer a marca. "Sempre 
existe um risco, mas se seguirmos trabalhando a Gold para esse público, temos o risco 
minimizado. O segredo é fazer a campanha sem depreciação", reforça Ursini. 



BAVARIA APOSTA EM CERVEJA PREMIUM PARA CRESCER NO NICHO  
 
Ainda no setor de cervejas, a Bavaria também já identificou o grupo e aposta na cerveja Premium 
para estreitar o relacionamento com o público maduro. O gerente corporativo de Marketing da 
Marca Bavaria, Leonardo Lima, analisa que o grupo acima dos 50 está diferente do que era há 20 
anos. "Naquela época as pessoas já estavam se acalmando e o lazer era previsível, dentro da 
família. Atualmente, basta sair, ir a bares e restaurantes da moda para ver como essa faixa etária 
está consumindo bastante", analisa, completando que esses consumidores são exigentes, mais 
racionais, valorizam o que é bom e não se deixam levar por produtos de imagem. "Eles não 
precisam mais de auto-afirmação".  
 
Lima explica que a comunicação com o público se dá de várias formas, desde a embalagem até a 
propaganda, internet e eventos. Nos 30 segundos da TV e com grande valor investido, passam a 
mensagem principal. "Para a Premium, apesar de utilizarmos uma personagem jovem, a atitude é 
atraente para a geração mais velha. Eles identificam a mensagem, pois é relevante para o grupo". 
Mas é na mídia on-line que a interatividade fica maior. "Esse público é ávido por informações. 
Entram no site para conhecer a história do produto e se comunicam com a marca desta forma". 
 
Ursini, da Kaiser, lembra que a campanha da família, incluindo a geração bossa nova, foi feita de 
forma intuitiva, sem ter os dados da ACNielsen sobre a importância destes consumidores. 
"Acertamos a mão na campanha. Funcionou para o jovem e para as pessoas mais maduras. Daqui 
para frente, queremos crescer cada vez mais a comunicação com este público", garante. 
 
Perfil da geração COM MAIS DE 50  
 
29% chefes de família  
57% da classe AB e C  
65% com filho adulto de mais de 18 anos  
16% com filhos de 12 a 17 anos  
38% Grande Rio e São Paulo  
46% em residências com até três pessoas  
Fonte: ACNielsen/ Homescan  
 
Saiba Mais  
 
Geração bossa nova  
 
No novo estudo da ACNielsen, o instituto decidiu dar um enfoque para o grupo de consumidores 
com 50 anos ou mais, olhando a projeção e vendo o grande potencial de mercado do clientes mais 
velhos. O diretor de marketing da ACNielsen, Mario Lynch, explica que decidiram incluir a faixa 
entre 50 e 65 anos, que não se inclui em pesquisa sobre a terceira idade. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 abr. 2006, Gerência, p. B-4. 
 


