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Academia, agência de modelos e curso de informática estão entre as opções. 
 
Trabalhar com a terceira idade pode ser um nicho de mercado interessante para potenciais 
empreendedores. O poder aquisitivo desse público, normalmente mais estável, e o seu alto índice 
de fidelidade enquanto consumidor são algumas das vantagens apontadas por empresários. 
Somado ao panorama positivo e diante do número pequeno de empresários que já investiram em 
negócios focados nesse público-alvo, analistas apontam à abertura de empreendimentos que 
atendam ao bem-estar e a saúde dessa parcela da população. Entre as opções, estão academia, 
curso de informática, e até escola de modelos. O aporte para negócios do gênero vai de R$ 40 mil 
a R$ 450 mil. 
 
No País, homens e mulheres com 60 anos ou mais representam 9,3% da população de quase 187 
milhões de habitantes, e, segundo projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a tendência é que a quantidade de pessoas na faixa da maturidade seja cada vez maior, 
devido à queda das taxas de mortalidade e de fecundidade e ao aumento da longevidade. Em 
2020, os idosos devem representar 11,3% da população, prevista para 219 milhões de 
habitantes.  
 
Para o professor Ruy Quintans da Faculdade Ibmec/RJ, as características do consumidor de 
terceira idade fazem dele um público de extrema importância no mercado. Tempo livre para o 
lazer, poder aquisitivo e orçamento melhor estruturado são pontos fortes no perfil desse público-
alvo. "Adaptar ou criar serviços para este consumidor é um excelente negócio", complementa. 
 
O mercado ainda está descobrindo como se comunicar com o público mais velho, mas sem 
separá-lo do restante da população, defendem analistas. Logo, não se deve rotular a terceira 
idade. O diretor da GFK Indicator, consultoria especializada em estudos e estratégias de 
comunicação, Mário Mattos, reforça a idéia ao afirmar que antes de se aventurar em qualquer 
segmento é fundamental entender que esse consumidor tem necessidades e características 
bastante específicas. "É importante adequar o público à necessidade dele sem estereotipá-lo", 
afirma o executivo. 
 
 
 
Empresa oferece atividades a público de alto poder aquisitivo 
 
Depois de analisar o cenário durante um ano, a administradora Aline Bernardino Cruz investiu R$ 
450 mil em negócio pioneiro em São Paulo. A empresária buscou o suporte da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV-SP) para fazer uma análise de mercado e abrir a Vittas empresa lançada, há dois 
meses, para atender, com uma série de serviços, a população idosa classe AA. A empresa oferece 
ao cliente quatro opções de programas associados à saúde, ao bem-estar e ao entretenimento, e 
ainda dá ao consumidor a alternativa de personalizar as atividades. Num determinado pacote, por 
exemplo, o cliente pode escolher aulas de pintura, ioga ou dança, cursos de idiomas e personal 
trainning, além do acompanhamento de nutricionista e médico mensal.  
"Descobri que havia demanda de negócios para a terceira idade em palestras no Brasil e no 
exterior", explica Aline. 
 
Segundo a empresária, devido ao serviço ainda ser desconhecido do seu público, o levantamento 
da FGV-SP mostrou que 60% do capital inicial deveria ser investido em marketing. Para chegar 
aos clientes, a empresa procurou fugir do telemarketing e mergulhar no relacionamento direto 
com o público em potencial.  
 



Empresários observam que os idosos estão, pouco a pouco, perdendo o medo dos computadores. 
Em 2005, Paula Cristina Ferreira Loureiro apostou neste mercado. "Comecei com apenas 20 
alunos e hoje já tripliquei esse número", comemora a dona da Método Fácil de Informática para a 
Terceira Idade.  
 
A empresária diz que as mulheres predominam, mas existem muitos profissionais liberais do sexo 
masculino, como médicos e advogados, e que a faixa etária vai dos 40 a 89 anos. Paula 
acrescenta que foge do modelo tradicional dos cursos de informática, que geralmente ensinam 
vários aplicativos. "Logo no início, percebi que não podia oferecer pacotes com diversos cursos, e 
que deveria primeiro de tudo saber a necessidade do aluno para oferecer o serviço que vai 
atendê-lo de imediato", complementa.  
 
Ao perceber o viés do idoso em usar mais os computadores, a Hóspede Vip, especializada em 
pacotes turísticos pela internet, dedicou serviços específicos à maturidade no seu portal. Desde 
2004, quando a empresa foi lançada, o número de acessos de pessoas acima dos 60 anos tem 
aumentado. "Hoje, a terceira idade representa 12 mil acessos por mês e 20% do faturamento da 
empresa. Diante dessa realidade, atendemos também por meio de uma central de atendimento 
por telefone", explica o coordenador de marketing, Carlos Eduardo Stefano.  
 
Em 2003, a GFK Indicator fez 1,8 mil entrevistas com pessoas acima dos 60 anos distribuídas em 
11 regiões metropolitanas do Brasil. Neste levantamento, foi descoberto que as empresas 
precisam quebrar paradigmas se quiserem conquistar uma fatia desse mercado. "Quando se 
pensa no idoso, se pensa em alguém que freqüenta bailes ou está sempre no bingo, mas poucos 
são os idosos que realizam estas atividades: 8% e 5%, respectivamente", explica. Segundo a 
pesquisa, mais da metade dos idosos realiza viagens, em média, três vezes por ano, com duração 
de aproximadamente dez dias. 
 
Escola de modelos tem alunas entre 40 e 60 anos 
 
Há um mês a Wannabe, escola de modelos paulista, viu esse panorama bater à sua porta quando 
um grupo de oito senhoras, com idades entre 40 e 60 anos, procurou pelo curso de modelo. Uma 
das sócias, Liliana Gomes diz que reagiu de forma natural com o pedido e procurou ensinar as 
mesmas atividades das aulas das mais jovens: desfile, maquiagem, etiqueta e curso de vídeo.  
 
"Há demanda por pessoas na faixa etária delas para fazer anúncios", revela a empresária, que 
sugere que é melhor começar a agência com adolescentes por ser um público mais 
representativo. "Depois que atingir uma estabilidade no negócio, o empresário pode começar a 
trabalhar com a maturidade. Esse público responde hoje por 15% dos meus alunos", revela. 
 
Outro que procurou inovar foi Valentim Philip Martin ao apostar num espaço direcionado para os 
mais velhos exercitarem a mente por meio de jogos de estratégia, concentração e memória. 
Numa área de 100 metros quadrados, homens e mulheres acima dos 50 anos se encontram para 
trabalhar a memória jogando xadrez, quebra-cabeça, gamão e um jogo chinês chamado Go. 
"Temos de exercitar a mente o tempo todo," diz Martin, que investiu R$ 100 mil numa área de 
110 metros quadrados. 
 
A Academia Movere surgiu com foco no público infantil e o sedentário, mas, por estar instalada na 
Vila Mariana, em São Paulo, numa rua onde há grande número de idosos, o empresário Ivo Carlos 
Mortani Barbosa, sócio da empresa, disse ter visto que precisava dar mais atenção para a terceira 
idade. "Temos a vantagem também de funcionar ao lado de uma faculdade voltada para o idoso. 
 
Inaugurada há dois anos, a By Fit Club, na Tijuca, também se deu conta que era preciso 
direcionar o seu trabalho à maturidade. Um dos sócios, André Novais, diz que o perfil das 
academias mudou. "Hoje a academia atende a família inteira. Por isso, dedicamos programas 
voltados à terceira idade, que já representa 30% dos alunos", afirma.  



 
Para Novais, atualmente já existe uma variedade de exercícios físicos que podem ser aplicados 
para os idosos, além da hidroginástica. "É verdade que a piscina é muito indicada para 
desenvolver uma série de atividades para o idoso. Mas, hoje, a evolução da filosofia de trabalho 
das academias permite que o idoso faça uma série de exercícios fora da piscina", avalia.  
 
Com profissionais preparados, o empresário diz que é possível realizar exercícios de alongamento 
e musculação, entre outros. Novais acrescenta ainda que esse público dá valor ao lado social. 
"Estamos sempre celebrando eventos como aniversários e almoços especiais porque a terceira 
idade valoriza a relação fora da academia", lembra. 
 
Salão da Maturidade começa no dia 29 
 
De 29 de junho a 2 de julho, acontece, em São Paulo, no Centro de Eventos São Luiz, a segunda 
edição do Salão da Maturidade, o único evento direcionado a empreendedores com negócios 
voltados para a terceira idade. Neste ano, 70 empresas vão participar do evento. Segundo os 
organizadores, no ano passado 7 mil pessoas visitaram o evento e foram movimentados R$ 2,3 
milhões em negócios diretos. Mais informações: www.salaodamaturidade.com.br. 
 
Raio X 
 
Espaço Recreativo  
Investimento inicial: R$ 100 mil (sem o ponto comercial) 
Faturamento bruto médio mensal: R$ 2,5 mil 
Margem de lucro: não revela 
Tempo de retorno do investimento: 18 meses 
Área mínima: 200 metros quadrados  
Número de funcionários: 4 fixos, mais seis parceiros 
Risco: alto, devido à existência de outros espaços do gênero, que já oferecem serviços recreativos 
com qualidade a preço baixo, como Sesc, Senai e Sesi.  
 
Academia  
Investimento inicial: de R$ 350 mil a R$ 400 mil (com o ponto comercial) 
Faturamento bruto médio mensal: R$ 50 mil 
Margem de lucro: de 25% a 30% 
Tempo de retorno do investimento: 5 anos 
Área mínima: 600 metros quadrados  
Número de funcionários: 17 
Risco: médio, já que o mercado está saturado de academias. Mas como estratégia de 
diversificação, com um grupo de professores específicos, a terceira idade passa a ser um público 
importante dentro do segmento. 
 
Curso de Informática  
Investimento inicial: R$ 40 mil (sem ponto comercial) 
Faturamento bruto médio mensal: R$ 10 mil 
Margem de lucro: 40% 
Tempo de retorno do investimento: 18 meses 
Área mínima: 200 metros quadrados 
Número de funcionários: 4 
Risco: alto, se o empresário se dedicar apenas à terceira idade. Caso o leque do público seja 
ampliado, o risco passa a ser médio.O negócio pode ser interessante se não for dedicado 
exclusivamente ao idoso. 
 
 
 



Escola de Modelos  
Investimento inicial: R$ 100 mil, sem ponto comercial 
Faturamento bruto médio mensal: não revela 
Margem de lucro: 10% e 20% 
Tempo de retorno do investimento: 24 meses 
Área mínima: 200 metros quadrados 
Número de funcionários: 4 
Risco: médio, por causa do grande número de agências, além dos profissionais free-lancers. O 
setor é considerado muito fechado. 
Reserva de Hotéis pela Internet  
Investimento inicial: R$ 100 mil (sem ponto comercial) 
Faturamento bruto médio mensal: R$ 45 mil 
Margem de lucro: 12,5% 
Tempo de retorno do investimento: 18 meses 
Área mínima: 120 metros quadrados 
Número de funcionários: 20, sendo três para cuidar dos serviços para idosos 
Risco: médio, devido ao número grande de operadoras de turismo que já existem no mercado. O 
consultor avalia a estratégia de diversificação, com enfoque no idosos, como proveitosa para 
incrementar o faturamento. 
 
Serviços para idosos  
Investimento inicial: R$ 450 mil (com o ponto comercial) 
Faturamento bruto médio mensal: não revela 
Margem de lucro: de 30% a 50% 
Capital de giro: R$ 240 mil 
Tempo de retorno do investimento: 12 meses 
Área mínima: 200 metros quadrados  
Número de funcionários: 6 
Risco: baixo, porque não existem concorrentes e tem público-alvo bem definido. 
 
Fonte do risco: Francisco Barone, professor de novos negócios da Fundação Getulio Vargas (FGV-
RJ) 
 
 
Serviço  
50 Plus, 0xx-11-3064-6942 
Academia By Fit Club, 0xx-21- 2567-0240 
Academia Movere, 0xx-11-3835-4255 
Escola de Modelos Wannabe, www.wannabe.com.br 
FGV-RJ, 0xx-21-2559-5444  
GFK Indicator, www.gfkindicator.com.br 
Hóspede Vip, 0xx-21-2195-0616 
Ibmec/RJ, 0xx-21-3284-4000 
Método Fácil de Informática para Terceira Idade, 0xx-11-3884-5399 
Vittas, www.vittas.com.br 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19 jun. 2006, Seu Negócio, p. B-18. 
 


