Panorama da Maturidade – Sumário Executivo
Um mercado de 15 milhões de pessoas no Brasil
No Brasil, a população com mais de 60 anos representa um contingente de cerca de 15 milhões
de pessoas, nas nove regiões metropolitanas estudadas, 5 milhões. Projeções do IBGE prevêem
para 2020 um total de 30 milhões de pessoas nessa faixa etária. Essa parcela da população está
fortemente concentrada nas áreas urbanas (80%). As duas cidades com as maiores proporções
de idosos são Rio de Janeiro (13%) e Porto Alegre (12%).
Envelhecimento precisa ser visto como um processo
Esse processo é vivido e interpretado de diferentes formas. O corte de 60 anos ou mais é
operacional para permitir comparações entre os dados de diversos países, mas o processo de
envelhecimento ocorre de forma diferenciada entre as pessoas, dependendo de características
físicas, sociais e culturais. As empresas precisam se preparar para atender seus clientes idosos
mesmo antes que eles cheguem nessa fase de sua vida, difundindo a idéia de que o
envelhecimento é um processo e de que podemos ajudá-los a se adaptar a ele, juntando a isso
as idéias de adequação de produtos e fidelização.
Um grupo heterogêneo
Não existe “o idoso”. Esse personagem que todos gostariam de conhecer para melhor lidar com
ele, seja na elaboração de novos produtos ou na preparação de comunicações específicas, não
existe. Identificamos um segmento com grandes diferenciações internas. Esse grupo tem, sim,
diversas características próprias, mas essas particularidades não o uniformiza, não o iguala.
Identificamos oito grupos atitudinais. As principais dimensões que determinam esses grupos
foram atividades, interação e percepção sobre o próprio envelhecimento. Esse é um dos
aspectos mais relevantes para a área de comunicação. A propaganda voltada para esse
segmento tem de incluí-los, fazer com eles se enxerguem na comunicação, mas sem utilizar
elementos que ressaltem diferenças que possam ser vistas como negativas.
Importância das atividades
Atividade é um conceito chave para se conhecer e se trabalhar com esse público. A Organização
Mundial da Saúde procura difundir o conceito de “envelhecimento ativo”, segundo o qual as
atividades tanto física quanto mental e social contribuem para um envelhecimento mais
saudável. Considerando esse conceito, criamos um índice de atividades diárias para que
pudéssemos avaliar seu impacto sobre as diversas dimensões da vida dos idosos. Descobrimos
que o impacto é grande, principalmente nas questões de saúde. As pessoas que lêem e/ou
caminham diariamente diferenciam-se em muito daquelas que não praticam essas atividades.
Suporte Social
Grande parte dos idosos (70%) são chefes de família. E, além de grande contribuição econômica,
ajudam a família e os amigos com apoio social e psicológico. Em dois importantes aspectos
sobre esse tema: ouvindo problemas e dando conselhos, eles mais dão do que recebem ajuda da
família e dos amigos. Outra importante contribuição é a ajuda que oferecem a parentes e
amigos cuidando de seus filhos, quase metade (47%) presta esse tipo de auxílio. Eles têm
também um caráter de formadores de opinião quando o assunto é dinheiro, 46% foram
consultados sobre questões que envolviam negócios e dinheiro, enquanto apenas 36%
solicitaram esse tipo de ajuda.
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Renda acima da média geral nas regiões metropolitanas
Segundo dados da PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, de 2001, a
renda média pessoal dos moradores das regiões metropolitanas estudadas é de cerca de R$ 801.
Considerando apenas a população adulta temos as seguintes médias: 18 a 39 anos, R$ 654; 40 a
49 anos, R$ 1.064, e com 60 anos ou mais, R$ 866. Os idosos têm uma renda acima da média
geral e acima da faixa mais jovem. Se levarmos em conta que cerca de 15% dos idosos não têm
renda, teríamos um contigente de 4,2 milhões de idosos com renda nas regiões metropolitanas,
perfazendo um giro mensal de cerca de R$ 3,7 bilhões.
Para onde vai o dinheiro dos idosos
Para avaliarmos o destino dos recursos dos idosos, fizemos um levantamento das principais
despesas dessas pessoas, considerando as domiciliares e as pessoais. Somamos então todas as
despesas declaradas de todos os entrevistados e estabelecemos a proporção de cada item sobre
o volume total de gastos. Esse levantamento revelou que os setores econômicos que mais
recebem os recursos dessas pessoas são: alimentação (24%), remédios (10%), planos de saúde
(9%), luz (6%), telefone (6%) e viagens (5%).
Mídia
Os hábitos semanais de mídia revelam que 92% vêem televisão pelo menos uma vez por semana
(com uma freqüência praticamente diária), 72% ouvem rádio, 43% lêem jornais e 26% lêem
revistas. Temos um grupo bastante representativo (cerca de 9% da população), com grande
proporção de decisores de compra, com intensivo consumo de mídia e que se vê pouco
representado nas comunicações. A área da propaganda certamente tem um desafio ao lidar com
os idosos: contemplá-los sem rotulá-los, sem explicitar diferenças que possam gerar
discriminações. A segmentação atitudinal identificou oito grupos cujas descrições certamente
ajudarão na compreensão e no desenho de estratégias mais eficazes de comunicação. Alguns
desses grupos refletem as dificuldades de se lidar com o processo de envelhecimento, em
alguns casos mais pelo olhar dos outros do que pelas próprias dificuldades de aceitação desse
processo.
Cidadania e demandas
A maioria (76%) dos idosos das regiões metropolitanas estudadas votou nas eleições de 2000,
para prefeito e vereador. Se extrapolássemos essa proporção para o total de 15 milhões de
idosos no Brasil, teríamos 11 milhões de pessoas com mais de 60 anos que votaram naquela
eleição. Como em 2000 tínhamos 108,5 milhões de eleitores dos quais 91,2 milhões
efetivamente votaram, o peso dos idosos, naquele pleito foi de 12% de todo o eleitorado. Esse
dado é relevante, pois, cada vez mais, esse grupo levará sua própria agenda para as eleições,
ou, no mínimo, será mais receptivo para quem acampar essa agenda. Considerando-se que a
maturidade é mais feminina e que o grupo etário que mais cresce é o dos idosos mais velhos
(com mais de 80 anos), teremos demandas advindas desse grupo marcadas por essas
características.
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