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CUIDADOS COM A SAÚDE E BELEZA E ESTILO DE VIDA
Principais atitudes para cuidar da saúde:

54,5% Visitar o médico regularmente
49,3% Manter os exames em dia
43,6% Evitar comer alimentos gordurosos

48,9%

dos idosos
não tem plano
de saúde

Medidas tomadas para sentir-se bem, mais bonito e confiante:

41,4%

35,9%

30,7%
Principais atividades de lazer:

Alimentar-se de
forma saudável

Visitar o médico
regularmente

Pintar o
cabelo

59,1% Ver televisão
32,9% Ouvir música

35,2%

11,6%

Afirmam realizar tratamentos
e atividades físicas com o
objetivo de viverem mais tempo

27,1%

Admitem fazer tratamentos
para retardar os efeitos
do envelhecimento

Navegar na internet

25,2% Reunir os amigos

USO DA TECNOLOGIA
53,9%

Acessam a internet

61,1%

19,1%

Usam a internet
para fazer compras

Produtos e serviços mais adquiridos:

Afirmam que
o smartphone
é o principal
meio de acesso
Motivação para acessar internet:

62,9%

59,8%

Manter
contato com
familiares

Manter
contato com
amigos

Redes sociais
mais utilizadas:

51,2% Eletroeletrônicos

41,9% Viagens

43,1% Eletrodomésticos

30,6% Livros

Aplicativos de smartphone mais utilizados no dia a dia:
Consultas, pagar contas
e transações bancárias

11,8%

6,3% Fazer viagens

Chamar táxi/Uber

8,4%

4,6% roupas, sapatos etc.

Compra online de

77,3%

73,5%

39,8%

19,3%

Facebook

Whatsapp

Youtube

Skype

INTRODUÇÃO

Idosos preocupam-se com a saúde e estão satisfeitos com a
sua aparência física. Maioria já acessa a internet, utilizada
principalmente para interação social com familiares e amigos
Conectados, socialmente ativos, cheios de disposição, cuidadosos com a aparência física e motivados a cuidar
da saúde. Os brasileiros da terceira idade, atualmente, não lembram em quase nada a imagem que a maioria
das pessoas fazia de seus avós e bisavós, há alguns anos: pessoas que alcançavam uma etapa em que só
restava esperar a passagem dos dias, em casa, praticamente sem nada de novo para fazer ou experimentar.
Ao contrário, a pesquisa conduzida pelo SPC Brasil e Confederação Nacional de dirigentes Lojistas revela
que a terceira idade hoje, quer muito mais da vida. São brasileiros que acessam a internet para informarse e manter em dia os relacionamentos pessoais e os laços de amizade, se exercitam e realizam inúmeras
atividades de lazer.
Além de investigar os cuidados com a saúde e a beleza, o estudo investiga a relação dos idosos com a
tecnologia, a fim de compreender temas como usabilidade, conectividade e benefícios percebidos com os
meios existentes.
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CUIDADOS COM A SAÚDE, BELEZA E ESTILO DE VIDA

Visita regular ao médico é a principal atitude para preservar
a saúde. Metade dos brasileiros da terceira idade não possui
plano de saúde
Para os idosos brasileiros, saúde e bem-estar andam juntos, pois pessoas saudáveis podem desenvolver
melhor suas diversas atividades e conviver mais com amigos e familiares. A aparência física importa? Sim,
mas de forma serena, sem a obrigação de driblar o tempo e ter de “parecer” mais jovem. A preocupação com
o visual, na verdade, parece mais um sinal de que essas pessoas procuram sentir-se bem consigo mesmas
para viver mais e aproveitar o tempo ao máximo.
A avaliação que entrevistados fazem da própria saúde é boa. Seis em cada dez entrevistados (61,7%) atribuem
notas entre oito e dez, considerando uma escala de um a dez, sobretudo entre os que pertencem à Classe A/B
(70,7%). Ao mesmo tempo, 35,4% apresentam avaliação neutra, atribuindo nota entre 4 e 7. O percentual
aumenta para 39,6% na classe C/D/E. Apenas 2,5% dão notas negativas à própria saúde. O grau de satisfação
média das pessoas ouvidas é de 7,7, aumentando para 8,0 na Classe A/B.
A principal atitude para cuidar da saúde, hoje, é visitar o médico regularmente (54,5%), o que é ainda mais
frequente entre as mulheres (58,5%). Além disso, os idosos também mantêm os exames em dia (49,3%,
aumentando para 56,1% na Classe A/B), evitam comer alimentos gordurosos (43,6%) e procuram ser felizes,
sem pensar em coisas negativas (40,0%, aumentando para 45,9% na faixa etária de 60 a 70 anos, 47,4% na
Classe A/B e 46,3% entre aqueles que trabalham). Somente 3,7% da amostra admitem não cuidar da saúde,
principalmente as pessoas de 60 a 70 anos (5,2%).
Metade dos entrevistados (51,1%) garante possuir plano de saúde, com percentual bastante superior
observado entre os que pertencem à Classe A/B (75,1%). 48,9% dos idosos brasileiros, portanto, não estão
cobertos pelos benefícios de um plano de saúde, percentual que chega a 60,9% na Classe C/D/E, ficando
totalmente dependente do SUS.
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O momento de encarar o espelho não parece ser um problema para a maioria dos entrevistados, como
mostra o estudo: 58,3% estão satisfeitos com a própria aparência, atribuindo notas que vão de oito e dez,
considerando a escala apresentada.
Vale notar que essa percepção independe de gênero, classe social, idade ou mesmo do fato de a pessoa estar,
ou não, trabalhando. 36,4% dão nota neutra, enquanto apenas 2,5% admitem estar insatisfeitos (aumentando
para 4,1% entre aqueles que não trabalham). De forma geral, a nota média relativa à própria aparência é
de 7,7.
A pesquisa sugere que a vaidade não é um sentimento muito comum entre os idosos, uma vez que 59,3% não
têm se sentido vaidosos ultimamente, sobretudo os homens (66,1%) e os que não trabalham mais (63,7%). Ao
serem perguntados sobre as medidas tomadas para sentirem-se bem, mais bonitos e confiantes, novamente
surgem respostas relacionadas, principalmente, aos cuidados com a saúde: 41,4% garantem alimentar-se de
forma saudável (aumentando para 46,9% entre as pessoas de 60 a 70 anos e 48,7% na Classe A/B), visitar o
médico regularmente (35,9%, aumentando para 42,1% na Classe A/B), pintar o cabelo (30,7%, aumentando
para 44,8% entre as mulheres) e controlar o peso (27,9%, aumentando para 36,1% entre as pessoas de 60 a
70 anos e 34,6% na Classe A/B). Em contrapartida, um em cada cinco idosos garantem não fazer nada com
esse propósito (21,0%, aumentando para 26,4% entre os homens, 28,5% entre as pessoas de 71 anos ou mais
e 26,1% na Classe C/D/E).

O QUE FAZ PARA FICAR MAIS BONITO(A), SE SENTIR BEM E MAIS CONFIANTE?

Procuro me alimentar de forma saudável

41,4%

19,5%

13,6% Uso vitaminas, chás, colágeno, etc

Vou regularmente ao médico 35,9%

Pinto o cabelo

Controlo o meu peso

Faço atividades físicas

Utilizo cremes e produtos para o corpo e rosto

13,6% Frequento salões de beleza

30,7%

13,3% Uso maquiagem

27,9%

7,3%

26,2%

Cuido dos meus dentes

5,9%

22,9%

Compro roupas, sapatos e acessórios

20,0%

2,4%

Compro roupas que disfarçam
pequenas imperfeições do corpo

Faço tratamentos dermatológicos

Faço tratamentos estéticos
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87% acreditam que beleza independe de idade. Caminhada é a
atividade física mais realizada
Considerando apenas os entrevistados que fazem alguma atividade física, a caminhada é a modalidade mais
citada (80,2%, aumentando para 87,6% entre os homens), seguida do alongamento (22,6%, aumentando
para 32,9% na classe A/B), da musculação (14,7%, aumentando para 24,3% na classe A/B) e da hidroginástica
(14,1%). Em média, essas atividades são praticadas quatro vezes por semana (4,1, aumentando para 4,4
entre os homens, pertencentes à Classe A/B e aqueles que não trabalham).
Embora a contemporaneidade reforce que a ideia de que a beleza está ligada à eterna juventude, e a cada
dia sejam lançados diversos produtos e procedimentos com este objetivo, os dados da pesquisa sugerem que
para a maioria dos idosos o conceito de beleza é outro: 87,4% dos entrevistados acreditam que uma pessoa
pode ser bonita em qualquer idade. Além disso, 71,5% se sentem confortáveis ao perceber os efeitos do
envelhecimento, contra apenas 25,5% que dizem o contrário.
Um terço das pessoas ouvidas afirma realizar tratamentos e atividades físicas com o objetivo de viverem mais
tempo (35,2%), sobretudo os homens (46,2%), pessoas de 60 a 70 anos (43,4%) e pertencentes à Classe A/B
(49,4%).

CRENÇAS E ATITUDES FRENTE AOS EFEITOS DO ENVELHECIMENTO

Uma pessoa
pode ser bonita em
qualquer idade

87,4%

35,2%

Faço tratamentos e
atividades físicas com o
objetivo de viver mais tempo

Não me sinto confortável
ao perceber os efeitos
do envelhecimento

25,5%

11,6%

Faço tratamentos para
retardar os efeitos do
envelhecimento

9,7%
Gastaria tudo o que
tivesse em troca de
parecer mais jovem
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Por outro lado, somente 11,6% admitem fazer tratamentos para retardar os efeitos do envelhecimento,
fato que é significativamente mais comum entre as pessoas da Classe A/B (20,5%). Comprovando que a
importância dada à aparência de juventude é baixa para a maioria dos idosos, apenas 9,7% gastariam tudo o
que tivessem em troca de parecer mais jovens (aumentando para 13,2% entre os que trabalham). Mesmo não
sendo a maior parte dos entrevistados, percebe-se ainda um grande potencial para o mercado de academias
e centros de estética, de forma a atender este público que se preocupa com a beleza.
A extensa lista de atividades de lazer realizadas pelos brasileiros da terceira idade revela o quanto essa
fase da vida pode ser ativa, principalmente levando em conta que apenas 3,3% da amostra dizem não fazer
nada. As mais mencionadas são ver televisão (59,1%), ouvir música (32,9%, aumentando para 38,3% entre
os que trabalham), navegar na internet (27,1%, aumentando para 33,4% entre os homens, 40,9% entre as
pessoas de 60 a 70 anos, 40,7% na Classe A/B e 34,8% entre os que trabalham), reunir os amigos (25,2%) e
cozinhar (24,4%). Praticamente quatro em cada dez pessoas ouvidas na pesquisa garantem passar boa parte
do tempo na companhia dos amigos (39,4%).
Para empresas que estejam interessadas em atender a este mercado, é válido pensar em estratégias e ações
de marketing que ofereçam oportunidades para relaxar, aproveitar o tempo livre e despertar o interesse
deste público, além de atividades que viabilizem a interação entre as pessoas. Afinal, este é um público que
tem disposição e tempo para investir em si mesmo e em seus relacionamentos.
7
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54% dos brasileiros da terceira idade acessam a internet, tendo
como principal objetivo a interação com amigos e familiares.
48% não usam aplicativos no celular
Metade (53,9%) das pessoas da terceira idade no Brasil já acessam a internet, com percentuais ainda mais
expressivos observados entre os homens (66,1%), na faixa etária de 60 a 70 anos (72,8%), na Classe A/B
(73,0%) e entre os que trabalham (65,0%).
Além disso, praticamente quatro em cada dez (39,3%) o fazem diariamente – mais uma vez com percentuais
maiores entre os homens (51,4%), aqueles com idade entre 60 a 70 anos (56,5%), pertencentes à Classe A/B
(57,7%) e que ainda trabalham (48,6%). Em contrapartida, 39,0% não fazem uso da internet, sobretudo as
mulheres (44,4%), pessoas com 71 anos ou mais (57,9%), da Classe C/D/E (46,7%) e que não trabalham mais
(47,3%).
O acesso é feito, principalmente, por meio do
smartphone (61,1%, aumentando para 72,6% entre
as mulheres), mas também são mencionados o
computador/desktop

(53,6%,

aumentando

para

61,2% entre os homens), o notebook/laptop (37,7%,
aumentando para 49,8% entre os homens 42,0% entre
as pessoas de 60 a 70 anos e 49,9% na Classe A/B) e o
tablet (11,4%, aumentando para 16,2% na Classe A/B).

MEIOS DE ACESSO A INTERNET
Celular smartphone

61,1%

Computador/desktop

53,6%

Notebook/laptops

37,7%

Tablet

11,4%
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A interação com outras pessoas é a principal motivação para acessar a internet, seja a fim de manter contato
com familiares (62,9%, aumentando para 72,2% entre as mulheres), seja com amigos (59,8%, aumentando
para 69,0% entre as mulheres). Ao mesmo tempo, os idosos também acessam a web para ficarem informados
sobre economia, política, esportes, moda, etc. (47,8%, aumentando para 58,6% entre os homens, 53,2% na
faixa etária de 60 a 70 anos e 55,0% na Classe A/B) e com o intuito de buscar informações sobre produtos e
serviços (43,0%, aumentando para 51,2% entre os homens, 47,4% na faixa etária de 60 a 70 anos, 53,6% na
Classe A/B e 48,8% entre os que trabalham).

MOTIVOS PARA ACESSAR A INTERNET
RESPOSTAS - RM

GERAL

Para manter contato com os familiares

62,9%

Para manter o contato com amigos

59,8%

Ficar informado sobre economia, política, esportes, moda, etc

47,8%

Para buscar informações sobre produtos e serviços

43,0%

Para fazer transações bancárias/pagar contas

31,2%

Para não ficar ultrapassado(a)

23,2%

Para fazer compras

19,1%

Para conhecer pessoas novas

11,1%

Para fazer cursos

7,3%

Por causa do trabalho

3,8%

Outros

3,4%
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Vale observar que apenas 19,1% dos idosos
conectados usam a internet com a finalidade
de fazer compras, o que sugere que ainda há
oportunidades significativas para ampliar o
comércio eletrônico entre as pessoas desta
faixa etária. A baixa adesão sugere que é
preciso engajar mais esse público, propondo
meios para facilitar seu acesso a esse canal
de venda. Além disso, linhas de produtos
específicos para a terceira idade, em áreas
facilmente acessíveis, poderiam proporcionar
uma melhor experiência aos idosos e estimulálos a se interessar mais pelas compras online.
De qualquer modo, os produtos e serviços mais
adquiridos, atualmente, são eletroeletrônicos
(51,2%), eletrodomésticos (43,1%), viagens
(41,9%), livros (30,6%) e sapatos (28,7%).

PRODUTOS QUE TEM O HÁBITO
DE COMPRAR PELA INTERNET
RESPOSTAS - RM

GERAL

Eletroeletrônicos

51,2%

Eletrodomésticos

43,1%

Viagens

41,9%

Livros

30,6%

Sapatos

28,7%

Roupas

27,9%

Remédios

23,4%

Acessórios

18,5%

CD/DVD

15,6%

Cosméticos

13,6%

Móveis

9,0%

Maquiagem

5,6%

19,1%

dos idosos conectados
usam a internet com a
finalidade de fazer compras

As redes sociais e aplicativos mais utilizados pelas
pessoas da terceira idade são o Facebook (77,3%,
aumentando para 82,8% na faixa etária de 60 a
70 anos), o Whatsapp (73,5%, aumentando para
82,8% entre as mulheres e 79,9% entre os que
ainda trabalham), o Youtube (39,8%, aumentando
para 50,5% entre os homens, 45,5% na faixa etária
de 60 a 70 anos e 47,1% na Classe A/B) e o Skype
(19,3%, aumentando para 26,3% entre os homens,
23,5% na faixa etária de 60 a 70 anos e 25,6% na
Classe A/B). Somente 7,7% dos idosos que acessam
a internet garantem não fazer uso de nenhuma
rede social – principalmente os homens (12,1%) e
pessoas com 71 anos ou mais (17,9%).
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Na hora de apontar os motivos para ser usuário das redes sociais, esses idosos mencionam o desejo de manter
contato com os amigos (76,5%, aumentando para 82,9% na Classe A/B) e familiares (75,6%, aumentando
para 79,5% entre as mulheres), bem como o propósito de ficar informado sobre as notícias que gostam,
como política e economia (46,7%, aumentando para 57,3% entre os homens, 50,4% na faixa etária de 60 a
70 anos e 53,7% na Classe A/B).

MOTIVOS DE SER USUÁRIO DE REDES SOCIAIS
Para manter o contato
com amigos
Para manter contato
com os familiares
Ficar informado sobre notícias
que gosto: economia, política
Para buscar informações
sobre produtos e serviços
Para conhecer pessoas novas

76,5%
12,3%

Para fazer compras

3,6%

Para namorar

1,6%

Para trabalho

0,7%

Para distração

75,6%

46,7%

36,2%

16,3%

Finalmente, os aplicativos de smartphone mais utilizados no dia a dia são aqueles que auxiliam a fazer
consultas, pagar contas e transações bancárias (11,8%, aumentando para 19,1% entre os homens, 18,1%
na faixa etária de 60 a 70 anos, 19,9% na Classe A/B e 17,5% entre os que trabalham), chamar táxi/Uber
(8,4%, aumentando para 11,6% na faixa etária de 60 a 70 anos e 16,4% na Classe A/B), fazer viagens (6,3%,
aumentando para 13,8% na Classe A/B) e compra online de roupas, sapatos etc. (4,6%, aumentando para
6,8% na faixa etária de 60 a 70 anos). Ao lado disso, praticamente cinco em cada dez pessoas entrevistadas
(47,9%) possuem celular, mas não usam nenhum aplicativo no dia a dia – principalmente as mulheres
(51,3%) e aqueles com 71 anos ou mais (53,8%). 15,9% disseram não possuir celular.
Como mostra a pesquisa, é expressivo o percentual dos idosos que

Ainda faltam
mecanismos para
aproximar mais os idosos
de inúmeras ferramentas
úteis, como redes
sociais, de compras e
aplicativos no celular

ainda não utilizam a internet, o que sugere haver aí uma importante
barreira a ser quebrada. Considerando o intenso desejo deste
público por interagir com outras pessoas e conviver com amigos e
familiares, o potencial da tecnologia para facilitar esses processos
de interação se torna ainda maior. Ainda faltam mecanismos
para aproximar mais os idosos de inúmeras ferramentas úteis,
como redes sociais, de compras e aplicativos no celular, que estão
presentes no dia a dia das pessoas mais jovens.
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CONCLUSÕES

CUIDADOS COM A SAÚDE E BELEZA E ESTILO DE VIDA
»» Ao avaliar a própria saúde, o grau de satisfação média das pessoas ouvidas é de 7,7.
»» As principais atitudes para cuidar da saúde são: visitar o médico regularmente (54,5%), manter os exames
em dia (49,3%), evitar comer alimentos gordurosos (43,6%) e procurar ser feliz, sem pensar em coisas
negativas (40,0%). Somente 3,7% admitem não cuidar da saúde.
»» 51,1% garantem possuir plano de saúde. 48,9% dos idosos brasileiros, portanto, não estão cobertos pelos
benefícios de um plano de saúde.
»» 58,3% estão satisfeitos com a própria aparência física, atribuindo notas que vão de oito e dez. 36,4%
dão nota neutra, enquanto apenas 2,5% admitem estar insatisfeitos. A nota média relativa à própria
aparência é de 7,7.
»» 59,3% não têm se sentido vaidosos ultimamente.
»» Medidas tomadas para sentir-se bem, mais bonito e confiante: alimentar-se de forma saudável (41,4%),
visitar o médico regularmente (35,9%), pintar o cabelo (30,7%) e controlar o peso (27,9%). Um em cada
cinco idosos garante não fazer nada com esse propósito (21,0%).
»» Entre aqueles que fazem exercícios, as atividades físicas mais mencionadas são: caminhada (80,2%),
alongamento (22,6%), musculação (14,7%) e hidroginástica (14,1%). Em média, essas atividades são
praticadas quatro vezes por semana (4,1).
»» 87,4% acreditam que uma pessoa pode ser bonita em qualquer idade. 71,5% se sentem confortáveis ao
perceber os efeitos do envelhecimento, contra apenas 25,5% que dizem o contrário.
»» 35,2% afirmam realizar tratamentos e atividades físicas com o objetivo de viverem mais tempo e 11,6%
admitem fazer tratamentos para retardar os efeitos do envelhecimento. 9,7% gastariam tudo o que
tivessem em troca de parecer mais jovens.
»» Atividades de lazer mais mencionadas: ver televisão (59,1%), ouvir música (32,9%), navegar na internet
(27,1%), reunir os amigos (25,2%) e cozinhar (24,4%). Apenas 3,3% da amostra dizem não fazer nada.
»» 39,4% garantem passar boa parte do tempo na companhia dos amigos.
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»» 53,9% acessam a internet. 39,3% o fazem diariamente. Em contrapartida, 39,0% não fazem uso da
internet.
»» O acesso é feito, principalmente, por meio do smartphone (61,1%).
»» A interação com outras pessoas é a principal motivação para aqueles que acessam a internet, seja a fim
de manter contato com familiares (62,9%), seja com amigos (59,8%). Os idosos também acessam a web
para ficarem informados sobre economia, política, esportes, moda, etc. (47,8%) e com o intuito de buscar
informações sobre produtos e serviços (43,0%).
»» 19,1% dos idosos conectados usam a internet para fazer compras. Os produtos e serviços mais adquiridos
são eletroeletrônicos (51,2%), eletrodomésticos (43,1%), viagens (41,9%), livros (30,6%) e sapatos (27,7%).
»» As redes sociais mais utilizadas são o Facebook (77,3%), o Whatsapp (73,5%), o Youtube (39,8%) e o Skype
(19,3%). Somente 7,7% dos idosos usuários de internet garantem não fazer uso de nenhuma rede social.
»» Principais motivos para ser usuário das redes sociais: manter contato com os amigos (76,5%) e familiares
(75,6%), bem como o propósito de ficar informado sobre as notícias que gostam, como política e economia
(46,7%).
»» Aplicativos de smartphone mais utilizados no dia a dia: aqueles que auxiliam a fazer consultas, pagar
contas e transações bancárias (11,8%), chamar táxi/Uber (8,4%), fazer viagens (6,3%) e compra online de
roupas, sapatos etc (4,6%). 47,9% possuem celular, mas não usam nenhum aplicativo no dia a dia.
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METODOLOGIA

Público-alvo: Consumidores com idade igual ou superior a 60 anos, residentes em todas as capitais
brasileiras, homens e mulheres e pertencentes de todas as classes econômicas.

Método de coleta: híbrido, com pesquisas feitas pessoalmente em ponto de fluxo e pela internet.

Tamanho amostral da Pesquisa: 619 casos, gerando margem de erro no geral de 3,9 p.p para um
intervalo de confiança a 95%.

Data de coleta dos dados: 21 de julho a 05 de agosto de 2016.
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