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RESUMO

Recentemente, o segmento da terceira idade tem sido alvo de investimentos tanto do setor público e, principalmente do privado. Dessa forma, 
no intuito de contribuir no levantamento do perfil socioeconômico da terceira idade, bem como estudar o comportamento desse público, esta 
pesquisa foi realizada. Os objetivos específicos foram: a) identificar o perfil da terceira idade quanto à renda, idade, sexo e ocupação; b) levantar o 
estilo de vida predominante a partir da escala VALS (Values and Lifestyles); c) fazer uma descrição completa do perfil para analisar o 
comportamento desse segmento. A metodologia classifica-se como conclusiva descritiva, com o uso do método survey. Em maio de 2015 foi 
obtida uma amostra de 174 respondentes do curso da maturidade do Centro universitário Estácio Belo Horizonte.  A partir da análise dos 
resultados da amostra verificou-se:  sexo feminino (79%); 29% tem o ensino superior completo, e 21% já concluíram o segundo grau completo; 
45% em uma faixa etária de 61 a 70 anos, já 33% tem mais de 70 anos; 26% tem uma renda mensal familiar bruta mais de 8.280,00, e 25% tem 
uma renda mensal familiar bruta de 3.240,01 a 5.760,00.  No que se refere ao estilo de vida, predominou na amostra o estilo de vida “satisfeito” 
ou “pensador” (59,2%), ou seja, pessoas maduras, satisfeitas, apreciadoras de conforto, reflexivas, valorizam a ordem, o conhecimento e a 
responsabilidade. São educadas e desenvolvem atividades que exigem títulos profissionais, suas compras se baseiam na questão da durabilidade, 
funcionalidade e valor dos produtos, buscando informações no processo de compra. Em segundo lugar, foi apontado o estilo “atualizado “ou 
“inovador” com 48,7% das respostas, isto é, um estilo de vida caracterizado por pessoas bem sucedidas, sofisticadas, ativas, que assumem 
comando, estão interessadas em crescimento, buscam o autodesenvolvimento e o autoconhecimento, sua autoestima é alta. Buscam desafio e 
suas vidas são caracterizadas pela diversidade, suas compras refletem o gosto por produtos e serviços de nicho e de alto nível. Quanto ao 
desenvolvimento de produtos e serviços para maturidade, tomando como base os estilos de vida predominantes apontados no estudo, a 
recomendação gerencial é enfatizar na comunicação empresarial a durabilidade e valor dos produtos, também a qualidade dos produtos e 
serviço, uma vez que esse público é extremamente exigente haja vista o gosto por produtos e serviços de nicho e de alto nível.
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