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C - The Consumer Intelligence Lab   .  Séniores Portugueses

SOBRE ESTE PAPER

Afinal de quem fala esta nova investigação C? 

Quem são estes “séniores” subitamente tão pre-

sentes no discurso sociológico e que tanto inte-

ressam a empresas de primeira linha, como as da 

comunidade C-Lab?

Uma primeira resposta bem pode ser esta: são mi-

lhões de portugueses com mais de 60 anos, que 

têm tido uma vida muito rica em experiências no 

plano pessoal, familiar e social e que, no essencial, 

é avaliada de forma positiva. É uma gente com re-

sultados, com esforços conseguidos, com trans-

formações visíveis e para melhor.

Ao longo da sua vida viram mudar a História com 

profundas alterações políticas, testemunharam 

mudanças decisivas de mentalidade, podendo 

comparar modelos ideológicos e assistiram “ao 

vivo” à chegada da Liberdade e da Dignidade 

como pessoas, como mulheres e como homens, 

ensaiando novas linguagens como a de cidada-

nia. Foram atores empenhados na criação de uma 

Sociedade em que o Consumo se tornou, legiti-

mamente, em Valor, em dimensão de uma vida 

aberta, civilizacionalmente nivelada com a Eu-

ropa, que deixava de ser só um mapa pendurado 

numa qualquer sala de aula. Estes são os Portu-

gueses, mais velhos, que responderam de pronto 

a uma imperativa convocatória dos seus filhos, 

quando a mudança de estilos de vida ou a forte 

reconfiguração de formatos familiares os obrigou 

a partilhar tempo, afetos e recursos com os netos 

dispersos numa qualquer cidade aparentemente 

desorganizada e sempre trepidante.

Estes “séniores”, que neste tão inspirador paper C 

se auto definem como uma geração Lutadora no 

passado e Realista no presente, são hábeis gesto-

res de transição de épocas, ao mesmo tempo que 

se organizam para viver nas novas configurações 

de um tempo inesperadamente mais longo do 

que o previsto. São eles os grandes autores de 

inteligentes combinações de Saúde com Mobili-

dade, inventando as caminhadas regulares, de 

novas articulações de Memória com Tecnologia, 

“trabalhando” em fotografias e partilhando em re-

des que não tinham sido feitas para eles, de sábias 

soluções de sociabilidade combinando Alimen-

tação e Afetos, seja em regime de almoço de famí-

lia, seja em ágeis processos de take away para a 

escola ou o emprego dos descendentes…
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Não há registo de uma tão grande (e crescente) 

massa de consumidores, com personalidade 

própria, como esta. Talvez isso explique a inabili-

dade ou o silêncio das marcas perante este mega 

segmento de disponíveis para novas propostas 

de valor e, genericamente, com poder de compra. 

Talvez também suceda que os decisores (natu-

ralmente mais jovens, das empresas) não estejam 

treinados para ver fenómenos emergentes, que 

não lhes são culturalmente próximos. As grandes 

marcas revelam, aos olhos divertidos dos mais 

velhos, uma curiosa “compreensão lenta”… Sau-

davelmente livres para não ter que se deixar se-

duzir pelas superficiais retóricas publicitárias, os 

“séniores” são decisores exigentes, cuidadosos na 

avaliação objetiva de benefícios e custos, e não se 

sentem em dívida emocional com a maior parte 

das marcas que foram pragmaticamente utilizan-

do ao longo da vida. 

Um enorme desafio se coloca às marcas da Comu-

nidade C: como começar de novo a pensar ma-

rketing e comunicação, refazendo percursos que 

vão dos produtos e serviços ao pricing e billing, 

passando pelos canais, pela logística e pela lin-

guagem e meios a usar nas mensagens? Que lugar 

ocupar numa nova infra-estruturação de redes 

de sociabilidade real e virtual? Que contributo dar 

para que novos conteúdos surjam num quadro 

de intensa procura de Conhecimento, de vontade 

de aprender e de ensinar? Como pensar o redese-

nho de processos de decisão, que acompanhem o 

declínio inevitável da autonomia do consumidor, 

que deixará o estatuto de shopper, passando-o 

para redes familiares organicamente ligadas a si, 

mas em que a opinião do sénior conta?

Como o bom senso e este paper tão bem docu-

menta, uma segunda vida, de décadas, está a 

nascer do lado da Procura. Dá tempo para criar 

Marcas novas, dar nova vida a marcas mais anti-

gas. Dá tempo para começar fidelizações - parte II. 

Dá tempo para imaginar negócios nunca vistos, 

combinando e recombinando ofertas e suas for-

mulações comerciais, fazendo explodir formas 

gastas de criação de valor. Ironicamente, será, 

muito provavelmente, dos mais velhos que nas-

cerão preciosos insights para criar novos mode-

los de negócio, que sirvam a todos os segmentos 

independentemente da idade. Bem feito! 

Carlos Liz
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ABRAÇANDO O PAÍS GRISALHO

As principais tendências que marcaram a demo-

grafia portuguesa do final do século XX começam 

a ganhar maior nitidez - mães com menos filhos 

produzem menos jovens; os avanços da medici-

na produzem mais vida e, portanto, mais séniores 

(e séniores mais velhos). O resultado é um duplo 

efeito de envelhecimento da população, ou seja, a 

redução da importância dos jovens e o aumento 

do peso dos séniores no total da população, que 

é acompanhado pelo aumento substancial da po-

pulação mais idosa, daquela que é, pelo menos, 

octogenária.

Para as marcas, o envelhecimento da população representa grandes desa-

fios. Por um lado, uma reconfiguração profunda da procura ditada por maior 

proporção de lares desta geração, com diferentes estruturas familiares, e pela 

inerente mudança de necessidades e perfil de consumo. Por outro, a própria 

reconfiguração do segmento sénior, um segmento cada vez maior também na 

sua diversidade.

Na verdade, este é o segmento mais difícil de definir em termos comportamen-

tais, não só porque abrange pessoas de idades muito distintas (no limite, uma 

geração que abrange pais e filhos), mas também porque se encontram numa 

fase do ciclo de vida que é marcada pela própria experiência e por aconteci-

mentos que representam enormes descontinuidades – a Reforma, a viuvez, a 

perda de aptidões físicas – que não se observam ou repercutem da mesma for-

ma em cada indivíduo. 

A noção de que este segmento não é um, mas uma pluralidade de sub-segmen-

tos, deve constituir o ponto de partida para a reflexão das marcas.

O envelhecimento da população é um fenómeno 

de dimensão mundial, mas o que torna peculiar 

o caso de Portugal é a velocidade com que o pro-

cesso se está a manifestar. Em três décadas, Por-

tugal transformou-se num país grisalho. Hoje a 

população com 65 e mais anos corresponde a 19% 

da população; as estimativas apontam para que 

em 2030 passem a representar 25%, e em 2060 

32%. A face do país está a mudar, com implicações 

na vida das pessoas e na sociedade. 
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O gRANDE DEStINO DEMOgRáfICO

O que mudOu em 30 anOs

ESPERANçA  MÉDIA DE VIDA

fonte: INE, Censos 2011

75 anos

16 anos

83 anos

20 anos

68 anos

13 anos

77 anos

17 anos

1981 2011

Nº médio de anos que 
alguém com 65 anos 
pode esperar viver

45 129
ÍNDICE DE ENVElHECIMENTO 

Idosos por cada 100 jovens

Em 2060, estima-se que 
representem entre

da população total
13% a 16% 

JOVENS <15 ANOS
25% da população 15% da população

2.493.763 1.584.0371.132.638
SÉNIORES 65 ANOS

SÉNIORES 80 ANOS SÉNIORES 80 ANOS

 à nascenÇa

aos 65 anos

11% da população

1.992.034

19%da população

1,7% da população 5% da população

15% dos séniores
170.601

27% dos séniores
529.434

JOVENS <15 ANOS SÉNIORES 65 ANOS
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