
 

 

 

 

 

 

 

Priscila Brum França 

 

 

 

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO 

NAVEGANDO PELA TERCEIRA IDADE: O GRUPO MELHOR IDADE E SEU 

USO COM A INTERNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2010 



 

 

Priscila Brum França 

 

 

 

 

NAVEGANDO PELA TERCEIRA IDADE: O GRUPO MELHOR IDADE E SEU 

USO COM A INTERNET 

 

 

 

 
Trabalho Final de Graduação (tfg) apresentado 

ao Curso de Comunicação Social – 

Publicidade e Propaganda, Área. de Ciências 

Sociais, do Centro  Universitário Franciscano 

- Unifra, como requisito parcial para 

aprovação da disciplina Trabalho Final de 

Graduação II.  

 

 

 

Orientadora: Laise Zappe Loy 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2010 



 

 

Priscila Brum França 

 

 

 

NAVEGANDO PELA TERCEIRA IDADE: O GRUPO MELHOR IDADE E SEU 

USO COM A INTERNET 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação (tfg) apresentado 

ao Curso de Comunicação Social – 

Publicidade e Propaganda, Área. de Ciências 

Sociais, do Centro  Universitário Franciscano 

- Unifra, como requisito parcial para 

aprovação da disciplina Trabalho Final de 

Graduação II.  

 

 

 

 

                                     ____________________________________ 

Laise Zappe Loy – Orientadora (Unifra) 

  _____________________________________ 

Cristina Munarski Jobim Hollerbach (Unifra) 

  _____________________________________ 

                                                 Pauline Neutzling Fraga (Unifra) 

                                      _____________________________________ 

                                              Taís Stefanello Ghisleni (Suplente) 

  

                                  Aprovado em ........ de ....................................... de ............... 



 

 

AGRADECIMENTOS  

 

          

            Agradeço primeiramente, a minha família. Aos meus pais, Inajara Brum França e 

Jordão Furstenau França, e a meu irmão Guilherme Brum França, pelo carinho, amor, apoio 

e pela presença mesmo estando longe. Amo muito vocês. 

            Em segundo lugar, agradecer a minha orientadora Laise Loy, pelo apoio, pela 

direção e confiança nesses dois últimos semestres. 

            Ás minhas amigas e colegas do coração Bruna Crispim, Daiana Negri e Juliana 

Araújo, pelos conselhos, ajudas, muito obrigada meninas por tudo. Vocês sempre estarão no 

meu coração. Amo vocês. 

            As minhas amigas Bárbara Argeriche, Sheryl Andreatta e Carla Silveira, muito 

obrigada pela amizade de tantos anos, pela companhia, pelo carinho, pelas festas, conversas, 

risadas e choros. 

           E por último, em especial ao meu namorado, Lucas Jovanovich, por conseguir 

agüentar meus altos e baixos, apenas de pouco tempo juntos. Amo. 

           Aos demais que aqui não foram citados, mas que de alguma forma me ajudaram para 

eu concretizar meu sonho acadêmico. Muito obrigada!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho propôs estudar o comportamento do consumidor da terceira idade e suas 

relações com a internet em um curso de informática direcionado a esta faixa etária. Por Meio 

de um estudo de caso, tomou-se como objeto de pesquisa o curso de informática do SENAC 

de Santa Maria. A entrevista e observação foram os instrumentos utilizados para a coleta e 

análise de dados. O referencial teórico foi organizado para atender às questões de pesquisa, 

utilizando autores de referência, além de serem utilizadas uma pesquisa exploratória e uma 

pesquisa qualitativa. Os dados foram estruturados em torno de uma análise que focalizou as 

questões da relação do idoso com a internet e os tipos de trocas online e offline que 

ocorreram no grupo de informática. Os resultados, por fim, indicaram que os idosos estão 

interessados e focados em aprender as novas tecnologias, compartilhando, com os colegas 

do grupo Melhor Idade seu aprendizado em sala de aula. 

 

Palavras-chaves: idoso, terceira idade, internet, consumidor. 

 

 

ABSTRACT 

 

This study proposed to examine the consumer behavior of the elderly and their relationship 

with the Internet in a computer course aimed at this age. Through a case study, taken as the 

object of research informatics course of SENAC Santa Maria. The interview and observation 

instruments were used to collect and analyze data. The theoretical framework was organized 

to answer the research questions, using reference authors, besides being used an exploratory 

and qualitative research. The data were structured around an analysis that focused on issues 

regarding the elderly with the Internet and the types of online and offline exchanges that 

occurred in the group of computers. The results finally showed that older people are 

interested and focused on learning new technologies, sharing with colleagues from the 

Golden Age group learning in the classroom. 

  

Keywords: senior, seniors, internet, consumer. 
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1. INTRODUÇÃO 

        

Tendo a terceira idade como um nicho já estendido e muito a se explorar é 

importante conhecer o comportamento do consumidor idoso, os motivos que levam a 

procurar um curso. 

O comportamento do consumidor segundo Kanuk (2000) é definido pela compra de 

produtos e serviços para satisfazer desejos e necessidades do comprador. 

De acordo com este pensamento, 

 

O estudo do comportamento do consumidor é o estudo de como os indivíduos 

tomam decisões de gastar seus recursos disponíveis (tempo, dinheiro, esforço) em 

itens relacionados ao consumo. O comportamento do consumidor engloba o estudo 

de o que comprar, por que comprar, quando comprar, onde comprar, com que 

freqüência comprar e com que freqüência usam o que compram. (KANUK, 2000, 

p. 5). 

 

Entende-se que as empresas estão interessadas em saber o que o consumidor pensa 

quais os motivos que levam ele a consumir certo produto e serviço. O idoso tem um imenso 

potencial de compra e, como qualquer outro consumidor, necessita adquirir produtos e 

serviços que satisfaçam suas necessidades e desejos. Os produtos e serviços derivados da 

informática e, em especial, o computador e a internet merecem destaque.  

Com o uso da internet, o idoso cria vínculos com grupos, está se motivando, criando 

necessidades de aprendizagem, auxiliando na melhoria de aspectos na área da saúde, nas 

relações humanas e na expectativa de vida.  

Com isso, a imagem típica de um consumidor idoso está mudando. Muitas empresas 

estão começando a substituir o velho estereótipo do pobre recluso. A imagem mais típica é 

de uma pessoa mais velha ativa, interessada no que a vida tem a lhe oferecer. Um 

consumidor entusiasmado com os meios e à disposição para comprar muitos produtos e 

serviços. Muitos idosos de hoje desejam estar em boa forma física para manter seu estilo de 

vida. 

           A população idosa está cada vez crescendo mais devido ao aumento da expectativa de 

vida. Totalizam hoje 15 milhões de brasileiros (SESCSP 2007). Na última década, o número 

daqueles com mais de 60 anos cresceu três vezes mais (47% contra 15,7%). As projeções 

demográficas indicam que a população idosa irá mais do que dobrar nos próximos 25 anos, 

atingindo cerca de 32 milhões de pessoas, o que corresponderá à sexta população de idoso 

do mundo SESCSPS (2007). 
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           À medida que a população vai envelhecendo, algumas capacidades ficam 

comprometidas, geralmente por influência de doença, ou por fatores comportamentais, 

psicológicos e sociais, mais do que pelo próprio envelhecimento. Mas muitos deles praticam 

exercícios físicos, freqüentam cursos de informática, tentando se adaptar a essa mudança 

fazendo alguma atividade de entretenimento.  

           Uma das atividades do idoso que vem crescendo é a utilização da internet, pois 

muitos deles já estão se adaptando às novas tecnologias, tentando entender essas mudanças.  

A internet é um modo de se conectar, interagir com outras pessoas, e, com isso, o idoso se 

sente menos sozinho, construindo para si um processo de motivação. A linguagem da 

informática e o conhecimento sobre o computador passaram a ser símbolo da cultura 

contemporânea, independentemente da área de especialização e de faixa etária, 

influenciando na auto-valorização e no desenvolvimento de uma nova cidadania. O interesse 

desse consumidor está ligado à renovação e a socialização, fazendo com que busquem 

maneiras de evitar a solidão, por isso muitos deles preferem atividades em grupos.  

A partir dessa reflexão define-se o seguinte problema desta pesquisa: como se dá a 

relação do idoso de Santa Maria com a internet e que tipo de trocas sociais online e offline 

ocorrem dentro de um grupo do SENAC de terceira idade que freqüente o curso de 

informática? 

          Desta forma, esta pesquisa visou estudar o comportamento do consumidor da terceira 

idade, analisar o ambiente do curso e a interação entre os integrantes do grupo, além de 

estudar a situação de uso dos entrevistados com a internet, as preferências por sites, e suas 

motivações. A partir da escolha do tema, foi estabelecido o objetivo principal, pesquisar o 

comportamento do idoso dentro de um grupo de informática no SENAC de Santa Maria e 

suas relações com a internet e com o próprio grupo.  

A importância deste trabalho para a comunicação se dá através dessa mudança que 

está ocorrendo no comportamento do idoso, para que assim, os profissionais estejam atentos 

e informados sobre esse consumidor. 

           Percebe-se, através deste recorte, a relação do idoso com a internet e a troca de 

informação com o grupo, sua motivação de aprender a se comunicar com esse meio e 

através dele. 
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2. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

           O comportamento do consumidor é um conceito que contempla o consumo de 

produtos e serviços. Os consumidores demonstram este comportamento na busca, na 

compra, na avaliação e no uso destes produtos que irão satisfazer suas necessidades. 

           Para Gade (2005, P. 205), “o nosso comportamento é fortemente influenciado pela 

nossa cultura e, portanto, o nosso consumo também”. O comportamento do consumidor 

segundo Mowen, Minor (2006, p. 03) “é definido como o estudo das unidades comparadoras 

e dos processos de troca envolvidos na aquisição, no consumo e na disposição de 

mercadorias, serviços, experiências e idéias”. Somando-se a isso Limeira (2008), fala que é 

um conjunto de reações ou respostas dos indivíduos a determinados estímulos, os quais 

decorrem fatores pessoais, ambientais e situacionais e de marketing. 

           Para as empresas é importante conhecer seu público, Kanuk (2000) afirma que é 

importante saber o que o consumidor pensa, onde trabalha, como se diverte, a influência 

pessoal e de grupo que afetam sua decisão de compra. Saber as motivações que os 

consumidores sentem quando compram um determinado produto ou serviço. 

           O conhecimento das características do consumidor desempenha um papel extremante 

importante em muitas aplicações de marketing, tais como a definição do mercado para um 

produto ou a decisão quanto as técnicas apropriadas a serem empregadas quando o alvo é 

um determinado grupo de consumidores (SOLOMON 2008). 

           Essas características, segundo Solomon (2008), abrangem uma ampla área, um estudo 

dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou 

descartam produtos, serviços, idéias ou experiências para satisfazer necessidades e desejos. 

          O comportamento dos consumidores modifica as formas de consumo. O modo como 

as pessoas procuram e compram produtos, de como se interessam pelas marcas e serviços. O 

que leva o consumidor à compra são os motivos, ou seja, as motivações, o que nos leva a 

estudar um pouco mais sobre os aspectos que influenciam as atitudes de compra. 

 

 

2.1 Teoria da Motivação  

 

           É através da motivação que o público-alvo sente estímulo, vontade de comprar e de 

exercer alguma atividade. E quando uma necessidade é despertada e o consumidor deseja 
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satisfazê-la. Um exemplo que Solomon traz é de um anúncio de equipamento para 

musculação onde mostra aos homens um estado desejado e sugere uma solução com a 

compra do equipamento para alcançá-la. (2008, P. 140). 

Segundo Mowen, Minor (2006, p. 90), “motivação refere-se a um estado alterado de 

uma pessoa, o qual conduz a um comportamento voltado a um objeto. A motivação começa 

com a presença de um estímulo que impulsiona o reconhecimento de uma necessidade”. 

Para Limeira (2008, p. 103) é “o processo psicológico que leva as pessoas a se comportarem 

de determinada maneira. Caracteriza-se por um estado de tensão que, por sua vez, é 

resultado de uma necessidade insatisfeita”. 

Na teoria da motivação encontram-se os fatores internos e externos que influenciam 

um estímulo de uma pessoa. Nos fatores internos estão a idade e suas características 

pessoais, encaixando-se ai o consumidor idoso. Ainda Mowen, Minor, afirmam que “os 

fatores externos são aqueles que afetam a incerteza e o risco do ambiente”. (2006, p. 102). 

Os autores também contribuem afirmando que a motivação possui algumas teorias 

gerais que são as seguintes: a hierarquia de necessidade de Maslow e as necessidades sociais 

de Murray, e ainda a teoria das necessidades aprendidas de McClelland e outras três teorias 

da motivação: condicionamento clássico, condicionamento operante e aprendizagem vicária.  

Segundo os autores Mower, Minor (2006) “o condicionamento clássico pode criar 

um estado motivacional que leve os consumidores a se assumirem em uma variedade de 

comportamentos, que inclui reagir mais positivamente à propaganda, desenvolver atitudes 

positivas em relação às marcas”. O condicionamento operante, de acordo com os autores, é 

um processo mais específico. Se o consumo foi positivo a probabilidade é de comprar 

novamente, caso contrário, deixará de consumir. Ainda afirmam que a aprendizagem vicária 

procura avaliar e observar as atitudes de outras pessoas, ou seja, influenciam no 

comportamento do consumidor criando um estado motivacional. 

Uma abordagem influente sobre a motivação, segundo Solomon (2008), é a proposta 

pelo psicólogo Abraham Maslow. Esse psicólogo formulou uma hierarquia de necessidades 

biogênicas e psicogênicas que especifica certos níveis de motivos. O objetivo principal da 

hierarquia de Maslow é satisfazer as necessidades básicas antes de avançar um degrau, ou 

seja, um homem faminto não está interessado em símbolos de status, amizade ou auto- 

realização. De acordo com Solomon (2008, p. 147), “os consumidores valorizam diferentes 

atributos dos produtos, dependendo do que está disponível para eles no momento”.  O 

mesmo autor ainda afirma que a hierarquia é limitada pela cultura. As pessoas de outras 
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culturas podem questionar a ordem estabelecida para os níveis, como por exemplo, “uma 

pessoa religiosa que fez voto de celibato não necessariamente concordaria que as 

necessidades fisiológicas devem ser satisfeitas antes de ocorrer a auto-realização” (2008, p. 

147). Essa hierarquia, embora amplamente aplicada no marketing, deve ser valorizada, 

porque os consumidores podem ter diferentes prioridades em suas necessidades, em 

diferentes situações de consumo e em diferentes estágios de suas vidas, e não, porque ela 

especifica o avanço exato do consumidor na escala de necessidades. 

De acordo com esta reflexão, a motivação interfere no comportamento de grupos que 

consome um determinado produto ou serviço. Com isso, Solomon (2002) declara que o 

consumidor pertence a grupos, que possui desejo de se identificar, de se adequar a certos 

grupos ou indivíduos. E estudar estes grupos traz para o comportamento do consumidor uma 

satisfação de tornar integrada a sociedade. 

   

             

2.2 Teoria dos Grupos 

 

Um grupo é um conjunto de indivíduos, que consome e interage durante um período 

de tempo e que compartilha necessidades ou um objeto comum, podendo influenciar nas 

tarefas, nas compras, ou seja, no próprio consumo.   

Com este pensamento, Kanuk (2000, p. 227) afirma que “um grupo pode ser definido 

como duas ou mais pessoas que interagem para atingir objetivos particulares ou comuns”. E 

de acordo com Limeira (2008, p 302), “para haver um grupo social é preciso que os 

indivíduos se percebam de alguma forma afiliados ao grupo”. Um grupo, portanto, é 

definido no momento em que os participantes criam a primeira regra, depois a divisão de 

tarefas, a cristalização de tarefas, ou seja, pessoas se especializam nos seus papéis e surgem 

regras e relacionamentos. (GIGLIO 2003). 

           Para entender melhor esses grupos Mowen, Minor, (2006) descrevem os diferentes 

grupos ao qual uma pessoa gostaria de pertencer ou evitar, sendo eles: grupo de referência: 

valores, normas, atitudes são uma guia de comportamento para uma pessoa; Grupo de 

aspiração: grupo ao qual a pessoa gostaria de pertencer; Grupo de dissociação: a pessoa não 

quer se associar; Grupo primário: existe a falta de limites entre seus membros; Grupo 

formal: organização e estrutura são definidas por escrito; Grupo informal: grupo sem 

estrutura organizacional por escrito. 
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            Em um grupo percebe-se que o líder é aquela pessoa que com freqüência consegue 

influenciar atitudes e comportamentos de outras. De acordo com Solomon (2008), o líder 

tem o poder do conhecimento, são ativos, confiáveis e eficientes. Como afirma Solomon 

(2008, p. 425) “os líderes são muito importantes para a tomada de decisão do consumidor, 

os profissionais de marketing estão muito interessados na identificação de pessoas influentes 

para uma categoria de produtos e serviços”. 

Seguindo este mesmo pensamento, Solomon (2008), contribuiu dizendo que alguns 

grupos e indivíduos exercem uma maior influência do que outras e afetam uma gama mais 

ampla de decisões de consumo. Os grupos pequenos e informais exercem uma influência 

mais poderosa sobre os consumidores individuais. De acordo com Solomon (2008, p. 403), 

“esses grupos tendem a ser parte de nossa vida cotidiana e mais importante para nós porque 

tem uma alta influência normativa”. Os grupos maiores e formais tendem a ser mais 

específicos em termos de produto ou atividade e, por isso, são fortes em influência 

comparativa.   

Alguns grupos exercem influências nas decisões de compra, nas escolhas de marcas, 

produtos e serviços. O desejo que algumas pessoas têm de “adequar-se” ou identificar-se 

com indivíduos ou grupos desejáveis é a primeira motivação para muitas de suas compras e 

atividades.  É no grupo que o indivíduo reconhece valores e normas, tanto os seus como os 

do outro, embora diferentes dos seus ou mesmos opostos. 

 

 

2.3 Influências Situacionais 

 

As influências situacionais estão dentro do ambiente de consumo, afetam a unidade 

de compra, a empresa e o próprio processo de troca (Mower, Minor, 2006). De acordo com 

Limeira (2008, p. 366), “tanto os clientes organizacionais quanto os consumidores sofrem 

influências de fatores situacionais, ou seja, o conjunto de fatos que ocorrem no momento da 

compra e que interferem na decisão do cliente”.  

            De acordo com Mowen, Minor (2006, p. 247) existem cinco tipos de situações de 

consumo: o ambiente físico, o ambiente social, o tempo, a definição de tarefas e os estados 

antecedentes. Vejamos agora cada um especificamente. 

            O ambiente físico que contempla os aspectos físicos e espaciais concretos do 

ambiente que envolve uma atividade de consumo; Ambiente social, que as outras pessoas 
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provocam sobre um consumo durante uma atividade de consumo; O Tempo, que é a 

presença ou ausência do tempo nas atividades de consumo; Definição de tarefas, que são as 

razões que geram a necessidade de os consumidores comprarem ou consumirem um produto 

ou serviço; Estados antecedentes, que são os estados psicológicos e de espírito temporários 

que um consumidor traz para uma atividade de consumo.  

              O ambiente físico influencia as percepções do consumidor por meio dos mecanismos 

sensoriais de visão, olfato, tato e audição. Estímulos como cor, ruídos, iluminação, clima 

podem influenciar o comportamento do consumidor em um ambiente físico. 

Já o ambiente social trata de como outras pessoas afetam um consumidor em uma 

situação de consumo. O ambiente social e físico do consumidor, segundo Solomon (2008), 

afetam seus motivos para usar os produtos, bem como a forma como os avaliam.  

           A definição de tarefa segundo Mower, Minor (2006, p. 255) refere-se “as razões pelas 

quais as pessoas compram e consomem um produto ou serviço variam”. Consome-se por 

vários motivos, por sede, fome, uma situação de troca de presentes, como natal e 

aniversário. 

Os consumidores variam seu tempo, pois como afirmam Mower, Minor (2006), as 

pessoas têm diversas maneiras de utilizar seu tempo, como trabalho, lazer, necessidades. Na 

propaganda, como ainda citam os mesmos autores, é utilizado o tempo como atributo do 

produto, usando ele como apelo nos anúncios de propaganda. 

Os autores também descrevem que os estados antecedentes são aqueles estados de 

espírito e fisiológicos temporários que acompanham um consumidor em uma situação de 

consumo. As pessoas vão ao supermercado com fome, elas compram mais por impulso, sem 

necessidade.  

  Para Solomon (2008), uma situação de consumo refere-se às características da 

pessoa e do produto. Os profissionais de marketing compreendem essas características e 

adaptam seu trabalho para coincidir com situações em que as pessoas estão mais propensas a 

comprar. 

            O autor também afirma que “nosso humor chega a mudar radicalmente no decorrer 

do dia, de forma que, em diferentes momentos, poderemos estar mais ou menos interessados 

no que um profissional de marketing tem a oferecer”. Mediante a este comentário, percebe-

se que as pessoas armazenam informações e situações quando elas estão felizes e 

entusiasmados. Com isso, chega-se na aprendizagem e memória, que é a mudança de 

comportamento do consumidor e a aquisição de armazenamento na memória. 
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2.4 Aprendizagem e Memória 

 

            A aprendizagem é uma mudança relativamente permanente no comportamento 

causado pela experiência. Segundo Solomon (2008, p. 104), “aprendizagem é um processo 

contínuo”. Para Lameira (2008, P. 107), “é um processo contínuo, ao longo da vida, que leva 

a mudanças no conhecimento, nas atitudes e no comportamento”. Os gostos, os valores, as 

crenças, e os hábitos das pessoas, são o que influem nas decisões de compra e no consumo. 

É portanto, resultado de um aprendizado já anterior. Os psicólogos que estudam a 

aprendizagem propuseram várias teorias para explicar o seu processo. As teorias 

behavioristas da aprendizagem, de acordo o mesmo, são os estímulos ou eventos percebidos 

a partir do mundo externo. Para Limeira (2008, p. 107), “a teoria behaviorista entende o 

aprendizado como resultado de respostas do indivíduo a estímulos do ambiente por 

associações entre um estímulo e uma resposta”. De acordo com esta teoria encontra-se o 

condicionamento clássico e o condicionamento instrumental. 

            O condicionamento clássico, segundo Solomon (2008, p. 106) “ocorre quando um 

estímulo que acarreta uma resposta é igualado a outro estímulo que inicialmente não 

provoca uma resposta própria. Com o passar do tempo, o segundo estímulo causa uma 

resposta semelhante porque é associado ao primeiro”. Dentro do condicionamento clássico 

tem-se a repetição, que aumenta a força das associações estímulo-resposta e impedem o 

desaparecimento de tais associações na memória.  

            Para Solomon (2008, p. 112), “condicionamento instrumental ocorre quando o 

indivíduo aprende a ter comportamentos que produzem resultados positivos e a evitar os que 

acarretam conseqüências negativas”. No condicionamento clássico as respostas são simples 

e involuntárias, no condicionamento instrumental ocorrem para atingir um objeto e muitas 

vezes são mais complexas. 

            Dentro dessas teorias, percebe-se que a aprendizagem acontece no decorrer de nossas 

vidas, e que outros comportamentos são testados e descartados por não terem sido 

reforçados. Na aprendizagem instrumental de acordo com Solomon (2008), os consumidores 

associam-se e escolhem produtos e serviços que os fazem sentir-se bem ou que satisfazem 

alguma necessidade.  

            Seguindo este mesmo pensamento Solomon (2008, p. 113) ainda afirma que há três 

formas de condicionamento instrumental: “o reforço positivo na forma de recompensa, a 

resposta é fortalecida e o comportamento apropriado é aprendido”, o reforço negativo que 
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“fortalece respostas para que o comportamento apropriado seja aprendido”, e a punição que 

“ocorre quando uma resposta é acompanhada de eventos indesejados”. Nas condições de 

reforço positivo e punição, a pessoa percebe uma reação após fazer algo, e o reforço 

negativo, acontece quando um resultado negativo é evitado. 

            A aprendizagem contempla a aprendizagem observacional, para Solomon (2008, p. 

116) “ocorre quando as pessoas observam as ações de outras e notam os reforços que elas 

recebem por seus comportamentos”. As pessoas armazenam e codificam suas observações 

na memória à medida que acumulam conhecimentos. 

           Para se ter um melhor entendimento, Solomon (2008, p. 117) descreve o papel da 

memória na aprendizagem, “a memória envolve o processo de aquisição e armazenamento 

de informações de modo que estas estejam disponíveis quando necessárias”. Com este 

pensamento, Lameira (2008), afirma que a memória pode ser definida como a quantidade de 

experiência e informação que o consumidor tem de um produto e serviço específicos.  

            De acordo com Solomon (2008), os profissionais de marketing acreditam que os 

consumidores retenham informações que obtiveram sobre produtos e serviços, que mais 

tarde elas possam ser aplicadas em decisões de compras. Dentro dessas informações, há três 

sistemas distintos de memória: a memória sensorial, a memória de curto prazo e a memória 

de longo prazo.    

           A memória sensorial para Solomon (2008, p. 120) “permite o armazenamento das 

informações que recebemos de nossos sentidos”. Essa armazenagem é temporária e dura 

alguns segundos. 

           A memória de curto prazo, segundo o mesmo autor “também armazena informações 

por um período de tempo limitado, e sua capacidade é restrita”.  Ela retém informações que 

estamos processando no momento. (2008, P. 120). 

           Por último, a memória de longo prazo, que para o mesmo autor (2008, p.120) “é o 

sistema que permite reter informações por um longo período de tempo”. Os profissionais de 

marketing algumas vezes auxiliam nesse processo de memória de longo prazo criando 

slogans e jingles mais fáceis de lembrar. 

            A memória com o passar dos anos vai se alterando, diminuindo a capacidade de 

armazenamento. A memória são lembranças de histórias vividas e vivenciadas em uma 

cultura, onde é compartilhada com outras pessoas. 
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2.5 Cultura 

 

            Uma cultura é a personalidade de uma sociedade e a participação em uma cultura 

desempenha um grande papel na formação de nossas identidades como indivíduos. A 

cultura, segundo Solomon (2008), é a acumulação de significados, rituais, normas e 

tradições compartilhadas entre os membros de uma organização ou sociedade. Para Limeira 

(2008, p. 304) “cultura refere-se ao comportamento aprendido, em oposição àquele 

fornecido pela natureza ou biologia” e designa tudo que é produzido pelo ser humano. 

           A relação entre o comportamento do consumidor e a cultura, segundo Solomon 

(2008), de um lado, os produtos e serviços que se sintonizam com as prioridades de uma 

cultura e um dado momento têm muito mais chances de serem aceitos pelos consumidores. 

Por outro lado, o estudo de novos produtos e inovações no design de produtos que uma 

cultura produz com sucesso em algum momento no tempo proporciona um panorama dos 

ideais culturais dominantes naquele período. 

           Para o marketing interessa investigar o que a cultura determina para o produto e o 

consumo é derivado diretamente da cultura na qual o consumidor está inserido. Os valores 

culturais transmitidos de uma geração para outra evidentemente sofrem modificações, assim 

como as próprias pessoas se modificam. Segundo Gade (2005), essas mudanças muitas 

vezes ocorrem rapidamente, como em termos de consumo. No consumo, que, por sua vez, 

depende dos padrões culturais de mercado e produção, pode-se acreditar que serão mantidos 

aqueles produtos e processos de consumo que se mostrem de acordo com a sociedade. 

           A cultura de uma sociedade inclui seus valores, éticas e objetivos materiais 

produzidos por seus membros. Seguindo este pensamento, Solomon (2008, p. 563) contribui 

afirmando que “a cultura não é estática. Ela está continuamente evoluindo, juntando velhas e 

novas idéias”. De acordo com o mesmo autor, um sistema cultural consiste destas áreas 

funcionais: “ecologia: o modo como um sistema se adapta ao seu habitat”; “estrutura social: 

o modo com as vida social organizada é mantida”. Isso incluiu os grupos dominantes em 

uma cultura, e a “ideologia: as características mentais de um povo e o modo como ele se 

relaciona com seu ambiente na hora do consumo e com grupos sociais”.  Muito do consumo 

é relacionado com a cultura, principalmente o consumo da terceira idade, que tendem a ser 

mais fiel a determinada marca. 
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3.  O CONSUMO DA TERCEIRA IDADE 

          

       Os idosos estão consumindo mais em decisões relativas a lazer e entretenimento, 

alimentação e saúde, medicamentos e serviços médicos, viagens e educação, serviços 

financeiros e bens duráveis. Muitos profissionais estão conscientes desse crescimento do 

público da terceira idade e do seu poder de consumo. 

Poupar para a aposentadoria advém do desejo individual de manter um padrão 

estável de consumo ao longo do ciclo da vida. Em razão disso, os indivíduos 

abrem mão de uma parcela do consumo durante a vida ativa para poderem 

estabelecer o padrão de consumo na velhice. (MODIGLIANI, 1986 apud 

SESCSP, 2007. p. 92). 

 

            Hoje o consumidor da terceira idade está mais ativo e mais dinâmico. Ele realiza 

atividade física em grupo, trabalha como voluntário consome produtos e serviços e gosta de 

viajar. A terceira idade, segundo Rodrigues (1998), é uma nova fase de vida onde a 

liberação dos compromissos profissionais e familiares possibilita a vivência de outras 

experiências deixadas de lado anteriormente, em função dos papéis e responsabilidade 

exercidos. É um momento de novas descobertas, de ampliação do seu autoconhecimento e 

de fazer os ajustes necessários no plano de vida, com a finalidade de preservar a saúde.   

            Essas novas descobertas de um estilo de vida ativo, de acordo com Terra (2002), 

proporcionam ao idoso uma consciência corporal de sua capacidade, melhorando sua 

qualidade de vida, tendo uma preocupação com a prevenção de doenças com boa 

alimentação, exercícios físicos e outras atividades. Somando a isso, Limeira (2008) 

contribuiu afirmando que para o idoso viver, representa uma forma inovadora e bem-

sucedida de envelhecimento, o que vai de encontro à imagem estereotipada de abandono, 

descaso ou solidão. 

           Com isso, o consumidor idoso está cada vez mais buscando seu espaço, como afirma 

Debert (2004, P. 213) “a personagem de mais idade ganha cada vez mais espaço nos 

anúncios publicitários”. Nos anúncios publicitários, a terceira idade pode acionar uma 

confiabilidade e a tradição de uma marca. O novo mercado de consumo e a nova imagem da 

terceira idade estão mudando os anúncios, como, por exemplo, afirma Debert (2004, P. 216, 

217) “na propaganda da margarina, a vovó, surpreendida pela família na cama com um 

velhinho, diz para filhos e netos que não se preocupem porque ela vai casar”. Para se ter um 

maior entendimento Limeira (2008) salienta que as propagadas utilizando idoso, ou a eles 

dirigidas, sempre foram em pequeno número em relação ao total, oscilando entre 0,24% e 

4,83%, dependendo do período e do vínculo analisado. “O estudo da simbologia dos 
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anúncios publicitários confirmou a hipótese de que o Brasil tratava o idoso com indiferença. 

Somente após a descoberta de um mercado de consumo ligado a esse gênero o idoso ganhou 

importância social” (LIMEIRA, P. 339).  

           Com esta descoberta de mercado e com o crescimento da população idosa, as 

empresas passaram a buscar oportunidades de oferecer produtos e serviços adequados a essa 

faixa etária. As mudanças de comportamento dos idosos e o crescimento acelerado alteram 

as expectativas e motivações dos que envelhecem, fazendo com que hábitos, gostos e 

padrões de consumo sejam alterados ao longo da vida. (Limeira 2008). Com este 

pensamento o mesmo autor ainda contribuiu dizendo que “houve mudanças na forma como 

as propagandas se referem ou de dirigem aos idosos, os quais, hoje, não são mais 

caracterizados de maneira tão negativa como no passado”.  

           A terceira idade é a que mais cresce no Brasil em consumo e em população, nos 

próximos 25 anos, atingirá cerca de 32 milhões de pessoas idosas segundo SESCSP (2007) e 

segundo as projeções da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2050, a população 

idosa será de 1,9 bilhões de pessoas, montante equivalente à população infantil de 0 a 14 

anos de idade. O mercado maduro é o segundo segmento de crescimento mais rápido nos 

Estados Unidos, esse crescimento e explica no estilo de vida mai saudável, melhorias 

diagnósticas e tratamentos e conseqüentemente aumenta na expectativa de vida. (Solomon 

2008). A autora Neri (2004, p. 8) contribui afirmando que “uma velhice bem sucedida 

revela-se em idosos uma independência e envolvimento ativo com a vida pessoa, com a 

família, com os amigos, com o lazer, com a vida social”.  

            Os consumidores mais velhos e ativos recompram uma marca com mais freqüência, 

consideram menos marcas e lojas e geralmente escolhem marca mais estabelecidas. 

Algumas áreas que se beneficiam com esse crescimento são as academias de ginásticas, 

cruzeiros e turismo, cirurgia estética, cursos que oferecem melhores oportunidades de 

aprendizagem. Com este crescimento de consumo por parte da terceira idade Limeira (2008, 

p. 343) identifica que “as mulheres idosas costumam fazer compras em lojas de 

departamento 24%, comer ou passear em shopping 25% e até jogar em bingos com mais 

freqüência que homens da mesma idade, entre elas o percentual é de 4% entre eles, 1%”. 

 Os consumidores mais velhos de acordo com Solomon (2008) se vêem com 10 a 15 

anos menos do que realmente têm, confirma a sabedoria popular de que a idade é mais um 

estado mental do que físico. Segundo o mesmo autor, a perspectiva mental e o nível de 

atividade física têm muito mais a ver com sua longevidade e qualidade de vida do que a 
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idade cronológica, o número real de anos vividos. Por esse motivo, muitos profissionais de 

marketing enfatizam os benefícios dos produtos e não sua adequação a uma faixa etária nas 

campanhas de marketing, pois muitos consumidores não vão se sentir ligados a produtos 

dirigidos a sua idade cronológica. Segundo Solomon (2008), no Brasil, a expectativa média 

de vida é de 71,3 anos, devendo passar para 76 anos, em 2024, e 81 anos, em 2050.  A 

expectativa média das mulheres é de 75,2 anos, e dos homens, 67,6 anos. Para Limeira 

(2008) o envelhecimento populacional consistiu uma das maiores conquistas do século XX. 

Chegar a uma idade avançada já não é mais privilégio de poucas pessoas. (LIMEIRA, 2008, 

P. 336).  

            A estimativa para o ano de 2025 segundo Limeira (2008) é um aumento significativo 

na expectativa de vida, sendo a terceira idade a maior força econômica do mercado de 

consumo. “Em lugar de “velhos e doentes”, serão “clientes preferenciais”, capazes de 

influenciar e, com seus valores e comportamento, a vida de toda a sociedade”. (Limeira 

2008, p. 348). O mesmo autor ainda afirma que saímos do „tempo dos velhos‟ em 1970, para 

o „tempo da terceira idade‟, nos anos 1980, seguido do „tempo dos seniores atuais‟. “Em 

2025, alcançaremos a „idade do poder‟, quando a vida profissional se encerará apenas aos 80 

anos e os idosos se tornarão o centro da organização da sociedade” (2008, P. 349). 

            De acordo com Solomon (2008), a maioria das pessoas mais velhas leva uma vida 

mais ativa e multidimensional do que supomos. O autor ainda afirma em um pesquisa 

realizada que aproximadamente 605dos idosos se envolvem em atividades voluntárias, um 

de cada quatro idosos entre 65 e 72 anos ainda trabalha e mais de 14 milhões estão 

envolvidos no cuidado diário de um neto. Os profissionais de marketing podem oferecer 

ambientes mais receptivos para os idosos, exemplo disso é a A Wal-Mart que contrata 

pessoas mais velhas como recepcionistas para fazer com que seus clientes idosos se sintam à 

vontade (2008). 

 

 

3.1 Os grupos de Terceira Idade 

 

           O idoso de hoje vem consumindo mais, constituindo uma integração social para a sua 

valorização, sua inclusão e integração em grupos existentes dentro de uma sociedade. A 

terceira idade deve ser vista como uma questão social, de acordo com Zirmeman (2000, p. 

32) “os grupos dos idosos adquirem uma importância vital na promoção e na reconstrução 
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de sua identidade e no resgate do vínculo com os familiares e das capacidades existentes 

dentro deles, mas adormecidas”. 

A escolaridade é um fundamento valioso para essa inclusão e integração. Na 

pesquisa realizada pelo SESCSP (2007), na capital de São Paulo, com idosos de 60 a 69 

anos, apenas 8% dos homens e 7% das mulheres terminaram o ensino fundamental e no 

grupo com mais de 80 anos, apenas 3% terminaram. Nesta pesquisa também foi identificado 

que apenas 4% dos entrevistados possuem nível superior (completo e incompleto) e 1% 

possui pós-graduação (completa e incompleta). Apesar do nível educacional das pessoas 

com mais de 60 ser baixo, a estimativa é aumentar a cada ano a educação dentro desta faixa 

etária.  “As condições sociais têm forte impacto sobre a experiência individual do 

envelhecer. O principal indicativo está no fato de que quanto maior o grau de educação 

formal do idoso, menor o seu desconforto físico e mental” (LIMEIRA 2008).  

            A renda de até oito salários míninos deste grupo resulta em 14,5% contra 15,1%. 

Entretanto o consumo se diferencia como mostra na pesquisa feita pelo SESCSP (2007, p. 

102) “serviços de saúde que incluem médicos, hospitais, laboratórios e planos de saúde 

ocupam 8,5 % do orçamento da faixa etária mais alta e 5,1% nas demais”. Dos 

entrevistados, 36% já participaram de algum grupo de idosos. Grupo de atividade física, 

grupos religiosos, grupos de músicas, trabalhos manuais, bailes, viagens. São idosos com 

ensino médio, ou superior que conhecem esses grupos. Para Limeira (2008) a terceira idade 

colabora mais com ações beneficentes 30 % diretamente e 19% por meio de programas de 

TV e 10% deles atuam como voluntários e cerca de 38% dos idosos viajam pelo Brasil, mais 

do que a população como um todo, que é de 46%. 

            Percebe-se que as atividades de lazer, educação contribuem para uma vida melhor 

aos idosos, tanto no aspecto físico, quanto nos aspectos psíquico como emocional, desafios 

que eles enfrentam no dia-a-dia devem ser vistos pela sociedade. De acordo com este mesmo 

pensamento, Rodrigues (2003) contribuiu falando que o idoso que se afasta da sua atividade, 

que durante muitos anos lhe proporcionou inserção social, necessita reintegrar-se num outro 

espaço que lhe proporcione a preservação de um sentido na sua existência.  

           Mesmo quando os idosos não precisam mais trabalhar para manter-se, o idoso deve se 

envolver com atividades remuneradas ou não, ocupações prazerosas, trabalhos voluntários, 

deixando de lado a idéia de que é alguém inútil. Como afirma Zirmeman (2000, p. 30) “o 

que importa é a postura diante da vida, a forma de ser e de buscar a felicidade”.                                                    
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          Para o idoso, a aposentadoria significa um momento de mudança concreta e real na 

vida. Com este pensamento Terra (2002, p. 12) afirma que “o tempo livre que se dispõem no 

momento da aposentadoria, pode ser direcionado para outras atividades. A aposentadoria 

para muitos poderá trazer conseqüência”, como a falta de atividades, a falta de exercer algo 

para contribuir para a sociedade. Solomon (2008, p. 320) contribui afirmando que 

aposentadoria é “o estado de inatividade de funcionário público, funcionário de empresa 

particular ou trabalhador autônomo, ao fim de certo tempo de trabalho”. O idoso passou de 

um aposentado inerte e passivo para um cidadão atuante. É um conceito que os profissionais 

de saúde costumam chamar de envelhecimento ativo (Limeira 2008). 

            No Brasil, a atividade educacional pioneira com adultos maduros e idosos foi feita 

pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), sob influencia francesa. A autora Neri (2004) 

declara que na década de 1960, essa organização fundou os primeiros Grupos de 

Convivência e, na década de 1970 as primeiras Escolas Abertas para a Terceira Idade. Um e 

outro ofereciam informações sobre o envelhecimento, programas de preparação para a 

aposentadoria, atualização cultural e atividades físicas, de expressão e de lazer, estimulando 

a participação dos idosos na família e na comunidade.  

            Há várias instituições segundo a mesma autora que oferecem serviços de 

voluntariado, outras de pesquisa, outras que estimulam interações com as outras gerações. A 

autora também afirma que ”Universidades da Terceira Idade têm dado conta de fornecer 

oportunidades de compensação e enriquecimento cognitivo, de integração e reconhecimento 

social, de satisfação e de envolvimento às coortes mais velhas”. (2004, p. 41).  

           Percebe-se que as universidades ganham muito com a presença dos idosos. Eles 

transformam o clima social e intelectual da instituição e por meio de programas e atividades 

educacionais, ocorre o encontro entre várias gerações. Neri (2004, p. 130) ainda afirma que 

“as Universidades da Terceira Idade possibilitam olhar o idoso de perspectivas de atividade, 

participação, reivindicação, autodeterminação e envolvimento ativo com a vida”.  

            Para a melhoria na qualidade de vida, um envelhecimento bem sucedido, é 

fundamental para o idoso ter uma boa condição de vida, de saúde, escolaridade, nível de 

renda, rede de amigos que ofereça suporte afetivo, relações familiares positivas, práticas de 

atividades físicas, atividade para memória, entre outros que contribuiu para uma vida bem-

sucedida.  

            Algumas atividades são comprometidas devido à idade, segundo a autora Neri (2004, 

p. 138) “á medida que se fica mais velho, acentuam-se perdas biológicas e alteram-se 

padrões metabólicos. Ocorrem perdas na memória, na cognição e na comunicação”. Na 
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psicologia do envelhecimento ou da longevidade reconhece-se que a diminuição do 

potencial ou dos recursos de uma pessoa ao ingressar na terceira idade não pode ser vista 

como impedimento de participação social. (LIMEIRA 2008, P 337.)  

           À medida que os anos vão passando, as perdas de pessoas aumentam e os grupos 

exigem uma reestruturação. Com este pensamento, Zirmeman (2000, p. 75) afirma que “o 

que acontece com muitos idosos é que, por uma série de razões, eles acabam não refazendo 

seus contatos e ficando sem seus grupos, sejam familiares, de trabalho, de lazer ou outro”. 

Existe uma necessidade de fazê-los participar de novos grupos e ajudá-los a se enquadrar 

naqueles que mais satisfação vão lhes dar. A família, para a terceira idade, tem uma grande 

importância. Ela passa a ser os filhos, netos, os bisnetos.  Com isso, Zirmeman (2000, p. 51) 

afirma que “a interação familiar ajuda o idoso a viver melhor, tornando integrado no sistema 

familiar”. O autor ainda afirma que a satisfação que os idosos têm de falar dos seus 

acontecimentos do passado para seus familiares e amigos se dá a uma conquista e uma 

construção de relacionamento. 

           Para Limeira (2008, p. 320) “65% dos idosos, ou 10,8 milhões, são a pessoa de 

referência de suas famílias, tendo papel decisivo na renda familiar, sustentando filhos e 

outros parentes. Cerca de cinco milhões de idosos (30,4% do total) trabalham”. Muitos dos 

idosos, 12,1 % moram sozinhos, 24,8% moram com filhos ou parentes, 24,9% vivem com 

seus cônjuges, mas sem filhos, e 37,9% moram com os cônjuges e com filhos ou outros 

parentes. “Cerca de 11 milhões de idosos brasileiros tem filhos e outros parentes sob sua 

responsabilidade, vivendo com eles na mesma casa”. O mesmo autor ainda afirma que “há 

mais mulheres vivendo sozinhas, porque vivem mais e não são tão dependentes de outras 

pessoas. Os homens, em geral, casam-se de novo ou vão morar com filhos e outros parentes. 

Dos dois milhões de idosos que vivem sozinhos, apenas 335 são homens” (LIMEIRA 2008, 

p. 322). 

 

Gráfico 1. Com quem os idosos brasileiros vivem 

           O gráfico mostra a porcentagem de idosos que vivem sozinhos, com seus cônjuges, 

filhos ou parentes. 
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  FONTE: IBGE: Censo Demográfico de 2000. Disponível em: HTTP://www.ibge.gov.br/censo/default.php>. 

          

          

           A forma como é encarada a terceira idade tem muito a ver com a etapa de adaptação 

as mudanças da vida. Como afirma Zirmeman (2000, p. 32) “é preciso ver o envelhecimento 

com um processo que vai ocorrendo de forma gradual. Saber se adaptar às mudanças físicas, 

psíquicas e sociais que ocorrem ao logo da vida, o envelhecimento aos poucos irá se 

tornando uma realidade”. É preciso mudar comportamentos, hábitos e atitudes, criar 

vínculos com grupos, participar de cursos específicos como um curso de internet que cada 

vez mais cresce entre os idosos. Os cursos direcionados à terceira idade podem acabar com a 

solidão. Por meio deles, os idosos têm a oportunidade de interagir com outras pessoas, 

desenvolver a capacidade de se relacionar e sentir-se útil dento de uma sociedade. Para os 

idosos comunicar-se e interagir em um grupo traz benefícios que vão além do aprendizado. 

(ANDRADE, 2007). 
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4. A INTERNET 

        

           Uma das mais significativas mudanças dos últimos anos é o avanço da informática. 

Com a internet, o usuário pode comunicar-se com pessoas, fazer pesquisas, utilizar todas as 

ferramentas que ela proporciona.  

            A internet é uma comunidade internacional de usuários que estão interconectados 

através de uma rede. Para o autor Wendling (1997, p. 09) “a internet consiste num conjunto 

de informações distribuídas e armazenadas em computadores pelo mundo inteiro”. Para o 

mesmo, a grande parte das informações na internet está organizada em páginas que 

fornecem conexões internas a outras páginas de maneira a criar uma extensa cadeia mundial 

de informação. 

            A internet possui textos, imagens, som e movimento. Seguindo este pensamento, 

Veronezzi (2005) afirma que a internet é um conjunto de todos os meios. Pode-se ouvir 

rádio, ver TV, assistir filme, ler jornais e revistas no ambiente on-line. Segundo Castells 

(2003), ela é uma rede de comunicação global, seu uso e sua realidade em evolução são 

produtos da ação humana sob as condições específicas da história diferencial. Cabe ao leitor 

filtrar, interpretar e usar, de acordo com seu próprio contexto. “O uso intensivo que 

passamos a fazer dessas máquinas inteligentes mudou nossos hábitos, nossos 

comportamentos, nossas formas de nos relacionar-mos com os outros” (NICOLACI-DA-

COSTA, 2005, p. 09). 

           Com essa evolução, o computador mudou o comportamento e hábitos das pessoas e 

passou a fazer parte do cotidiano de muitas delas, primeiramente como instrumento de 

trabalho e, posteriormente, como um meio de comunicação à distância e como um novo 

espaço de vida.            

           A internet como meio de comunicação está cada dia mais transformando a prática das 

empresas em sua relação com fornecedores e compradores, tornando-se uma fonte de 

produtividade e competitividade para negócios de todo tipo. Com esse uso exagerado que 

muitos têm da internet os críticos apontam que a difusão da internet está conduzindo ao 

isolamento social, fazendo com que indivíduos abandonem a interação face a face. Assim, 

como afirma o autor Castells (2003, p. 98) “a internet é acusada de induzir gradualmente as 

pessoas a viver suas fantasias on-line, fugindo do mundo real, numa cultura cada vez mais 

dominada pela realidade virtual”. 
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            Para Castells (2003) a internet além de induzir fantasias, criando uma realidade 

virtual, ela também proporciona às pessoas  fazerem seus negócios on-line, desempenhando 

também um papel positivo na manutenção de laços forte à distância, como por exemplo, 

familiares que moram longe pela mobilidade geográfica, um dos instrumentos de ajuda são 

os e-mails e messenger, tornando-se mais fácil a interação. Além desses instrumentos de 

ajuda, existem videogames on-line, utilizados mais pelos jovens, jornais on-line com 

notícias da hora, revistas acadêmicas e científicas, que se destinam a um público 

relativamente pequeno, quase todo versado na internet, o rádio na net, tanto a partir de 

estações de transmissão aberta quanto de transmissões radiofônica feitas pela internet. 

            A comunicação que se prospera na internet segundo o autor Castells (2003) é a livre 

expressão em todas as suas formas, a transmissão de fonte aberta, a livre divulgação, a 

transmissão descentralizada, a comunicação propositada e a criação compartilhada que 

encontram sua expressão na internet. Com a comunicação em grande escala, surgem grupos 

com diferentes características, como cultura, faixa etária e classe social. Um grupo que cada 

vez cresce é o do idoso frente à comunicação, buscando seus interesses, seu espaço na 

comunicação global. O idoso busca, aprender a comunicar-se, a utilizar toda a ferramenta 

que a internet proporciona para ele. 

  

 

4.1 O idoso na internet 

            

           Hoje em dia existem vários cursos específicos para os idosos, dentre eles o de 

informática. Muitos dos idosos não gostam de freqüentar aulas com os jovens, pois se 

sentem pressionados pela aprendizagem mais rápida que os jovens têm (SESCSP 2007). 

           Na pesquisa realizada pelo SESCSP (2007) 88% dos idosos, pelo menos de vista, 

conhecem um computador e apenas 8% usa e dos 80 anos ou mais, praticamente ninguém 

conhece. No grupo dos idosos de 60-69 anos, o interesse pelo computador é muito forte 41% 

dos homens e 36% das mulheres. A idade, a escolaridade e a renda familiar são uns dos 

requisitos para se ter um interesse pelo computador. 

            O contato com o computador num grupo com até dois salários míninos é muito raro e 

não tem uma idéia concreta sobre o que é a internet. Já o grupo com mais de cinco salários 

míninos mensais possui uma idéia mais concreta, mais definida sobre o que é a internet. De 

acordo com Limeira (2008) 21% dos idosos brasileiro têm microcomputador, mas poucos 
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usam somente 3% havia acessado a internet nos últimos 30 dias, o que indica que o uso seja 

feito pelo restante da família.   

            De acordo com Solomon (2002, p. 363), “a internet pode ser uma dádiva para os 

idosos, especialmente para aqueles que têm dificuldade de sair de casa para fazer compras 

ou que estão isolados socialmente”. 

            Os idosos utilizam a internet para troca de informações, movimentação bancária, 

comércios eletrônicos, participação em redes sociais e fóruns virtuais, acessam a 

conhecimento especializado, assistem vídeos e TV, ouvem músicas e estações de rádio e 

principalmente fazem contato com os familiares que moram longe. A grande expansão do 

uso da Internet no Brasil e no mundo permitiu também aos idosos terem acesso a um 

universo de conhecimento que pode colaborar para seu bem estar. A troca de informações 

entre usuários de interesses específicos possibilita o estabelecimento de novos 

relacionamentos afetivos. ¹ 

           É importante que esse grupo da terceira idade tenha uma abordagem adequada as suas 

necessidade utilizando essa ferramenta para se comunicar com familiares, amigos e pela 

busca de informações (NUNES 2006). 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

¹ Informações extraída do site http://www.brasilwiki.com.br/noticia.php?id_noticia=11981. No dia 03 de maio 

de 2010, às 13h e 45min. 

http://www.brasilwiki.com.br/noticia.php?id_noticia=11981
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5. METODOLOGIA 

 

Este trabalho analisou o comportamento do consumidor idoso dentro de um grupo de 

informática do SENAC de Santa Maria e suas relações com a internet e com o próprio 

grupo. No curso de informática “Melhor Idade” SENAC, a cada semestre há uma nova 

turma, em torno de 10 alunos. O objetivo do curso é propiciar  a essa parcela da população 

conhecimentos a respeito dos fundamentos da informática, possibilitando a utilização do 

Windows e do editor de texto Word, como também a navegação na Internet. 

 

 

5.1 Tipo de Pesquisa 

    

            Este trabalho foi realizado a partir de uma pesquisa exploratória que para Gil (2008, 

p. 41) “esta pesquisa têm como proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses.” O autor ainda afirma que o 

principal objetivo desta pesquisa é o aprimoramento de idéias. 

            Para concluir este pensamento, Michel (2009) contribui dizendo que a pesquisa 

exploratória, tem como objetivo auxiliar na definição de objetivos e levantar informações 

sobre o objeto em estudo. 

         

     

5.2 Natureza da pesquisa qualitativa 

        

            A pesquisa é de abordagem qualitativa, com perguntar como, por exemplo, com que 

freqüência de acesso, porque usam a internet, utilizam a internet só no curso ou em casa 

também, com objetivo de analisar os motivos e as ações que levam o idoso a procurar a 

internet com um meio de comunicação.  

Estudo descritivo de caso, ou pesquisa qualitativa, tem como característica 

principal compreender as relações de consumo “em profundidade”. Sendo-lhe 

atribuída a análise qualitativa das informações obtidas, esse estudo procura 

identificar as motivações obtidas, esse estudo procura identificar as motivações de 

consumo em um aspecto realista, respondendo Às questões “Como as pessoas 

compram?”, “Por que compram?”, “Que imagem têm das marcas e dos 

produtos?”, “Que sugestões podem ser dadas para inovações/criações de novos 

produtos?” e “ Quais os valores e os preconceitos percebidos em relação a 

determinados produtos, serviços ou segmentos de consumo?”, entre outros tópicos 

que podem ser investigados (SAMARA, BARROS, 2004, p. 31).  
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            Para completar a autora Michel (2009, p. 36, 37) afirma que a pesquisa qualitativa 

“há uma relação dinâmica, particular, contextual e temporal entre o pesquisador e o objeto 

de estudo”.  A mesma ainda diz que a pesquisa qualitativa convence a partir de análises 

detalhadas, consistente, abrangente e coerente. Na qualitativa, o pesquisador participa, 

compreende e interpreta.  

 

 

5.3 Delineamento da pesquisa 

 

           Para se ter um embasamento teórico foi utilizada a pesquisa bibliografia. De acordo 

com Gil (1995, p. 71) “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.  

           A pesquisa bibliográfica para a autora Michel (2009, p. 40) “é a essência do estudo 

exploratório, deve ser acompanhado de anotações, registros, notas de ualás, apontamentos 

que se relacionam com o tema de interesse”. Busca identificar informações, para definição 

de objetivos, determinação de problema e a definição do referencial teórico. 

            

 

5.4 Técnicas de coletas de dados 

 

           Para a escolha e seleção do público validou-se o uso de amostragem por 

conveniência, em que de acordo com Samara e Barros (2004. p. 94) “os elementos da 

amostra são selecionados de acordo com a conveniência do pesquisador”. São pessoas que 

se enquadram no perfil selecionado e que estão ao alcance do entrevistador.  

           Para se ter uma conclusão eficaz do recorte escolhido foram utilizadas entrevistas 

com o auxiliar administrativo do curso da “Melhor Idade” realizada na biblioteca do 

SENAC, com o professor do curso em sala de aula e com os alunos no intervalo da aula. 

Segundo Gil (1995), entrevista é uma forma de interação social, uma forma de diálogo, em 

que uma das partes busca coletar dados como, por exemplo, com quem mora, o que faz no 

dia-a-dia, como é seu entretenimento, enquanto a outra  se apresenta como fonte de 

informação. A entrevista é semi-estruturada, na qual o informante tem a possibilidade de 

discorrer sobre suas experiências, a partir do foco principal proposto pelo pesquisador; ao 

mesmo tempo em que permite respostas livres e espontâneas do informante, valoriza a 
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atuação do entrevistador.  Gil (1995) aponta que a entrevista semi-estruturada é guiada por 

uma relação de questões de interesse, tal como um roteiro, que o investigador vai 

explorando ao longo de seu desenvolvimento. 

Em seguida uma observação que foi realizada no mês de abril, com a permissão da 

secretaria do SENAC e do professor do curso. Os alunos não sabiam que iria fazer uma 

observação com eles. Para Gil (1995, p. 104) “a observação nada mais é que o uso dos 

sentidos com vistas a adquirir os conhecimentos necessários para o cotidiano”. Para Michel 

(2009, p. 66) a observação é “a técnica de coleta de dados que utiliza os sentidos na 

obtenção de determinados aspectos da realidade; consiste não apenas em ver e ouvir, mas 

também em examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar”.  

           Foram entrevistados cinco alunos do curso Melhor Idade, sendo um homens e quatro 

mulheres entre 60 anos ou mais, são aposentados e  moram com seus familiares em Santa 

Maria. Foram realizadas entrevistas também com o professor do Noberto Artur Muller do 

curso Melhor Idade e o auxiliar em administração Guilherme de Almeida Chaves, que cuida 

da parte de marketing do SENAC 

 

 

 

5.5. Curso da “Melhor Idade” – SENAC 

   

 

           O curso da Melhor Idade do SENAC é composto por três níveis, (percebe-se então 

que o crescimento da procura pelo curso é grande). Para Chaves (2010), o auxiliar 

administrativo do Senac, a terceira idade está cada vez mais interessada pela informática, 

principalmente pela utilização da internet.  

           O curso procura passar para esse grupo o conhecimento das ferramentas que a 

internet possui. Possibilitando uma integração entre eles e o computador. 

           O curso Melhor Idade oferece quatro turmas com quinze alunos aproximadamente, a 

maioria dos alunos possui mais de 60 anos, são idosos, aposentados e interessados a 

aprender.  
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6. ANÁLISES DOS DADOS 

    

Entrevista com Auxiliar administrativo do SENAC – Guilherme de Almeida Chaves 

 

            Os resultados desta pesquisa foram tomados a partir das análises de sete entrevistas 

semi-estruturadas e uma observação. A primeira entrevista foi respondida pelo auxiliar 

administrativo Guilherme de Almeida Chaves que cuida da parte de marketing do curso. 

            Segundo Chaves (2010), o curso Melhor Idade surgiu por uma necessidade do 

mercado, de um mundo globalizado, onde a comunicação está em avanço. Com esta 

descoberta de mercado e com o crescimento da população idosa, segundo Limeira (2008), as 

empresas passaram a buscar oportunidades de oferecer produtos e serviços adequados a essa 

faixa etária.  Para este entendimento Mowen, Minor (2006) conclui que o comportamento do 

consumidor é envolvido pela troca de experiências e idéias.   

           De acordo com Zirmeman (2000) muitos dos idosos estão mudando seu 

comportamento, hábitos e atitudes, participando e criando vínculos com outras pessoas em 

um determinado grupo que freqüentam. Para Terra (1997) os idosos, estão vivendo um 

momento de descobertas de autoconhecimento, de uma nova fase de vida. Com isso, 

percebe-se o grande interesse das empresas pelos consumidores idosos que como qualquer 

outro consumidor necessita comprar e utilizar um determinado produto e serviço. É de 

grande importância conhecer estas mudanças nos novos consumidores que a cada dia estão 

crescendo e evoluindo tecnologicamente. Esta mudança do consumo da terceira idade, de 

acordo com Debert (2004) está fazendo evoluir os anúncios publicitários, o idoso é 

apresentado como importante para a sociedade, dando mais tradição e confiabilidade a 

produtos e serviços.  

            Para Chaves (2010), um dos serviços mais adequados a essa faixa etária é o curso de 

informática da Melhor Idade. Segundo o mesmo, “os filhos crescem, saem de casa, vão 

morar longe e os pais precisam se comunicar e aí entra a internet, a busca cada vez maior, 

mas para eles usarem a internet, precisam saber digitar, saber operar o Windows  e tudo 

isso agente ensina”.  De acordo com este pensamento, o autor Castells (2003) contribui 

dizendo que a internet cria vínculos e laços à distância com os familiares que moram longe. 

Para a melhoria na qualidade de vida dos idosos é fundamental este laço familiar, este 

convívio com a família. 
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            Estes laços familiares são de grande importância para os idosos, Zirmernam (2000) 

afirma que a interação familiar ajuda o idoso a viver melhor na sociedade e em grupos. De 

acordo com Limeira (2008) 10,8 milhões de idosos, são a pessoa de referência de suas 

famílias, tendo papel decisivo na renda familiar, sustentando filhos e outros parentes. 

            O curso Melhor Idade tem como objetivo, segundo Chaves (2010), “trazer 

digitalmente as pessoas de idade que não tiveram a sorte de nascer no mundo digital e que 

não tiveram contato com a informática”. Ele afirma ainda que o curso têm mais ou menos  

três anos. O curso segundo o mesmo é procurado pelos próprios idosos, ou seja, é os idosos 

que tem interesse, vontade de aprender, de estar digitalmente bem informado.  De acordo 

com Solomon (2002) o idoso utiliza a internet para troca de informações, comércio 

eletrônico, redes sociais, ouvir músicas entre outros. 

           Os idosos que procuram este curso, a maioria deles tem escolaridade e uma boa renda 

familiar e já possui computador em casa, como afirma SESCSP (2007) estes elementos são 

fundamentais para se ter interesse pelo computador.  

           De acordo com Chaves (2010), os idosos querem que os filhos, os netos o ensinem a 

utilizar o computador, a entrar na internet para poder conhecer melhor esta ferramenta. Os 

idosos não gostam de ser dependentes de alguém, por isso eles procuram o curso para poder 

aprender a utilizar a internet. É com motivação segundo Solomon (2008) que os idosos 

sentem estímulo, vontade de estar inserido em algo, de não ser dependente de ninguém. 

           O auxiliar administrativo ainda contribui dizendo que em média, abre duas turmas a 

cada três meses. Hoje possui entre quatro a cinco turmas em andamento. Este curso é 

divulgado através do site do SENAC, de acordo com Chaves (2010) se fosse divulgado de 

outra forma teria que ter uma unidade só para esse curso. 

           Para se ter um maior embasamento Chaves (2010) contribui dizendo: 

  

A terceira Idade é um público muito bom de trabalhar, é muito                     

exigente, eles sabem o que querem e como querem, vão direto ao que procuram, 

exigem muita qualidade do serviço.  É o público mais exigente que nós temos. 

Eles têm a certeza daquilo que eles querem diferente do público jovem que não 

sabem o que querem. Agente atende todas as exigências de qualidade, por isso 

nossas turmas estão sempre lotadas. Para o idoso o que vale mais é o boca –a - 

boca, eles não confiam muito no que passam na mídia, eles confiam mais no que o 

amigo fala.                                

 

 

            De acordo com o SESCSP (2007) há um grande crescimento da população da 

terceira e de seu consumo, os cursos principalmente o de informática é bastante procurados 

por eles, para se ter um maior aprendizado e trabalhar a memória, com o armazenamento de 
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informações. O autor Nunes (2006) contribuiu dizendo que é necessário uma boa qualidade 

de ensino e uma abordagem adequada para os idosos que participam de cursos de 

informática. 

 

        

Entrevista com professor do SENAC – Noberto Artur Muller 

 

 

            Foi realizada também uma entrevista com o professor do curso Melhor Idade, 

Noberto Artur Muller, que cursa a faculdade de pedagogia. A possibilidade de dar aula no 

SENAC surgiu a partir de um curso de informática que Muller fez no SENAC há alguns 

anos atrás.  

            O professor Muller (2010) afirma que muitos de seus alunos têm medo de utilizar o 

computador, alguns estão no curso pela curiosidade do novo, mas a maioria está mais para 

fazer contatos com filhos e netos, o mesmo deixa bem claro que todos têm interesse de 

aprender. Como afirma Castells (2003) o idoso busca aprender a comunicar-se, a utilizar a 

internet como forma de se interagir com grupos. O professor afirma que muitos dos jovens 

só querem mostrar o certificado para os pais, diferente dos idosos que estão no curso para 

apreender cada vez mais as ferramentas que compõem o computador. Para se ter uma maior 

ênfase, Solomon (2008) colabora dizendo que é através da motivação que o público-alvo, ou 

seja, o idoso sente estímulo, vontade de comprar e de exercer alguma atividade. A 

motivação que o idoso tem interfere em seu comportamento dentro do grupo. É no curso 

Melhor Idade que eles compartilham experiências, tarefas durante um período de tempo. Os 

autores Mower, Minor (2006), contribuem dizendo que há uma criação de líder dentro de 

grupos, aquele que sabe mais e tem mais facilidade de aprender. 

           O professor Muller (2010), afirma que os idosos dentro do curso têm o conhecimento 

de Windows, editor de texto, criam e-mail, buscas em sites e msn. O mesmo contribui 

dizendo que “uma aluna do curso usa o msn para falar com sua filha que mora em Mato 

Grosso”. Percebe-se que a família para a terceira idade tem uma grande importância, 

Zimerman (2000) afirma que a interação familiar contribui para uma melhoria na qualidade 

de vida do idoso. A vontade, o entusiasmo que o idoso tem de falar das suas experiências, 

suas vivências vão além do que se imagina, vão construindo uma interação entre as pessoas. 

O professor Muller declara que gosta de dar aulas aos idosos, e que precisa ter muita 
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tranqüilidade de ensinar, pois a aprendizagem deles é mais lenta, mais demorada.  O mesmo 

ainda declara que oito dos onze alunos presentes possui computador e impressora em casa. 

           O curso da Melhor Idade tem 54 horas, divididas em 3 horas a cada. O curso em 

Santa Maria possui os níveis I que os idosos aprendem noções básicas de Windows, editor 

de texto, internet à vontade, e o nível II inclui mais o exel, Power point e slides.    

       O idoso no curso de informática do SENAC, utiliza textos, e-mails, msn, entre outros 

recursos da internet. Buscam aprender a utilizar todas as ferramentas da internet, e sempre 

respeitando e criando vínculos com os colegas e professor.  

           Em seguida foi realizada entrevista com cinco alunos do curso Melhor Idade do 

SENAC de Santa Maria. Foram entrevistas semi - estruturadas para que os entrevistados 

falassem de suas experiências sobre foco principal estudado neste trabalho. A entrevista 

semi – estruturada, conforme Gil (2004) é a forma de adquirir ao investigador elementos e 

experiências do entrevistado de acordo com o estudo proposto. 

 

Para prevenir o anonimato dos entrevistados serão adotadas as seguintes nomenclaturas: 

entrevistado A, B. C, D e E. 

 

Análise das entrevistas: 

Entrevistada A 

 

            A entrevistada A é aluna do curso Melhor Idade do SENAC, tem 61 anos, possui o 

ensino médio e superior incompleto, é separada, mora com seus filhos. É dona de casa, fica 

em casa na maior parte do dia, o curso que participa é o da Melhor Idade. Possui internet em 

casa, e usa mais ou menos 30 minutos por dia. Acessa sites de pesquisa como Google, 

compras em sites, não utiliza nenhuma rede social. De acordo com Castells (2003) a internet 

proporciona as pessoas a fazerem compras on-line, pesquisas, entre outros afazeres. 

           Os motivos que levaram a entrevistada A procurar este curso foi pelo fato de poder 

sair de casa, se interessar em participar de algum tipo de curso, poder aprender algo novo e 

estar em convívio com outras pessoas em um grupo.  A situação de consumo da entrevista A 

se dá pela definição de tarefas, que segundo Mower, Minor (2006) são razões a qual uma 

pessoa consumo e utiliza um produto e serviço. A entrevistada tenta ocupar seu tempo com 

afazeres domésticos e de lazer. Para Solomon (2008), um grupo em que se convive faz parte 

do cotidiano, da vida da pessoa. Percebe-se que o idoso está mais dinâmico, mais ativa para 

fazer suas comprar, praticar suas atividades, e o curso de informática foi o escolhido devido 
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ela já ter computador e não saber mexer, com o curso hoje ela tem possibilidade de utilizar o 

computador. Nela, constatou uma necessidade de poder sair de casa, fazer algo, se sentir útil 

perante a sociedade e ela própria, de acordo com Solomon (2002) as pessoas tem desejos, 

vontade de se adequar algum tipo de grupo. Para Rodrigues (2003) estar inserido em algum 

tipo de atividade ou curso proporciona ao idosos uma inserção social e um bem-estar para 

ele mesmo.                                       

Com base no que a entrevistada A falou Mowen, Minor, (2006) conclui que quando 

uma pessoa gostaria de permanecer em um grupo, entende-se por chamar de grupo de 

aspiração. Ela utiliza a ajuda dos colegas em sala de aula, para algo que o professor pediu e 

a mesma não soube realizar. Na situação da entrevista A, percebe-se bem à relação de 

aprendizagem, onde ela precisa sair de casa, para aprender, e ser útil. Para Solomon (2008) a 

aprendizagem é a mudança de nosso comportamento causada por experiências e aprendizado 

no dia- a dia.  

 

 

Entrevista B 

 

           A entrevistada B é aluna do SENAC, tem 65 anos, é professora aposentada, possui 

ensino médio e magistério completo, separada, não possui filhos e mora sozinha na Rua 

Tuiuti. No dia-a-dia costuma praticar exercícios físicos pela amanhã, e a tarde vai para o 

curso Melhor Idade e faz alguns outros afazerem em casa. De acordo com Limeira (2008), o 

idoso que era um aposentado passivo, passou para um cidadão atuante e ativo. A 

entrevistada B possui um computador em casa, utiliza-o para fazer pesquisas, sites de 

compras, e-mail e msn de vez enquanto, usa  a internet o tempo que precisa. De acordo com 

Limeira (2008) 21% dos idosos brasileiros têm microcomputador, mas poucos usam 

somente 3%. A entrevistada B procurou o curso pela curiosidade e por morar sozinha. Com 

o computador, pode-se comunicar com outras pessoas, amenizando a solidão. Com isso, 

aborda-se a questão da solidão, onde a aluna inserida em um grupo se sente mais feliz e 

motivada a praticar outras atividades. A entrevistada B ainda comenta “insisti muito para 

minha amiga participar deste curso, mas não adiantou, ela não quis”. Nas falas da 

entrevista percebe-se o medo, o desencanto da amiga de não querer estar em um grupo, para 

Lameira (2008) é o processo psicológico que faz com que as pessoas tenham determinadas 

atitudes principalmente por parte dos idosos com relação as novas tecnologias.  
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            A entrevistada B contribui afirmando que “aqui não aprendemos sozinhos”, a 

mesma diz “estamos aqui para aprender, para o professor nos ajudar em sala de aula, e em 

casa praticarmos”. Ainda contribui dizendo que a geração da terceira idade está cada dia 

mais entusiasmada, e que a contribuição deles é importante para a sociedade em que se vive. 

Com isso, Solomon (2008) afirma que a cultura é a personalidade da sociedade e que nossa 

participação é de grande valor na formação de nossas identidades. Finaliza respondendo que 

de fato é importante a ajuda dos colegas em sala de aula, a mesma ainda diz que procura 

auxilio dos colegas, mas sempre prestando atenção no professor.  Esta interação dos alunos 

torna-se uma construção de relacionamento. De acordo com Limeira (2008) este 

relacionamento representa uma forma inovadora e bem-sucedida de envelhecimento, saindo 

da idéia que muitos têm de um idoso só. 

   

 

Entrevistada C  

  

            A entrevistada C tem 68 anos é aposentada, mora com o marido, os filhos são 

casados e moram em outras cidades e possui ensino médio completo. No seu dia-a-dia 

procura se ocupar com ginástica e curso de bordado. De acordo com SESCSP (2007) os 

idosos estão procurando se ocupar com atividades de lazer, entretenimento, com isso, esse 

mercado de consumo está cada dia crescendo mais, principalmente o de informática.   A 

entrevistada C utiliza a internet mais ou menos três dias na semana, em site de banco, site de 

lojas e msn para falar com seus familiares. A internet para a entrevista é muito importante, 

além do relacionamento online que se tem com seus familiares, contribui para a idosa e seu 

marido terem mais envolvimento com a sua família. 

           O que a levou procurar o curso de informática, foi saber que é preciso entender um 

pouco sobre essa ferramenta, ter alguma noção básica do computador, para saber se 

comunicar com os filhos e netos que moram longe e também por morar perto do SENAC e 

saber que é de grande nome a empresa e muito conhecida. Para Castells (2003), a internet 

desempenha um papel positivo na relação familiar, fortalecendo os laços à distância. Nas 

falas da entrevistada, percebe-se a influência de escolha por uma empresa que é bem 

conhecida no mercado como o SENAC. Surgem então as influenciam situacionais, para 

Mowen e Minor (2006), o ambiente físico é aquele que envolve uma atividade de consumo 

ou serviço, que influencia as percepções do consumo por meio dos mecanismos sensoriais 

de visão, olfato, tato e audição. Surge também, a definição de tarefas, que se refere às razões 
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pelas quais as pessoas compram, utilizam um produto e serviço. A entrevistada C utiliza o 

curso Melhor Idade de informática para aprender a utilizar a internet, para então relacionar-

se com seus familiares e fazer suas compras em sites. De acordo com a entrevistada C em 

sala de aula ela gosta de ajudar e ser ajudada pelos colegas. Ainda diz que há poucos dias 

trocou o msn com uma colega, para terem mais contato, para não ficar apenas restritas ao 

curso. As trocas online ficou restritas apenas na troca de msn com as colegas. As alunas 

preferem se comunicar em sala de aula, para constituir uma relação de amizade. 

 

Entrevistado D 

 

           O entrevistado D tem 61 anos, é casado, aposentado, possui o ensino médio 

completo, atualmente mora com a esposa e a filha, de acordo com Limeira (2008) a grande 

maioria dos idosos moram com seus conjugues, filhos ou outros parentes. Cerca de 11 

milhões de idosos brasileiros tem filhos e outros parentes sob sua responsabilidade. O 

entrevistado D participa apenas do curso de informática do SENAC, usa a internet 40 

minutos à 1 hora por dia. Os sites que ele utiliza são de buscas, como Google. O 

entrevistado comenta “minha filha queria fazer um orkut, mas eu não quis”. O motivo que o 

levou a procurar o curso foi por interesse no trabalho, é lavoureiro aposentado, e tem criação 

de sementes de árvores, quer aumentar a procriação de mudas, por isso o interesse neste 

curso. Com este pensamento, Terra (1997) contribui dizendo que no tempo livre durante a 

aposentadoria o ideal é realizar outras atividades para estar sempre em movimento com o 

corpo e a mente. O entrevistado D buscou para sua vida além da sua criação de sementes, o 

curso Melhor Idade para poder entender mais sobre a internet e fazer suas buscas de 

interesse profissional.  O mesmo ainda diz que não é muito de se comunicar com os colegas 

em sala de aula, apenas no intervalo do curso. 

 

 

Entrevistada E 

 

           A entrevistada E tem 73 anos, é viúva aposentada, tem o ensino médio completo, 

mora com uma filha e uma neta, no dia-a-dia, o que mais gosta de fazer são caminhadas e 

cursos, fazia curso de artesanato, recentemente acabou o curso de italiano, afirma que gosta 

muito de viajar pelo Brasil, possui um computador que é da filha, mas por enquanto só usa a 

internet no curso. Com isso, constatou que a entrevistada E é a mais dinâmica entre os 
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outros entrevistados, apesar de ser mais velha entre eles. A autora Neri (2004) afirma que 

um envelhecimento bem sucedido cria em idosos uma independência com a vida pessoal. As 

academias, cursos, cirurgia estética, turismo são os que mais se beneficiam com este 

crescimento de consumo e crescimento populacional do idoso. É notável que as atividades 

de lazer e educação contribuam para uma melhoria na qualidade de vida dos idosos. 

Rodrigues (2003) contribui afirmando que o idoso que se afasta da sua atividade profissional 

por muito tempo, necessita reintegrar-se a outra atividade que contribua para sua vida.  

           Os motivos que levaram a entrevista E a procurar o curso foi o fato de gostar de 

aprender, de estar atualizada a estas tecnologias. A mesma afirma que gosta de estar em 

movimento e de conversa com os colegas em aula para tirar dúvidas.  

         O que se percebe é que não há uma relação online dentro do grupo, e sim uma ligação 

offlline, de ajuda, dúvidas tiradas entre eles e conversas paralelas. 

           Todos os alunos entrevistados possuem o ensino médio completo e apenas um o 

ensino superior incompleto. De acordo com SESCSP (2007) a idade, a escolaridade e a 

renda familiar são uns dos requisitos para se ter um interesse pelo computador.  

 

 

Observação 

 

           Foi realizada também uma observação dentro do ambiente do curso Melhor Idade, no 

dia 14 de abril de 2010, numa quarta-feira, com duração de 2h e em seguida, foram 

aplicadas as entrevistas. Na sala de aula constava o professor e os treze alunos presentes. 

Uma observação de acordo com Gil (2004) é uma técnica para adquirir e observar os 

acontecimentos necessários.  

            O primeiro contato com os alunos foi na chegada à sala de aula. Percebeu-se que 

estavam bem entusiasmados e motivados. Com isso, Solomon (2002) afirma que o 

consumidor de um produto ou serviço quer se identificar a certos grupos para se integrar a 

sociedade. Observou-se na chegada que de alguma forma são muito parecido com os jovens, 

falantes, conversando sobre vários tipos de assuntos, como casa, família e o curso. Foram 

também constatadas na chegada as trocas sociais offline. Neste dia foram onze dos treze 

alunos, sendo oito mulheres e três homens presentes. As trocas online não ocorrem, apenas 

uma aluna trocou e-mail com sua colega. A relação do grupo fica restrita ao curso. 

            Com esta observação pode-se analisar um pouco de cada um dos alunos, suas 

atitudes com os colegas, com o professor, e com a internet. Percebeu-se que a maioria deles 
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gosta de ajudar os colegas ao lado, mas na explicação do professor todos ficam muito 

atentos. Muitos dos idosos pedem ajuda ao seu professor, eles ficam com receio, com medo 

de errar, de falar que não conseguem fazer. Destacam-se a motivação e a aprendizagem entre 

eles, a vontade de todo o dia estar presente em sala de aula, e cada vez aprender a manusear 

a internet. Dentro do curso é aprimorada a memória que para Solomon (2008) é o 

armazenamento de informações. Quando se aprende algo, as informações ficam na memória, 

ficam armazenadas. Os idosos com este curso testam sua memória, sua capacidade de 

aprendizagem. 

            Um dos alunos, fala para a turma “ninguém sabe mais do que ninguém”. Outra 

senhora declara “eu estava pensando em desistir do curso, pois está sendo muito difícil pra 

mim, mas meu filho disse não desiste”. Entende-se com isso que a família é de grande 

importância para os idosos durante seu envelhecimento. O idoso de acordo com Solomon 

(2008) inclui seu valor, sua ética em sua compra, ou seja, a cultura faz parte do cotidiano do 

idoso, quando se pretende compra determinado produto.  

           Outra aluna comenta em aula “o “fulano” que sabe mais, que entende mais não está 

presente”. Com isso, observa-se que há um líder dentro desta turma, uma pessoa que sabe 

mais que os outros, que tem mais facilidade de aprendizagem.  De acordo com Solomon 

(2008) o líder é confiável, eficaz e tem poder de conhecimento, podendo ele tomar decisão 

de compra de outro consumidor.   

            No decorrer da aula o professor vai explicando algumas ferramentas do computador 

entram em sites de busca. Foi analisado que os homens têm mais conhecimento do 

computador, menos medo e receio do que as mulheres do grupo.  

            Com esta observação pode-se analisar que os idosos estão interessados no novo, nas 

novas tecnologias, nas novas mudanças de consumo em que eles estão inseridos e que não 

há trocas online entre eles, apenas trocas offline com o grupo.  Muitos dos autores citados no 

referencial teórico desta pesquisa concluíram dizendo que a internet está crescendo entre a 

terceira idade. O idoso está cada dia capaz de aprender coisas novas, para muitos, acabar 

com sua solidão, outros por simples curiosidade.  
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  Quadro do perfil dos entrevistados 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistada A 

 

 

61 anos 

 

 

Ensino médio 

e superior 

incompleto 

 

 

Separada 

 

 

Mora com os 

filhos 

 

Possui internet 

em casa. 

 Acessa sites 

com Google, 

sites de compras 

 

 

Não possui 

nenhuma rede 

social 

Procurou o 

curso pelo fato 

de poder sai de 

casa, estar em 

convívio com 

outras pessoas 

 

 

Entrevistada B 

 

 

65 anos 

 

 

Ensino médio 

e magistério 

completo 

 

 

Separada 

 

 

Mora sozinha e 

não possui 

filhos 

Possui internet 

em casa. Acessa 

sites de 

pesquisa, 

compras, msn e 

e-mail 

 

 

Possui e-mail 

e msn 

Procurou o 

curso por 

curiosidade e 

por morar 

sozinha 

 

 

Entrevistada C 

 

 

68 anos 

 

 

Ensino médio 

completo 

 

 

Casada 

 

 

Mora com o 

marido e os 

filhos 

 

Possui internet 

em casa e 

acessa sites de 

banco, lojas e 

msn. 

 

 

 

Possui msn. 

 Procurou o 

curso para se 

comunicar 

com seus 

familiares 

 

 

Entrevistada D 

 

 

61 anos 

 

 

Ensino médio 

completo 

 

 

Casado 

 

 

Mora com a 

esposa e filha 

 

Possui internet 

em casa. Acessa 

sites de busca, 

como google 

 

 

Não possui 

rede social 

 

O motivo foi 

por interesse 

profissional 

 

Entrevistado E 

 

73 anos 

 

Ensino médio 

completo 

 

Viúva 

 

Mora com a 

filha 

 

Possui internet 

em casa 

 

Não possui 

rede social 

 

O motivo foi 

por gostar de 

estar 

atualizada. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

            

           Por meio deste estudo, foi possível observar a relação dos idosos do curso Melhor 

Idade com internet, suas trocas online e offline dentro deste curso. Diante disso, esta 

pesquisa teve com objetivo pesquisar o comportamento do idoso dentro de um grupo de 

informática do SENAC de Santa Maria e suas relações com a internet e com o próprio 

grupo. Além disso, buscou analisar o ambiente do curso e a interação entre os integrantes do 

grupo e estudar a situação de uso dos entrevistados com a internet e as preferências por sites 

e suas motivações. 

            Esta pesquisa permitiu concluir que os idosos de Santa Maria constituem uma 

relação entre os colegas de ajuda para tirar suas dúvidas da aula. Percebe-se que alguns deles 

têm medo, se sentem ainda inseguros diante do computador, outros já estão mais aptos. As 

suas motivações são mais fortes do que qualquer outra coisa, muitos deles estão no curso 

pelo fato de querer aprender a entrar em sites, fazer compras, pagar contas em bancos, por 

interesse profissional. Por se sentir só em casa, muitos procuram o curso para ter uma 

ocupação, fazer amigos, relacionar-se com outras pessoas. Mas, como afirma o professor do 

curso Muller (2010), a maioria está no curso para poder aprender a utilizar a internet para 

falar com seus familiares que moram longe.  

            Dentro deste curso, é formado um grupo, onde se pode perceber a grande relação 

offline que é a troca de informação com os colegas em aula. O professor do curso incentiva a 

interação dos alunos, como por exemplo, verem seus colegas na web cam.  

           A necessidade e o interesse que o idoso tem de se comunicar é muitas vezes 

influenciada pelo ambiente físico, estimulando o comportamento do consumidor a adquirir 

um determinado serviço. 

           O interesse dos idosos pelo serviço de informática, cada dia vem crescendo mais e 

estimulando sua aprendizagem e memória. No curso os idosos aprendem passo a posso a 

utilizar a internet, despertando cada vez mais o seu interesse. De geração para geração o 

consumo de produtos e serviços vão se modificando durante o tempo. Um exemplo disso é o 

idoso, sendo eles o grupo que mais cresce em consumo. 

           Existem hoje, vários grupos para a terceira idade. Muitos dos entrevistados já fizeram 

algum outro tipo de curso ou atividade, para se sentir mais ativo, para sair da solidão e 

integrar-se a sociedade e por curiosidade de conhecer os grupos da terceira idade. 
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           Desta forma, foi possível ter conhecimento da importância do comportamento do 

consumidor. Cada tópico deste referencial teórico teve como contribuição entender o grupo 

Melhor Idade e suas relações com a internet. 

           O curso de informática do SENAC busca aprimorar um relacionamento eficaz com a 

internet e com o próprio grupo de idosos. Isso reflete na procura dos idosos, aonde eles 

próprios vão até o curso para obter mais informações e inscrever-se no curso, por já saber 

que a empresa é de nome conhecido e que trás confiabilidade.  

           Com a internet, os idosos possuem diversas possibilidades de interagirem e se 

relacionarem. Dentro do curso Melhor Idade do SENAC de Santa Maria analisado para esta 

pesquisa, pode-se constatar que a internet é um meio de facilitar a comunicação e o contato 

com familiares e amigos. Muitos dos profissionais já estão atentos a tantas mudanças no 

comportamento dos idosos, mudando sua maneira de pensar a respeito deles.  

           As entrevistas realizadas apresentaram dados em relação ao comportamento do 

consumidor, suas motivações e relações com internet e com o grupo aqui estudado foram 

suficientes para responder o problema desta pesquisa, analisar e estudar os objetivos 

propostos. Onde se percebeu as trocas offline entre os colegas em sala de aula, como 

conversas, ajuda com as tarefas e as trocas online não ocorreu, sendo que apenas duas alunas 

trocaram  entre si o msn. 
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ANEXO 1. PROGRAMA DO CURSO – Curso de informática da Melhor Idade - SENAC  

 

     

           
 

 

A Terceira Idade é um segmento que está cada vez mais interessado pela informática, 

principalmente pela utilização da Internet e também pela utilização dos aplicativos 

como editor de texto e planilhas.  

O objetivo do curso é propiciar  a essa parcela da população conhecimentos a respeito 

dos fundamentos da informática, possibilitando a utilização do Windows e do editor de 

texto Word, como também a navegação na Internet. 

 

Referência para acesso:  

    

Escolaridade: Ensino Fundamental (preferencialmente concluído) 

Idade Mínima: 60 anos  

O curso de Informática para Melhor Idade I, com carga horária de 54  horas, trabalha as 

seguintes competências:  

 

WINDOWS  

             

             - Iniciando o Windows; 

- Ambiente de trabalho, Mouse e Teclado; 

- Área de trabalho; 

- Botão iniciar; 
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- Operação com janelas; 

- Acessórios: Paint, Calculadora e Paciência; 

- Organização de arquivos e pastas; 

- Salvando arquivos; 

- Operações com arquivos e pastas; 

- Lixeira; 

- Propriedades de vídeo; 

- Data e Hora;  

        - Ortografia e gramática; 

- Operações com arquivos; 

- Formatação de texto (fonte e parágrafo); 

- Numeração de páginas; 

 - WordArt, Clipart; 

- Configurar página; 

- Borda de página. 

  

INTERNET 

  

  - História da internet; 

- Endereços de internet; 

- Navegação na internet; 

- Links; 

- Favoritos; 

- E-mail (Webmail). 
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Valor: 5 Parcelas de R$56,00 no boleto bancário, cheque ou cartão. 

Início: 26/10 a 09/12. 

Horário: 08:30 às 11:30. 

Dias: 2ª, 4ª e 6ª. 
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ANEXO 2. Entrevista com o auxiliar administrativo  

 Perguntas: 

1.   Nome: 

2. Como surgiu a idéia de criar um curso para a terceira Idade? 

3. Para o SENAC qual é o objetivo desse curso Melhor Idade? 

4. Quantos anos têm o curso? 

5. Ele é procurado com freqüência pelos idosos ou por seus familiares? 

6. Quantas turmas do curso são abertas ao ano? 

7. No site do SENAC, mostra que existem III níveis do Curso “Melhor Idade”. Em 

Santa Maria possuiu esses III níveis?  

8. Como esse curso “Melhor Idade” é divulgado? 

 

 

 

 Entrevista com o professor do curso “Melhor Idade” – SENAC 

 

 Perguntas: 

  

1. Nome: 

 

2. Escolaridade: 

 

3. Como surgiu a possibilidade de dar aula de informática para a terceira idade no 

SENAC? 

 

4. Com sua observação no dia- a- dia com os idosos em sala de aula, qual é a avaliação 

que você tem deles (eles têm interesse de aprender cada dia mais, tem medo de 

mexer na internet) 

 

5. Quais os principais sites acessados pelos alunos em sala de aula? 

 

6. Qual o tempo de acesso da internet pelos alunos no curso? 

 

7. Qual o tempo total de horas do curso?   

 

 

 

 

Entrevistas com os alunos do curso Melhor Idade – SENAC 
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 Perguntas: 

1. Nome do aluno (a): 

2. Idade: 

3. Estado civil? 

4. Local onde mora? E com quem? 

5. O que faz no dia-a-dia? 

6. Freqüenta algum grupo de convivência?Qual? 

7. Com que freqüência usa a internet? 

8. Usa a internet fora do curso? 

9. Quais os principais sites acessados? 

10. Participa de rede social (ex: Orkut, twiter) 

11. Quais foram os motivos a levou a procurar o curso de informática “Melhor Idade”? 

12. Comunica-se com os colegas em sala de aula? E através da internet? 

 


