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1.
Locomotiva



DIAGNÓSTICO

O Instituto Locomotiva transforma 

dados em estratégias e ações para que 

empresas, instituições públicas e 

organizações do terceiro setor 

dialoguem com esses brasileiros cada 

vez mais informados e exigentes.

Com a experiência e visão de uma 

equipe multidisciplinar composta por 

antropólogos, economistas, sociólogos 

e profissionais da área de comunicação 

social, o Instituto Locomotiva analisa 

os fatos e dados sob diferentes ângulos, 

contribuindo assim para uma 

interpretação única e  aprofundada.

Diagnóstico e 
Prognóstico      

Busca de informações para 
entendimento da fotografia 

e do filme através de 
diversas metodologias

Gestão e Estratégia

Soluções que buscam 
captar as demandas dos 

consumidores para colocá-
las no centro das decisões 
das empresas e instituições

Tendências

Mapeamento de 
oportunidades no mundo 

das redes e do cidadão do 
século XXI

RENATO MEIRELLES

Sócio-Presidente

MARCELO TAS

Sócio

CARLOS ALBERTO JÚLIO

Sócio e Head de Estratégia 

e Inovação

Atuamos em Pesquisa, Estratégia e Inovação de forma integrada

Quem Somos



Referências – Nossos clientes



2.
LongerAtividade – O Projeto



Para entender os efeitos do envelhecimento da população brasileira, 

como os maduros de hoje e os maduros de amanhã veem o futuro, 

vivem e se planejam, desenvolvemos um grande projeto que mapeará 

oportunidades de atuação nos dois públicos.

Vamos falar sobre Longeratividade?

Em um cenário de crise marcado por dúvidas, resta uma certeza: 

a população brasileira continuará envelhecendo!



A Locomotiva é referência nesse segmento e continuará pautando o debate

Folha de São Paulo

O Estado de São Paulo
O Globo

Isto É Dinheiro



Os maduros compõem o único 

segmento que deve continuar 

crescendo de maneira estável, 

independente de crises.



Fonte: Instituto Locomotiva a partir do IBGE

Serão aproximadamente 

98 milhões 
de pessoas com 50 + 

em 3 décadas

(44 milhões a mais que hoje)

Até 2050, estima-se que 43% da população terá 50 anos ou mais



3.
O Brasil 50+: 

O que já sabemos



São 54 milhões de brasileiros

1 Espanha 2 Austrálias

46,4 

milhões

de pessoas

23,9 

milhões

de pessoas

ou

Hoje, ¼ da população brasileira tem 50 
anos ou mais



E consomem: O Brasil 50+ seria o 16º maior país do 
mundo e estaria no G20 DO CONSUMO MUNDIAL

Equivale ao consumo de 2 Holandas

Movimentam em torno de 

R$ 1,60 trilhão

A renda média dos brasileiros com 50 anos ou 
mais é 40% acima da renda média nacional



Fonte: Pesquisa Instituto Locomotiva 
Considerou-se o percentual de notas de 0 a 5 para medir a confiança em empresas privadas

72% dos 
consumidores 

50+
não confiam 

nas empresas

No entanto,

75% dos 
consumidores 

50+
não se identificam

com as 

propagandas de TV

e



Então, como 

desenvolver estratégias 

para conquistar esse 

mercado?



4.
Como Participar



Etapa 1

Informação

Etapa 2

Experiência

Etapa 3

Aplicação 
Estratégica

Imersão Estratégica 

LONGERATIVIDADE

A Locomotiva se aprofundará no tema da longevidade de forma inédita! 

Faremos uma grande imersão, 

composta de 3 etapas distintas que, 

somadas, entregam um 

aprofundamento inédito no segmento 

que mais cresce do mercado.



Etapa 1

Informação

Pesquisa 
inédita sobre 
longevidade, 
investigando 
os maduros de 
hoje e de 
amanhã

Etapa 2

Experiência

Grande evento 
para debater o 
tema, com 
apresentação 
do estudo e de 
cases e a 
presença de 
especialistas e 
executivos

Etapa 3

Aplicação 
Estratégica

Workshop 
estratégico 
para aplicação 
dos 
aprendizados 
na realidade 
das empresas

Imersão Estratégica LONGERATIVIDADE



PESQUISA QUANTITATIVA

2.000 entrevistas com a população 

Amostra nacional

Homens e mulheres, 16 anos ou mais.

5 regiões do país. 

Etapa 1: Pesquisa LongerAtividade



Trabalho, aposentadoria e planejamento

Consumo e renda

Temas a serem abordados

Visão de mundo e valores

Como as empresas podem atuar para ser 

parceiras dos maduros de hoje e de amanhã



Evento com apresentação dos resultados da

pesquisa, painéis e debates conduzidos por

profissionais e especialistas no segmento e moderados

por Carlos Alberto Julio e Renato Meirelles.

Uma grande oportunidade para:

• Networking;

• Troca de informações entre segmentos;

• Apresentação de cases dos patrocinadores;

• Debates;

• Exposição de marca para público formador de

opinião e para imprensa.

Etapa 2: Evento LongerAtividade



Etapa 3: Workshop LongerAtividade

Oportunidade inovadora para aprofundar o

entendimento do tema e analisa-lo pela ótica das

empresas.

- Sócios (Carlos Julio e Renato Meirelles) ou

Equipe Locomotiva apresentam o estudo para

colaboradores da empresa;

- Discussão sobre adequação da estratégia

da empresa ao mercado e ao público;

- Sugestões estratégicas e alinhamento

conjunto dos planos de marketing.



Fale conosco para agendar uma apresentação e saiba 

como fazer parte desse projeto:

(11) 3881-2591

contato@ilocomotiva.com.br

/ilocomotiva

Junte-se a nós nessa iniciativa! 


