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“Somos todos iguais, isto é, humanos, de um modo 
tal que ninguém jamais é igual a qualquer outro que 

viveu, vive ou viverá.”

(ARENDT, Hannah. A Condição Humana. 12. ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2016.)



O perfil 
do idoso 
no Brasil



� “Enquanto restrições de educação representavam 43,8% das restrições de 
idosos (60 anos ou mais de idade), ela era responsável por apenas 0,5% das 
restrições de pessoas de 0 a 14 anos de idade. Isso significa que falta de 
acesso adequado à educação é o principal problema que atinge idosos, 
enquanto crianças e adolescentes (0 a 14 anos de idade) sofriam mais com 
outras privações, como falta de saneamento básico (37,2%) e proteção social 
(22,3%) em 2017.”

� Fonte: IBGE – Síntese dos Indicadores Sociais - 2018.
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� No Brasil, em 2016, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 (quinze) anos 
ou mais de idade foi estimada em 7,2% (sete vírgula dois por cento), o que 
equivale a 11.800.000 (onze milhões e oitocentos mil) analfabetos, 
aumentando à medida que a idade avançava até atingir 20,4% (vinte vírgula 
quatro por cento) entre as pessoas de 60 (sessenta) anos ou mais. 

� Entre as pessoas alfabetizadas, os níveis de instrução também não são 
elevados, uma vez que 51% (cinquenta e um por cento) da população de 25 
(vinte e cinco) anos ou mais de idade estava, em 2016, concentrada nos níveis 
de instrução  até  o  ensino  fundamental completo ou equivalente; 26,3% 
(vinte e seis vírgula três por cento) tinham o ensino médio completo ou 
equivalente; e apenas 15,3% (quinze vírgula três por cento), o superior 
completo 

� Fonte: IBGE – Pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua: Educação 
2016. 
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� Consumidor

Vulnerabilidade (art. 4º, I, CDC)

� Consumidor idoso (+60 anos) e super-idoso (+80 anos)

Hipervulnerabilidade ou vulnerabilidade agravada

� Consumidor (super)idoso de produtos e serviços 
financeiros

Múltiplas camadas de vulnerabilidade

O idoso consumidor de produtos e serviços 
financeiros



� I. A inacessibilidade à informação adequada e clara

� A informação não é compreensível ou está desatualizada;

� A informação não é acessível ao público alvo. 

� II. Os abusos na oferta de crédito e produtos 
financeiros aos idosos

� Abuso da confiança: a política da instituição que conduz a 
orientações inadequadas ao perfil do investidor;

� Uso indevido de dados pessoais e o assédio para contratação.



Identificação das Causas:

- Perfil do idoso brasileiro; camadas múltiplas de vulnerabilidade.

- Uso indevido de dados pessoais e atos de corrupção.

- Abuso da confiança.

Principais Efeitos:

- Exclusão do consumidor do mercado, “morte civil”.

- Exposição da instituição financeira a demandas judiciais de reparação 
de danos, sanções administrativas e danos à imagem.

Propostas para a superação das causas:

- Educação financeira eficiente e adequada ao público alvo.

- Novas políticas de compliance, conformidade nas instituições 
financeiras.

- Resposta jurídica adequada: proposta de atualização do CDC para 
tratamento do superendividamento, crédito responsável e educação financeira 
do consumidor (PL 3513/2015).
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