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Em 2050, haverá mais 
idosos que crianças 
menores de 15 anos

Moramos em um país em 

pleno desenvolvimento, 

composto de pessoas com 

uma expectativa de vida 

que aumentou mais de 

40 anos em 11 décadas

E muitas vezes a oferta de 
profi ssionais no Brasil 
tende a ser maior que 

o número de vagas disponíveis 
no mercado, e quando se fala 
em emprego para a terceira 
idade, o cenário fi ca um pouco 
mais cruel. Assim como quan-
do pensamos nas propagandas 
e comunicação, em geral, para 
esse público ou adaptação de 
lugares para eles. Tudo está 
muito aquém.

É um mercado a ser discutido 
com mais atenção, além das 
questões de atendimento e 
oferta de produtos e serviços, 
esse perfi l também demanda 
uma estrutura física diferen-
ciada. O cliente da terceira 
idade tem um envelhecimento 
biológico que envolve matu-
ridade e declínio de funções 
corporais. Um estabelecimen-
to que atende a esse público 
precisa oferecer ambiente 
climatizado de forma adequada 
(temperatura, luz, som), com 
áreas para descanso e banhei-
ros de fácil acesso. 

Outra preocupação é evi-
tar escadas no ambiente ou 
sinalizá-las de modo que a 
identifi cação se torne fácil. 
Serviços de vallet diferen-
ciados também são válidos, 
como auxílio para carregar 
compras e descanso em fi las 
de pagamento. Existem mui-
tas oportunidades a serem 
exploradas para esse público 
e nem todas as empresas estão 
atentas a essas possibilidades 
e necessidades.  

O segmento imobiliário está 
investindo nesse público, já é 
possível encontrar projetos de 

empreendimentos com instala-
ções de repouso para idosos e 
apartamentos adaptados para 
eles, desenvolvidos exclusi-
vamente para pessoas que 
têm mais de 55 anos de idade. 
Todos com portas mais largas, 
barras de apoio nos banheiros, 
tomadas mais baixas e acessos 
externos facilitados.

Algumas empresas estão 
apostando na mão-de-obra que 
a terceira idade pode oferecer 
e garantem programas espe-
cífi cos para a contratação de 
pessoas mais experientes, com 
chances de carreira. Os idosos 
têm se adequado, feito cursos 
e atualização tecnológica. No 
Brasil, o ranking das ocupa-
ções que mais empregaram a 
terceira idade, nos últimos dois 
anos, teve dirigentes públicos 
em primeiro lugar, seguido por 
professores do ensino funda-
mental e construção civil, este 
último apresenta saldo positivo 
para essa faixa da população.

Problemas de visão, redu-
ção da audição, hipertensão, 
labirintite e efeitos colaterais 
de remédios são algumas das 
causas dos acidentes que 
acontecem principalmente 
dentro de casa. De acordo com 
projeções das Nações Unidas, 
uma em cada nove pessoas no 
mundo tem 60 anos ou mais 
e estima-se um crescimento 
para uma em cada cinco por 
volta de 2050. 

No Brasil, não existem dados 
estatísticos dos tipos de insti-
tuições que estão disponíveis 
para idosos, mas sabe-se que 
muitos asilos funcionam sem 
registro, são irregulares e pre-
domina o caráter fi lantrópico 
e assistencial com voluntários. 
Estima-se que cerca de 26% 
dos idosos vivam em situações 
precárias e tenham más condi-
ções de vida.

(*) - É sócia-diretora da LB Comunica.

Camila Leoni (*)

A - Formação da FGV
A IBE-FGV realiza últimas inscrições para primeiro módulo do 
programa CEO FGV, destinado a altos executivos em cargos de 
presidência, vice-presidência e alta diretoria. O primeiro módulo, 
com tema Liderança e Alto Desempenho será realizado em maio. Os 
interessados devem se inscrever pelo e-mail (conveniosinternacio-
nais@ibe.edu.br). O programa possui 170 horas/aula que podem ser 
complementadas com uma etapa internacional à escolha do executivo 
entre duas das mais conceituadas universidades do mundo em edu-
cação executiva: Columbia University (EUA) e IMD – International 
Institute for Management Development (Suíça). Mais informações 
no site (www.ibe.edu.br). 

B - Segmento de Eletroeletrônicos
A Eletrolar Show, maior feira B2B da América Latina de eletroeletrô-
nicos, eletrodomésticos, celulares, móveis, utilidades domésticas e TI, 
com seus diferenciais, é o principal espaço para  a fi xação de marcas e 
uma grande vitrine de lançamento dos produtos que visam ao segundo 
semestre do ano. Em sua 12ª edição, o evento será realizado de 17 a 20 de 
julho, no Transamerica Expo Center, reunindo cerca de 10 mil produtos 
de 700 marcas, que serão vistos por 29 mil executivos de compras do 
varejo de grande, médio e pequeno porte, que respondem por 30 mil 
pontos de venda em todo o território nacional. Saiba mais em: (www.
eletrolarshow.com.br).

C - Mercado Imobiliário
Visando ampliar o acesso a um maior público, a Universidade Secovi 
ajustou o horário do curso ‘Técnicas de vendas e negociação para o 
mercado imobiliário’. A próxima turma acontece de 16 a 23 de maio, das 
19h00 às 22h00. O programa é destinado a profi ssionais que desejam se 
preparar para vender, negociar e atender melhor seus clientes. Temas 
como diferença entre marketing e vendas, prospecção, como fazer 
reunião de negócios bem-sucedida e usar técnicas de PNL serão vistos 
com o docente Luiz Paulo Orelli Bernardi, engenheiro civil, bacharel 
em administração de empresas e direito, especialista em marketing 
e mestre em PNL. Mais informações tel. 5591-1306 ou no site:(www.
universidadesecovi.com.br).

D - Estágio na Johnson
A Johnson & Johnson, maior e mais diversifi cada empresa de saúde e 
bem-estar do mundo, quer fazer a diferença na vida de jovens que desejam 
construir uma carreira de sucesso. Para tanto, está com inscrições abertas 
para uma nova turma do Programa de Estágio, que inicia no segundo 
semestre de 2017. Estão disponíveis 39 vagas para as unidades de São 
Paulo, São José dos Campos e Recife. O Programa, que tem duração de 1 
a 2 anos, contempla vagas nas diferentes empresas do grupo. Estudantes 
com formação prevista entre julho de 2018 e julho de 2019, com Inglês 
avançado (escrita, oral e leitura). Site para inscrição: (goo.gl/sFwGe2). 

E - Calçados Femininos 
A Usafl ex, há 18 anos pioneira e líder na fabricação de calçados femininos 
com conforto, inovação e moda, anuncia a inauguração de uma unidade 
fabril na cidade de Parobé/RS. A inauguração da nova planta faz parte 
dos planos de expansão da marca, que tem como principal objetivo o 
acréscimo na capacidade produtiva da companhia que hoje está em 25 
mil pares/dia para 35 mil pares. A nova planta tem, aproximadamente, 
7,5 mil m² de área construída e empregará cerca de 800 colaboradores 
em regime de contratação escalonada. Sobre o processo produtivo dessa 
unidade, 50% da produção adicional será absorvida até 2018 e os demais 
50% até 2019. Outras informações em: (www.usafl ex.com.br).

F - Leilão de Quadros
A primeira exposição do jovem artista Aaron Barrios está a todo vapor na 
Rabeca Cultural e duas obras que estão expostas poderão ser adquiridas por 
meio de um leilão cuja renda será revertida para o Centro Infantil Boldrini 
e o Projeto Retreta. Amanhã (13), acontece a abertura dos lances do leilão 
a partir das 10h00. Os interessados poderão se cadastrar previamente no 
site da leiloeira (www.liderleiloes.com.br) na opção “Cadastre-se” e enviar 
um e-mail para (assistente@liderleiloes.com.br) para liberação do acesso ao 
leilão. Após a fi nalização do leilão no próximo dia 30, às 16h00, os doadores 
receberão um e-mail para efetuarem um depósito diretamente na conta das 
instituições. Outras informações: (www.liderleiloes.com.br).

G - Justa Homenagem
O empresário Rubens Ometto, presidente do Conselho do Grupo 
Cosan, receberá homenagem especial durante a 16ª edição do Fórum 

Empresarial LIDE. Os CEOs e outras lideranças que contribuem com 
ações importantes para o desenvolvimento do País receberão o Prêmio 
LIDE 2017. Reconhecido em setores estratégicos como agronegócio, 
distribuição de combustíveis e de gás natural, lubrifi cantes e logística, 
Ometto comanda um grupo de empresas que geram aproximadamente 30 
mil empregos em todo o país e, juntas, tiveram lucro líquido de R$ 1,04 
bilhão, em 2016, o que representou crescimento de 78,6% em relação 
ao ano anterior. Promovido pelo  Grupo de Líderes Empresariais, o 16º 
Fórum Empresarial será realizado entre os próximos dias 20 e 23, no 
Hotel Wish Resort Golf Convention, em Foz do Iguaçu. 

H - Sistema Vocal
A Campanha Nacional da Voz objetiva conscientizar a população 
sobre os cuidados necessários em relação ao sistema vocal, já que 
um problema de voz refl ete muito mais que uma simples difi culdade 
na produção do som básico para a fala, podendo interferir na própria 
habilidade de se comunicar. Celebrado neste dom,ingo (16),, o evento 
será realizado no Parque do Povo, no Itaim, das 9h00 às 17h00, e conta 
com diversas atrações para despertar o interesse do público. Confi r-
mada a presença de artistas circenses, desafi o de Beat Box, cabine de 
Karaokê e uma laringe gigante, que sempre chama muito a atenção de 
adultos e crianças. O evento é organizado pela Academia Brasileira 
de Laringologia e Voz e Associação Brasileira de Otorrinolaringologia 
e Cirurgia Cérvico-Facial. 

I - Alimentação e Bebidas
Representantes da Anuga, maior evento mundial para o setor de alimen-
tação e bebidas, virão a São Paulo no próximo dia 18, às 11h00, no Hotel 
Renaissance, para falar com um seleto grupo de empresas e associações 
sobre oportunidades internacionais para o setor. Em meio a uma crise, 
que defl agrou a operação carne fraca, ter no país profi ssionais que estão 
diariamente em contato com os principais fabricantes da cadeia alimen-
tícia do mundo é uma ótima oportunidade de ter outro viés para a crise 
que foi instaurada. Também, a presença de um porta-voz da Apex e da 
Associação Federal Alemã de Comércio e Varejo Alimentícios. 

J - Qualidade da Farinha 
O Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolates (Cereal Chocotec) por 
meio do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria de 
Agricultura do, está com inscrições abertas para o curso de Avaliação 
da Qualidade Tecnológica da Farinha de Trigo, que será realizado entre 
os dias 9 e 10 de maio, das 8h00 às 17h30, em Campinas. O enfoque é 
dado à qualidade tecnológica da farinha de trigo como fator determinante 
nas características do produto fi nal (pão, biscoitos, bolos e/ou massas). 
Serão discutidos conceitos e fatores de qualidade da farinha de trigo, 
dando-se grande ênfase aos parâmetros de avaliação. Mais informações 
(eventoscch@ital.sp.gov.br) ou tel. (19) 3743-1964. 
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Caixa reduz 
juros do 
rotativo do 
cartão de 
crédito

A Caixa anunciou a redução 
das taxas de juros do rotativo 
dos cartões de crédito que, 
agora, variam de 8% a 11% ao 
mês, conforme o tipo de cartão 
do cliente. Antes, os juros dessa 
modalidade iam de 11,15% a 
17,12%. O rotativo é o crédito 
tomado junto à instituição fi -
nanceira quando o consumidor 
paga menos que o valor integral 
da fatura do cartão. Segundo o 
banco, a redução na taxa mensal 
do rotativo foi de 7,7 pontos per-
centuais. “A medida contribuirá 
para a redução da inadimplência 
e incentivo ao consumo”, infor-
mou a Caixa, em nota.

Segundo a Caixa, a partir das 
faturas com vencimento em 3 
de maio de 2017, os clientes que 
estiverem com saldo rotativo te-
rão três opções: quitar a fatura 
total; pagar o mínimo; ou aderir 
à linha de crédito parcelada. “O 
cliente da Caixa que optar pelo 
parcelamento do saldo deve-
dor, a partir de maio, poderá 
escolher os seguintes prazos de 
pagamento: 4, 8, 12, 16, 20 ou 
24 meses, com taxas entre 3,3% 
e 9,9% ao mês [inferiores às do 
rotativo]”. O banco oferece, 
ainda, a opção do parcelamento 
automático do valor da fatura, 
que ocorrerá quando o cliente 
pagar qualquer valor abaixo do 
pagamento mínimo e diferente 
das seis opções de parcelamen-
to citadas (ABr).

O ministro da Cultura, Ro-
berto Freire, disse enxergar 
na atual crise econômica uma 
oportunidade para que a pasta 
defi na prioridades e promova 
acertos na elaboração e na 
condução de políticas públicas 
para o setor. Esse “ajuste de 
foco” deve resultar em mais 
atenção às atividades-fim 
da pasta, em detrimento do 
que Freire classifi cou como 
atividade-meio, ativista.

“Durante muito tempo, o 
MinC se preocupou com a 
atividade-meio, que era mobi-
lizadora, ativista e signifi cava 
uma integração muito forte 
com a política e com o poder 
e, muitas vezes, se esqueceu 
de sua atividade fundamen-
tal. Temos exemplos disso 
espalhados por todo o Brasil, 
como as bibliotecas e os te-
atros fechados”, comentou 
Freire durante a cerimônia 
de abertura do 3º Encontro 
Brasileiro das Cidades Histó-
ricas, Turísticas e Patrimônio 
Mundial, em Brasília.

Para Freire, será preciso 
ajustar as contas do mi-
nistério para fazer frente 
ao contingenciamento de 

Ministro da Cultura, Roberto Freire.

O programa tem propostas 
para a desburocratiza-
ção do setor, emissão 

de vistos eletrônicos, amplia-
ção da malha aérea regional e 
abertura de 100% do capital 
das empresas aéreas brasileiras 
ao investimento estrangeiro. 
Com as medidas, o governo 
espera gerar empregos no setor 
turístico.

O ministro do Turismo, Marx 
Beltrão, disse que o conjunto 
de medidas busca fortalecer o 
turismo e dar ao setor protago-
nismo na geração de empregos 
e renda. “Temos cerca de 13 
milhões de desempregados e 
o turismo pode dar respostas 
rápidas gerando emprego, 
basta que governo faça a sua 
parte retirando burocracia e 
aumentando a competitivida-
de”, disse. A expectativa do 

Ministro do Turismo, Marx Beltrão.

O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S) caiu 
em quatro das sete capitais 
pesquisadas pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), entre 
a última semana de março e 
a primeira semana de abril. A 
maior queda foi observada em 
Belo Horizonte: 0,21 ponto per-
centual, já que a infl ação recuou 
de 0,49% na última semana de 
março para 0,28% na primeira 
semana de abril.

Também tiveram queda na 

infl ação Salvador (0,11 ponto 
percentual, ao passar de 0,33% 
para 0,22%), São Paulo (0,08 
ponto percentual, indo de 0,31% 
para 0,23%) e Porto Alegre (0,06 
ponto percentual: de 0,52% para 
0,46%). E três cidades tiveram 
alta na taxa: Rio de Janeiro (0,25 
ponto percentual: de 0,75% 
para 1%), Brasília (0,20% ponto 
percentual: ao passar de 0,38% 
para 0,58%) e Recife (0,11 
ponto percentual: de 0,54% para 
0,65%) (ABr).
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Governo quer dinamizar o 
turismo e gerar empregos
O ministro do Turismo, Marx Beltrão, anunciou ontem (11), o Brasil + Turismo, um pacote de medidas 
para ampliar o turismo no país

Para auxiliar na ampliação 
do número de turistas es-
trangeiros, o Ministério do 
Turismo propôs ao Ministério 
das Relações Exteriores a 
implantação, até o fi m deste 
ano, do visto eletrônico para 
turistas de países como Esta-
dos Unidos, Canadá, Austrália 
e Japão. A concessão de visto 
eletrônico permite que - em um 
prazo de 48 horas - seja feito 
todo o processo de solicitação, 
pagamento de taxas, análise, 
concessão e emissão de visto. 
O ministro do Turismo disse 
que está em estudo a inclusão 
de outros países, entre eles a 
Índia e a China. Em relação ao 
turismo de brasileiros no país, 
a expectativa é ampliar de 60 
milhões para 100 milhões, em 
2022, o número de brasileiros 
viajando internamente (ABr).

ministério é que o número de 
turistas estrangeiros passe 
dos 6,5 milhões registrados no 
Brasil em 2016 para 12 milhões 

em 2022 e que a receita com os 
visitantes aumente dos atuais 
US$ 6 bilhões anuais para US$ 
19 bilhões.

Cultura terá de rever prioridades 
para se adequar a corte de verbas

cerca de 40% do orçamento 
anual inicialmente previsto 
para a pasta – consequência 
do corte de R$ 42,1 bi no 
Orçamento-Geral da União. 
Freire, no entanto, garantiu 
que ações que forem con-
sideradas prioritárias serão 
mantidas. “Estamos fazendo 
as adequações necessárias. 
Muitos dos projetos e con-
vênios existentes não são 
prioritários em um momento 
de crise como este. Vamos ter 
que fazer ajustes, levando em 
consideração as prioridades, 

entre elas, a preservação do 
Iphan”, destacou Freire.

Freire destacou que a atual 
crise econômica é das maiores 
da história do país e defendeu 
a iniciativa do governo federal 
de encampar projetos polêmi-
cos que considera necessários, 
como a reforma da Previdên-
cia Social. “Esse governo é 
profundamente reformista. 
Enfrentamos processos difí-
ceis para qualquer governo 
a fi m de preparar, na crise, o 
Brasil do futuro”, acrescentou 
(ABr).

Infl ação cai em quatro das 
sete capitais pesquisadas


