
A economia brasileira 

encolhe desde 2014

Até o momento, o PIB 
per capita teve uma 
contração de -9%, ou 

seja, o valor da riqueza cor-
rente por habitante vem di-
minuindo. As projeções para 
2017 indicam que a economia 
permanecerá estagnada, o 
que signifi ca que o PIB per 
capita amargará nova queda, 
uma vez que a população 
continuará crescendo. 

Nessa dinâmica recessiva, 
o país seguirá fechando es-
tabelecimentos; fomentan-
do a desnacionalização da 
economia, com a venda de 
empresas públicas e priva-
das, de reservas naturais e de 
outros ativos; promovendo o 
desmonte do Estado, das po-
líticas públicas e subtraindo 
direitos sociais; fragilizando 
os espaços de diálogo social e 
de democracia participativa; 
subordinando cada vez mais 
o desenvolvimento produtivo 
ao interesse da riqueza fi nan-
ceira; destruindo instituições 
públicas que promovem e 
sustentam o desenvolvimen-
to econômico e social. 

Desemprego, arrocho sala-
rial, informalidade, pobreza, 
violência e desigualdade são 
fenômenos que crescem e se 
espalham no território. Para 
os setores que construíram e 
viabilizaram o atalho ao po-
der central, o impeachment 
era um mal necessário, que 
geraria otimismo, reverteria 
as expectativas e mobilizaria 
a vontade do capital, espe-
cialmente internacional, para 
investimento e ampliação 
da capacidade produtiva da 
economia. O crescimento 
também faria com que fossem 
esquecidas as violências às 
instituições de nossa com-
balida democracia.

Entretanto, a vida insiste 
em se revelar muito mais 
complexa, porque (a) ho-
mens e mulheres, com as 
instituições e organizações 
de que dispõem em cada 
contexto, resistem e insis-
tem em outros caminhos; 
(b) os poderosos interesses 
de investidores, empresas 
e estados pelas riquezas 
aqui existentes atuam em 
múltiplos espaços e jogam 
com diferentes iniciativas e 
recursos; (c) a capacidade 
de a sociedade civil construir 
unidade a partir do bem co-
mum e do interesse geral é 
frágil, lenta e permeada por 
múltiplos interesses contra-
ditórios.

A crise política e institucio-
nal se agrava a cada novo fato 
e, com seus desdobramentos, 
tem revelado a profundidade 
e extensão da corrupção. Há, 
portanto, inúmeras práticas a 
serem eliminadas no mundo 
das empresas e na governan-
ça do Estado, e muitas pesso-
as a serem punidas. Contudo, 
as formas de enfrentar esse 
problema, que resultam do 
avanço institucional dos 
últimos 10 anos, têm sido 
utilizadas para imobilizar e 
destruir a capacidade produ-
tiva de setores estratégicos 
da economia nacional. 

Esses setores e empresas 
reúnem competência técnica 
– conhecimento, pesquisa, 
engenharia, inovação, tec-
nologia etc. – construída há 
décadas e com vultosos inves-
timentos, processo de longo, 
contínuo e árduo trabalho. 
Se o combate à corrupção 
deve gerar, de um lado, nova 
governança e relacionamen-
tos entre os setores público 
e privado, precisa também, 
de outro, permitir e impul-
sionar as organizações para 
produzir, com outros tipos 
de controle. 

Destruir os milhares de 
empregos, paralisar as obras 
em curso, aniquilar projetos, 
desmobilizar competências e 
capacidades é abrir mão de 
valiosíssimos e essenciais 
instrumentos nacionais de 
desenvolvimento. A crise 
institucional, no entanto, 
não é o único problema do 
momento. A política econô-
mica desmobiliza e destrói a 
capacidade do Estado para 

induzir e promover o inves-
timento público e privado 
(recursos e instituições), 
retirando do governo o poder 
de conduzir o país para a saída 
da crise e oferecendo-a como 
oportunidade para o mercado 
promover um novo arranjo 
para a valorização do capital 
fi nanceiro. 

Há coerência nessa estraté-
gia, pois o objetivo é impedir, 
no futuro próximo ou longín-
quo, qualquer iniciativa de 
construção de um projeto de 
desenvolvimento nacional, 
orientado por uma inserção 
internacional soberana. De-
semprego e arrocho salarial, 
crédito extorsivo e endivida-
mento das famílias retiram o 
protagonismo econômico do 
mercado interno de consu-
mo. Lucros em queda, juros 
proibitivos, demanda conge-
lada paralisam as atividades 
produtivas. 

Um mundo que pretende 
vender mais do que comprar 
fragiliza as exportações de 
manufaturados, já afetadas 
pela desindustrialização e 
prejudicadas pelo câmbio 
intencionalmente valorizado. 
Não há tração interna para 
a economia crescer. A crise 
política, que se agrava com 
mais denúncias de corrupção, 
aprofunda ainda mais o poço. 
A experiência internacional 
mostra que não se elimina 
defi nitivamente a corrupção 
e que esta, infelizmente, é um 
problema que atinge a todos 
os países. 

O que cada sociedade faz 
é construir instituições e 
práticas para combater este 
problema, além de punir os 
responsáveis, de maneira 
permanente e incondicio-
nal. É uma tarefa muitíssi-
mo complexa, que requer 
grande legitimidade social e 
política, imenso esforço ins-
titucional e vontade coletiva 
para enfrentar as mazelas 
do presente, com um olhar 
determinado para o futuro. A 
indignação não deve dar lugar 
ao ódio na construção desse 
futuro, pois esse caminho 
inevitavelmente conduz ao 
desastre.

A transição para outro 
caminho é, na verdade, uma 
construção política bastante 
delicada, a ser levada com 
extremo cuidado para que a 
sociedade não venha, nova-
mente, a se tornar a grande 
vítima. A natureza dessa 
crise institucional amplia os 
desentendimentos e difi culta 
a construção de um outro 
futuro, em que haja cresci-
mento, inclusão e relações 
transparentes entre os seto-
res privado e público.

A saída é encontrar, nos 
marcos constitucionais e por 
meio da democracia – efeti-
va - a legitimidade para uma 
transição na qual o combate 
à corrupção seja usado como 
alavanca para novo patamar 
de desenvolvimento.

Essa saída é essencialmen-
te política, ou seja, requer a 
pactuação de novas relações 
sociais, regras, instituições, 
práticas de governança e 
de gestão do uso do recurso 
público. 

E mais: será necessário 
afirmar o sentido e o con-
teúdo de um projeto de 
desenvolvimento nacional 
que indique a dinâmica 
produtiva da economia 
brasileira e a centralidade 
do Estado como promotor 
e coordenador de novas 
práticas que incentivem 
o crescimento econômico 
e ajudem no equilíbrio da 
relação capital e trabalho.

Na democracia, somente a 
legitimidade da escolha das 
urnas, precedida de amplo e 
profundo debate, pode abrir 
caminhos para a transição 
rumo a trajetórias que en-
frentem e superem a crise 
política e permitam retomar 
o crescimento econômico e 
o desenvolvimento social. 
Precisamos parar de afundar 
e jogar a escada que permitirá 
a saída do poço, a retomada.

(*) - É Sociólogo, diretor técnico 
do DIEESE, membro do CDES – 
Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social e do Grupo 
Reindustrialização.

Superação da crise 
exige transparência e 

participação social
Clemente Ganz Lúcio (*)
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QUARTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2017

DIARISTA PARA LIMPEZA DO PRÉDIO
Pessoa física possui um prédio residencial composto de 12 apar-
tamentos e contrata diarista para limpeza da área comum 02 dias 
por semana. Existe vínculo empregatício? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPREGADA DOMÉSTIC A TEM ESTABILIDADE APÓS 
ACIDENTE DE TRABALHO?

O parágrafo único do art. 7° da CF equiparou a trabalhadora doméstica 
aos demais trabalhadores fazendo jus a direitos que antes não tinham 
por ausência de previsão legal. Com advento da LC 150/2015 foram 
equipados tais direitos e, de acordo com o art. 37 da Lei Complementar 
150/2015 combinado com o inciso II do art. 18, §1° do art. 18, art. 19 e art. 
21-A todos da Lei 8.213/1991, referida trabalhadora goza estabilidade.

AGRESSÃO FÍSICA DENTRO DA EMPRESA
Funcionário com estabilidade de trabalho por conta de CAT se envolve 
em briga dentro da empresa e desestabiliza totalmente a equipe, pode 
ser demito por justa causa, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ADERIR AO PROGRAMA DE REDUÇÃO DE SALÁRIOS
Quais os critérios para que a empresa possa aderir ao programa 
do governo de redução de salários (30%)? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE ANTECIPAR O PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO 
ANTES DAS FÉRIAS?

Esclarecemos que a legislação trabalhista é omissa quanto ao 
momento da concessão do abono pecuniário, se antes ou após 
ao gozo das férias. Desta forma, entendemos não haver impedi-
mento na concessão do abono pecuniário antes da efetivo gozo 
das férias, salvo previsão em contrário em convenção coletiva.

• • •
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Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A.
CNPJ/MF nº 61.082.426/0002-07 - NIRE 35.300.368.045

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 12 de maio de 2016
1. Data, Horário e Local: Realizada aos 12 (doze) dias do mês de maio de 2016, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada
na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Ceci, 282, módulo 1, Centro Empresarial Tamboré, Tamboré, CEP 06460-120. 2.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia, por conferência telefônica: Srs. Claudio Bergamo dos Santos, Luiz Eduardo Sales Clavis e Vivian Karina Trujillo Angiolucci.
3. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Martim Prado Mattos, que convidou a mim, Juliana Aguinaga Damião 
Salem, para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) -
panhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 (em conjunto, as “Demonstrações Financeiras da Companhia”),
para posterior apreciação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser oportunamente convocada, nos termos da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (a “Lei das Sociedades por Ações”), bem como autorizar a publicação das
Demonstrações Financeiras da Companhia; e (b) autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos que forem
necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata. 5. Deliberações: Instalada a reunião, após a discussão
das matérias, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto
segue: (a) aprovar e autorizar a publicação das Demonstrações Financeiras da Companhia, para posterior apreciação dos acionistas em 
Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser oportunamente convocada, nos termos da Lei das Sociedades por Ações; e (b) autorizar os
administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas 
pelos membros do Conselho de Administração da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da 
qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos conselheiros presentes. Mesa: Martim Prado Mattos (Presi-
dente), Juliana Aguinaga Damião Salem (secretária). Conselheiros: Claudio Bergamo dos Santos, Luiz Eduardo Sales Clavis e Vivian Karina
Trujillo Angiolucci. Barueri, 12 de maio de 2016. Confere com a original lavrada em livro próprio. Martim Prado Mattos - Presidente, Juliana
Aguinaga Damião Salem - Secretária. JUCESP nº 366.636/16-9 em 17/08/2016. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

COOPERAF – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS
AGENTES FUNENÁRIOS DE SÃO PAULO

CNPJ: 22.534.784/0001-70  NIRE: 35400172851
EDITEDITEDITEDITEDITAL DE CONVAL DE CONVAL DE CONVAL DE CONVAL DE CONVOCAÇÃOOCAÇÃOOCAÇÃOOCAÇÃOOCAÇÃO

O Presidente da COOPERAF – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES FUNENÁRIOS DE
SÃO PAULO, no uso das atribuições e Lei 5764/1971, convoca todos os cooperados, para se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 25 de setembro de 2017, na Rua General Bitencourt, nº
346 – centro – Osasco/SP, CEP. 06.016-045. As 19:00 horas em 1ª convocação, com a presença  de
2/3 (dois terços) dos associados, em 2ª convocação as 20:00 horas, com a presença de metade mais
1 dos associados, em 3ª convocação as 21:00 horas com a presença de no mínimo 4 (quatro) associados,
para a seguinte pauta: Item I – FUNDAÇÃO DA SUBSEDE à Av. Brigadeiro Luis Antonio, 269 a 283 -
Bela Vista - CEP: 01317-000 - São Paulo-SP.  OSASCO, 12 DE SETEMBRO DE 2017.

       NATANAEL FIALHO DA SILVA – PRESIDENTE.

X-Mediagroup S/A
CNPJ/MF 03.211.814/0001-63
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas Da X-Mediagroup S/A a se reunirem na 
Rua Antonio Tavares, nº 221 - Cambuci - Cep 01542-010, em São Paulo, no dia 25 de 
setembro de 2017 às 10h, em Assembleia Geral Extraordinária, para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: a) mudança da sede social; b) reforma do estatuto social; 
c) eleição da diretoria; d) outros assuntos de interesse da sociedade.

São Paulo, 11 de setembro de 2017
Francisco Fanizzi Neto - Diretor Presidente

1ª VRP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0348189-15.2009.8.26.0100 (USUC 1438) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos 
Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Herdeira de 
Emília Antônia da Conceição Paes, a saber: Orilda Marianna Bongiovani; Carmine Zambelli, Olga 
Roque da Silva Zambelli, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Pedro Delazari e Miriam 
Galletti Delazari ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o 
imóvel localizado na Rua Álvares Fagundes, nº 558 - Americanópolis - São Paulo - SP, com área de 
576,85 m², contribuintes nºs 091.415.0003-2 e 091.415.0071-7, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª Vara de Registros Públicos do Fórum Central Cível – Comarca de São Paulo.
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião PROCESSO
Nº 1082693-30.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) Emygdio Campanella e s/m Olimpia Zini Campanella, Francisco Beck e s/m Alice
Hildegard Beck, Espólio de Affonso de Barcellos Coimbra, por seu invent. Roberto Claudio de Brito
Coimbra, José Evaldo Barros e s/m Maria das Graças Barros, Guilherme Praun de Moraes e s/m
Alzira Paganini de Moraes, Roberto Angelo e Flavia Teresa Ferreira, José Evaldo Barros e s/m Maria
das Graças Barros, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores, que ARTHUR HENRIQUE DE MORAES NETO, CRISTINA LEMOS DE
CARVALHO MORAES ajuizaram a  ação de USUCAPIÃO, visando o domínio sobre o imóvel situado
à Rua dos Continentes, 531/09/11/13 Quadra D, Artur Alvin, São Paulo/SP - Contribuinte nº
113.470.0005-3, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
Lei. NADA MAIS. 2ª Vara de Registros Públicos.                                                                         (13 e 14)

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
TEL:(11)2184-0900 - www.zukerman.com.br
Av. Angélica,1996 - 6º andar - Higienópolis
São Paulo - CEP 01228-200

7ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II – SANTO AMARO/SP
Edital de 1ª e 2ª Praça DE BEM IMÓVEL e para intimação dos executados DCG INCORPORADORA 
LTDA com a atual denominação, CGN CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 44.020.907/0001-98) e 
demais interessados, expedido na Ação de Execução de Titulo Extrajudicial (despesas condominiais), 
requerida por CONJUNTO RESIDENCIAL MORADA DOS PÁSSAROS (CNPJ 00.209.435/0001-
40). Processo digital nº 1012496-48.2017.8.26.0002. O Dr. ALEXANDRE DAVID MALFATTI, Juiz de 
Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, Capital/SP, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER que, com fulcro no artigo 689-A do CPC e regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/
SP, através da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br) portal de leilões on-line, levará a 
público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 27 de outubro de 2017, às 
15h45min, e com término no dia 01 de novembro de 2017, às 15h45min, entregando-o a quem 
mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com 
início no dia 01 de novembro de 2017, às 15h46min, e com término no dia 21 de novembro 
de 2017, às 15h45min, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a 
quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação, o imóvel abaixo 
descrito, conforme condições de venda estabelecidas no Provimento nº 1625/2009 do TJ/SP e da 
Resolução nº 236/2016 do CNJ. O imóvel abaixo descrito, conforme condições de venda constantes 
do presente edital. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: O Apartamento nº 12, localizado no 1ª andar do 
Edifício Pintassilgo ou Bloco 1B ou Ala B do Bloco 01 integrante do CONJUNTO RESIDENCIAL 
MORADA DOS PÁSSAROS, com entrada pelo nº 1.900 da Estrada Pirajussara – Valo Velho, no 
Bairro Pirajussara, 29º Subdistrito – Santo Amaro/SP, com a área útil de 51.900m², nesta já incluída 
a área de 11,250m² correspondente à vaga nº 10 na garagem descoberta localizada a nível do 
térreo, e a área comum de 49,321m²., perfazendo a área total de 101,221m², correspondendo-lhe 
uma fração ideal de 0,00427 no terreno condominial. Contribuinte nº 184.252.0001-05 (em área 
maior). Objeto da matricula nº 261.947 no 11º CRI da Capital /SP. AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 
161.740,03 (setembro/2017- Valor de atualização monetária pelo Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo), cujo valor será atualizado até a data da efetiva praça. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 
24.518,35 (março/2017). Conforme planilha de cálculos, o imóvel possui débitos no valor de R$ 
67.144,50. ÔNUS: Av.8 (31/05/2017) Penhora Exequenda. LEILOEIRO: O leilão será realizado pelos 
leiloeiros Dora Plat, JUCESP nº 744 e Jhonni Balbino da Silva, JUCESP nº 795, acompanhados pelo 
gestor e leiloeiro Fabio Zukerman, JUCESP nº 719. PAGAMENTO e RECIBO DE ARREMATAÇÃO: 
O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, bem como da comissão 
do leiloeiro (fixada em 5% - cinco por cento, do valor da arrematação) no prazo de 24 horas após o 
encerramento da praça através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável. Cabe ao 
Juízo responsável a expedição de guia de levantamento da comissão devida ao gestor. A comissão 
do gestor será depositada nos autos e as guias de levantamento expedidas em seu favor serão 
arquivadas em classificador próprio, conforme determinação do parágrafo único do artigo 267 do 
Provimento CSM 2152/2014, publicado no DJE em 11/02/2014. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: 
pessoalmente perante o Oficio onde estiver ocorrendo à ação, ou no escritório dos leiloeiros oficiais, 
localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital – SP, ou ainda, pelo telefone 
(11)2184-0900 e email: contato@zukerman.com.br Ficam os requeridos, DCG INCORPORADORA 
LTDA com a atual denominação, CGN CONSTRUTORA LTDA e demais interessados, INTIMADOS 
das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como a decisão 
proferida nos autos, datada em 31/08/2017. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente 
de julgamento. “Eventuais ônus sobre o imóvel, correrá por conta do arrematante”, exceto eventuais 
débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação 
nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN, mediante apresentação de extrato pelo 
arrematante. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se 
encontra, sendo que todos os atos atinentes à transferência de propriedade, baixa de gravames e 
imissão na posse serão de responsabilidade do arrematante, junto ao MM. Juízo da causa. Será o 
presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 14 de agosto de 2017.

As pessoas acima de 60 
anos estão mais ativas 
e sociáveis e querem 

ser mais participativas na so-
ciedade. A idade é vista como 
um renascimento, apesar da 
difi culdade de se planejar e pen-
sar no longo prazo – resultado 
de experiências e difi culdades 
vividas em tempos de recessão.

Isso é o que revela um estudo 
conduzido pela Consultoria 
Estratégica IN, que apresenta 
novas perspectivas sobre o 
comportamento da terceira 
idade no século XXI.  Segundo 
Fábio Milnitzky, CEO da IN e 
responsável pela pesquisa: “o 
conhecimento a respeito da 
terceira idade no Brasil ainda é 
um campo em formação e está 
se transformando neste exato 
momento. Entender e traba-
lhar com esse novo cenário, 
conhecendo as necessidades 
e desejos que nascem com ele 
e monitorando a sua evolução, 
traz oportunidades, diferencia 
as empresas e possibilita a cons-
trução de um relacionamento 
que pode trazer um impacto 
real para a vida dessa geração”. 

Conheça as nove principais 
características do novo idoso:
 1) A terceira idade é vista 

como um renascimento 
- As responsabilidades e 
a pressão diminuem com 
a idade: os fi lhos já estão 
criados e muitos objeti-
vos já foram alcançados. 
Lidar com essa nova fase, 
diferente de tudo o que 
viram antes, é considera-
do o renascimento para 
uma nova vida. 

 2) Existe uma dificuldade 
com o planejamento de 
longo prazo - Não são 
parte do cotidiano dessa 
geração, que prefere viver 
um dia após o outro, sem 
muito compromisso, como 
consequência da diminui-
ção das responsabilidades 

Estudo revela as 9 principais 
características do idoso do século XXI
A imagem do idoso sedentário e acomodado está fi cando no passado. A faixa etária que mais cresce 
no Brasil já enxerga a perspectiva da chegada aos 100 anos, faz parte da primeira geração de mulheres 
dedicadas exclusivamente à carreira a se aposentar e busca envelhecer ao lado dos amigos

associados a hospitais. 
As imagens devem ser 
aspiracionais e próximas 
dos interlocutores. A 
escolha das pessoas, sua 
expressão e posição na 
imagem, o ambiente do 
entorno e as cores da 
comunicação devem ser 
escolhidas com cuidado. 

 8) Design a favor da inclusão 
- Ambientes acessíveis 
vão muito além de barras 
de apoio em banheiros 
separados. O verdadeiro 
design inclusivo é aquele 
que funciona para dife-
rentes públicos ao mesmo 
tempo, sem segregação 
- os idosos do século XXI 
querem usar os mesmos 
ambientes que todo mun-
do. Sinalizações gran-
des e com um contraste 
relevante, rampas que 
acompanham escadas, 
balcões de atendimento 
com variações de altura 
e mesas acessíveis são 
exemplos de boas práticas 
que devem ser considera-
das pelo mercado. 

 9) Aposentadoria, não! - 
Mais que um meio de 
ganhar salário, o trabalho 
é uma forma de construir 
a vida social, ter relações, 
conversas, se sentir infor-
mado e participando da 
sociedade. Nas classes 
mais baixas as pessoas 
continuam trabalhando 
na velhice por necessi-
dade; já pessoas que pos-
suem maior tranquilidade 
fi nanceira trabalham por 
desejo. Nos dois casos 
existem aspectos simbó-
licos de pertencimento 
e reconhecimento como 
útil. Ninguém gosta de ser 
considerado inútil ou um 
peso morto. 

Fonte: Consultoria Estraté-
gica IN.

e também do contexto em 
que cresceram. 

 3) Viagens e estudos são 
muito desejados - Entre 
as atividades que a terceira 
idade mais gostaria de 
fazer destacam-se viajar e 
estudar. Hoje, essas ativi-
dades não acontecem por 
difi culdades fi nanceiras ou 
limitações de saúde. Mo-
delos fl exíveis e acessíveis 
poderiam ajudá-los a con-
cretizarem seus desejos. 

 4) Grupos menos con-
vencionais começam a 
ganhar relevância - O 
arquétipo do idoso tra-
dicional – sedentário e 
acomodado – está cada 
vez mais distante. Exis-
tem grupos que buscam o 
envelhecimento saudável 
e ativo e optam por um 
estilo de vida que in-
clui esportes, saída com 
amigos e viagens sempre 
que possível. Alguns es-
colhem, inclusive, morar 
juntos como forma de se 
ter companhia e auxílio. 

 5) Quarta idade faria mais 
sentido! - Quando a po-
pulação tinha uma expec-
tativa de vida mais baixa, 
o termo terceira idade, 
para classifi car pessoas 
acima de 55 ou 60 anos, 

parecia adequado. Hoje, 
com pessoas esperando 
viver até os 100 anos, ele 
é pouco representativo. 
Uma pessoa de 60 anos 
não se identifi ca como 
parte do mesmo grupo 
de uma pessoa com mais 
de 80. Assim, os próprios 
entrevistados concordam 
que o termo quarta idade 
faria mais sentido. 

 6) Individualidade acima de 
tudo - A melhor forma de 
se referir a alguém da ter-
ceira idade é chamando 
pelo próprio nome ou por 
características que digam 
respeito à sua própria 
personalidade, e não à 
sua idade, evitando ró-
tulos. O termo mais bem 
aceito é experiente. Ou-
tros termos aceitos são 
senhor, idoso e terceira 
idade. Os menos aceitos 
são: melhor idade, madu-
ro, ancião, tio e velho. 

 7) As imagens devem ser 
bem cuidadas e aspiracio-
nais - Uma série de cui-
dados devem ser tomados 
na escolha de imagens 
para comunicações com 
a terceira idade para 
que não causem repulsa. 
Ambientes com muito 
branco, por exemplo, são 
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