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AS DUAS FACES DA MOEDA

raças aos progressos da medicina,
alimentação mais saudável e vida mais
ativa, as pessoas mantêm-se em forma
mesmo em idades mais avançadas. Há
alguns anos, já estariam todos
aposentados, mas hoje nem pensam
nisso. Quais as conseqüências –
positivas e negativas – dessa maior
longevidade na vida e nas atividades
profissionais? Por um lado, uma rica
experiência deixa de ser desperdiçada
para ser colocada a serviço das
empresas e da sociedade em geral. Por
outro, também é certo que a idade
cobra o seu preço. As pessoas tornam-
se mais conservadoras, temem as
mudanças e tendem a repetir-se. A
revista Exame publicou, recentemente,
que a idade média dos presidentes das
maiores empresas brasileiras é pouco
superior a 50 anos. Diretores de primeiro
escalão têm, em média, 45 anos. Não
são idades avançadas. Será que a
longevidade – pelo menos até agora –
só tem provocado o aumento do número
de generais de pijama? Como será, para
os mais jovens, trabalhar com pessoas
mais idosas, e como os mais velhos
vêem essa “invasão” dos jovens.

Reunimos, em mesa-redonda, pessoas
de várias idades para discutir essa nova
revolução, ainda silenciosa, que ocorre
no mundo e na vida profissional. Os
resultados confirmam que há conflitos,
mas também apontam caminhos na
direção da harmonia.

(FG)

AMALIA SINA

ORIVALDO GALASSO

MÁRIO CHAMIE
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JR – Estamos reunidos para a discus-
são de um tema atual e polêmico –
até na própria definição. Vamos falar
sobre os velhos e os novos. Gostaria
de começar, tentando conceituar
quem é jovem quem é idoso.

MÁRIO – Pois eu considero um diá-
logo muito jovem e oportuno. Hoje,
devemos mudar o conceito de
cronologia. Esta classificação bipolar
– juventude e velhice – envelheceu
e em função dos próprios dados da
longevidade, da diminuição das
horas de trabalho, do aumento das
pessoas acima de 60 anos e do
investimento brutal que o Estado tem
que fazer em função dessa nova
realidade. Essa cronologia não pode
ser considerada nem como prisão
para os mais idosos e  espaço aberto
para os jovens. Não vou falar em
causa própria até porque já passei da
“terceira” idade; estou na idade das
homenagens. Mas, em 1980, havia
600 mil brasileiros com mais de 80
anos; em 2004, eram dois milhões e,
em 2050 teremos 14 milhões de pes-
soas com mais de 80 anos. E, na
segunda metade deste século, tere-
mos cerca de 32 milhões de pessoas
acima de 80 anos com condições
vitais de atividade, participação e
intervenção no tecido social. Por isso,
não podemos mais ser reféns da cro-
nologia – a cronologia é um engodo.

JR – Ao dizer que a classificação
“envelheceu”, como sinônimo de coi-

sa que saiu de moda, o Mário invo-
luntariamente disse algo “politi-
camente incorreto”. Um conceito
que envelhece, pode ter sido apurado,
melhorou, devíamos acreditar mais
nele. Mas não é o que acontece.

AMALIA – Acho que há confusão,
principalmente dentro das organiza-
ções, que é misturar experiência com
vivência. O fato de a pessoa estar
em algum lugar durante muito tempo
não lhe dá experiência. Mas sim, a
forma como ela se relaciona com o
que vive, no dia-a-dia. Mil anos a
dez não é a mesma coisa que dez
anos a mil. Até recentemente, a pes-
soa, para ascender a uma posição de
destaque, teria que passar muito
tempo dentro da empresa, pelo
menos uns 15 anos. Ninguém vinha
de fora para assumir uma posição
importante, porque não ficava bem,
não era prata da casa. Então, gerente
antes dos 30, diretor antes dos 40 e
presidente antes dos 50 era inima-
ginável. Hoje, tudo se transformou.

GALASSO – Não concordo. Fui ge-
rente com 28, diretor com 35 e presi-
dente com 42.

AMALIA –  Mas isso era raridade.

GALASSO – Tive uma carreira de
38 anos na Unilever; hoje em dia é
quase impossível.

AMALIA – Olha que interessante.

“A LUTA CONTRA A VELHICE É UMA LUTA PERDIDA, MAS
PRETENDO PERDER POR POUCO.”  JUDITH CARLESSO
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Tenho 40 anos, passei por 9 empre-
sas e fiz a mesma coisa: fui gerente
antes dos 30, diretora antes dos 40
e presidente antes dos 50. Mas, para
chegar lá, foram necessárias 9
empresas. Ele conseguiu em uma!

GALASSO –  O tipo de carreira que
tive não existe mais. Os próprios jo-
vens não estão interessados. Nesses
38 anos, tive muitas oportunidades
de deixar a Unilever. Às vezes me
pergunto se agi certo. Não tenho
resposta. Foram 38 anos em que vivi
bem e ganhei experiência; vi muita
gente sair da empresa e – quando
os encontrava – em outras funções
em outras empresas, percebia que
tinham parado no tempo. Uma
empresa multinacional, como a
Unilever, oferece a oportunidade de
conhecer e entender o mundo; você
sabe o que acontece na China; rece-
bia e-mail do Vietnã, pedindo
informações. Depois, fui trabalhar
numa empresa nacional, familiar.
Foi um choque enorme. Sabia dos
problemas que as empresas brasilei-
ras têm; mas não imaginava que
fossem tão grandes. Essas duas
experiências levaram-me à conclu-
são de que, enquanto em uma se
ganha experiência, na outra você
contribui. São duas fases importan-
tes na vida da gente.

ALEXANDRE – Sempre existirão
exemplos isolados: alguém que se
destacou cedo, como os casos da
Amalia e do Galasso, e outro que
começou tardiamente. Se olharmos
a história, temos inúmeros exem-
plos, de artistas ou cientistas...

JR – Como aquela senhora ameri-
cana, Grandma Moses, que come-

çou a pintar aos 70 anos – e nosso
Monteiro Lobato que se tornou escritor
de livros infantis aos 44...

ALEXANDRE – Há exemplos em
ambas as direções. Quando falamos
de envelhecer, temos de pensar na
média da população, que são esses
milhões de pessoas de que o Mário
falou. Pensando em médias, ainda
existe uma relação entre o fato de a
pessoa envelhecer e o fato de tornar-
se mais limitada em relação às suas
capacidades quando jovens. Isso será
a verdade para a maioria desses 32
milhões. Mas, há  dois mil anos – com
expectativa de vida de 30 anos – a
pessoa, aos 25, já estava sem um braço
ou uma perna, perdidos em combate...
Há  expoentes, pessoas com 70, 80
anos, que têm desempenho melhor do
que a maioria dos jovens. Essas pessoas
fazem bem à  sociedade porque inspi-
ram os demais, que pensam: “se eles
conseguem eu também consigo”. O
J. Roberto nos mostrou algumas frases,
e a que mais me tocou foi: “O idoso
conserva suas faculdades se mantiver
vivos seus interesses”. Acho que isso
se aplica a quase todos os casos.

MARCOS – Eu percebo a questão do
envelhecimento sob duas ópticas: sob
a de quem envelhece, vai muito de
como a pessoa se sente, de como ela
aborda o assunto envelhecimento e,
nisso, há diferenças culturais. Eu, por
exemplo, venho de uma cultura em
que o envelhecimento chega a ser um
privilégio. Mas há o lado externo,
como o mercado enxerga profissionais

acima de uma “idade limite”.
Infelizmente, estamos todos influen-
ciados pela questão cronológica.
Nascemos em uma data marcada e
– a partir daquele momento – começa
a rodar o relógio da vida, ano após
ano... No início, não é tão preo-
cupante. Meus filhos, de 5 e 8 anos,
não têm noção do que os espera daqui
a 10, 12 anos. Quando olho 10, 12
anos à frente, vejo-me com 50 anos.
Sinto-me na flor da idade, posso
produzir por muito tempo, mas me
preocupo porque, vou estar, de fato,
“velho” para o mercado. O mercado
vai me enxergar de forma diferente.

MÁRIO  – Mas essa pode ser a ati-
tude atual e injunções histórico-
estruturais podem obrigar o próprio
mercado a se adaptar. O Brasil
envelhece; os nascimentos diminuem
e os conceitos de jovem e velho vão
ser abalados com isso. Para ter uma
idéia, 77% dos aposentados brasi-
leiros – acima de 60 anos – vivem
de aposentadoria; 21% das mulheres
vivem de pensões. Se o velho for
sempre visto como excluído, em
função da cronologia, esse encargo
recai sobre o Estado, que precisa criar
hospitais, sanatórios, assistências –
coisas impossíveis sem a contri-
buição do trabalho dessas pessoas que
possuem recursos físicos e mentais
para se auto-sustentar e sustentar suas
famílias. Hoje, no Brasil, há 15
milhões de lares sustentados por pes-
soas acima de 70 anos, e 5 milhões
de lares por mulheres acima de 60
anos. Isso sinaliza a necessidade de

“BOEMIA, PARA ALGUÉM DA MINHA IDADE, É CAMA;
MAS ACOMPANHADO.”  NELSON GONÇALVES
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um repensamento  estrutural de toda
a sociedade brasileira. Não é mais
uma questão de ética, de uma
classificação antropológica – o novo
é novo, o velho é velho. Isso nos
remete a Cícero – que escreveu um
livro sobre a velhice – que analisa
esse problema, e é antigo. Quero
citar um trecho: “Há quatro causas
que fazem parecer miserável a
velhice: a primeira porque nos afasta
do trabalho; a segunda porque nos
enfraquece o corpo; a terceira porque
nos priva de quase todos os prazeres
e a quarta porque é vizinha da
morte”. Mas ele mesmo defendia que
nenhuma dessas quatro causas se
sustenta, porque “no que diz respeito
ao trabalho, há trabalhos que são
próprios da velhice. Quantos velhos
sustentaram a república por sua
sabedoria e autoridade?” No que se
refere ao enfraquecimento, “a
velhice não precisa de forças; há
velhos enfraquecidos que não podem
preencher a menor função na vida.
Mas esse não é um defeito peculiar
da velhice; isso é um problema de
má saúde”. Os homens de 80 anos,
aos quais me referi, estão com plenas
condições de trabalho e contribuição.
Um jovem pode não ter saúde
também; os conceitos têm que ser
revistos. Os prazeres não têm o
mesmo encanto para os velhos, mas
também os desejos são mais
adequados – é questão de uma boa
calibragem, e hoje a medicina vem
em socorro dessa calibragem. Onde
o desejo não existe, a privação é
menos penosa. No que diz respeito

à vizinhança da morte, “desgraçado
o velho em que em tão longa vida
não aprendeu que é preciso desprezar
a morte, porque deve ser uma chatice
morrer e ficar eterno”. Isso transpor-
tado para dados concretos e reais de
uma sociedade em transformação –
e aí entra o problema de vivência e
experiência –, vê em que medida
uma nova vivência da experiência
de ser velho deve ser assumida.

AMALIA – Também há o fato de
associarmos a sapiência; venho de
uma cultura chinesa em que o enve-
lhecer é trazer experiência. Mas a
sabedoria não necessariamente está
só na cronologia. Há sabedoria numa
criança, no viver, num relaciona-
mento. Às vezes ouvimos coisas de
pessoas que não têm cultura aca-
dêmica e aprendemos muito. Então,
esses conceitos sobre as atitudes,
sobre o que é sábio ou não, o que é
bonito ou não, têm a ver com a mídia.
A Renew, por exemplo, afirma que é
preciso fazer alguma coisa para ficar
melhor. A maior escrava dessa
sociedade do envelhecer-ou-não é a
mulher, que responde aos estímulos
de que é melhor ser mais bonita,
mais jovem. Diz-se que, quando se
educa uma mulher, educa-se a
família toda; quando se educa um
homem, educa-se apenas um ho-
mem. Isso tudo vai penetrando na
sociedade, transformando-a em uma
mistura da cultura, o reflexo da
marca. Os livros não dizem que as
marcas refletem o que a sociedade
tem? Na minha visão,  todos nós –

“SE EU SOUBESSE QUE IA VIVER TANTO TEMPO,
TERIA ME CUIDADO MELHOR.”  EUBIE BLAKE
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managers, executivos – estamos
construindo uma imagem em torno
do que é bonito. Nunca aparece um
homem de 70 anos, com sua mulher
de 70 anos, fazendo alguma coisa
bonita e que dê prazer. Só se vêem
pessoas com 20, 25 anos. Parece que
só é possível ser feliz hoje em dia se
você for alta, bonita, de olhos claros,
jovem, rica e casada com um jogador
de futebol...

FLÁVIO –  Quando o Galasso disse
que não sabe se fez uma boa escolha,
ao trabalhar 38 anos na Lever, sem
querer, ele respondeu, porque mostra
orgulho, satisfação de ter ficado tanto
tempo lá.  Eu estou na mesma situa-
ção: completo 40 anos de profissão e
estou há 33 na DPZ. E a publicidade
é um meio onde a juventude é qua-
lidade – é um fator primordial. A
propaganda é como o futebol – pára-
se aos 29 anos. Imaginem que atendi
ao Mário Chamie – que se auto-
denomina “arqueológico”. Quando se
chega, nessa profissão,  à idade que
cheguei, nota-se claramente como a
experiência e vivência com jovens é
importante. O jovem precisa de
alguém experiente para orientá-lo.
Temos que pensar no negócio; só com
jovens, nenhuma empresa vai para
frente. Com a era da informatização,
a corrida tornou-se intensa. Nós, os
mais velhos, sofremos com isso –
competir com o jovem, ficar update
com ele. Quando atendia ao Mário,
eu fazia propaganda da máquina de
escrever Electra 22. A experiência,
hoje, é fator fundamental nos negó-
cios. O Brasil é um país meio precon-
ceituoso contra a idade. Lá fora,
muitos profissionais fundaram agên-
cias fantásticas aos 50 anos. Aqui,
quando se chega aos 50, é  condenado

a sair do mercado. Pois estou com
bem mais de 50, e considero-me den-
tro do mercado, e a experiência que
estou tendo com os jovens é ótima.
Quem ganha com isso é a empresa.

AMALIA – Do que você está di-
zendo, o que me chama atenção é
atualização. O fato de envelhe-
cermos não quer dizer que continua-
mos atuando como quando tínhamos
18 anos. Continuar falando conto de
réis, achar que está ficando moder-
ninho porque está usando argumen-
tos do passado para tentar sair de uma
situação em que você próprio se
constrange. Atualizar-se independe
da idade. Vemos homens que se
cuidam. Cuidar-se é uma forma de
se respeitar; não é vaidade. Mas
todos precisam de atualização para
não virar dinossauro – tanto homens
quanto mulheres.

GALASSO – Sou uma pessoa que
procura se atualizar sempre. Quando
isso deixar de acontecer, estou morto.
Mas é verdade que, com a idade,
nos tornamos mais conservadores.
Eu, por exemplo, quando olho a
propaganda de hoje, vejo coisas  que
não aceito. Os jovens gostam; eu
não gosto e não aceito. Vejo filmes
da própria Unilever e digo: “Meu
Deus, quem aprovou isso?”

JR – Mas, dependendo da óptica, os
jovens também podem ser conserva-
dores. Quero voltar ao assunto mer-
cado de trabalho. A realidade da
grande empresa não é a realidade
do Brasil. Certamente, no Brasil o
percentual de pessoas que são em-
pregados de empresas médias e gran-
des deve ser menor do que 50%. O
que existe, agora, – e o Mário cha-
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mou a atenção no início – é que há
muito mais gente de 60 anos; daqui
a pouco estarão com 80, saudáveis,
capazes. Como essas pessoas serão
aproveitadas profissionalmente?

ALEXANDRE – Quer  queiramos ou
não, não há emprego para todos.

JR – Não há emprego ou não há
trabalho?

ALEXANDRE – No momento, no
Brasil, é a própria atividade produtiva
– e acho que a única saída é cres-
cimento. Ao estudar as faixas de
desemprego divulgadas pelo IBGE,
percebe-se  que as faixas mais jovens
estão sem atividade profissional
remunerada – seja emprego ou mes-
mo como free-lancer, enquanto
faixas mais idosas estão em atividade.
Esse é um conflito. Quero contar uma
experiência própria quando trabalhei
em consultoria. Como em toda em-
presa de consultoria, havia o esque-
ma de sociedade. Mas houve um
momento de limitação no cresci-
mento e ela não conseguia fazer mais
sócios. Aí, começaram a perder bons
executivos. A pessoa pensava: “Só
conseguirei ser sócio quando alguém
se aposentar”.

GALASSO – Infelizmente, essa gera-
ção dos mais velhos não teve educa-
ção. Isso começou com os militares,
que partiram para um sistema de
educação em massa. E depois deles,
permaneceu igual até hoje – a
qualidade do ensino no Brasil é
péssima. Essa geração que vai chegar
aos 80 – de que o Mário falou – é
uma geração que não teve educação.

JR – Eles podem educar-se agora.

GALASSO – Mas a vontade de
aprender diminui. O problema é
sério. Há alunos que saem do ensino
fundamental sem saber ler. A
qualidade do ensino no Brasil está
tão ruim, que vai criar problemas
sérios para as velhices futuras.

JR– Continuo achando que ainda há
tempo para se educarem.

GALASSO – Entre num supermer-
cado, num restaurante e veja a
qualidade do serviço lá dentro.

JR – Nos restaurantes, posso garantir
que os garçons mais velhos são bem
mais competentes que os jovens.

AMALIA – Na minha visão, essa
geração mais velha que ocupa as
posições de poder – e teve boa
educação – dão valor excessivo ao
trabalho, vendo-o como única fonte
de dignidade possível. Quem coloca
todos os ovos em uma só cesta, vai
ter dificuldades. A visão que o ser
humano tem de si próprio, diante do
trabalho, também terá de ser revista.
Prazer, a gente não tira só do traba-
lho. Há prazer, sim, em viajar quando
se aposenta e digo isso, hoje, com
40 anos. Há outras coisas, outras
estruturas a edificar na vida – quer
seja acadêmica, quer seja um livro
que você lançou, uma pessoa que
você fez crescer, um trabalho volun-
tário, ou porque desenvolveu outras
profissões interessantes – advogado
também faz teatro. Acho que pre-
cisamos abrir mais a cabeça. Não é

porque alguém não tenha trabalho ou
emprego que não presta. E é mais um
problema masculino. Nós, mulheres,
voltamos para casa a hora que
quisermos. Ninguém vai falar mal.
Mas o homem que não tem trabalho
é execrado.

FLÁVIO – É como a sociedade trata
a pessoa que pára – no Brasil é assim.

GALASSO – Você só pode parar se
tiver uma renda. O INSS é brinca-
deira.

JR – O que a Amalia está dizendo é
interessante – tem a ver, talvez, com
a sua formação oriental. Quando eu
estudava poesia – justamente nessa
visão de fazermos várias coisas –
estávamos lendo um poema do Paulo
Alberto/ Arthur da Távola, sobre a
importância do “e”. A vida não
precisa ser “ou” isso “ou” aquilo; pode
ser isso e isso e também aquilo. Nós
todos tendemos a pensar seqüencial-
mente: jovem, maduro, velho,
produtivo, menos produtivo, aposen-
tado. O que a Amália levanta é que,
se a pessoa for mais plural, holística,
vai durar mais.

AMALIA – Por que vocês acham que
está havendo tanto divórcio, e tantos
homens têm a segunda mulher? Isso
é uma forma de atualizar. O segundo
casamento, que dá certo. O que
quero dizer é que o formato de se
relacionar começa a transformar-se,
na medida em que essa segunda
mulher, geralmente mais jovem,

“PARA MIM, VELHO SEMPRE FOI AQUELA PESSOA
15 ANOS MAIS VELHA DO QUE EU.”  BERNARD BARUCH
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exige uma atualização e outras
coisas que não sejam só trabalho. Para
o homem, é algo que ele só está
descobrindo agora: saber que pode,
um dia, mandar o chefe dele para
onde quiser, porque vai chegar em
casa e encontrar uma mulher que lhe
dê suporte.

FLÁVIO – Senti-me citado porque
tenho segunda mulher. Concordo
plenamente com a Amalia sobre a
pluralidade do homem. Se ficar só
focado no trabalho, ele tende a tornar-
se medíocre. Temos de dar lugar a
outras coisas na vida. Se as pessoas
que trabalham conosco sentirem isso,
vamos ter um convívio mais feliz.
Essa convivência é fundamental,
para que o indivíduo não se sinta
pesado e queira sair da empresa para
se aposentar. Talvez, se eu me apo-
sentar, escreva um livro. Mas será que
escrever um livro não vai me trazer
saudosismo? Então é olhar o
momento certo para se fazer as
coisas. Tenho um amigo que gostava
de jogar tênis e me contou: “Quando
eu trabalhava, jogava tênis, religiosa-
mente, quintas e sextas das 8 às 10
horas. Hoje, que não trabalho e tenho
tempo, não jogo mais”. Perguntei
porquê. E ele: “Sempre deixo para
depois porque agora tenho tempo”.
Então é questão de disciplina. O
trabalho não é fim; é meio. A vida
pessoal deve vir em primeiro lugar.

ALEXANDRE – Flávio, será que o
que você quer dizer não é que as

pessoas deveriam saber a hora de
parar? Na semana passada, tivemos
uma homenagem ao nosso fundador,
Rodolfo Lima Martensen, e uma das
coisas mencionadas na mesa de
debates foi que, em 1974, ele disse:
“Preciso parar, deixar a ESPM para
outra pessoa, senão vou atrapalhar”.

JR – E ele não tinha nem 60 anos
ainda.

FLÁVIO – O fato de saber parar
talvez seja a grande questão.

JR – Será que se trata de parar ou de
mudar?

FLÁVIO – Mudar.

GALASSO – Quando me aposentei,
decidi que iria fazer coisas diferentes:
trabalhar em ONGs. Então fui tra-
balhar numa associação e achei uma
confusão terrível. Aquilo era algo
construído para satisfazer egos. E
uma coisa triste é que, organizações
desse tipo, vivem do dinheiro dado
para fazer alguma coisa específica.
Devia haver a obrigação de dar
satisfações às pessoas que contribu-
em sobre o que está se fazendo. Não
vi isso em nenhuma delas.

JR  – O Flávio fala de escrever como
se fosse lazer ou “hobby”. Mas há
muitas pessoas que têm o escrever
como profissão: escritores, jornalis-
tas. E a ONG, também, não precisa
ser “coisa de aposentado”. Muita

“NÃO PARAMOS DE NOS DIVERTIR PORQUE FICAMOS
VELHOS; FICAMOS VELHOS PORQUE PARAMOS DE NOS
DIVERTIR.”  ROBERTO DUAILIBI
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gente jovem quer trabalhar em ONG.
Mas creio que o foco da questão está
na mudança.

AMALIA – As pessoas também têm
dificuldades para lidar com títulos;
pensam que os títulos são elas,
acham que o motorista e o carro que
têm são delas. Então, não conseguem
mais saber quem são e quem é o
personagem. Acho que a nova
geração está mais desprendida
desses conceitos. Ao mesmo tempo
há preconceito de ambos os lados –
tanto os mais quanto os menos
experientes. O jovem chega ao
mercado de trabalho querendo ser
gerente sênior inter-galático do
planeta Terra. Ele não quer carregar
caixas, papéis, como a geração an-
terior; já quer entrar no topo. Já os
mais velhos e experientes acham-se
os “donos da cocada preta”: para ele
é o carro, a sala, o título – e não
consegue viver sem isso.

FLÁVIO – Entrevisto muitas pessoas
jovens. Eles vêm “totalmente
qualificados”: com MBA, falam in-
glês, francês, alemão, espanhol. Aí
pergunto: “você fala português?” Eles
vêm preparados para o mercado, mas
não para a vida.

JR – Gostaria de ouvir o Marcos, que
está em recursos humanos, sobre uma
questão aritmética. Dois executivos,
na empresa há algum tempo, cada
um ganha um bom salário. Manda-
se os dois embora e contratam três
mais jovens, até mais barato do que
os dois mais velhos. Qual é a sua
experiência com esse tipo de coisa?

MARCOS – Eu nunca presenciei
isso. Mas há empresa que toma esse
tipo de decisão, muito mais pelo

lado financeiro. A reengenharia foi
um movimento que, realmente,
procurava eliminar o profissional que
custava muito e produzia pouco.

JR – E há o aspecto legal. Pelas leis
brasileiras, não se pode reduzir
salário. Então qualquer um, aos 85
anos, vai ganhar mais que o
presidente. Se, na vida real, a natu-
reza é cíclica,  por que não legalizar
uma curva de salários? Se alguém,
aos 60 anos, está ganhando uma
fortuna, poderia passar a ganhar um
pouco menos.

GALASSO – E não é só. O custo de
empregar é altíssimo. Contrata-se um
empregado por R$ 1 mil e o custo
dele é R$ 2 mil. E demitir também é
muito caro. Mas, às vezes, é pre-
ferível demitir, arcar com os custos e
admitir alguém mais barato para
aquela função. Isso acontece, é
normal.

AMALIA – Nessa questão de su-
cessão, sai uma pessoa, hoje, e a que
está imediatamente abaixo já se acha
pronta. Toma como certo que, se saiu
aquela pessoa sênior, ela tem o
direito de ficar na posição. Mas não
é assim. Como houve downsizing,
diminuíram os níveis entre as hierar-
quias. Então, parece haver uma
distância, não só de idade, mas de
experiência, capacitação e vivência
entre o primeiro e o segundo. Isso está
gerando conflitos dentro das empre-
sas, que beiram à guerra.

MARCOS – A troca não é tão
simples assim. Olhando sob o as-
pecto financeiro, parece vantajosa.
Mas não é. A experiência é neces-
sária. São anos de experiência de
alguém que está sendo trocado por
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nada, por alguém que se julga
detentor de um poder que, na
verdade, não tem.

AMALIA – É que a aparência, hoje,
conta muito: a eloqüência, comu-
nicação, capacidade de persuasão,
argüição, argumentação, sedução,
propaganda; o marketing tomou
conta do sistema.

JR – Não fale mal da nossa pro-
paganda e marketing!

AMÁLIA – Estou falando bem; sou
de marketing. Sei porque estudo isso.
Vejo que tem a ver com antropologia,
sociologia – as pessoas são treinadas
para fazer entrevistas. E se você não
tiver um critério mais rigoroso, sob o
ponto de vista abstrato, sério,
concreto, compra gato por lebre.

MÁRIO – Os depoimentos que
estão sendo dados aqui são brilhantes
e esclarecedores. Mas acho que está
havendo uma tônica um pouco
voluntarista, no sentido de expe-
riência particular, pessoal, da
empresa em que estou, o que vejo,
observo, como lido com o que vai
ou não acontecer. Deixe-me ser
também voluntarista, para sintonizar-
me com o debate. Fiquei 38 anos na
Olivetti e não fiz carreira; fiquei no
mesmo lugar, mas atualizei-me
ainda mais do que os que fizeram
carreira, inclusive os presidentes. Por
isso, é preciso distinguir experiência
de vivência e de idade – como esses
fatores se equacionam no problema
do trabalho, aproveitamento e da
contribuição que as pessoas podem
dar. Vou dar um exemplo: na Oli-
vetti, acompanhei o ciclo de um
instrumento de comunicação que foi
a máquina de escrever. Quando fui

para lá, a máquina era manual;
passou a mecânica; depois passou a
ser elétrica; depois eletrônica e aí
veio a informática. No tempo em que
fiquei lá, não tinha só que me
atualizar; tinha que me transformar
numa pessoa contemporânea de mim
e dos problemas que me obrigavam
a atualizar-me. Não basta se atua-
lizar; atualizar pode ser um ajuste
de repertório. É preciso projetar esse
repertório em termos dinâmicos  –
precisa ser contemporâneo do que
está em mudança, e não só do acon-
tecimento adquirido e acumulado.
Por exemplo, vi pessoas que, no
organograma, tinham nível de
diretor, chegaram a presidente, mas
em termos de contemporaneidade,
quando o mecânico passou para o
elétrico, aquele presidente ficava
obsoleto. E eu – que estava no mes-
mo lugar – era o contemporâneo.
Tinha feito da minha experiência
uma experiência desdobrável e
prospectiva. Não basta a experiência
nem a vivência do experimentado;
há de estabelecer as condições do
devir – daquilo que vem – porque o
que está ali já veio com o ingrediente
da sua própria morte. A máquina
mecânica,  quando surge, já está
condenada porque a elétrica já está
correndo atrás dela e assim por
diante. E a compreensão dos ciclos
de vida vai ficando, cada vez, mais
estreita. Como hoje o gerenciamento
estreita espaço e tempo. As pessoas
não estão sendo contemporâneas;
estão trabalhando com atualizações
que já nascem velhas.

AMALIA – O que você está dizendo
é importante; o Pelé, uma vez, disse:
“O meu sucesso tem a ver com o
fato de que eu sempre soube aonde
a bola ia chegar”.

MÁRIO – Isso é brilhante. Ser
contemporâneo não é só compre-
ender sob o ponto de vista da minha
vivência e experiência pessoais –
que são fundamentais – mas sim a
tendência da contemporaneidade.
Qual a tendência da contempora-
neidade, em termos de trabalho? Vou
dar um exemplo. No final do século
XIX, um trabalhador típico da Europa
vivia 55 anos; hoje vive 78. O tempo
disponível para o trabalho durante a
sua vida era de 242 mil horas; hoje é
de 356 mil. Mas o tempo, efeti-
vamente trabalhado, para aquele da
Europa era de 125 mil – praticamente
50% era de trabalho; hoje é de 69
mil – diminuiu. Então o que fazer?
Quando me aposentei, disse: “Não
vou me aposentar; vou redimensionar
as minhas aptidões”. Em termos – por
exemplo – de ser um professor sem-
pre contemporâneo de mim e do meu
tempo. Aqui tenho que fazer um
gesto de gratidão à ESPM porque ela
tem tido – deliberada, consciente ou
inconscientemente – esse senso de
contemporaneidade. Tenho 72 anos,
e já faz uns 10 que trabalho com 5
turmas, todos os dias, pela manhã –
salas de 50 adolescentes que ainda
estão numa busca de neojuventude.
Aí sim, a minha experiência é uma
experiência dinâmica, auto-revisio-
nada em que eu mesmo me projeto

“OS VELHOS CRÊEM EM TUDO; AS PESSOAS DE MEIA-IDADE
SUSPEITAM DE TUDO; OS JOVENS SABEM TUDO.”  OSCAR WILDE
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em termos dos resultados daquilo que
estou aplicando. Caso contrário, não
terei condições de dar aula. Quando
as pessoas idosas mantêm um
mínimo de saúde física, de trata-
mento neuronial – com Viagra ou
sem Viagra – não encaram a morte
como uma vizinhança fatal, do ponto
de vista de produtividade, de atuali-
zação e contemporaneidade, não
devem nada a ninguém. Claro que
há problemas graves sociais, pelos
quais passa o país, mas este é o
problema do país. Vai chegar o mo-
mento em que não pode haver mais
aposentadoria. Não vivo da minha
aposentadoria; ela não dá para pagar,
sequer, o condomínio. Mas usando o
sentido dessa contemporaneidade –
que antecipa a experiência e a
vivência e a projeta no cenário viável
e imediato – nesses últimos 10 anos,
entreguei-me a isso com convicção,
escrevi 5 livros, mudei o método de
ensino 3 ou 4 vezes – porque se
mantiver o mesmo método que usava
há 5 anos, perco a legitimidade da
minha função. Acho que esse
problema da velhice e da não-ve-
lhice tem de ser reformulado, em
termos estruturais e históricos.

JR – Parece que o nosso companheiro
mais idoso é que está propondo as
coisas mais revolucionárias.

AMALIA –  Isso me parece precon-
ceito ao contrário.

GALASSO– Temos é que o admirar.
Se pensarmos na média da popu-
lação brasileira, ele é uma enorme
exceção lá em cima e sozinho...

JR – Sim, mas por que não podemos
ter mais pessoas como o Mário?

MÁRIO – A história leva a isso. Daqui
a 50 anos, as pessoas de 80 anos
estarão vigorosas.

GALASSO – Mas o problema social
é grande. A pessoa chega à aposen-
tadoria, hoje, dá graças a Deus que
chegou e pode – com aquele
dinheirinho – sustentar a família.

MÁRIO – A Amalia comentou que
o homem – quando fica viúvo – ten-
de a arrumar novos casamentos. As
mulheres casam menos, uma segun-
da vez. Isso também é um problema
cultural: o excesso de patriarcalismo.
Em 2002, de um total de 2.424
casamentos de pessoas entre 60 e 64
anos, 71% foram de homens e apenas
29% de mulheres. No grupo de 65
anos ou mais, as proporções foram
de 84% para homens e 16% para
mulheres. Isso é do IBGE. Diz o
ditado popular que as mulheres
evitam casar duas vezes, por sabe-
rem que mudar de marido é apenas
mudar de problema. Assim como –
segundo a voz do povo – os homens
amam com os olhos enquanto as
mulheres amam com os ouvidos.
Agora, Machado de Assis já dizia:
“A pior viuvez é aquela que anula o
casamento, conservando o cônjuge”.
A mulher deu um passo muito maior
porque ela vem com uma capaci-
dade de contemporaneidade superior
ao homem. A partir da década de 60,
na hora em que ela saiu e conquistou
os direitos... A revolução mais
importante do século XX, para mim,

é a revolução feminina.

AMALIA – Ela não saiu exatamente
porque quis. Meu quinto livro foi
lançado no dia 8 de março – dia
internacional da mulher: “Mulher e
trabalho: o desafio de conciliar
diferentes papéis na sociedade”. Um
dos problemas que fez com que a
mulher saísse de casa para ir trabalhar
é porque, a cada 4 segundos, no
Brasil, uma mulher é espancada pelo
seu parceiro. Isso não é só porque ela
precisa sair; ela precisa de indepen-
dência financeira para poder viver e
deixar o seu algoz para trás. Então, a
evolução ou revolução, é quan-
titativa e não qualitativa. Seria bom
se isso fosse para um crescimento
espontâneo, porque o mercado
precisa de mão-de-obra feminina,
mas não é o que está ocorrendo; é a
necessidade ensinando o sapo a pular
da pior maneira possível.

ALEXANDRE – Quero destacar o
que o Mário disse sobre o sucesso
que está tendo com as turmas mais
jovens, porque acho isso realmente
emblemático: a capacidade do ser
humano de se renovar. Já vi profes-
sores bem mais jovens não tendo
sucesso e outros que tiveram. A
mesma coisa com professores mais
velhos. A idade cronológica tem
cada vez menos correlação com a
capacidade da pessoa. Já vi execu-
tivos de multinacionais brilhantes e
medíocres; e isso nada tinha a ver
com tempo de casa. A sociedade tem

“NA VIDA, CHEGAMOS DESPREPARADOS A
QUALQUER IDADE.”  BERTHE MORISOT
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que estar alerta para isso, porque as
pessoas vão continuar trabalhando,
desde que possam. E embora seja
verdade que, tirar toda a satisfação
do trabalho não é saudável, também
é verdade que uma atividade
produtiva é muito satisfatória – é algo
que dá prazer para a pessoa. Outro
ponto é que não se consegue,
mesmo, viver da aposentadoria. A
geração que está se aposentando é
uma geração que não tinha
consciência disso, há 40 anos... Hoje,
pessoas de 20 anos já aplicam no seu
Fundo de Previdência. Então, não se
pode simplesmente dizer: “Sinto
muito. Tocou o sinal e você terá de
sair do mercado”. As pessoas, muitas
vezes, não têm alternativa. E, do
outro lado, temos gente querendo
atividade produtiva remunerada e
pressionando. É um conflito. Continuo
dizendo que a saída é o crescimento
da economia. Se não houver cresci-
mento econômico, o conflito tende
a acentuar-se. À medida que houver
crescimento, conseguir-se-á limitar
essa problemática.

GALASSO – Em vista dos problemas
que começa a causar a quantidade
de pessoas mais velhas – as em-
presas começam a ter regras, como
a de expulsar qualquer executivo aos
60 anos. Isso é uma realidade do
mercado.

JR – Só que há de lembrar que, o
mercado não é constituído só por
empresas. O resto da economia
eventualmente absorverá as pessoas
que saem das empresas...

GALASSO – Mas as empresas
buscam essas substituições constan-
temente; não adianta fugir da rea-

lidade.

JR – E estão ficando cada vez menos
eficientes, cada vez mais são com-
pradas, “fusionadas” com outras,
perdendo sua identidade...

AMALIA – A somatória de gente dá
uma empresa; a somatória de em-
presas dá um país. O país está bem?
Não. Significa que nem as pessoas
nem as empresas estão bem. Signi-
fica que temos de olhar outras
possibilidades, não só a do cresci-
mento de dois dígitos; começa antes
– com a área de Recursos Humanos,
fortemente apoiada sob a questão de
competência técnica e pessoal.
Fazem avaliação de desempenho
nas empresas em todo mundo é
excelente e extra-excelente, mas os
resultados estão péssimos há 10 anos.
E as empresas, nas reuniões, falam
dois segundos sobre as suas forças e,
depois, sobre todas as áreas que
ainda têm de ser desenvolvidas. Que
tal se começássemos a olhar no
Brasil – como acontece, em alguns
casos – a partir de suas fortalezas?
Contrata-se um vendedor, no Brasil,
e diz: “Você tem de falar inglês”,
quando ele mal fala o português. E,
durante dez anos, a empresa critica,
na avaliação de desempenho,
dizendo que o inglês dele é sofrível.
Como ele vai conseguir? Isso é pedir
a alguém o que ela não pode dar.
Para mim, pessoas vêm primeiro.

JR – Acho que são temas que se
juntam ao nosso: dos velhos e dos
moços. Falou-se sobre atualização.
Mas atualizar em quê? Será que não
seria mais uma questão de convívio?
Como é que vamos encontrar cami-
nhos para o convívio desses grandes
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contingentes de pessoas mais velhas
com os igualmente grandes de
pessoas mais jovens.

FLÁVIO – A contemporaneidade do
Mário Chamie é a atualização; os
mais velhos conviverem, hoje, com
a velocidade da informação. Isso já
é uma grande atualização.

JR – Mas não do conhecimento. A
informação é muito rápida e o conhe-
cimento quase nulo.

FLÁVIO – Dêem-me um break de
15 segundos para um comercial. Tra-
balho numa agência descrita assim,
no Caderno Propaganda & Marketing
de hoje: “DPZ é um fenômeno”; cujos
donos têm mais de 70 anos. Eu, aos
62, sou o principal executivo da
agência. Mas a agência está em
constante renovação. Já construímos
várias marcas nesse país – uma delas

foi a Olivetti – e digo que nós somos
as verdadeiras marcas, no mercado
hoje. E uma marca tem de ser
constantemente renovada. Caso
contrário, morre. É a atualização e
renovação constante diante de tudo
que está acontecendo. Quando o
Mário Chamie fala que tem 72 anos
e dá aula nesta Escola, ele saberá,
olhando no olho do jovem, se e
quando deverá mudar – ou não. Isso
é a renovação constante que temos
de ter. Quarenta mil reais não se
trocam nem por dois de vinte.

AMALIA – Tudo isso tem a ver com
o que pensamos que somos versus o
que as pessoas vêem na gente.
Temos alguns momentos desfocados
– o que pensamos que estamos
passando para o outro, mais ou me-
nos como as marcas. Há dissonância
cognitiva. Muitas vezes, achamos
que estamos fazendo algo, mas o

mercado não está vendo assim.
Achamos que nos atualizamos, mas
o mercado não está vendo assim;
que estamos jogando um bolão e
não estamos. Para mim, aí sim,
Aristóteles e todos esses filósofos,
que amo de paixão: Conheça-te a
ti mesmo, primeiro, mas a partir
do interesse do outro. O ego-
centrismo gera uma sociedade
individualista, interessada só em
mostrar que é melhor do que o
outro, gerando competitividade e
não uma concorrência leal. As
empresas estão vivendo esses
conflitos entre os jovens e os mais
experientes, porque estão com-
petindo ao invés de se juntar. Não
conseguimos ainda fazer asso-
ciações dentro do mercado de
trabalho porque existem agendas
secretas. Todo mundo tem duas, três
agendas escondidas; ninguém fala
a verdade, falta transparência. O
mundo corporativo das empresas em
geral é um mundo cão. Então – por
conta disso – ainda acredito que
conhecer a si mesmo, quais são seus
valores e tentar ver no outro como

“NÃO FORAM OS ANOS QUE ME ENVELHECERAM.
FORAM MINUTOS...”  CASSIANO RICARDO
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você pode ajudar, é a única esca-
patória que temos para sair desse
marasmo.

GALASSO – Atualização é pro-
blema de cada um. Treinamento
pessoal pode-se dar a qualquer
pessoa; sabendo do que ela precisa,
a pessoa pode até melhorar. Mas
também é decisão de cada um. Se
você não quiser se treinar e acha
que é o melhor do mundo, e não
olhar para dentro e não fizer uma
auto-análise constante do que se é,
onde se está e onde se quer chegar,
você nunca vai se atualizar. Só
você pode fazer isso por você.

MÁRIO – Talvez a fórmula que
resuma tudo isso seja: cada um de
nós e a sociedade em que vivemos
precisam ser contemporâneos de si
próprios – nós contemporâneos de
nós mesmos e a sociedade contem-
porânea dela mesma. Aí a atualiza-
ção é prestativa e tem vida. Isso é
até uma forma de sabedoria
popular. Na cidadezinha de Cajubi
– onde nasci – há uma pessoa que

é o sábio do lugar – o velho da
aldeia – e que está com a visão
mais atualizada porque é o único
que está refletindo sobre as
mudanças e as perspectivas de
mudanças e sempre impedindo que
as coisas se engessem. Usando
uma palavra às vezes perigosa: que
não vire um sistema fechado nele
mesmo, um ferrolho sistêmico. Esse
senhor de Cajubi disse, certa vez:
“Todos nós precisamos ser pres-
tativos, todos nós temos que ter esse
convívio – do velho com o jovem,
do maduro com aquele que está em
crescimento. Sendo prestativo,
você interage, cria e modifica
horizontes. Senão, meu caro, a
coisa se resume a isso: ou o sujeito
presta ou é sistemático”.

GALASSO – Quando você olha, no
Brasil de hoje, um presidente que
diz que nunca estudou na vida,

nunca se preocupou em se atualizar
e chegou à presidência – tornou-se
exemplo para o resto do Brasil. Aí
vem o Severino Cavalcanti e fala
esse monte de besteira. Vivemos
uma realidade que puxa para o lado
contrário de tudo que falamos aqui.
O país está vivendo um período de
mediocridade e nós estamos acei-
tando essa mediocridade de uma
forma feliz, risonha e satisfeita.

JR – Diante da heterogeneidade
das contribuições, ficou difícil
encerrar com um resumo do
debate... Mas vou aproveitar o
exemplo do Mário e ler para vocês
duas citações:  “A idade é algo que
não tem importância a não ser que
você seja um queijo”, (Billie
Berke).  “As pessoas se assemelham
aos vinhos. A idade estraga os maus
e melhora os bons”, (Marie Ebner-
Eschenbach). Muito obrigado. ESPM

“JOVENS GUIANDO JOVENS SÃO COMO CEGOS
GUIANDO CEGOS.”  LORD CHESTERFIELD


