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H ele pode substituir sua criatividade e
ousadia pela ordem, dogmatismo e
conforto. Estrutura a rotina, veste-se
de normas e despreza propostas de
mudança. E, se não estiver atento, fará
exatamente aquilo que um dia
criticou.

A idade parece, para muitos, si-
nônimo de perda. Seja de resistência
física, memória e raciocínio. Para
outros, sinônimo de ganho de rea-
lidade, estabilidade e sabedoria. Mas,
em cada momento que atravessamos,
perdemos e ganhamos ao mesmo
tempo. Se por um lado temos limites
do corpo e do tempo, há possibi-
lidades de escolha que permitem
estender nosso potencial, embora
nem sempre ousemos vivenciá-lo.

Neste sentido, alguns parecem não
envelhecer ao desafiar os limites da
idade. Continuam a viver da mudan-
ça e inovação. Aprendendo algo no-
vo, realizando uma nova experiência
e abrindo uma nova perspectiva em
suas vidas.

Há casos surpreendentes de pessoas
que decidiram, com idade avançada,
fazer aquilo que se começa bem
mais cedo. Vamos ver alguns exem-
plos que mostram como sonho,
vontade e ousadia podem ultrapassar
limites e possibilidades pré-conce-
bidos, para concretizar algo que, à
primeira vista, seria improvável ou
até impossível.

A revista Época (edição 366, de
23.05.05), em matéria intitulada “No
Caminho dos Netinhos”, discorre
sobre a experiência de pessoas
fazendo intercâmbio no exterior em
idades, até então, incomuns. São cin-
qüentões aprendendo idiomas,
como fazem os adolescentes. Relata
o caso da Elvira Gentil, de 75 anos,
que estará, em julho próximo, se-
guindo para seu segundo intercâm-
bio em Nova York. Sua primeira ex-
periência ocorreu no ano passado
quando começou a estudar inglês,
idioma que praticamente desco-
nhecia. Esteve lá por três meses e
morou em uma república com oito

O NOVO

á velhos que parecem jovens e jovens
que parecem velhos. Idosos com
espírito jovem, e jovens com espírito
de velho.

Espírito não é atributo da idade e nem
privilégio do tempo. Não há idade
para sonhar, sentir, amar, criar, pensar
e ser feliz. Todos temos uma trajetória,
mas cada um segue o seu caminho.
Compartilhamos de princípios
biológicos comuns e experimentamos
um processo similar de nascer,
crescer, maturar e morrer. Mas nossos
genes, nossa história, nossas prefe-
rências e hábitos nos diferenciam e
dão um sentido único ao que
podemos ser e exprimir.

Historicamente vivemos de mudan-
ças, na passagem sucessiva de ge-
rações. Cabe aos jovens abrir novos
caminhos, ousar naquilo que não era
permitido, tentar o que parecia
impossível, criar o inimaginável e vi-
ver um novo estilo. Mas o tempo
passa e o jovem não é mais jovem.
De repente, do outro lado da idade,

MUNDO DA MATURIDADE
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jovens. Conta que ‘’aproveitava mi-
nhas tardes livres para ir aos museus
e passear. Fui muito bem aceita pela
garotada, mas alguns achavam que
eu era a professora. Até fui a uma
balada com as meninas da república,
mas não gostei muito do escurinho”.

José da Silva Martins publicou seu
primeiro livro Sabedoria e felicida-
de aos 84 anos. Por esse motivo foi
incluído no Guiness Book como o
escritor brasileiro mais idoso a ini-
ciar sua carreira de autor. Ao partir,
quando tinha 101 anos de idade, há

cinco anos, havia escrito outros seis
livros, demonstrando enorme com-
petência e erudição.

Em 2002, Jenny Wood-Allen, esco-
cesa, correu a sua última Maratona
de Londres, aos 90 anos. Ela havia
começado a participar desta prova
quando tinha 71 anos de idade. Seu
médico lhe desaconselhou dizendo
que se ela mal conseguia pegar um
ônibus, como ela poderia correr uma
maratona. No entanto seu sonho e
determinação levaram-na, aos 75
anos, a quebrar o recorde mundial

para sua faixa de idade. Jenny con-
cluiu sua carreira, depois de correr
mais de 50 provas e arrecadar cerca
de 40.000 libras para financiar
instituições de caridade.

Fauja Singh, nascido na Índia, con-
cluiu a Maratona de Londres em
tempo recorde de apenas 5 horas e
40 minutos e se tornou o mais velho
corredor desta prova londrina. Sua
idade? 93 anos, em 2004! O mais
surpreendente é que ele começou a
correr maratonas aos 89 anos,
segundo ele para fugir da solidão.

Fauja Singh, nascido na Índia, concluiu a Maratona de Londres em tempo recorde de apenas 5
horas e 40 minutos e se tornou o mais velho corredor desta prova londrina. Sua idade? 93 anos, em 2004.✲
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Desde este tardio e surpreendente
início de carreira, Fauja já correu em
provas semelhantes em Nova York e
Toronto. Ele já arrecadou milhares de
libras e, com isso, tem apoiado insti-
tuições beneficentes, incluindo uma
especializada em cuidar de bebês
prematuros. Com esse intuito, as-
sinou com a Adidas sua participação
numa campanha publicitária inti-
tulada “Nada é impossível”.

Fauja consegue manter uma dis-
ciplina exemplar. É vegetariano, faz
meditação e se exercita seis vezes
por semana. Em cada treino, ele cor-
re de 13 a 19 km.

A DEMOGRAFIA
EM MUDANÇA

Estudo concluído pela Organização
das Nações Unidas – ONU, em
dezembro de 2004, aponta que a
presença dos mais idosos será uma
das principais tendências demo-
gráficas mundiais. O relatório estima
que a população da terra deverá
atingir 6,5 bilhões de pessoas em
2005 e poderá se estabilizar quando
alcançar 9 bilhões de habitantes, por
volta do ano de 2050.

Desde o século passado, a proporção
de pessoas acima de 60 anos vem

tendo um aumento expressivo, que
continuará a se acelerar no século
XXI. Em 2001, esta população já
havia atingido o total de 600 milhões
de pessoas, cerca de três vezes mais
que há cinqüenta anos. Em 2050,
este contingente deverá chegar a 2
bilhões, triplicando novamente esse
número. Globalmente, este grupo
está crescendo a 1,9% ao ano, em
velocidade bem mais rápida do que
a população como um todo. A idade
média da população mundial subirá
consideravelmente nos próximos 45
anos, passando de 26 para 37 anos.
Tais mudanças demográficas deve-
rão provocar profundos impactos

Estudo concluído pela Organização das Nações Unidas – ONU, em dezembro de 2004, aponta que a
presença dos mais idosos será uma das principais tendências demográficas mundiais.✲
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econômicos e sociais.

Ainda segundo o relatório da ONU,
a relação entre pessoas em idade de
trabalho (16 a 65 anos) e as acima
deste limite está caindo rapidamente.
Hoje é de um para nove e chegará a
apenas um para quatro em 2050. Isso
trará importantes implicações para os
sistemas de previdência social,
especialmente naqueles países em
que os atuais trabalhadores pagam
pelos benefícios dos aposentados.

Outros estudos contemporâneos
indicam que a expectativa de vida nos
últimos 300 anos mais do que
dobrou. Por volta de 1.700 eram de
apenas 30 anos e hoje supera 77 anos,
nos países mais desenvolvidos.
Estima-se que uma criança que nasça
em 2005 tenha o potencial de che-
gar aos 100 anos e que pelo menos
uma em duas consiga chegar a esta
idade.

Um outro fenômeno é a queda da
diferença da expectativa de vida en-
tre os países desenvolvidos e os
menos desenvolvidos. Em 50 anos,
essa diferença reduziu-se de 25 para
12 anos.

O aumento do número de idosos é
conseqüência de muitos fatores que
elevaram substancialmente a lon-
gevidade, fruto de um conjunto
amplo de melhorias pelas quais o ser
humano vem sendo beneficiado.
Pode-se mencionar, por exemplo,
que as condições de vida em geral
foram progressivamente se aperfei-
çoando, seja na alimentação, higiene
e saneamento, seja na evolução da
medicina, capaz de prevenir, diag-
nosticar e curar como nunca. Surgi-

ram novas vacinas, antibióticos,
remédios de última geração, trans-
plantes e agora a terapia genética e
de células-tronco.

NOVAS TENDÊNCIAS

Pesquisa promovida pelo HSBC
sobre o Futuro da Aposentadoria,
publicada em 23.05.05, traz impor-
tantes informações sobre as tendên-
cias quanto à terceira idade e
aposentadoria. Foi realizada em 10
países e território envolvendo 11.453
indivíduos acima de 18 anos, abran-
gendo quatro continentes. Além do
Brasil, o estudo incluiu os EUA,
França, Reino Unido, China, Índia,
Japão, Canadá, México e Hong Kong
– que representam juntos a metade
da população mundial. Esta pesquisa
trabalhou com amostras significativas
e chegou a conclusões importantes:

Há uma nova visão sobre a
vida na velhice. Esta etapa é
agora vista como um tempo

de oportunidade e reinvenção, ao
invés de descanso e relaxamento. Em
todo mundo, mais pessoas querem
que suas aposentadorias incluam
períodos de trabalho, educação e
lazer. Em sete países este foi consi-
derado o modelo ideal, mas foi o
Brasil que apresentou a maior
preferência por este estilo de vida,
seguido da França e Japão.

Definições tradicionais de ida-
de avançada são vistas como
fora de moda e muitas pes-

soas têm uma atitude positiva para
com a terceira idade. A visão de
quando começa a velhice tornou-se
bem mais individual. Se para uns ela

começa aos 60 anos, para outros
inicia-se aos 85. O parâmetro mais
significativo para se sentir velho é o
nível de energia e disposição de cada
um, que não é, naturalmente, o mes-
mo para todos.

Há uma rejeição global para
a aposentadoria compulsória.
Acredita-se que os emprega-

dos deveriam ser capazes de conti-
nuar a trabalhar em qualquer idade,
desde que consigam fazer bem o seu
trabalho. Consideram que restrições
baseadas em idade impedem a vida
ativa que eles gostariam de ter no
futuro.

O papel da família está mu-
dando. Futuras gerações po-
dem não receber o cuidado e

o apoio financeiro que esperam de
suas famílias.

As pessoas se sentem respon-
sáveis por escolher o melhor
estilo de vida quando se apo-

sentarem e não recebem apoio sufi-
ciente das empresas e dos governos
para tal.  Estes, pelo contrário, ainda
determinam a aposentadoria com-
pulsória, sem levar em conta as novas
aspirações das pessoas.

UM NOVO OLHAR
PARA A VELHICE E A
APOSENTADORIA

A pesquisa do HSBC, além das ten-
dências comuns mencionadas,
aponta haver particularidades rele-
vantes entre os pesquisados.

Os brasileiros consideram a velhice
como um tempo de desaceleração,
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proximidade da família, parentes e
amigos. Esperam apoio significativo
dos filhos. Consideram a religião e a
saúde muito importantes, mas so-
mente alguns se preocupam em ter
dinheiro suficiente, fazendo muito
pouco planejamento. Neste quesito,
fomos o penúltimo na lista da pes-
quisa, só ganhando dos japoneses.

Os franceses consideram a velhice
um tempo de sonhos e aspirações,
mas também de preocupações. Te-
mem se tornar um peso para suas fa-
mílias e que o governo irá falhar no
fornecimento de benefícios. Apesar
disso, fazem muito pouco na prepa-
ração de sua aposentadoria. Só ga-
nham do Brasil e do Japão.

Os japoneses acreditam em poder
trabalhar até idade avançada e cus-
tear suas próprias despesas. Ao con-
trário do que normalmente se acre-
dita, a pesquisa revela que são os
japoneses que têm a visão mais ne-
gativa sobre os mais velhos, no que
se refere à percepção de que eles me-
recem respeito e de que são dotados
de sabedoria.

Os americanos tiveram a visão mais
positiva da terceira idade e os cana-
denses foram o número um em pla-
nejamento, com 96% da população
tomando ações concretas diante do
futuro. Ambos são países com forte
tendência na preparação e formação
de reservas.

Um fenômeno mundial que se
observa é a crescente participação
dos idosos em ONGs e associações,
sejam esportivas, sociais, religiosas
etc. Na França, entre 1973 e 1999,
o número de pessoas, com mais de

60 anos, que atuam em alguma ativi-
dade associativa, mais do que do-
brou, passando de 22,5% para 47%.
Muitos profissionais aposentados
passaram a se dedicar a atividades
beneficentes, contribuindo para
reduzir as diferenças socioculturais,
substituindo a socialização profis-
sional pela associativa.

OPORTUNIDADES
DA NOVA
DEMOGRAFIA

As empresas precisarão saber tirar o
melhor proveito da mudança demo-
gráfica. A criatividade será o limite
na busca de tornar a empresa muito
mais veloz e flexível, independente.

O envelhecimento da população
trará um novo desafio às empresas.
Não serão apenas os seus cola-
boradores que ficarão mais idosos,
mas também seus clientes, forne-
cedores, investidores e acionistas.
Haverá, portanto, uma nova dinâ-
mica nesse relacionamento, tra-
zendo consigo maiores desafios e
oportunidades.

Se o mercado envelhece, o perfil
dos consumidores se altera. Abrem-
se perspectivas de novos serviços
e produtos que precisarão ser
criados, levando-se em conta as
novas tendências e aspirações.
Como aproveitar este público cada
vez mais numeroso, que detém
razoável poder aquisitivo, disponi-
bilidade de tempo, mobilidade
para viajar, desejo de vivenciar
novas experiências e de buscar um
estilo de vida mais saudável,
produtivo e com mais lazer?

Se o mercado envelhece, o
perfil dos consumidores se
altera. Abrem-se perspectivas
de novos serviços e produtos
que precisarão ser criados,
levando-se em conta as
novas tendências e
aspirações.

✲
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Afinal, como o mundo das empresas
trata hoje a questão etária? Será que
estamos levando em conta as dife-
renças de idade quando se concebe
um produto ou serviço? Precisamos
reconhecer que jovens, adultos e
mais velhos não consomem da mes-
ma forma, não cultivam os mesmos
interesses e não se comportam da
mesma maneira. Contudo, muitas
vezes acabam tendo que comprar
exatamente o mesmo, não por de-
sejo, mas por absoluta falta de
opção.

Há muitas diferenças no compor-
tamento que variam conforme a idade

do consumidor. O idoso de amanhã
nada terá a ver com o idoso de hoje e
menos ainda com o de ontem. Estas
diferenças, se bem analisadas,
poderiam ser transformadas em
oportunidades. Bastaria se criar
produtos e serviços voltados para as
singularidades e dinâmicas de cada
fase da vida.

É só examinar o universo do que hoje
é oferecido e ver o potencial de ne-
gócios que pode ser aproveitado. A
dificuldade talvez ocorra porque
ainda estamos impregnados de um
modelo mental do passado, em que
ser idoso era sinônimo de pouca

mobilidade, riscos de doença e
excessivo conservadorismo. Hoje
temos idosos de espírito jovem, com
consciência maior sobre sua saúde
e que adotam um posicionamento
ativo consigo mesmo e nas suas
interações com as comunidades.
Assim, cabe perguntar, como deve-
riam ser elaborados produtos sob
medida para este público? Por
exemplo, como deveriam ser os pro-
jetos de apartamentos, programas de
lazer, pacotes turísticos, produtos
financeiros etc?

Ao contrário do passado, é só olhar
nas ruas, parques e clubes o número

Assim, cabe perguntar, como deveriam ser elaborados produtos sob medida para este público? Por
exemplo, como deveriam ser os projetos de apartamentos, programas de lazer, pacotes turísticos,
produtos financeiros etc?

✲
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expressivo de pessoas idosas que fa-
zem atividade física. É natural que
quando viajam se interessem por
hotéis que favoreçam a continuidade
de sua prática esportiva, como aca-
demia de ginástica (fitness center).

No entanto, ainda imperam os pro-
dutos e serviços padronizados, sem
fazer qualquer diferença etária. Po-
de-se justificar a mesmice das ofertas
que ignoram as diferenças de idade
dizendo-se que se privilegiou o
padrão com apenas a perspectiva de
um casal ou família. Porém, esta pre-
missa perde seu sentido na rápida
mudança pela qual passa o sistema
social, já que muitos entram para a
terceira idade sozinhos, viúvos,
descasados e até mesmo solteiros.

Empresas que, internamente, discri-
minam o idoso podem não conseguir
levar para seus produtos qualquer
diferencial que reforce a sua atrativi-
dade para esse público consumidor
cada vez mais numeroso. É possível
imaginar que o perfil etário na
empresa tenha de acompanhar o
perfil dos seus stakeholders, até
mesmo para que ela possa ficar mais
sensível às suas necessidades e poder
transformá-las em oportunidades de
negócio.

Adicionalmente, as organizações
tenderão a ser mais exigidas no exer-
cício da sua responsabilidade social,
onde a presença da diversidade,
acompanhando o tecido social, seja
um dos focos de atenção dos forma-
dores de opinião e de fundos de
investimentos voltados para o desen-
volvimento sustentável. Até mesmo
aquela empresa, que, desde as suas
origens foi essencialmente constituída
de jovens, terá de imaginar um
melhor balanceamento de idades
entre a sua equipe. Caso contrário po-

Empresas que, internamente, discriminam o idoso podem
não conseguir levar para seus produtos qualquer
diferencial que reforce a sua atratividade para esse
público consumidor cada vez mais numeroso.

✲
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de correr o risco do distanciamento
mercadológico e de se tornar uma
velha empresa de jovens. E qual
empresa estará disposta a descon-
siderar o segmento dos idosos,
sabendo que ele é o que mais vai
crescer, que é dotado de considerável
poder de consumo e com muitas
necessidades específicas que podem
ser atendidas?

UMA NOVA
DINÂMICA
NA GESTÃO

Uma questão relevante será o desafio
da empresa em cuidar da sua reno-
vação permanente e de administrar,
adequadamente, a carreira dos mais
jovens. Estes serão indispensáveis,
como sempre foram, para impulsio-
nar as mudanças, a partir de sua forma
original de olhar e de seu forte desejo

para realizar. Como evitar que se
frustrem, se não houver espaço para
avançar e progredir? Como gerenciar
sua ansiedade e pressa para que tudo
aconteça rapidamente?

Este é um problema que nunca vi-
vemos com tal intensidade, cuja so-
lução vai demandar uma ação ino-
vadora, a qual passa por uma nova
dinâmica no relacionamento entre os
mais novos e os mais velhos.

Esta relação precisará ser revista e
intensificada, buscando-se alterna-
tivas que vão além do desenho atual
da maioria das empresas. Muitas
destas utilizam-se de uma estrutura
hierárquica que acaba contribuindo
para criar barreiras e distanciamentos
entre as gerações. Os mais jovens
começam, geralmente, em funções
mais simples, enquanto os mais
velhos ocupam posições de maior

destaque. As possibilidades verticais
de convivência são muito mais
difíceis, de forma que os mais
qualificados e experientes acabam
não apoiando suficientemente a
formação dos novos quadros.

Para quebrar este modelo, pode-
ríamos imaginar que as organizações,
até mesmo para responder, rapida-
mente, às demandas do mercado
competitivo, vão precisar mais e mais
trabalhar por projetos. Por natureza,
eles têm início, meio e fim. Tais
projetos, para atingir os seus objetivos,
precisam contar com uma orga-
nização mais horizontal e flexível,
baseada no trabalho de equipe, que
aproxima e intensifica as relações.

Os projetos podem viabilizar su-
cessivas oportunidades de partici-
pação e integração de grupos com
idades diferentes. Bem coordenados,

Muitas empresas utilizam-se de uma estrutura hierárquica que acaba contribuindo para criar barreiras e
distanciamentos entre as gerações.✲
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podem se tornar centros de apren-
dizado e conhecimento. Propor-
cionam a oportunidade para os jovens
participarem ativamente, expressarem
suas opiniões, testarem suas idéias e
serem percebidos pelo seu valor.
Podem ser transformados em
verdadeiras incubadoras de jovens
talentos e de inspiração e renovação
dos mais velhos.

Trabalhando juntos em projetos dife-
rentes, cada um exprime suas forças
e complementaridades. A impetuo-
sidade juvenil e o bom-senso adulto,
a criatividade de um e o pragmatismo
do outro, a pressa e a velocidade, o
que fazer e o como fazer, o curto pra-
zo e o longo prazo, o resultado finan-
ceiro e o resultado sustentável.

Além disto, os mais velhos podem
contribuir na formação e orientação
dos mais jovens, atuando como edu-
cadores e mentores. Assim, cabe
àqueles ouvir e entender as aspirações
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destes, buscar caminhos para colocar
suas idéias em movimento, estimular
iniciativas e aceitar os erros
decorrentes do aprendizado, desafiar,
avaliar e reconhecer os avanços, para
depois iniciar um novo ciclo de
desafios e realizações.

Esta dinâmica virtuosa será mais bem-
sucedida se houver uma nova cultura
empresarial que estimule as trocas
entre as gerações. Cabe pensar em
novas relações de trabalho com as
pessoas que se aposentam e detêm
conhecimento e sabedoria. Elas
poderiam continuar, de uma outra
forma, adicionar valor, seja como
mentores e educadores de jovens,
atuando agora como prestadores de
serviços.

E algumas ferramentas poderão ser
ajustadas para incentivar, reconhecer
e recompensar a troca entre gerações.
Pesquisas, grupos focais e painéis de
debates poderiam ser conduzidos para

entender expectativas e tendências de
ambos os grupos. Os indicadores de
gestão poderão ser ampliados para
medir os avanços e ampliar o escopo
dos resultados esperados.

Com esta ação será possível aproveitar
a diversidade das gerações para
transformá-las em verdadeiras forças
competitivas, preparando a empresa
para esta nova era da maturidade, onde
teremos um novo ciclo de vida de
consumidores, ávidos por produtos e
serviços que atendam aos seus sonhos
e necessidades.

Cabe pensar em novas relações de trabalho com as pessoas que se aposentam e detêm conhecimento e sabedoria.✲
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