
A f orça dos
quarentòes
N a TW Transportes, em

Carazinho, a 300 quilô-
metros de Porto Alegre,
pelo menos um terço
dos 112 motoristas da

empresa já passou dos 45 anos de idade.
Não se trata de um processo de envelhe-
cimento do quadro funcional — mas de
critérios que a TW, com faturamento anual
de 65 milhões de reais, vem utilizando pa-
ra a contratação de seus motoristas. "No
recrutamento, sempre damos preferência
para pessoas com mais experiência", diz
Ana Paula Schmitz, diretora administra-
tiva da TW Transportes.

Por trás dessa política há uma razão
prática — as estatísticas da transportado-
ra revelaram que esses profissionais mais
maduros tendem a envolver-se menos em
acidentes nas estradas. Nos últimos três
anos, a TW registrou seis acidentes. Em
apenas dois os motoristas tinham mais de
45 anos. "A maturidade leva esses profis-
sionais a ser mais responsáveis e compro-
metidos com as normas de funcionamen-
to e segurança da empresa", diz Alexandre
Krümmel, gerente de frota da TW. "Eles
adotam uma direção mais defensiva, o que
os torna bons profissionais para o trans-
porte de cargas." O que poderia ser visto
como desvantagem para os motoristas
com idade mais avançada — a dificulda-
de em trabalhar com as novas tecnologias
que os modernos caminhões trazem — é
resolvido com cursos adequados a eles.
"O custo com treinamento nessa faixa etá-
ria é maior, mas os resultados compen-
sam", diz Ana Paula.

Assim como a TW, outras pequenas
e médias empresas, principalmente das
áreas de comércio e serviços, estão per-
cebendo que pode ser vantajoso contra-
tar funcionários mais maduros para de-

Os bons resultados
que muitas pequenas e
médias empresas colhem
ao preferir contratar
funcionários mais velhos
para exercer
determinadas funções
Aríete Lorini

terminadas funções. Essa estratégia ten-
de a dar mais resultados em atividades
que dependem de credibilidade, empa-
tia, relacionamento, liderança e comuni-
cação. Tomam a dianteira no processo
empresas dos ramos de transportes, ho-
telaria, segurança, educação, limpeza, ven-
das imobiliárias e saúde. Muitas vezes, es-
sas companhias acabam se beneficiando
de trabalhadores que já passaram por
grandes empresas e trazem consigo uma
experiência importante para ajudar a des-
lanchar negócios que dependem muito
do fator humano. "Um trabalhador ma-
duro e bem preparado pode ser um fator
de diferenciação para uma pequena ou
média empresa", diz o consultor em re-
cursos humanos Aguinaldo Neri. Segun-
do Neri, em hotéis, por exemplo, a pre-
sença de funcionários mais velhos con-
fere um clima acolhedor. Em transações
imobiliárias, eles também podem trans-
mitir certa sensação de segurança aos
clientes mais jovens, que muitas vezes es-
tão adquirindo o primeiro imóvel.

Essas pequenas e médias empresas in-
teressadas em funcionários mais velhos
estão acompanhando uma tendência ob-
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servada em mercados mais maduros do
que o brasileiro. Inspirada em supermer-
cados americanos e europeus, desde 1999
a rede de supermercados gaúcha Imec,
em Lajeado, a 114 quilômetros de Porto
Alegre, adotou a política de contratar pes-
soas com mais de 40 anos de idade para
funções que exigem contato direto com
o público. "Tivemos ótimos resultados",
diz Eunice Rotta Bergesch, presidente do
Imec. "Os profissionais mais maduros
têm maior empatia com os fregueses, dão
dicas, trocam experiências e ajudam a
torná-los fiéis." A rede possui 15 lojas es-
palhadas pelo Rio Grande do Sul e em-
prega 955 funcionários, sendo que mais de
15% ultrapassaram a barreira dos 40 anos.
Esses profissionais são utilizados nas
áreas do supermercado em que é preci-
so interagir com os clientes, como pa-
daria, fiambreria e caixas.

A experiência do Imec demonstra
que, além de ajudar a cativar os con-
sumidores, os profissionais mais madu-
ros apresentam comprometimento em
vestir a camisa da empresa. Em relação
aos mais jovens, por exemplo, eles faltam
43% menos no trabalho. "Eles se ausen-

tam apenas quando realmente têm ne-
cessidade", .diz Eunice.

A experiência de grandes empresas no
exterior indica que a prática da TW e da Imec
em valorizar a maturidade dá resultados. As
maiores redes de supermercados inglesas—
Asda, Tesco e Sainsburys—há tempos vêm
colhendo os benefícios de contratar funcio-
nários com mais idade. Na Asda, por exem-
plo, em lojas onde a proporção de trabalha-
dores maduros é grande, as taxas de absen-
teísmo chegam a ser menos de um terço da
média da rede. E na locadora de carros ame-
ricana Avis são os trabalhadores mais ido-
sos os menos contemplados com multas e
acidentes de trânsito. Em empresas euro-
péias e americanas, o emprego de profissio-
nais mais maduros começou, em parte, co-
mo conseqüência do envelhecimento da po-
pulação. Como por aqui não há, ainda, di-
ficuldade de encontrar jovens no mercado,
cabe ao empreendedor fazer essa escolha. •
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