




vem com a experiência dos mais
velhos. "O clima organizacional
melhorou. Assim como a ima-
gem da empresa junto aos clien-
tes", destaca.

Idade certa
O bom desempenho das pes-

soas com mais de 60 anos nos
postos de trabalho não surpreen-
de o médico geriatra do Centro
de Envelhecimento Saudável do
Hospital Alemão Oswaldo Cruz,
Francisco de Brito. "O limite pa-
ra um idoso continuar exercen-
do uma função laborativa é o da
sua capacidade funcional física
e psíquica, e não a idade da sua
certidão de nascimento. É na-
tural que, a partir dos sessenta
anos as pessoas acumulem algu-
mas perdas físicas relacionadas
ao processo de envelhecimento
normal, mas, se a pessoa conse-
gue manter uma vida de trabalho
satisfatória, o processo de enve-
lhecimento pode ser bem-suce-
dido", explica.

Brito ressalta que, quanto an-
tes o mercado se adaptar a con-
tratar pessoas de idade superior
a 60 anos, mais o mercado irá se
desenvolver. Segundo dados do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), em 2004, um
terço dos idosos brasileiros se
encontrava ativo no mercado de
trabalho. No total, a população
de idosos representa um con-
tingente de 17,6 milhões de pes-
soas com mais de 60 anos e, de
acordo com estimativa do IBGE,
nos próximos 20 anos essa po-
pulação deverá quase que do-
brar, chegando a 32 milhões de
idosos. "Com isso, o mundo das

relações trabalhistas terá obri-
gatoriamente que lidar com esta
realidade populacional do País e
encontrar os meios de incluí-los,
mais por necessidade de uso de
uma mão-de-obra do que pelo
resgate da importância do papel
social e cultural dos idosos na so-
ciedade", diz.

Experiência
A gerente de treinamento do

parque de diversão Hopi Hari,
Márcia Martinelli Matheus, des-
taca a atuação dos colabores ido-
sos em algumas áreas. "Como a
maioria de nossas funcionários
já foi mãe, elas sentem-se à von-
tade no 'Mamadero', local onde
as mamães podem amamentar,
trocar ou colocar seus filhos pa-
ra descansar", diz. A idéia de con-
tratar colaboradores na melhor
idade nasceu junto ao Hopi Hari,
em 1999. "Hoje, temos 10% de
nosso quadro formado por pes-



soas com mais de 60 anos", com-
plementa Márcia.

No Instituto Butantã, a boa co-
municação das 'meninas', como
o diretor do museu biológico,
Giuseppe Porto, se refere às três
monitoras que têm entre 60 e 70
anos, rende elogios dos visitan-

tes do museu desde 2001, quan-
do o cargo de monitor foi criado
e o instituto optou pela escolha
de funcionários "experientes".
"Recebo e-mails de gente que
gostou do atendimento delas. A
falta de conhecimento técnico é
substituída pela experiência de
vida", diz.

O projeto-piloto para a con-
tratação de funcionários com
mais de 55 anos do Grupo Pão
de Açúcar teve início em 1997.
Hoje, a empresa tem cerca de
1500 funcionários neste perfil.
"Começamos a observar nossos
antigos funcionários envelhe-
cendo dentro da empresa e man-
tendo sua capacidade, muitas
vezes tendo a maturidade como
aliada no campo profissional.
Então pensamos como podería-
mos trocar experiências com es-
sa faixa etária", diz a diretora exe-
cutiva de recursos humanos do
grupo, Maria Aparecida Fonseca.

Enquanto alguns investem,
outros lucram na medida em que
exploram idosos. Há uma série
de estratégias, e as mais comuns
estão ligadas à informalidade. O
abuso aos idosos está em ativi-
dades cotidianas. Eles recebem
de R$ 5 a 10 por dia para exercer



atividade como "homens-placa"
ou "homens-sanduíche" para fi-
car o dia inteiro em pé com uma
placa pendurada no pescoço
com propagandas nos centros
das grandes capitais, ou para
alugar locais em filas de bancos e
do INSS, por exemplo. Sem car-
teira assinada, sem benefícios e
com baixos salários, essas ativi-
dades ilícitas expõem o idoso e
violam os diretos do estatuto ao
idoso (Lei 10.741/03). De acordo
com o artigo 26 da Lei, o idoso
tem direito ao exercício de ati-
vidade profissional, respeitadas
suas condições físicas, intelectu-
ais e psíquicas.
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