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Temos vivido um momento em que as empresas
têm tido muitas dificuldades de encontrar 
pessoas qualificadas. Por isso especialistas 
são muito bem-vindos para as organizações”.
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É tarefa desafiadora compreender os labirintos da economia – uma vez que os próprios economistas dificilmente es-
tariam de acordo. Porém, se o leitor aprender os preceitos básicos, o caminho não parecerá tão árduo. O livro “Como a
economia cresce e por que ela quebra”utiliza ilustrações, humor e pequenas histórias
para acabar com o preconceito de que a economia é para entendidos, tornando acessí-
vel a todos.
O autor vai direto ao assunto ao mencionar peixes, redes, poupanças e empréstimos,
mostrando as falhas que se escondem por trás do discurso global da economia. Com
inteligência e abordagem leve, ele explica as raízes do crescimento econômico, a im-
portância do comércio, da poupança e do risco; a origem da inflação, os efeitos das ta-
xas de juros e das elevações autorizadas pelo governo, a natureza destrutiva do crédito
ao consumidor e muitos outros princípios econômicos fundamentais e largamente dis-
cutidos no mundo moderno.
Peter D. Schiff é campeão de vendas com a obra Crash Proff 2.0: How to profit from the
economic collapse e The Little Book of bull moves in bear markets. A obra em análise é o
primeiro livro escrito em parceria com seu irmão, Andrew J. Schiff, um reconhecido es-
pecialista em comunicação econômica e financeira. 

TÍTULO: Chamadas telefônicas vencedoras 
AUTOR: Art Sobczak
EDITORA: Alta Books
PREÇO: Sob consulta
NÚMERO DE PÁGINAS: 242

Com o subtítulo O guia profissional para vendas e negociações por telefone, a obra lembra que a prospecção
em busca de clientes é uma parte necessária dos negócios, mas não quer dizer que alguém tenha de ser aque-
le vendedor chato que irrita a todos. Há, na visão do autor, um caminho melhor. O livro oferece um sistema
comprovado na área, que faz sentido e gera resultados reais. Em vez de seguir ve-
lhas fórmulas e scripts cansativos que os clientes reconhecem e rejeitam “a quilô-
metros de distância”, o leitor descobrirá um método inteligente para envolver
possíveis clientes em uma conversa produtiva e que os levará a tomar uma atitude.
Sobczak construiu uma carreira proeminentemente bem sucedida em torno da
oferta de táticas e estratégias específicas para comunicações de vendas vitoriosas.
No livro em análise, ele compartilha sua experiência de mais de 25 anos, ofere-
cendo a empresários e executivos informações testadas e práticas que precisam
para fazer com que suas chamadas funcionem, abandonando de vez teorias abs-
tratas e slogans rebuscados.
Repleto de histórias reais e conversas que servem de exemplo, o livroprepara o lei-
tor para utilizar as mais recentes técnicas da engenharia social, reunir informações
para tornar suas chamadas inteligentes e despertar interesse em apresentações .

Aposentados 
estão retornando 
ao mercado de 
trabalho

APOSENTADOS - Pesquisa concluiu que a manutenção de profissionais mais 
experientes é a saída para a escassez de mão-de-obra especializada que afeta o país

ANA LÚCIA CARVALHO
APOSENTADA E SECRETÁRIA EXECUTIVAS

Não vejo desvantagem nenhuma em retornar. Posso dizer que 
adquiri novos conhecimentos e que é sempre bom manter o 
cérebro em movimento. Parar faz a vida parecer monótona 
e a depressão pode vir”
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L
evantamento elabo-
rado pela HAYS Re-
cruiting Experts
Worldwide - empre-
sa especializada em

recrutar para média e alta ge-
rência - apontou que 20% das
empresas contratam profis-
sionais já aposentados para
voltarem ao mercado de tra-
balho. O estudo concluiu que
50% dessas contratações
acontecem em função da ne-
cessidade de mão-de-obra es-
pecializada, com vivência na
área de atuação e experiência
em projetos específicos. 

O diretor do Emprego Cer-
to – site de classificados de
currículos e de empregos do
UOL – Luiz Eduardo Pagnez,
acredita que as empresas po-
dem se beneficiar com a ex-

periência que esses profis-
sionais têm, além de tende-
rem a ser mais comprometi-
dos e responsáveis também.
“Temos vivido um momento
em que as empresas têm tido
muitas dificuldades de en-
contrar pessoas qualificadas.
Por isso especialistas em
áreas com forte demanda são
muito bem-vindos para as
organizações”,  ressaltou o
consultor. 

Segundo a autora do livro
Tenha Calma, da editora Cam-
pus/Elsevier, Vera Martins, as
pessoas maduras possuem
maior equilíbrio emocional.
“A pessoa que tem mais vivên-
cia encara melhor as situações
de estresse e sabe tomar deci-
sões sem deixar o seu emocio-
nal tomar conta. Para encarar
as turbulências do mundo
corporativo, isso é importan-

te. Ajuda a criar um clima de
maior estabilidade na organi-
zação”, afirmou Vera.

O contador da Viação São
José, Rui da Silva Santos, de 59
anos, nem chegou a se desli-
gar da empresa em que traba-
lha. Por sentir-se em condi-
ções de continuar exercendo
o cargo, ele se aposentou, mas
continua na ativa. “Quando
terminou o processo da apo-
sentadoria, comuniquei aos
diretores da empresa. Eles me
propuseram continuar e eu
concordei. As vantagens de
continuar são manter-se
atualizado, ter contato com as
pessoas e um rendimento
melhor”, disse Santos.

Após quatro anos de apo-
sentadoria, Ana Lúcia Carva-
lho (63 anos) recebeu a pro-
posta de um amigo para ser
secretária executiva do Pólo
Gastronômico da Tijuca, no
Rio de Janeiro. Segundo Ana,
os motivos que a levaram a
aceitar o emprego foram o sa-
lário e a vontade de voltar ao
mercado de trabalho. “Não
vejo desvantagem nenhuma
em retornar. Posso dizer que
adquiri novos conhecimen-
tos e que é sempre bom man-
ter o cérebro em movimento.
Parar faz a vida parecer mo-
nótona e a depressão pode
vir”, opinou Ana.

Apesar do reforço na renda
mensal e da melhora na au-
to-estima, existe um lado ne-
gativo, afirmam os consulto-
res. “A aposentadoria deveria
ser um tempo para dar mais
atenção a outros aspectos da
vida como realizações de so-
nhos não relacionados à vida
profissional, estar mais tem-
po com a família, tomar mais
cuidado com a saúde e viajar.

Atividades estas que muitas
vezes acabamos não conse-
guindo dar tanta atenção du-
rante os anos mais agitados
de nossa jornada profissio-
nal”, analisou Pagnez.

O contador Rui Santos não
pensa em parar, mas preten-
de diminuir bastante as ativi-
dades com o decorrer do
tempo. “Como o valor da
aposentadoria se desvaloriza
a cada ano, aconselho aos jo-
vens que trabalhem sempre
com carteira assinada e fa-
çam uma previdência priva-
da. Assim, quando se apo-
sentarem, terão um rendi-
mento a mais e, se acharem
conveniente, não precisarão
retornar ao trabalho”, indi-
cou o aposentado. 

Os especialistas chamam
atenção para o fato de que a
terceira idade pode continuar
sendo uma fase produtiva,
mas é preciso ter o cuidado de
chegar lá com saúde física e fi-
nanceira adequadas. O merca-
do de trabalho está cada vez
mais competitivo e um apo-
sentado que queira voltar irá
encontrar vagas de emprego
com exigências cada vez maio-
res. O profissional deve se pre-
parar para isto e estar sempre
atualizado com as novidades
de sua área de atuação.

“Aqueles que queiram vol-
tar a trabalhar por questões
financeiras provavelmente
irão buscar atividades onde
sejam especialistas e possam
ter remuneração melhor. Se o
problema não for tanto fi-
nanceiro, é uma ótima opor-
tunidade para tentar mudar
de área de atuação, buscando
atividades que julgue mais
prazerosa,  onde possa ter
mais contato social  ou até
mesmo trabalhos beneficen-
tes”, sugeriu Pagnez.

“Acho que a realidade digi-
tal em que vivemos favorece
bastante os aposentados. Ve-
jo muitas pessoas que retor-
nam em posição de consulto-
ria ao invés de terem que fi-
car por 12, 14 horas dentro da
organização. Além da liber-
dade de trabalhar em casa,
traz mais qualidade de vida”,
concluiu a autora do livro Te-
nha Calma, Vera Martins.

TERCEIRA IDADE. De acordo
com o estudo Creating Jobs in
a Global Economy (criando
empregos em uma economia
global), realizado pela Hays
em parceria com o órgão de
previsão econômica Oxford
Economics, em 2030 o Brasil
terá 16,2 milhões de pessoas a
mais no grupo de indivíduos
com idade superior a 65 anos.
Esta faixa etária representará
19,7% da população econo-
micamente ativa no País.

Na mesma época, o mun-
do terá um bilhão de pessoas
com idade economicamente
ativa a mais no mercado de
trabalho. Todo esse contin-
gente estará nos países em
desenvolvimento, enquanto
nas nações desenvolvidas
haverá falta de pessoas jo-

vens para suprir a demanda
de mão-de-obra. Esse dese-
quilíbrio na oferta de talen-
tos ativos em algumas nações
e a ameaça constante do de-
semprego também são ques-
tões abordadas pelo estudo. 

O levantamento apontou a
necessidade de transferência
de profissionais entre os paí-
ses e a flexibilização das leis
de imigração. “É necessário
que uma ação coordenada se-
ja iniciada agora para preve-
nir crises no futuro, dado que
um número significativamen-
te maior de pessoas está pres-
tes a integrar a força de traba-
lho global”, apontou Martin
Dixon, diretor da HAYS Exe-
cutive para Europa continen-
tal e mercados emergentes.

O diretor-executivo da Ox-
ford Economics, Jens Thols-
trup, chama atenção para a
necessidade de pensar em so-
luções globais. “Somente as-
sim, governos e empresas
conseguirão gerar as respos-
tas para os desafios conflitan-
tes e criar a base para o em-
prego integral em uma econo-
mia mundialmente saudável”,
declarou o executivo.

A Hays apontou cinco ini-
ciativas imediatas para a mu-
dança e equilíbrio do merca-
do de trabalho global: manu-
tenção das fronteiras nacio-
nais abertas para o movi-
mento de mão-de-obra qua-
lificada; estabelecimento de
um código internacional que
facilite a migração do empre-
gado; investimento em trei-
namento e educação; criação
de oportunidades de empre-
gos no mundo em desenvol-
vimento e a manutenção de
pessoas com maior tempo no
mercado em atividade.
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20, 21 e 22 jan. 2012. Seudinheiro, p. B-12.




