
A simpatia e o carisma dos ido-
sos também estão atraindo em-
presas interessadas em estreitar
o relacionamento com o seu
cliente. O Grupo Pão de Açúcar
criou, em 2004, o “Programa da
Terceira Idade” para contratar
pessoas com mais de 55 anos.
Basta entregar um currículo em
qualquer loja do grupo ou preen-
cher um cadastro no site:
http://www.grupopaodeacucar.
com.br

“Nem todos têm experiência.
Muitas das senhoras que atuam
como consultoras nas lojas, por
exemplo, são donas de casa. Elas
orientam os clientes sobre qual é
o melhor produto de limpeza ou
molho para fazer determinados
pratos”, comenta a gerente de re-
cursos humanos do grupo, Van-
dreia Oliveira. Os idosos tam-
bém ocupam funções como cai-

xas e empacotadores. “São ativi-
dades que exigem mais contato
com o cliente e eles são muito
dispostos e gostam de dar mais
atenção”, diz.

O operador de supermercado
Chin Ko Ghien, de 61 anos, en-
trou na rede em janeiro deste
ano. Soube da vaga por um anún-

cio. “Já trabalhei em caixa de mi-
ni mercado e resolvi me candida-
tar”, diz. Ghien ainda não é apo-
sentado. Faltam quatro anos pa-
ra completar o tempo de serviço
exigido por lei – 35 anos para ho-
mens e 30 para mulheres.

“Pretendo continuar traba-
lhando até depois de me aposen-

tar. Gosto do contato com os jo-
vens e da nossa troca de expe-
riências”, comenta.

Outra empresa que criou um
programa específico para a con-
tratação desse público foi a Piz-
za Hut. Cerca de 10% do quadro
de funcionários são da terceira
idade. Desde 2003, a rede busca
candidatos com mais de 60 anos
para a área de atendimento.
“Mas já há profissionais na super-
visão e na gerência. Eles têm o
mesmo plano de carreira dos ou-
tros funcionário da empresa”,
conta a gerente de recursos hu-
manos, Daniella Cristina.

A recepcionista Dora Garcia,
de 61 anos, está na rede há três
anos. Todos os dias ela capricha
na maquiagem e no penteado pa-
ra receber os clientes na porta da
loja de Pinheiros e levá-los até a
mesa. “Gosto de me arrumar e
de conversar com as pessoas. É
gratificante fazer algo que gosto
e ainda ganhar por isso”, diz.

Por fazer parte do programa,
Dora tem o horário mais flexível
do que os demais funcionários.
Ela trabalha quatro horas por
dia, das 11 horas às 15 horas. “Al-
guns preferem trabalhar mais ho-
ras, mas eles escolhem o tempo
de serviço”, conta a gerente de
RH. Para se candidatar, basta en-
tregar o currículo em uma das
lojas da rede ou se inscrever no
site: www.pizzahutsp.com.br.

Reportagem de capa

Maturidade e simpatia são
qualidades de profissionais

Idosos voltam ao mercado de trabalho
Falta de mão de obra qualificada e amplo conhecimento técnico na sua área de atuação vem tornando esse público mais atrativos
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Os idosos estão voltando ao mer-
cado de trabalho com tudo. Pes-
quisa feita pela consultoria de re-
cursos humanos Hays, aponta
que 20% das companhias contra-
tam profissionais aposentados.
Desse total, 75% para cargos téc-
nicos, 33% para a diretoria e 28%
para a gerência. O motivo: falta
de mão de obra qualificada, redu-
ção de custos e, principalmente,
amplo conhecimento técnico.

“É comum as empresas, por
questões estratégicas, optarem
por trocar dois profissionais ju-
niores por um sênior, que trará
mais expertise para o negócio.
Principalmente quando a com-
panhia passa por um período de
contenção de gastos e que preci-
sa dar uma guinada no merca-
do”, comenta o gerente de exper-
tise da Hays, André Magro.

Segundo o especialista, princi-
palmente as áreas técnicas co-
mo de engenharia e de finanças e
comercial estão bastante interes-
sadas nesse público. Magro esti-
ma que o mercado ficará ainda
mais aquecido para os profissio-
nais com mais de 60 anos nos
próximos oito anos por causa do
aumento da demanda.

“Com a situação econômica fa-
vorável ao Brasil, muitas empre-
sas estão trazendo novos proje-
tos para o País. E são projetos de
longo prazo, que necessitam de
mais gente. E mesmo com o volu-
me de profissionais que se forma
todos os anos nas universidades,
haverá um déficit de mão de
obra. Por isso, os aposentados e
seniores serão muito requisita-
do. Além de dominarem perfeita-
mente a sua área, trazem resulta-
dos imediatos à corporação. Mui-
tos, inclusive, voltam ao merca-
do como consultores”, diz.

É o caso do contabilista da
FBM Consulting, Osvaldo Cesa-
rino, de 59 anos. Aposentado há
seis anos, ele investiu em uma
consultoria própria nos primei-
ros anos de “liberdade” e depois
foi convidado pela empresa para
voltar ao mercado de trabalho
em 2011. Hoje, ele presta consul-
toria para os clientes da FBM e
cumpre uma carga horária de oi-
to horas por dia.

Atividade. “Gosto de ficar ati-
vo. Tenho experiência e muito
gás para queimar. Já trabalhei 12
horas por dia. Para mim o que
faço hoje é tranquilo. É uma for-
ma de complementar a minha
renda mensal – afinal todos sa-
bem do encolhimento dos salá-
rios com a aposentadoria – e me
manter ocupado”, ressalta.

Outro que não quer trocar a
vida corporativa por nada é o
consultor de recursos humanos
da BDO RCS Nelson Moschetti,

de 68 anos. Aposentado há 16
anos, teve pouco tempo de des-
canso antes de ingressar na em-
presa em 2001. Desde então, de-
dica boa parte do seu dia a desen-
volver projetos de gestão para os
clientes da empresa. “Meu xodó
é o treinamento gerencial que
ofereço para profissionais que
ocupam cargos de chefia. Afinal,
todo chefe precisa saber geren-
ciar uma equipe”, comenta.

Para ele, além do complemen-
to salarial, trabalhar é uma for-
ma de se manter “antenado” e
aprender. “Nunca podemos acre-
ditar que não temos mais nada
para conhecer. É muito gratifi-
cante ensinar aos jovens e trocar
experiências com eles. Já apren-
di muita coisa e vou continuar
aprendendo”, diz.

Na opinião da vice- presidente
da Associação Brasileira de Re-

cursos Humanos (ABRH), Elai-
ne Saad, vários fatores vêm con-
tribuindo para o retorno de pes-
soas com mais de 60 anos ao mer-
cado de trabalho. O primeiro, se-
gundo ela, é a escassez de mão de
obra. “Há profissionais no mer-
cado, mas não com o domínio
técnico e de gestão deste públi-
co. Com a velocidade que as coi-
sas estão caminhando, não há
tempo suficiente para formar

pessoas e atender o mercado.”
Outro ponto favorável é a as-

censão meteórica da geração Y,
que vem assumindo cargos de
chefia. “Eles não têm a vivência
necessária para ocupar certas po-
sições. E muito da experiência
profissional que temos é do co-
nhecimento de vida. As empre-
sas perceberam isso e trouxe-
ram profissionais mais maduros
também para cargos de chefia pa-
ra conseguir um equilíbrio”.

De acordo com Elaine, o mer-
cado também vem abrindo opor-
tunidades para cargos antes ocu-
pados apenas por jovens como
caixas e atendimento. “São pes-
soas maduras e que gostam de
lidar com pessoas. Principalmen-
te a simpatia e a atenção especial
que eles dão ao cliente vêm sen-
do apreciada pelas companhias,
que necessitam de profissionais
com esse perfil.”

Para a diretora da consultoria
de recursos humanos Solução
Labor, Suyen Miranda, “os ido-
sos serão a bola da vez do merca-
do de trabalho”. “Temos percebi-
do uma procura considerável
por esses profissionais, princi-
palmente em áreas técnicas e de
relacionamento com o cliente.”

Suyen acredita que o interesse
pelos idosos começou com a ne-
cessidade de inclusão social. Se-
gundo ela, quando as empresas
começaram a contratar profis-
sionais com necessidades espe-
ciais, por determinação da justi-
ça, perceberam que precisavam
de pessoas para conduzi-las no
ambiente corporativo. Durante
o processo seletivo, observaram
que os idosos tinham um desem-
penho melhor do que os candida-
tos com menos de 30 anos. “As
empresas começaram a perce-
ber que eles traziam mais resulta-
do no atendimento, no ponto de
venda e nas áreas técnicas.”

A diretora ainda comenta que
um estudo feito no setor da cons-
trução civil apontou a necessida-
de de se trazer profissionais de
engenharia de volta ao mercado.
“Eles conhecem as técnicas que
foram feitas antes do advento do
computador. Sabem montar na
mão um desenho de um mapa
esquemático, de um sistema, de
uma planta. E isso vem sendo va-
lorizado no mercado.”

Sinergia. Ghien gosta da troca de experiência com os jovens

Simpatia. Dora sempre apreciou trabalhar com o público

Conhecimento. Para Moschetti, a maior vantagem de ainda estar na ativa é a possibilidade de continuar aprendendo

Companhias que querem
melhorar atendimento ao
cliente começaram a
contratar funcionários
da terceira idade

● Na ativa

● Valorização

OSVALDO CESARINO
CONSULTOR DA FBM
“Gosto de ficar ativo. Tenho
experiência e muito gás para
queimar. Já trabalhei 12 horas
por dia. Pra mim o que faço hoje
é tranquilo. É uma forma de,
também, complementar a minha
renda mensal”

ANDRÉ MAGRO
GERENTE DE EXPERTISE DA
CONSULTORIA DE RH HAYS
“É comum as empresas, por
questões estratégicas, optar por
trocar dois profissionais juniores
por um sênior, que trará mais
expertise para o negócio”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 mar. 2012, Caderno E, p. 5.




