
Descanso não é mais o objetivo de quem desfruta do benefício 
Henrique Moraes 
 
Censo apontou que 19% dos aposentados no Brasil retornaram ao mercado de trabalho e que 
pessoas com mais de 50 anos no mercado de trabalho eram 21,5%. 
  
Após 35 anos de dedicação ao trabalho o que muitos querem: “sombra e água fresca”. O 
objetivo é “pendurar as chuteiras” e só pensar em não ter hora para acordar, planejar viagens 
e se dedicar aos netos, certo? Nem tanto. A aposentadoria está cada vez mais deixando de ser 
o objetivo principal da maioria das pessoas que atingem a idade para conquistar o benefício. 
Dados do Ministério do Trabalho mostram que a população com mais de 50 anos ocupava 
14,21% dos mais de 44 milhões de postos de trabalho em 2010 e preencheram mais de 20% 
das quase 3 milhões de vagas abertas.  
  
De acordo com o último Censo (2010) do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
pessoas com mais de 50 anos presentes no mercado de trabalho em 2010 era de 21,5%. Em 
2003, este grupo  representava apenas 16,7% da população ocupada.  
  
“A pesquisa do IBGE apontou ainda que 19% de aposentados haviam retornando ao mercado 
de trabalho. Com a demanda excessiva de algumas carreiras em falta, esses profissionais 
estão mais valorizados”, analisa Joyce Ajuz, coordenadora do Centro de Desenvolvimento de 
Pessoas (CPD) da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-RJ).  
  
Joyce Ajuz destaca as carreiras acadêmica, pública, jurídica e de profissionais da área 
administrativa como as mais comuns de se encontrar pessoas com idade de se aposentar 
ainda trabalhando. 
  
“Engenheiros, professores, advogados, contadores e cientistas são profissões que necessitam 
de pessoas mais experientes atuando”, opina. 
  
Adriana Silva, psicóloga e professora do curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 
do Centro Universitário Plínio Leite (Unipli), afirma que o mercado ainda se mostra 
preconceituoso e limita o acesso ou retorno do idoso. Contudo, ela avalia que esse quadro está 
mudando. 
  
“Se no passado o aposentado era visto como inválido, atualmente, as empresas percebem que 
não é interessante dispensar um colaborador qualificado que presta serviços de qualidade. Eles 
são assíduos, responsáveis e continuam investindo na carreira, ocupam funções de 
planejamento e liderança”, detalha.  
  
Milca Rabelo Colombo, de 62 anos, gerente de compras da Vulcan, multinacional de laminados 
plásticos, está aposentada há 15 anos e mesmo assim continua trabalhando na empresa.  
  
“Já são 40 anos na empresa. A questão financeira pesou na hora da permanência, mas não foi 
só por isso. Ocupo uma posição de gestão e participo de questões estratégicas. Saber que 
ainda posso contribuir com o desenvolvimento de minha equipe me motiva a ficar”, comenta.  
  
O diretor de RH da Vulcan, Kleber Rabello, afirma que existem diversos ganhos em manter um 
funcionário com idade para se aposentar. “O alto conhecimento técnico, o relacionamento 
sólido com a equipe de trabalho e o fato de o funcionário ter a sua vida pessoal estável, gera 
comprometimento com a assiduidade e a pontualidade no trabalho”, destaca Rabello. 
  
O fiscal tributário Érico Dallier, de 55, está aposentado há dois anos pela Valid S.A, empresa 
de impressos de segurança personalizados. Entretanto, continua na empresa coordenando o 
seu setor. A questão financeira foi um dos motivos, mas ele alega que estar trabalhando 
mantém sua autoestima elevada. “O trabalho é um dos combustíveis para minha 
sobrevivência. Sinto-me útil, produtivo, além de poder contribuir para o crescimento de uma 
empresa”, argumenta.  
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Na ativa aos 80 - Luiz Felizardo Barroso, de 80, está há 27 anos aposentado como advogado e 
há 12 anos do magistério superior como professor de direito. E para quem acha que ele não 
tem mais hora para acordar e pode esbanjar seu tempo com outras atividades, se engana. 
Barroso é sócio de um escritório de advocacia e é presidente de uma empresa de gestão de 
ativos.   
  
“Como sou advogado militante há 55 anos, nunca, em verdade, parei de trabalhar”, frisa. 
Barroso afirma que a questão financeira não influenciou. “Gosto de dirigir pessoas, realizar 
projetos e ser útil a mim mesmo. Sou partidário da frase: o trabalho por gosto não cansa”, 
relata.  
  
Faculdade - A Universidade Veiga de Almeida (UVA) fundou há 20 anos a Universidade da 
Terceira Idade (UNATI), na Tijuca. “A instituição tem a missão de estimular o resgate da 
cidadania e da educação para os idosos. Hoje sou subcoordenadora do curso, mas fui aluna 
por muitos anos. Sou professora de educação física e nunca me aposentei”, conta Elza de 
Souza, de 79.  
  
Uma das alunas do curso é a advogada Eloiza Ferreira, de 71, que trabalha no Ministério da 
Defesa. “Se eu parar de trabalhar vou envelhecer. Trabalhando me cuido mais”.  
  
Experiência é só uma das vantagens 
  
Julyana Felicia, gerente de RH da rede MegaMatte, afirma que há vantagens financeiras para a 
empresa que contrata idosos. “O direito à gratuidade no transporte público, prioridade nas filas 
de bancos e atendimentos e menores custos com salários reduzem custos para a empresa”, 
constata. 
  
De acordo com o médico geriatra Homero Teixeira Leite, gestor do Clube da Longevidade do 
Silvestre Saúde, em Botafogo, o idoso precisa de um tempo de trabalho mais curto. Ele diz que 
uma pessoa com mais de 65 anos não aguentam mais trabalhar em uma carga horária de oito 
horas. “Em compensação, um idoso tem mais experiência e disciplina.  Hoje em dia, muitas 
pessoas estão chegando aos 65 anos saudáveis”, avalia.   
  
José Nascimento Ricardo, de 85 anos, é professor de musicoterapia linguística (com base no 
idioma inglês) do Centro Médico Adventista Silvestre, no Cosme Velho, Zona Sul do Rio. 
Aposentado há 20 anos, ele diz que nunca parou de trabalhar. Dando aula de inglês há 68 
anos, ele relata os motivos de não parar.  
  
“O amor por minha profissão e o prazer em estar permanentemente ocupado são os principais 
motivos. Agora minha aposentadoria também paga apenas condomínio, luz, gás e telefone”, 
avalia o professor. 
  
Vaga - A Nasajon Sistemas está com uma vaga aberta para o cargo de atendente de suporte 
com preferência a pessoas com mais idade. “Este é um cargo que exige maturidade e 
equilíbrio emocional, mais encontrados em pessoas maduras”, cita Sheila Saubermann, 
gerente de RH. 
 
Fonte: O Fluminense. [Portal].  
Disponível em: < http://jornal.ofluminense.com.br/editorias/empregos-e-
negocios/aposentadora-esta-deixando-der-ser-o-principal-objetivo-das-pessoas-
qu>. Acesso em: 11 jun. 2012. 
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