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deficiência no ambiente
de trabalho.

ServiçosÍndice Debate
14 páginas

1.794 anúncios

Jeovah Braga
Meireles é uma
excessão entre
os
profissionais
pós-40 anos.
Recontratado
há um ano
pela Apsen
Farmacêutica,
ocupa um alto
cargo: “A
minha família
acha que se eu
parar eu
morro”

Quando a guinada
profissional vem aos 70 anos

RODRIGO PEREIRA

Aos 71 anos, Jeovah Braga Meireles, asses-
sor da diretoria comercial da Apsen Far-
macêutica, viaja muito e sempre acom-

panhado de seu notebook, que usa com desenvol-
tura. Apesar de estar de volta há apenas um ano
na empresa, é apontado como um funcionário
de destaque e atualizado. Sua disposição impres-
siona os executivos. Tanto que, no ano passado,
ligou para um diretor da empresa e disse que,
mesmo com os seus 70 anos e pós um acidente
vascular cerebral (AVC), que o afastou do mer-
cado formal por um período de cinco anos, ele es-
tava recuperado e pronto para voltar ao traba-
lho. O executivo o contratou no ato.

A empresa em que Meireles trabalha tem ou-
tros 31 profissionais com idade acima de 50
anos, o que representa 8,2% de seu quadro de
funcionários. Os números não são aleatórios. A
Apsen está em pleno processo de contratações,
com o Projeto Terceira Idade. Para lá trabalhar,
o único requisito é o interessado ter mais de 65
anos. Floriano Serra, diretor de RH da empresa
explica o motivo. “A empresa precisa de cére-
bro, coração e experiência, não músculo”. Para
o executivo, a não-contratação de pessoas com

idade avançada não tem fundamento prático, “é
puro preconceito”, o que os faz “sentirem-se inú-
teis e entrar em processo de baixa auto-estima”.
Serra diz ainda que o programa ganhou estímu-
lo a partir do desempenho dos funcionários des-
ta faixa etária, por ele considerada excelente.

A história de Meireles com a Apsen é atípica no
mercado de trabalho. Levantamento da Fundação
Sistema de Análise de Dados (Seade) em parceria
com o Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Sócio-Econômico (Dieese), feito a pedido
do Estado, atesta que pessoas com menos de 40
anos conquistaram, em média, no ano passado, um
novo emprego, em 47 semanas. Acima de 60, esse
tempo quase dobra – 85 semanas.

Obadia Sion, consultor sênior do grupo de re-
crutamento Catho, enumera duas circunstân-
cias: dificuldade de atualização e de aprendiza-
do em idade avançada, e maior tolerância desses
profissionais em relação aos cargos oferecidos.
“O mercado para os mais velhos, em geral, é de
cargos baixos e salários bem pequenos, “pois pa-
ra eles isso (salário) não é importante”, observa.
“Querem é ter alguma atividade, relacionarem-
se com outras pessoas, sentirem-se úteis”. Mas
ele vê mudanças. “Já não pedem uma secretária
bonita. Não importa mais a idade e aspecto físi-
co. Se a pessoa é competente, contratam.”

Abra as portas para o
futuro. Ofereça estágio
para estudantes.

www.ciee.org.br - 0800 112929

Para anunciar
(11) 3855-2001

Eduardo Nicolau/AE

Após cinco anos longe do mercado formal, Jeovah Meireles
ligou para a Apsen, empresa na qual havia trabalhado, e disse

estar disponível. Foi contratado. Sua história é atípica. Salário e
emprego para terceira idade ainda são ruins, diz consultor
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Aos 47 anos, em 1993, Dalva
Vergílio foi demitida da Ae-
roval, depois de 20 anos de

casa. “Chorei demais. Achei que
estava velha e não tinha mais ida-
de para trabalhar”, relembra, ho-
je, aos 58 anos, e sorridente. Por
três meses, ficou angustiada.
“Achei que nem ia mais arrumar
serviço, nem saí para procurar em-
prego” diz Dalva. Até que o telefo-
nema de um colega a tirou do pes-
simismo e lhe e abriu as portas pa-
ra uma nova oportunidade. Ele a
convidou para trabalhar como ope-
radora de máquinas na Apsen, in-
dústria farmacêutica.

Desde jovem, Dalva vem contra-
riando o estereótipo dos desempre-
gados de baixa escolaridade. Com
ensino fundamental incompleto
(fez até o quarto ano), ela procu-
rou emprego em diversos setores
no início de sua vida profissional.
Não encontrou, e teve de atuar co-
mo doméstica por seis anos. Dei-
xou o emprego para poder cuidar
da mãe, doente. Foi quando conse-
guiu sair da informalidade. Arru-
mou trabalho no posto de auxiliar
de produção na Aeroval, indústria
que hoje opera na China. Daí a im-
portância que tanto deu à empre-
sa, na qual ficou por duas déca-
das. Lá fez carreira. Conseguiu
promoções, passou a operadora de
máquinas e chegou ao posto de
operadora líder de produção.

Novo emprego - Em 1993, a operá-
ria encarou outros três meses de
má fase profissional. Estava, des-
ta vez, demitida. Só que agora,
além da pouca instrução, tinha a
idade elevada. Considerava-se fo-
ra do mercado. Estudos da Funda-
ção Seade-Dieese mostram que pa-
ra pessoas de 40 a 59 anos, o nível
de ocupação é maior entre aque-
les com baixa escolaridade
(39,6% para quem tem o funda-
mental incompleto, situação da
Dalva). No entanto, enquanto da-
dos da mesma Fundação mos-
tram que pessoas com a faixa etá-
ria de Dalva que procuraram em-
prego no ano passado levaram em
média 75 semanas (17 meses) pa-
ra conseguir uma ocupação, ela
não precisou sair atrás de um no-
vo emprego, foi indicada e contra-

tada por um colega que foi para a
Apsen. O trabalho era semelhante
ao que sempre fez na Aeroval, e
até hoje ela é operadora de máqui-
nas, com salário de R$ 980, um
pouco acima do mercado.

No outro extremo está Esmael Ro-
drigues, de 60 anos, e formado em

Farmácia pela Universidade São
Paulo (USP). Tem inglês e espanhol
fluentes e nunca esteve desemprega-
do. Ainda nos tempos da faculdade,
chegou a trabalhar, com registro e si-
multaneamente, em cinco lugares.
Formado, sempre atuou como super-
visor ou chefe farmacotécnico em

grandes empresas, como Searle, Eu-
rofarma e Furpe.

Aposentou-se em 94, aos 50
anos, mas não parou de trabalhar.
Foi para a Prodotti, para a EMS e,
desde 97, assumiu o cargo de ge-
rente de farmacotécnica da Apsen.
Seus empregos sempre foram for-
mais, com carteira assinada. Na
pesquisa do Seade-Dieese, Esmael
está na categoria que ocupa o se-
gundo maior percentual de ocupa-
ção para sua idade (superior com-
pleto, 60 anos ou mais). No entan-
to, a pesquisa mostra que os desem-
pregados da terceira idade são os
que mais tempo levam para conse-
guir uma ocupação, 85 semanas
(dezenove meses) em média. Sorte
de Esmael, que promete trabalhar
enquanto tiver saúde e garante
que ainda recebe propostas das em-
presas concorrentes.

O Centro de Integração Empre-
sa-Escola (CIEE) e a Colmeia, or-
ganização não-governamental
que presta serviços aos jovens, de-
cidiram unir suas experiências em
orientação profissional, acumula-
da em décadas de trabalho. O pri-
meiro resultado da parceria é a
realização de ciclos sobre orienta-
ção profissional para educadores.
O objetivo é preparar os educado-
res para auxiliar, com eficiência, a
tomada de decisão de carreira dos
alunos do ensino médio, em espe-
cial os de baixa renda.

“Afinal, esse tipo de serviço é en-
contrado em consultórios, clínicas,
cursinhos ou escolas particulares,
lugares de difícil acesso para a
maioria dos estudantes da rede pú-
blica de ensino”, afirma Marisa Do-
natiello Alves de Lima, coordenado-
ra técnica da Colmeia, instituição
que já tem 60 anos.

“Entre outros objetivos, a propos-
ta da parceria pretende desmistifi-
car esse conceito e mostrar que
orientação profissional também de-
ve estar disponível a estudantes me-
nos privilegiados financeiramen-
te.” De acordo com Marisa, a orien-
tação profissional ganha importân-
cia diante da atual complexidade
do mercado de trabalho. Entre as
maiores dificuldades, estão a falta
de oferta de vagas de emprego, a di-
versidade na oferta de cursos e a
inexperiência do jovem.

É justamente esse o ponto privi-
legiado pela moderna metodolo-
gia da orientação profissional,
que não se limita mais à aplicação
de testes. “Vai além, proporcio-
nando os elementos que permitem
ao jovem colocar na balança o co-
nhecimento das suas habilidades,
as informações sobre potencial do
mercado de trabalho e os perfis
dos cursos oferecidos”, explica Ve-
ra Marques, supervisora de Orien-
tação, Informação Profissional e
Pesquisa do CIEE. E Marisa com-
pleta: “É um processo que oferece
ao jovem a chance de ser responsá-
vel pela própria escolha”.

A primeira palestra, Novos ru-
mos da orientação profissional, será
realizada por Yvette Piha Lehman,
coordenadora do Serviço de Orien-
tação Profissional do Laboratório
de Estudos sobre Trabalho e Orien-
tação Profissional, no dia 17 de
agosto, às 9h, na sede do CIEE/SP
(rua Tabapuã, 540 - Itaim Bibi - SP/
SP). As inscrições, gratuitas e obri-
gatórias, devem ser feitas pelos tele-
fones (11) 3040-9945/9947/9436, pe-
lo fax (11) 3040-9851 ou pelo e-mail
relpublicas@ciee.org.br

■ www.colmeia.org.br e www.ciee.org.br.

Orientação vocacional
vai além da elite

Com idade avançada, profissionais driblam preconceito

A BASF acaba abrir inscrição pa-
ra o processo seletivo do Programa
Trainee 2005. O processo tem iní-
cio amanhã e vai até o dia 17 de se-
tembro. São oferecidas dez vagas.
Os candidatos terão de passar por
um processo de avaliação com tex-
tes de inglês, lógica, laboratório de
competências, painel de negócios e
entrevistas. O programa dura um
ano e meio com início previsto para
janeiro de 2005.

O Programa Trainee é um dos
exemplos de investimento sistemá-
tico e estratégico adotado pela
BASF para capacitar seus recur-
sos humanos. O conceito adotado
pela empresa para esta edição do
Programa é Construir e Crescer
Juntos. O grupo de jovens terá à
disposição elementos para a capa-
citação técnica e comportamental.

■ www.ciadetalentos.com.br/basftrainee 

EM BUSCA DE TRABALHO
Tempo médio de conquista

de emprego por idade

Obs.: pesquisa considerou população desempregada
na região metropolitana de São Paulo, em 2003
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ou mais

Fonte: Seade-Dieese

Ex-empregada doméstica vira operadora de produção e supervisor aposentado vira gerente.
Estes são casos raros de idosos empregados, com carteira assinada, e que recebem bons salários

REPORTAGEM DE CAPA

A Fundação Getúlio Vargas criou
um curso para os executivos de alto es-
calão das empresas. Com o FGV CEO
Internacional, a escola pretende levar
a alta cúpula de grandes corporações
para um período de imersão de deba-
tes e estudos sobre a conjuntura políti-
co-econômica. A meta do curso é pro-
mover o aprimoramento da capacida-
de de liderar e gerenciar mudanças,
bem como investigar temas sobre o
mercado global.

As três primeiras etapas do curso
são realizadas no Brasil, em três esta-
dos diferentes, uma no Rio de Janeiro,
outra em São Paulo e, a última, em Mi-
nas Gerais. O programa conta com
uma etapa internacional, opcional, so-
bre política econômica mundial. Pode
ser feita na Columbia Business School,
em Nova Iorque, ou em Lausane, na
Suíça, na IMD.

■ www.bifgv.com.br e ☎ , 0800 7073232

Atendimento ao estudante e à empresa: Rua Tabapuã, 540, Itaim
Bibi, São Paulo, CEP 04533-001, Tel.: (0--11) 3046-8220 (estudantes),
0800-11-2929 (empresas). Internet: www.ciee.org.br

Turismo
Ano: 1º ao 2º
Região: Aeroporto de Congonhas
Bolsa-auxílio: R$ 346,18
Período: variável de 4 horas com

escala aos sábados, domingos e
feriados
Área: reservas
Benefícios: vale-refeição/vale-

transporte
Requisitos: bons conhecimentos de

informática
Sigla: 75183/CA

Secretariado/Adm.Empresas/
Automação de Escritório
Ano: 2º ou 3º
Região: Morumbi
Bolsa-auxílio: R$ 985
Período: integral
Área: diretoria corporativa
Benefícios: vale-refeição/

estacionamento
Requisitos: inglês fluente/domínio

informática
Sigla: 78031/LI

Adm.Empresas/Economia/
Ciências Cotábeis
Ano: 2º ou 3º
Região: da Av. Paulista
Bolsa-auxílio: R$ 1.054
Período: integral
Área: planejamento
Benefícios: vale-refeição
Requisitos: inglês fluente/domínio

de informática
Sigla: 93869/LI

Adm. Empresas/Economia/
Ciências Contábeis
Ano: 2º e 3º
Região: da Av. Paulista
Bolsa-auxílio: R$ 1.054
Período: integral
Área: corporate
Benefícios: vale-refeição
Requisitos: inglês avançado/

domínio de informática
Sigla: 93859/LI

Eng.Mecânica
Ano: 3º ou 4º
Região: Belenzinho
Bolsa-auxílio: R$ 957,70 a

R$ 1.046,32
Período: integral
Área: desenvolvimento de

produtos
Benefícios: restaurante/

transporte/assistência médica
Requisitos: não divulgou

Sigla: 90555/ANG

Biblioteconomia
Ano: 2º e 3º
Região: Zona Oeste
Bolsa-auxílio: R$ 1.151
Período: 8h - 16h
Área: apoio jurídico
Benefícios: não divulgou

Requisitos: não divulgou

Sigla: 88417/AP

PROCESSOS ESPECIAIS DE SELEÇÃO

Painel de vagas de trabalho e estágio para portadores de deficiência

Os interessados deverão comparecer à Rua Tabapuã, 540, térreo, Itaim
Bibi, ou enviar seu currículo para o e-mail: programappd@ciee.org.br,
especificando qual a deficiência e a vaga de interesse

PROGRAMAS CIEE

Empresa situada no Ipiranga oferece
vaga de estágio para portadores de
deficiência física, cursando
administração, com conhecimentos de
informática e boa comunicação.
Empresa oferece bolsa-auxilio de
R$ 400 e benefícios

Empresa situada em Itapecerica da
Serra oferece vaga de estágio para
portado-res de deficiência física,
cursando secretariado, com inglês
avançado. Empresa oferece bolsa-
auxílio de R$ 1.000 e benefícios

Empresa situada em Santo Amaro
oferece vaga de estágio para
portadores de deficiência física,
cursando administração, psicologia,
secretariado, farmácia, economia,
comunicação, publicidade &
propaganda e marketing com
conhecimentos de informática (pacote
office) e inglês básico/intermediário.
Empresa ofe-rece bolsa-auxílio de
R$ 1.200 e benefícios

Empresa situada em São Matheus
oferece vaga de estágio para
portadores de deficiência física, auditiva
ou mental leve, cursando ensino médio.
Empresa oferece bolsa-auxílio de
R$ 350 e benefícios

Empresa situada na Vila Leopoldina
oferece vaga de estágio com período
de 4 horas, para portadores de
deficiência física, cursando engenharia
civil, com co-nhecimentos do pacote
office. Empresa oferece bolsa-auxílio
de R$ 360

Empresa situada no Embu oferece
vaga de emprego para portadores de
deficiência física/auditiva com leitura
labial e ensino fundamental completo.
Empresa oferece salário de R$ 500 e
benefícios

Empresa situada em Santo Amaro
oferece vaga de estágio para
portadores de deficiência física,
cursando administração, psicologia,
secretariado, farmácia, economia,
comunicação, publicidade &
propaganda e marketing com conhe-
cimentos de informática (pacote office)
e inglês básico/intermediário. Empresa
oferece bolsa-auxílio de R$ 1.200 e
benefícios

Empresa situada no Ipiranga oferece
vaga de estágio para portadores de
deficiência física, cursando
administração, com conhecimentos de
informática e boa comunicação.
Empresa oferece bolsa-auxilio de
R$ 400 e benefícios

Empresa situada em Itapecerica da
Serra oferece vaga de estágio para
portado-res de deficiência física,
cursando secretariado, com inglês
avançado. Empresa oferece bolsa-
auxílio de R$ 1.000 e benefícios

Empresa situada em São Matheus
oferece vaga de estágio para
portadores de deficiência física, auditiva
ou mental leve, cursando ensino médio.
Empresa ofe-rece bolsa-auxílio de
R$ 350 e benefícios

Empresa situada na Vila Leopoldina
oferece vaga de estágio com período
de 4 horas, para portadores de
deficiência física, cursando engenharia
civil, com co-nhecimentos do pacote
office. Empresa oferece bolsa-auxílio
de R$ 360

Empresa situada no Embu oferece
vaga de emprego para portadores
de deficiência física/auditiva com
leitura labial e ensino fundamental
completo. Empresa oferece salário
de R$ 500 e benefícios

Funcionários com mais de 55 anos da Apsen. No centro, Esmael Rodrigues, e à esquerda Dalva Vergílio

BASF inicia mais um
Programa de Trainee
para capacitar jovens

FGV cria curso
de imersão para alta
cúpula das empresas

ArtEstado

FORMAÇÃO DOS OCUPADOS
% dos desempregados por nível de instrução e faixa etária

Analfabeto
Fundamental incompleto
Fundamental completo
ou Médio incompleto
Médio completo ou
Superior incompleto
Superior completo

Nível de instrução Até
39 anos

1,6
25,8
20,9

40,4

11,3

De 40
a 59 anos

5,3
39,6
15,4

22,1

17,6

60 anos
ou mais

11,8
52,7
8,5

12,1

14,9

*Pesquisa na região metropolitana de São Paulo, em 2003
Fonte: Seade-Dieese
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