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Denis França Leite, 62 anos, está no comando da filial de São Paulo da Cimcorp: "Quero me sentir satisfeito com o que 
faço" 

   
Quando se chega aos 60 anos, nenhum problema é um bicho de sete cabeças. As soluções 
parecem evidentes, já que quase todas as situações na vida se repetem. Esta pode ser uma 
armadilha para os mais experientes. Pelo menos, para aqueles que acreditam que sabem toda a 
cartilha do mundo corporativo decor. "Eu me preocupo com isso", diz Ernoe Eger, 62 anos, que 
assumiu segunda-feira a presidência da Pincéis Condor, em Santa Catarina. "Sempre me policio 
para não agir rápido e ser tão autoconfiante". 
 
A diferença entre os mais experientes, que estão voltando a ser valorizados no mercado brasileiro 
e os mais novatos não está no entusiasmo, pois este varia de pessoa para pessoa, 
independentemente da idade. O que muda é a forma como administram sua ansiedade. "No geral, 
eles são mais pacientes e se irritam menos facilmente com as mudanças", diz o headhunter 
Guilherme Vellozo, da PMC/The Amrop Hever Group. 
 
Reginaldo Zero, 60 anos, que assume esta semana a presidência da processadora de cartões de 
crédito americana Certegy, diz que sua visão do trabalho mudou com o tempo. "Hoje enxergo 
tudo no curto prazo, não quero deixar nada para amanhã", afirma ele. "Sonho com o pé no chão". 
 
Manter o pique na maioridade requer cuidados permanentes. Denis França Leite, 62 anos, que 
assumiu o comando da filial de São Paulo, da empresa de Tecnologia da Informação Cimcorp, diz 
que evita excessos na alimentação, caminha, mas o maior segredo é que procura manter uma 
relação saudável com o trabalho. "Não levo preocupações para casa e procuro cultivar um 
ambiente agradável com os colegas na empresa", diz. "Quero me sentir satisfeito com o que 
faço". 
 
Leite foi um dos primeiros profissionais a se especializar em informática no país. Estudou na 
Purdue University, nos EUA, e coordenou o LPD, antigo CPD do ITA, onde formou-se engenheiro 



eletrônico. Deu aulas no curso de pós-graduação na UFRJ e sempre gostou de desafios 
intelectuais.  
 
Ernoe Eger é outro estudioso. Apesar de não ter concluído a faculdade, fez vários cursos de 
especialização e fala cinco idiomas, além do português.  
 
Esse conhecimento acumulado por profissionais seniores, somados à sua experiência gerencial, é 
que estão sendo chamados à mesa das corporações hoje. Essa mistura conta pontos na hora da 
contratação. Na Logística Gestão Empresarial e Contábil, empresa prestadora de serviços, fundada 
no ano passado por Roberto Cerqueira de Almeida, 64 anos, ex-Coopers Lybrand, os seniores são 
sempre candidatos preferenciais. "Numa sociedade voltada para a informação, é impossível 
admitir que profissionais intelectualmente desenvolvidos sejam preteridos por uma questão de 
idade", diz. Na sua empresa, 80% dos prestadores têm acima de 40 anos.  
 
Ele e o sócio decidiram montar a empresa porque tinham medo que pudessem ser colocados de 
lado durante uma fusão na companhia que trabalhavam. "Tinha 40 anos de profissão e me sentia 
também preparado para montar minha própria companhia", conta Almeida. 
 
"Planejar seus passos com antecedência pode ajudar o profissional sênior a descobrir um mundo 
de possibilidades", diz Karin Parodi, do Career Center. "Desenhar uma carreira fora do mundo 
corporativo também pode ser uma boa opção". A questão é sempre ter em mente se quer estar 
daqui a cinco ou dez anos. Com a expectativa de vida aumentando em todo o mundo, abrir os 
olhos para o futuro profissional no longo prazo hoje é fundamental. 
 
Nem todos têm o perfil certo para se tornarem consultores como acontece com boa parte dos 
executivos experientes, que se aposenta ou que quer mudar de rumo. "No geral, eles têm uma 
boa rede de relacionamentos, mas isso não é suficiente", explica Karin Parodi. "É preciso saber 
como vender seus conhecimentos e fazer o 'delivery' depois". 
 
Dar aulas, participar de conselhos de administração, realizar projetos em ONGs, são inúmeras as 
opções. "É preciso ter disposição para trabalhar de outra forma, às vezes sem carteira assinada e 
os benefícios de antes", diz Mariá Giuliese, diretora da Lens & Minarelli, que trabalha com a 
recolocação de executivos no mercado. O essencial é ter maleabilidade para entender as regras de 
mercado para o seu momento na carreira. Isso ajudará o executivo a não se frustrar ao ser 
preterido de uma posição, que de fato não seria ideal para ele. Não se sentir desanimado e 
manter o entusiasmo também ajudará muito o profissional a encontrar seu lugar ao sol. "Quem 
sabe não é a hora de colocar em prática aquele velho sonho, que ficou para trás por causa dos 
filhos, da falta de tempo?", sugere a consultora. 
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Superamos os 70 anos e 
tendemos a chegar aos 

80 

  



A reforma da Previdência desperta muitas discussões interessantes sobre mercado de trabalho. 
Uma delas é a questão da idade. Hoje, temos profissionais maduros aos quais sobra experiência, 
mas as empresas não os querem mais, porque têm mais de 55 anos e já foram aposentados. No 
extremo oposto, há histórias de jovens que buscam o seu primeiro emprego, mas queixam-se da 
exigência, feita pelas empresas, de terem experiência que ainda não foi adquirida por terem 
pouca idade. O jovem desempregado e o aposentado não contribuem para a Previdência Social, e 
muitos são beneficiados por ela. Ambos têm capacidade de trabalhar e de contribuir, mas estão 
fora do mercado. Este cenário mostra que há a necessidade de repensar as regras da Previdência 
e a idade relativa de se aposentar e parar de contribuir. 
 
Com a reforma, podemos estar correndo o risco de construir um telhado sem fazer os alicerces e 
as paredes. É num mercado de trabalho formal firme, mas flexível, que se fundamenta a base 
financeira para uma Previdência saudável. A reforma das leis e das relações do trabalho são 
essenciais para criar um mercado sólido. 
 
Por que se aposentar aos 60? No início dos anos 1940, quando se criou a CLT, era ínfimo o 
número de brasileiros que passava dos 60 anos de idade. Hoje, superamos, em média, os 70 anos 
e tendemos chegar aos 80. Por que aposentar pessoas que viverão por mais 15 ou 20 anos? O 
que fazer com multidões crescentes de aposentados? Será que o país pode pagar a conta de uma 
aposentadoria com sobrevida de 20 anos? O emprego formal tem-se tornado cada vez mais 
escasso, mas há mais pessoas disponíveis e preparadas com mais tempo de vida. O fato é que 
não cabemos todos no estoque de vagas disponíveis no chamado mercado formal. Os jovens são 
obrigados a entrar mais tarde nele, e os mais maduros são dispensados mais cedo. O fenômeno é 
global e não um privilégio brasileiro.  
 
Em todos os países, os agentes transformadores do mercado têm sido as inovações tecnológicas, 
as mudanças nas regulamentações trabalhistas e previdenciárias e a busca da produtividade e 
competitividade. As soluções, até o momento, não têm sido as mais criativas. Os países 
desenvolvidos investem em melhor formação acadêmica. Conseqüentemente, há o retardo na 
entrada do jovem no mercado, a redução da jornada semanal, aumento de dias de férias, 
períodos sabáticos, do auxílio desemprego, aposentadorias atraentes entre outros. Soluções caras 
e para poucos. Nesses países, a população sobrevive muito e relativamente bem ao fim do 
emprego formal, ajudada por taxas de crescimento negativas da população. Ainda assim, assusta 
ver que, lá, a massa de aposentados não pára de crescer.  
 
Os indicadores de desenvolvimento humano também têm melhorado no Brasil e, com ele, nosso 
tempo médio de vida. Assim, há mais profissionais preparados para o mercado formal de trabalho, 
enquanto os acima dos 50 anos continuam a querer trabalhar também. Como equacionar este 
problema? Não há modelos ou soluções simples. Também não há soluções abrangentes, realistas 
e duradouras, sem incorrer em perdas ou sacrifícios.  
 
Nosso mercado de trabalho precisa alcançar sua maturidade democrática, onde empresa e 
cidadão possam pactuar um contrato pelo qual trabalhar seja mais simples e acessível para todos. 
A excessiva proteção existente na regulamentação trabalhista e previdenciária tem tido como 
resultado, paradoxalmente, a diminuição do mercado formal. Como conseqüência, temos a 
redução do tempo de permanência do trabalhador nele, ao mesmo tempo em que o mercado 
informal fica cada vez mais inchado. 
 
No curto e longo prazo temos de repensar a idade para ingresso na vida profissional e, mais 
ainda, a idade de saída. Uma sociedade como a brasileira precisa de uma massa maior de 
contribuintes. A teoria é simples: a idade para trabalhar e o tempo para descansar estão 
fortemente vinculados ao tempo médio de vida de uma população. Para viver mais e melhor, é 
preciso trabalhar mais tempo e poupar mais. Dificultar o ingresso dos jovens ou aposentar 
precocemente cidadãos bem preparados e dispensar seus recursos como contribuintes para o 
financiamento da Previdência é um desperdício que faz falta hoje. E fará mais no futuro. 
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