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●Nokia-
OengenheiroRodrigoNavarro assumiu a direção deRe-

laçõesGovernamentais daNokia
doBrasil. Ele substitui Heraldo
Castro que, segundo a compa-
nhia, se aposentou. Antes de in-
gressar na empresa, Navarro foi
gerente para Assuntos Estratégi-
cos eRelaçõesGovernamentais
naPhilipMorris por dois anos e
meio. Ele tambématuou na Tele-
mar e naXerox.

● Microsoft -AMicrosoft Brasil
contratou umnovo gerente de
Marketing para atuar no segmento
de pequenas empresas:Maurício
Martins. Com10 anos de experiên-
cia no segmentodemarketing pro-
mocional, ele já atuou emagên-
cias comoSight-Momentum, do
grupoMcCann Ericson, Banco de
Eventos eMarcoConsultoria.

● Yamana -Oengenheiro Ludovi-
coSebastião Costa assumiu o car-
go dediretor deOperações noBra-
sil daYamana, empresademinera-
ção comsede noCanadá e que
atua na prospecção e extração de
ouro. Costa já atuou naCompa-
nhiaVale do RioDoce, onde foi
responsável pelas operações de
Ferro Ligas deManganês noPaís.

● Kyocera -Ogerente deMarke-
ting daKyoceraWireless Brasil,
FelipeHuertas, passou a respon-
der tambémpelo Serviço de Aten-
dimento aoConsumidor (SAC).
Entre suas novas funções estão o
gerenciamento da equipe de aten-
dimento, suporte às assistências
técnicas autorizadas e solicita-
ções junto aoProcon.

● Abbott -Oespecialista emges-
tão empresarial AntonioCardone
foi nomeado gerente da divisão
DiabetesCare daAbbott Laborató-
rios. Há dois anos, ele era gerente
nacional deProdutividade. Antes
de ingressar na Abbott, ele traba-
lhou naRoche e naAstrazeneca.

● Ferbasa -Oconselhode adminis-
tração da FerbasaCompanhia de
Ferro Ligas daBahia decidiu, em
reunião na semana passada, reele-
ger os diretores da companhia. O
diretor superintendente, Gilvan
RodriguesDurão Filho, exercerá
tambéma função de diretor de
Relações com Investidores.

● Zambon -AZambon Laborató-
rios Farmacêuticos doBrasil, sub-
sidiária damultinacional italiana,
contratou dois novos executivos.
AdilsonAraújo é o novo gerente
de produtos dosmedicamentos
voltados para reumatologia e he-
patologia e FábioGossi, gerente
de inteligência demercado.

● IncentiveHouse -Oadministra-
dor de empresas RaulMota assu-
miu a gerência regional de Vendas
da Incentive House emSãoPaulo.
Há 12 anos na companhia, ele atua-
va comogerente comercial. Já
trabalhou emhotelaria, naRede
SheratonHotéis, por três anos,
comosupervisor deMarketing.

CParamais informações acesse
www.ae.com.br. Colaborações po-
demserenviadasparapaulo.fortuna@
grupoestado.com.br
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H
oje, a matéria de
capa deste cader-
no prossegue no
exame de pesquisa
do Instituto Ethos

sobre aspectos do trabalho nas
500 maiores empresas brasilei-
ras, inclusive suas ações afirma-
tivas. Um dos temas apontados
pela pesquisa é o do rejuvenes-
cimento da força de trabalho.
Além de forte, a pesquisa cons-
tata seu aumento na maioria
dos níveis hierárquicos – execu-
tivo, gerência e funcional –,
com exceção do de supervisão.

JOVENS X IDOSOS
Dentro da arraigada percepção
de que o Brasil tem uma popula-
ção relativamente bem mais jo-
vem do que a dos países desen-
volvidos, esse resultado pode-
ria ser entendido como natural.
Entretanto, nossa população
envelhece rapidamente, em fa-
ce do aumento da expectativa
de vida, não só ao nascer, mas
também entre os idosos.

Assim, por trás dos resulta-
dos podem estar presentes
questões indesejáveis, como a
discriminação desses idosos, a
falta de percepção de seus ta-
lentos, a ausência de políticas
governamentais corretivas e a
própria falta de preparo das
pessoas ao enfrentarem essa fa-
se da vida.

De fato, o envelhecimento
diminui a força física e, tam-
bém, a rapidez e a precisão do
raciocínio. Ademais, os profis-
sionais mais jovens usualmen-
te surgem com qualificações
atualizadas pela sua passagem
mais recente pelo sistema de
ensino e pela sua maior facilida-
de de adaptação a inovações
tecnológicas, como as da área

de informação. Em compensa-
ção, o avanço da idade traz sa-
bedoria e experiência.

O QUE MOSTRA A PESQUISA
O estudo do Instituto Ethos re-
vela alguns desses aspectos,
pois a participação dos mais
idosos é maior no nível executi-
vo, onde a experiência conta
mais. Na outra ponta, é menor
no nível funcional, onde estão
as atividades operacionais da
empresa.

De modo geral, por trás dos
resultados também está o fra-
co desempenho da economia
nesse período, com menor ex-
pansão das oportunidades de
emprego, o que leva a uma ofer-
ta de trabalhadores jovens dis-
postos a aceitar salários avilta-
dos, no que substituem os mais
idosos que já avançaram na hie-
rarquia das remunerações.

No período 2003 a 2005, o
que se constata é um rejuvenes-
cimento mais forte do nível de
gerência. É aí que vejo um po-
tencial maior de problemas,
com desperdício de talentos na

faixa etária dos 36 aos 55 anos,
na qual a combinação de expe-
riência com um vigor físico ain-
da forte leva à maturação da ca-
pacidade de trabalho em fun-
ções desse tipo, freqüentemen-
te atingindo o máximo de sua
eficiência.

Outro resultado interessan-
te é que no nível de supervisão
a proporção de pessoas com
mais de 46 anos não cai, e até
aumenta um pouco. Além de a
experiência contar muito nes-
se nível intermediário, nele a
defasagem de qualificações
dos idosos e o seu vigor seriam
menos relevantes, pois atuam
como supervisores. Com isso,
os salários menores dos mais
jovens pesariam menos na deci-
são de contratar estes últimos.

HÁ MUITO O QUE FAZER
Com as pessoas vivendo mais,
permanecerem ativas é bom pa-
ra a sua saúde e sabe-se que
muitas deixam de trabalhar
contra a sua vontade. Também
é bom para a economia e para
o país manter ativa a sua popu-

lação.
Isso exige a ação combi-

nada do governo, dos empre-
gadores e das próprias pes-
soas. Ao governo, cabem po-
líticas que assegurem um
crescimento econômico
bem mais forte que o atual,
para gerar mais oportunida-
des de trabalho para todos,
jovens ou não. E, também,
políticas específicas, como
as de evitar a discriminação,
requalificar a mão-de-obra e
estimular os trabalhadores a
adiar a aposentadoria.

Nas empresas, para in-
cluir mais idosos é preciso
combinar o discurso do lu-
cro com o da ética, buscan-
do formas de ocupar lucrati-
vamente esse grupo, inclusi-
ve via trabalho em tempo
parcial, e coibindo práticas
discriminatórias internas.

Às pessoas, o caminho es-
tá em planejar antecipada-
mente sua carreira nessa fa-
se, qualificando-se para bus-
car outras ocupações, adqui-
rindo planos de previdência
cujo usufruto independe da
idade, e poupando de outras
formas, não só para ultrapas-
sar períodos de desempre-
go, mas também para mon-
tar seu próprio negócio.

*Roberto Macedo, economis-
ta (USP), com doutorado pela
Universidade Harvard (EUA),
é professor, consultor econô-
mico e na área educacional, e
autor do livro Seu Diploma,
Sua Prancha - Como Escolher
a Profissão e Surfar no Merca-
do de Trabalho (São Paulo:
Saraiva, 1998). Esta coluna é
publicada quinzenalmente
neste caderno.

Idade e ocupação

ROBERTOMACEDO/empregos@estado.com.br

Alto escalão

Novo presidente na Cavo
Paulo Fortuna

O engenheiro civil e administra-
dor de empresas Luiz Augusto
Rosa Gomes assumiu, na última
quinta-feira, a presidência da
Cavo Serviços e Meio Ambiente,
empresa de gestão ambiental
pertencente ao Grupo Camargo
Corrêa, especializada em resí-
duos, águas e efluentes. Na com-

panhia desde 1997, Gomes ocu-
pava a diretoria comercial há
dois anos e ainda passou pelas
funções de superintendente e de
diretor de resíduos, entre ou-
tras. O executivo substitui Hum-
berto Junqueira de Farias, que
está assumindo a diretoria geral
da argentina Loma Negra, em-
presa da área de cimentos adqui-
rida pelo grupo no ano passado.
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