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ARAUJO, D. A. P. Como a mídia, no Brasil, apresenta o mercado de 

trabalho para pessoas com 60+? Dissertação de Mestrado em Gerontologia. 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2014. 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa, qualitativa e documental, teve como principal objetivo identificar 

na mídia brasileira os discursos sobre o mercado de trabalho para as pessoas 

60+, tomando por base recortes da imprensa escrita e digital, a fim de verificar 

o comprometimento do mercado com o paradigma proposto pela Organização 

Mundial da Saúde e que orienta a atual Política do Envelhecimento Ativo a qual 

propõe participação contínua nas questões socioeconômicas, culturais, 

espirituais e civis. Foram selecionadas 51 matérias veiculadas entre os meses 

de fevereiro a dezembro de 2013, organizadas pelo conteúdo manifesto, 

considerando data, veículo, região, chamada de capa, título, subtítulo, caderno 

e foco; e classificadas, a princípio, em quatro categorias: longevidade, 

experiência, aposentadoria e empreendedorismo. As categorias longevidade e 

experiência agruparam-se em uma única, por ambas tratarem de temas 

comuns. As matérias de O Estado de S. Paulo, Valor Econômico e Revista 

Exame são direcionadas para público com maior grau de escolaridade e maior 

poder aquisitivo, e os demais veículos (telejornal, programas de informações 

diversas) para o público, em geral, alguns deles com menor grau de 

escolaridade. Essas matérias fornecem dicas para manutenção ou retorno para 

o mercado de trabalho e informam como é importante atualizar-se e qualificar-

se. Observamos que a mídia não está cumprindo seu papel na agenda da 

Política do Envelhecimento Ativo no país, pois não informa à população seus 

direitos e deveres, tampouco cobra do mercado e da sociedade atitudes que 

façam valer a definição de ―ativo‖, resgatando sua dimensão de otimizar 

oportunidades. 

 

Palavras-chave: Idoso, mercado de trabalho, mídia, Política Envelhecimento 

Ativo, gerontologia social. 
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ARAUJO, D. A. P. How does media in Brazil, present the job market to 60+ 

people? Gerontology Master‘s Dissertation. Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, 2014. 

 

ABSTRACT 

 

This research, qualitative and substantial, has had as main focus to identify, on 

national media, the job market speeches to 60+ people, basing on digital and 

printed press clippings, in order to verify market‘s compromise with the 

paradigm proposed by World Health Organization (WHO) which guides the 

current Active Aging Policy which in turn proposes continuous participation on 

socio-economic, cultural, spiritual and civic matters. 51 articles, conveyed 

between February and December of 2013, were selected and organized by its 

content, considering date, vehicle, region, cover story, titles, subtitles and focus; 

and initially classified in four categories: longevity, experience, retirement and 

entrepreneurship. Later, categories longevity and experience clustered in one, 

due their reference to similar themes. The articles from O Estado de S. Paulo, 

Valor Econômico e Revista Exame are intended to a high schooling and 

purchasing power public, while the other resorted vehicles (newscast, various 

information programs) direct to general public, some of whom, with low 

schooling levels. These articles provide maintenance or return to job market tips 

and inform how important it is to qualificate and update yourself. It was 

observed that media in this country is not following it‘s row on the Active Aging 

Policy agenda, because it does not inform population about their rights and 

duties, neither requires from society and the market, attitudes that make worth 

the definition of ―active‖, rescuing its dimension of optimizing opportunities. 

 

Keywords: Elderly, job market, media, Active Aging Policy, social gerontology 
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INTRODUÇÃO 

 

 

o refletir sobre minha trajetória de vida, tomei consciência  de 

que  o meu  envolvimento com a prática administrativa se 

iniciou na adolescência, ao auxiliar  em rotinas necessárias em 

uma residência, ou seja, quando comparecia à agência bancária para 

pagamentos de contas. Gostava de, além de ajudar, aprender a lidar com os 

―vários‖ papéis que fazem parte de nossa vida, o que me levou à Graduação 

em Administração de Empresas em 1991. 

Meu processo de ―luto‖ com a área administrativa ocorreu em 2008, 

quando comecei a ensinar informática para uma amiga que, na época, tinha 56 

anos. E apreciei conciliar minha experiência administrativa com o ensino, ao 

passar um pouco de conhecimento para outra pessoa. Estava disposta a 

trabalhar com o adulto e a pessoa 60+, desde o falecimento de minha mãe e 

minha avó materna no ano de 2000, ocasião em que passei a refletir a respeito 

do processo de envelhecimento. Observei que as pessoas 60+ querem 

aprender e se atualizar, mas, principalmente, querem alguém que lhes dê 

atenção e respeite seu ritmo de aprendizado. Tornei-me uma pessoa mais 

observadora, passei a ouvir antes de falar, conhecer histórias e vivências de 

cada um e, com isso, aprendi muito. Em muitos momentos, recordo de 

situações que vivi com minha avó e minha mãe, ao ouvir o dia a dia de meus 

alunos. 

Senti necessidade de entender melhor algumas dificuldades no 

aprendizado dos alunos e, conversando com o geriatra que cuidou de minha 

avó, fui apresentada ao curso de Gerontologia. E fiz uma pergunta que ouço 

até hoje de pessoas diversas: ―Geronto o quê? Busquei a resposta! 

Iniciei com especialização no Centro Universitário São Camilo, no ano 

de 2010. Foi um desafio voltar a estudar depois de passados 20 anos da 

graduação e em área totalmente diferente, mas extremamente compensador, 

não só pelo curso, mas também pelas pessoas maravilhosas que conheci de 

áreas distintas de minha atuação. Mais uma vez aprendi a ouvir para depois 

opinar, sem os ímpetos da adolescência que nos acompanham durante a 

A 
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época da graduação. Retornando ao estudo, sentia-me como meus alunos, 

buscando uma atualização e convívio com novas pessoas e de idades 

variadas. Também queremos ser ouvidos, e em sala de aula é um dos canais 

para nos desenvolvermos e nos descobrirmos. 

Ao término do curso, me senti um tanto frustrada, pois queria fazer 

pesquisa de campo para o TCC com o tema ―O mercado de trabalho para o 

idoso‖, mas apenas trabalhei o tema como revisão de literatura. Ficou o 

―gostinho de quero mais‖.  

Em agosto de 2012 iniciei o mestrado em Gerontologia Social – PUC 

SP, o qual conheci por intermédio de minha orientadora do Centro Universitário 

São Camilo - Naira Dutra. Na finalização de meu trabalho de conclusão de 

curso, questionei sobre o mercado de trabalho, e ela comentou que o 

Programa de Gerontologia Social – PUC SP seria um ótimo local para 

desenvolver o tema de forma mais ampla, o que foi reafirmado por uma amiga 

fisioterapeuta da São Camilo e que já estava cursando o Mestrado nessa área, 

na PUC SP. 

Participando de alguns eventos do Núcleo de Estudo e Pesquisa do 

Envelhecimento do Programa de Gerontologia, no primeiro semestre de 2012, 

abertos à comunidade, pude observar alguns professores, trabalhos e temas 

muito interessantes. Tive certeza de que seria mais um excelente aprendizado 

para lidar com a pessoa 60+, tudo que a envolve e com minha vida e 

familiares. Iniciei o mestrado no segundo semestre de 2012. 

A escolha das disciplinas teve como objetivo completar o que já havia 

cursado na especialização no Centro Universitário São Camilo, ou seja, tentar 

desenvolver e ampliar a visão social, deixar de avaliar e escrever só de forma 

técnica, abordando temas que envolvessem a pessoa idosa em seu dia a dia e 

também pela orientação de professores da área de concentração: Gerontologia 

Social, e do tema escolhido para esta dissertação. 

Baseando-me nos estudos em Gerontologia e na experiência com as 

aulas de informática, observei que, além do aprendizado, a pessoa 60+ precisa 

de um espaço para contar suas histórias. Desse modo, aproveito esses 

momentos para entender o que lhe interessa e relacionar o aprendizado aos 
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seus temas de interesse, tentando tornar o ensino de informática mais 

agradável e útil em seu dia a dia.  

Vale acrescentar que um dos livros que li durante o curso das 

disciplinas, ―O Sorriso Etrusco‖ de José Luís Sampedro, me fez pensar, durante 

e ao término da leitura, nos avôs que conheço. Por ter convivido apenas com 

avós, observo meu pai como avô, valorizando o relacionamento dele com 

minhas filhas e sobrinhas, e aprendi que, às vezes, podemos deixar algumas 

diferenças em prol dos relacionamentos familiares. É um relacionamento que 

proporciona benefícios para todos, desde que deixemos alguns preconceitos 

de lado e vivamos os bons momentos com os familiares, pois nunca sabemos 

quanto tempo teremos para exercer essa convivência. Agindo dessa maneira, 

estamos possibilitando a criação de nossas histórias e valorizando a escuta. 

Voltando a relatar sobre minhas experiências no curso, em três 

disciplinas foram discutidos os arranjos familiares e seus integrantes, já que, 

atualmente, existem muitos modelos de famílias, até mesmo os que podem 

parecer impossíveis à convivência e que constituem o tripé do curso: A família 

e o idoso, o Estado e o Envelhecimento e A comunidade e os velhos. 

Separadamente, olhamos para a pessoa 60+ dentro de cada contexto, mas os 

contextos se interligam. Um indivíduo (pessoa 60+), vivendo com sua família 

ou só, está inserido na comunidade que, por sua vez está dentro do estado, 

portanto, não permanece isolado.  

A família, a comunidade e o estado são temas da Gerontologia Social, 

área que estuda o processo do envelhecimento em suas mais diversas 

dimensões com o objetivo de olhar para a pessoa como um todo. Nos artigos e 

livros lidos para análise e discussões durante as aulas das referidas disciplinas, 

foram mencionadas  as formas de agir e reagir das pessoas 60+ e seus 

familiares, permitindo-nos ampliar a visão sobre  um mesmo assunto e 

perceber que mudanças podem acontecer a qualquer momento; devemos, 

pois, estar atentos. 

Durante o curso, em agosto de 2013, iniciei como colaboradora na ONG 

– Envelhecer Sorrindo, ligada ao Departamento de Prótese Total e Removível 

da Faculdade de Odontologia da USP, prestando atendimento clínico em 

prótese total e parcial para a pessoa 60+. Aí desenvolvo trabalho administrativo 
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e interação com a pessoa 60+ e seus acompanhantes em sala de espera, por 

meio do ensino de informática, deixando-os à vontade para falar sobre suas 

experiências e necessidades, promovendo a inclusão digital.  

Procuro nas conversas entender o que buscam e o que esperam da 

vida, o que fazem, o que gostariam de fazer, para, então, introduzir serviços, e, 

dessa forma, aproveitar melhor o tempo enquanto aguardam o atendimento. Ao 

ouvi-los, associo aos temas das disciplinas que estudei, especialmente, 

Longevidade, educação e cidadania, A problemática geracional e Saúde, 

Envelhecimento e linguagem. São relatos simples, como: ―gostaria de aprender 

os números‖. Lembrei-me de minha avó que, aos 60 e poucos anos, entrou no 

curso de Alfabetização para Adultos porque queria aprender a assinar o nome 

para votar. São vontades que, muitas vezes, passam despercebidas para nós 

que fomos alfabetizados quando crianças. Esses relatos representam o desejo 

de a pessoa 60+ sentir-se parte da sociedade, exercendo seus direitos e sendo 

respeitada como qualquer cidadão. Além disso, não raro, apresentam outras 

necessidades, e o encaminhamos para o profissional específico. Quantas 

necessidades estão inseridas indiretamente nos relatos e, ao serem 

identificadas, proporcionam seu bem-estar e o de seus familiares, além de 

facilitar a comunicação entre todos.  

Observo algumas pessoas chegarem tímidas e passarem a conversar 

ao longo dos encontros.  Dependendo do assunto, até discutem em grupo, uma 

vez que se sentem à vontade para falar de suas experiências. 

Além do trabalho diretamente com a pessoa 60+, anseio por atuar em 

algum tipo de ―atualização‖ para público intergeracional, esclarecendo dúvidas 

e buscando uma melhor forma de lidar com o envelhecimento. É bom ressaltar 

que, apesar de ouvirmos sobre a demografia, a maior parte da população evita 

o assunto, por medo do desconhecido que é o envelhecer. É fácil indicar que o 

outro está ficando velho, porém não olhamos para nós mesmos ou já temos 

certeza de nosso envelhecimento e não queremos assumi-lo. 

Em relação ao tema deste estudo, lembro-me de que, no trabalho de 

conclusão de curso da Especialização em Gerontologia, com o tema ―O 

mercado de trabalho para a população idosa no Brasil, como se mostra e o que 

oferece: uma revisão de literatura‖, em 2011, encontrei reduzido material para 
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estudar a pessoa 60+ que permanece no mercado de trabalho, mostrando a 

sua capacidade, participando para o desenvolvimento das empresas, passando 

sua experiência para os mais jovens, melhorando a condição financeira e 

também beneficiando sua saúde. 

O material encontrado era dirigido para o público acadêmico e exposto 

pelo olhar do pesquisador. Não encontramos materiais dirigidos para o público 

em geral e ou pesquisas realizadas pelos órgãos da sociedade envolvidos no 

processo do mercado de trabalho (empresas, estado e governo), 

demonstrando falta de interesse dos responsáveis em acompanhar e buscar 

melhores alternativas para a nova demografia no mercado de trabalho, 

deparando-nos, assim, com um problema no que tange às políticas públicas, 

do qual falaremos mais adiante. Atualmente fala-se muito em 

intergeracionalidade, necessário para bons relacionamentos em nossa 

sociedade. A princípio, pensamos nas necessidades da pessoa 60+, mas, ao 

direcionarmos o olhar para a estrutura das empresas, propõe-se a questão: 

como serão ocupados os cargos, quando não existir o mesmo número de 

jovens de hoje? 

Outra forma de manter o idoso no mercado é justamente pensando na 

atuação em ações que envolvam a intergeracionalidade, pois se trata de um 

profissional com experiência em ambientes corporativos, conhecedor da 

história de empresas e produtos, o que o possibilita fazer uma avaliação que 

vai além da teoria, incorporando a sua prática de processos já efetuados e que 

pode ser alterada ou reaproveitada para um melhor resultado. O jovem 

profissional participa desse processo com todo o seu conhecimento 

tecnológico, afinal ele nasceu neste ambiente, diferente do profissional com 

mais experiência que aprende normalmente o que necessita para executar 

várias atividades de seu dia a dia, no trabalho e na vida pessoal, mas não tem 

a mesma vontade de ter o equipamento de ponta. Por conseguinte, o 

conhecimento de ambos, aliado às tecnologias, poderá beneficiar o profissional 

e o mundo corporativo. 

Por outro lado, fica evidente que não devemos generalizar para evitar 

preconceitos, porque existem jovens que não dominam somente a tecnologia, 
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assim como existem pessoas idosas interessadíssimas em todos os avanços 

naquela área.  

Quem já tomou ciência da velocidade do envelhecimento, percebeu que 

o Estado, a sociedade e os próprios indivíduos não estão preparados para este 

processo. Infelizmente, somos uma sociedade que ainda cultua o novo, o belo, 

deixando de lado a importância da história de vida, a experiência de uma 

pessoa mais velha e o quanto podemos aprender com ela. Quando somos 

jovens, ouvimos nossos pais falarem da experiência e muitas vezes não damos 

valor, pois na adolescência queremos viver o momento. Ao longo dos anos, 

com nossas próprias vivências e histórias, começamos a entender o que 

queriam nos dizer com a ―experiência‖ e reafirmamos o valor do saber ouvir, 

refletir para depois opinar, quando for necessário. 

Mudanças e adaptações não acontecem rapidamente e dependem de 

muitos fatores: setores da sociedade, economia e também de nossas atitudes. 

Há necessidade de uma mudança cultural para aceitarmos o processo de 

envelhecimento para que aconteça da melhor forma possível, isto é, com a 

mesma naturalidade com que passamos pela infância, adolescência e vida 

adulta. Portanto, não devemos pensar no envelhecimento só de forma negativa 

ou positiva, mas devemos encontrar o melhor caminho para enfrentar essa fase 

da vida que se apresenta como um desafio e é único, pois cada pessoa tem 

suas características. 

Outro aspecto a ser considerado é que na cultura ocidental o trabalho 

em nossa vida é prioridade. De fato, alguns colocam o trabalho em primeiro 

lugar, até mesmo antes da família e, quando aposentados, se sentem inativos, 

perdidos e até sem rede de contato, pois todas as coisas estavam em função 

do círculo profissional. Note-se que somos educados desde os primeiros anos 

escolares para sermos indivíduos produtivos.  

O trabalhador é um indivíduo ativo. O termo ativo é utilizado para 

identificar no mercado de trabalho e junto à previdência social o indivíduo que 

trabalha; e inativo, para o que não trabalha, mesmo que o não trabalho seja 

pela questão da aposentadoria.  

Entendemos esta interpretação como um preconceito em relação ao 

indivíduo que parou de trabalhar, pois deveríamos, ao menos, observar o 
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motivo. Para alguns, foi por opção e vivem muito bem dessa forma, pois 

conseguiram fazer uma reserva financeira para viver bem durante seu período 

de aposentado. Para outros, nem sempre é uma escolha, mas pode ser por 

demissão sem justa causa, isto é, quando o empregador dispensa o 

funcionário sem motivo aparente, como uma ―sugestão‖ das empresas com os 

projetos de demissões voluntárias, alegando que poderão trazer benefícios 

para profissionais mais jovens. 

Em 2013, circularam notícias na mídia eletrônica sobre uma empresa 

que abriu processo de demissões voluntárias para evitar aumento de tarifa de 

transporte público. Infelizmente, empresas têm este tipo de atitude, 

argumentando que, para reduzir a folha de pagamento, é preciso dispensar os 

funcionários mais antigos, de mais idade e com remuneração maior, abrindo 

espaço para contratar novos e mais jovens com remuneração menor. 

Observamos que, quando há necessidade de redução de custo, é na 

folha de pagamento que as empresas buscam a solução, demitindo os 

funcionários mais antigos e próximos da aposentadoria, sem a preocupação de 

que será mais difícil para estes conseguirem um novo trabalho dentro de uma 

sociedade que ainda cultua o novo. O preconceito é um obstáculo para as 

pessoas 60+, pois de nada adianta elevar a idade de aposentadoria, se o 

mercado não estiver aberto para estes profissionais. 

Esta questão faz parte da problemática desta pesquisa documental que 

teve como principal objetivo identificar como a mídia brasileira apresenta o 

mercado de trabalho para as pessoas 60+. Para tal, levantamos artigos sobre a 

cobertura do mercado de trabalho para pessoas 60+ nos jornais O Estado de 

S. Paulo, Valor Econômico, Metrô News e internet de maneira geral, entre 

fevereiro e dezembro de 2013, encontrando 51 matérias. 

A fim de compreendermos como a mídia apresenta o mercado de 

trabalho para pessoas com 60+, definimos discutir esta temática em sete 

capítulos. 

No primeiro capítulo – Envelhecimento ativo e trabalho, baseando-nos 

no envelhecimento ativo como política pública, procuramos perceber se o tripé 

saúde, participação e segurança está sendo aplicado e como é abordado o 

conceito de ativo no mercado de trabalho e sociedade. 
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No segundo capítulo – Demografia e Mercado de trabalho, expomos de 

que maneira a longevidade de nosso país influencia o mercado de trabalho, 

refletindo sobre importância da saúde, mudanças e adaptações, necessidade 

de projeto de vida, além de determos o olhar para o envelhecimento feminino.  

No terceiro capítulo – Nos rastros da mídia..., relatamos nosso processo 

para coleta, análise dos recortes encontrados e categorização para posterior 

análise e desenvolvimento do texto. 

No quarto capítulo – Mapeando recortes – apresentamos os resultados 

por meio de tabelas com percentuais, chamando atenção para pontos 

discutidos nos capítulos seguintes. 

No quinto capítulo – Experiência aliada à longevidade e como 

valorização do profissional: ―Me orgulho de...‖; unimos experiência e 

longevidade por tratarem de temas comuns no material selecionado; além de 

observar como a questão ―idade‖ de acordo com a atuação no mercado de 

trabalho pode significar preconceito ou valorização.  

No capítulo 6 – Seguir o Fluxo, nenhuma pressa de pendurar a gravata, 

trabalhando aposentadoria voltamos a discutir a longevidade, a tática adotada 

por alguns profissionais chamada de ―estratégia Bento XVI‖, novas 

oportunidades como as franquias e a importância do preparo pessoal para a 

hora de sair do mercado de trabalho.  

No capítulo 7 – Nunca é tarde para empreender, trabalhamos materiais 

sobre os empreendedores ―maduros‖, mostrando que não há idade para 

empreender, situações em que a idade é valorizada assim como para 

profissionais na área cultural. 

Nas considerações finais relatamos o que foi pesquisado, procurando 

perceber se está coerente e/ou sendo executado de acordo com os bens e 

direitos da pessoa 60+; se a mídia cumpre seu papel dentro da sociedade, isto 

é, se apresenta a realidade do mercado de trabalho para essas pessoas, se há 

sugestões de mudança de imediato e planejamento para evitarmos situação de 

caos no futuro, dentro do ambiente corporativo, o que depende de aprender a 

lidar com as situações aproveitando prós e contras do envelhecimento. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

ENVELHECIMENTO ATIVO E TRABALHO 

 

 termo ―envelhecimento ativo‖ decorre de uma política de 

saúde mundial adotada pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) em 2005 e implementada por diversos países, entre 

eles o Brasil, com a finalidade de garantir o acesso à participação, saúde, 

informação e segurança ao longo da trajetória de vida, mas especialmente às 

pessoas mais velhas e, assim, melhorar a qualidade de vida da população. 

 De acordo com essa política, que objetiva melhorar a qualidade de vida 

à medida que a população envelhece, a expressão ‗envelhecimento ativo‘ é 

entendida como o ―processo de otimização das oportunidades de saúde, 

participação e segurança (OMS, 2005, p.13). O documento da OMS sobre a 

Política do Envelhecimento esclarece ainda que a palavra ‗ativo‘ significa 

―participação contínua nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais 

e civis‖, deixando expresso que o termo ‗ativo‘ não se refere ―somente à 

capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho‖ 

(OMS, 2005, p.13). 

 Nesse sentido, o envelhecimento ativo é aplicado tanto a ―indivíduos 

quanto a grupos populacionais‖ permitindo, 

 

que as pessoas percebam o seu potencial para o bem-estar 
físico, social e mental ao longo do curso da vida, e que essas 
pessoas participem da sociedade de acordo com suas 
necessidades, desejos e capacidades; ao mesmo tempo, 
propicia proteção, segurança e cuidados adequados, quando 
necessários. (OMS, 2005, p.13) 

 

No entanto para o mercado de trabalho, o termo ―ativo‖ refere-se à 

capacidade de alguém continuar trabalhando e, consequentemente, 

produzindo, divergente do sentido da OMS, em que o ―ativo‖ vai além da 

produção econômica. Essa política de saúde que não é considerada pelo 

mercado, leva em conta a transformação da pirâmide etária, chamando 

O 
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atenção para que as empresas se preparem para absorver uma demanda de 

mão de obra cada vez mais envelhecida. 

As mudanças no mercado de trabalho acontecem constantemente, em 

virtude de fatores econômicos, socioculturais, tecnológicos e, agora também, 

demográficos. Por exemplo, o impacto da tecnologia provocou a automatização 

e mecanização das tarefas em diversas áreas, especialmente na indústria, 

reduzindo o uso da força física humana. Segundo Piqueira (2014) 1 , a 

urbanização do mundo também tem como consequência a valorização de 

capacidades e aptidões necessárias para o setor de serviços que outrora não 

eram valorizadas, como facilidade de relacionamento, bom atendimento e 

noção de qualidade. Muitas dessas habilidades são adquiridas com a idade. 

Concordamos com Piqueira quando diz que a passagem de uma 

indústria extrativa e transformadora para uma indústria de serviços e baseada 

no conhecimento leva a uma redução do número de empregos que exigem 

elevados níveis de força física. Aliado a isso, observamos que os efeitos do 

processo de envelhecimento no ser humano também impactam suas 

capacidades físicas e sensoriais, principalmente aquelas necessárias ao 

trabalho físico pesado. 

No entanto, enquanto essas alterações ocorrem, nossa educação 

continua voltada para o trabalho. Desde crianças, aprendemos a acordar cedo 

para estudar, com a finalidade de trabalhar para constituir família e, depois de 

alguns anos, nos aposentarmos. Tal processo teve início com a Revolução 

industrial, seguindo-se a entrada da mulher no mercado de trabalho e, com a 

globalização, as mudanças estão acontecendo em ritmo bem veloz. 

Vivíamos no mundo ―conservador‖ do mercado do trabalho. Ou seja, o 

jovem começava a trabalhar ainda jovem na empresa e, ao longo dos anos, 

ocorriam tanto mudanças de funções quanto financeiras, mas de forma 

gradativa, o que possibilitava aos trabalhadores dedicados, mesmo os com 

grau de escolaridade baixo, manter a família e chegar à aposentadoria, muitas 

vezes nessa mesma empresa. Cumpre lembrar que a expectativa de vida era 

menor, portanto dependíamos do valor da aposentadoria e de reserva 

                                                             
1
Ver http://www.portaldoenvelhecimento.org.br/index.php/com-phocagallery/com-phocagallery-

info/longevidade/item/2202-relatividade-temporal 
 

http://www.portaldoenvelhecimento.org.br/index.php/com-phocagallery/com-phocagallery-info/longevidade/item/2202-relatividade-temporal
http://www.portaldoenvelhecimento.org.br/index.php/com-phocagallery/com-phocagallery-info/longevidade/item/2202-relatividade-temporal
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acumulado durante o processo ―produtivo‖ também por um tempo menor, além 

de as estruturas familiares serem diferentes das atuais, normalmente 

constituídas pelo pai, mãe e filhos.  

Atualmente, o jovem continua sendo educado para trabalhar, mas há 

uma diferença significativa no mundo globalizado. O jovem seria, neste caso, 

também um indivíduo inativo? Estes jovens que se iniciam mais tarde no 

mercado são mantidos por um tempo maior por seus responsáveis (pais, avós). 

É evidente que a questão da qualificação é necessária para melhorar o padrão 

do indivíduo, mas o quanto isto prejudica a estrutura financeira de uma família? 

Além disso, pelo fato de o ―processo produtivo‖ dentro do mercado de trabalho 

se dar tardiamente, do mesmo modo ocorrerá com sua reserva para o período 

da aposentadoria. Isto, se conseguir fazer uma reserva, pois dependendo da 

renda de seu trabalho, período ativo/produtivo no mercado de trabalho, não há 

saldo positivo no final do mês para reserva.  

Qual o peso deste ―ativo/inativo‖ para os indivíduos, independente da 

idade da pessoa? Somos seres dependentes durante muito tempo de nossas 

vidas, encaramos de forma natural a fase infantil, a adolescência ou início da 

vida adulta, mas não aceitamos ser dependentes na velhice, situação que pode 

ser um agravante para a saúde e bem-estar da família. 

É meta fundamental para a OMS que tanto as pessoas quanto os 

governos mantenham ―a autonomia e independência durante o processo de 

envelhecimento‖, reconhecendo que isso só pode ser possível dentro de um 

contexto, o qual envolve ―amigos, colegas de trabalho, vizinhos e membros da 

família‖ (OMS, 2005, p.13). Segundo a OMS, 

 

Esta é a razão pela qual interdependência e solidariedade 
entre gerações (uma via de mão-dupla, com indivíduos jovens 
e velhos, onde se dá e se recebe) são princípios relevantes 
para o envelhecimento ativo. A criança de ontem é o adulto de 
hoje e o avô ou avó de amanhã. A qualidade de vida que as 
pessoas terão quando avós dependem não só dos riscos e 
oportunidades que experimentarem durante a vida, mas 
também da maneira como as gerações posteriores irão 
oferecer ajuda e apoio mútuos, quando necessário. (OMS, 
2005. p. 13) 

 



 

20 

 

A esse respeito, uma pesquisa realizada pelo SESC/FPA2 indica que 

existe uma troca entre gerações que ocorre em ―ambas as direções‖ e são, 

basicamente, focadas no intercâmbio de ―dinheiro e de serviços‖ Para o autor, 

―o exercício da responsabilidade sobre outras pessoas, de gerações distintas, 

cria a oportunidade de intercâmbio qualitativo e alguma influência mútua surge 

dessa troca‖ (ALVES, 2007, p.137). 

Pelo exposto, os jovens entram no mercado de trabalho com mais idade 

e mais estudo, se comparados aos seus pais. Outra característica é a 

frequência com que mudam de emprego, pois se permanecerem muito tempo 

na mesma empresa, serão considerados ultrapassados. Por outro lado, para as 

empresas existem prós e contras, uma vez que a entrada de pessoas novas 

propicia ideias e movimentos novos, porém a história da empresa pode se 

desgastar, por falta de continuidade, de conhecimento do que aconteceu ao 

longo dos anos, o que pode dificultar algumas ações, pois não há registro na 

memória dos funcionários sobre os procedimentos do passado e seus 

consequentes erros e acertos. 

Concordamos com Neri (2007) quando se manifesta sobre o ciclo de 

vida3 das pessoas ser voltado para a produção e consumo. No início, na fase 

de bebê e infância, somos apenas consumidores, mas, ao entrar na idade 

escolar, já existe o processo de cobrança e de educação para o trabalho. Em 

vista disso, buscamos constantemente a melhor forma de produzir, buscando 

conhecimentos e aprendizado permanente. Passamos, pois, do processo de 

apenas consumo para produção e consumo.  

No ciclo de vida podemos distinguir três fases: pré-trabalho, trabalho e 

pós-trabalho. Na primeira e na última fase, indivíduos consomem mais do que 

produzem. A duração de cada estágio difere entre indivíduos e é afetada por 

muitos fatores: biológicos, estrutura econômica da sociedade, oportunidade 

educacional, necessidades familiares e expectativas, saúde, etc. A existência 

de programas públicos, o nível de riqueza, a disponibilidade de instituições 

                                                             
2
 Pesquisa inédita, realizada em parceira entre SESC Nacional e SESC São Paulo e da Fundação Perseu 

Abramo (Núcleo de Opinião Pública), para utilização na publicação Idosos no Brasil – Vivências, 

desafios e expedctativas na terceira idade. 
3
 Neri tomou como pano de fundo em toda a análise a teoria do ciclo da vida de Franco 

Modigliani (1986,  p. 92-93) 
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financeiras e expectativas culturais são fatores essenciais nas decisões de 

lazer e trabalho. Da mesma forma, o nível relativo de consumo entre o ciclo de 

vida combina necessidades biológicas, organização de vida, programas 

públicos para crianças e idosos, taxas de fecundidade entre os pobres e não 

pobres, etc. (BANCO MUNDIAL, 2011). 

Em nossa sociedade, um número expressivo de pessoas, ao se 

aposentar, não consegue fazer uma poupança financeira para que possa 

manter o mesmo padrão de vida de que desfrutava quando trabalhava, 

justamente em um dos períodos em que mais precisa de recursos, isto é, 

quando atinge os 60 anos ou mais, e tem de atender às necessidades comuns 

de qualquer indivíduo, como moradia, alimentação e despesas médicas.  

O que durante anos de trabalho significou para o indivíduo uma 

obrigação, ao se aposentar, altera-se o significado, pois, sem 

trabalho/inativo/aposentado, não importa o título, ele deixa de fazer parte da 

parcela da sociedade que ―influencia‖ para passar a ser ―influenciado‖, como 

explica Menezes. 

 

[...] ―ter de ir trabalhar‖ parece não nos deixar muita escolha. A 
imagem é a do trabalho como obrigação, em uma relação 
ambígua entre a responsabilidade e a satisfação, entre o 
sofrimento e o prazer. De qualquer forma, a categoria trabalho 

não deve ser minorada a uma categoria simples de análise, 
nem pensada por uma conotação negativa. (2012, p.179) 

 

Há consenso na sociedade de que o trabalho faz bem à saúde, e em 

processo inverso, influencia para se conseguir um emprego ou se manter nele, 

mas não podemos generalizar, pois existem vários tipos de trabalho e 

trabalhadores. Importa ressaltar que há pessoas que foram extremamente 

sacrificadas em seu período de trabalho, por precisar manter a família, 

havendo, inclusive aquelas que aceitam trabalhos que podem até mesmo 

prejudicar-lhes a saúde. 

Trabalhar costuma significar para a pessoa 60+ reconhecimento do valor 

da vida e favorece a atuação com um nível surpreendente de envolvimento 

pessoal, além de estimular a criatividade. A velocidade, encontrada nos jovens, 

é substituída pela acuidade e consciência de responsabilidade comunitária. 



 

22 

 

As mulheres aposentadas também são alvo das orientações da OMS, ao 

assinalar a necessidade de ―reduzir a iniqüidade na participação de mulheres‖ 

especialmente as que sempre trabalharam em casa cuidando de toda a 

estrutura familiar. 

Reconhecer e amparar a importante contribuição que as 
mulheres mais velhas dão nas famílias e comunidades através 
dos cuidados e da participação na economia informal. Permitir 
a participação integral das mulheres na vida política e nos 
processos de tomada de decisão. Oferecer educação e 
oportunidades de aprendizagem para as mulheres idosas, do 
mesmo modo como são dadas aos homens. (OMS, 2005. p.52-
53) 

 

Essas mulheres podem não ter o título de ativa ou inativa; afinal, muitas 

nunca participaram do mercado de trabalho formal, mas elas são a sustentação 

da família e algumas desenvolvem trabalho informal, vendendo peças de 

produção artesanal, por exemplo.  

Algumas pessoas 60+, com situação financeira estável, aproveitam este 

momento da vida para se dedicarem ao trabalho voluntário, empreender, 

estudar ou simplesmente terem mais tempo com a família. Propondo-se a 

realizar um trabalho voluntário, além de executarem uma atividade de forma 

social, elas ajudam outros indivíduos, trazendo-lhes benefício/satisfação como 

ser humano. O trabalho que antes era uma questão apenas financeira, agora 

pode ser social, uma vez que se sentem úteis. 

O aprendizado permanente, por necessidade de atualização ou 

descoberta de um novo interesse é outra forma de encarar este novo período. 

No dia a dia, em contato com o ensino de informática para pessoas 60+, a 

autora deste estudo observa empiricamente que as pessoas que começam 

ouvindo e se mostram admiradas ao verem algumas coisas acontecerem, ao 

longo do tempo, passam a fazer associações ao serem estimulados ao 

processo de aprendizagem. Pessoas 60+ com graus de escolaridade diferentes 

conseguem muitas vezes identificar onde estão suas deficiências e solicitam 

ajuda e, desse modo, conseguem ampliar o processo de aprendizado e 

melhorar a qualidade de vida em atividades de seu dia a dia.  

A importância da possibilidade de aprendizado constante faz parte da 

participação do Envelhecimento Ativo:  
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Permitir a participação integral dos idosos, ao propiciar políticas 
e programas de educação e treinamento que defendem a 
aprendizagem permanente de homens e mulheres conforme 
eles envelhecem. Dar aos idosos oportunidades de 
desenvolver novas habilidades, principalmente em área como 
tecnologia da informação e novas técnicas agrícolas. (OMS, 
2005. p. 51) 

 

A formação contínua permite que cada indivíduo tenha o ensejo de 

escolher como quer envelhecer, processo que pode ser longo, mas sem 

desvalorizar seu papel social. Cabe às políticas públicas propiciarem condições 

para esta fase de descoberta. Garantindo dignidade e segurança às pessoas 

em seu processo de envelhecer. Para Quaresma (2007, p.40), isso é 

―indissociável da valorização do desenvolvimento das capacidades e 

competências sociais dos indivíduos, reconhecimento a que cada pessoa tem 

direito. 

Quaresma, em seu texto Envelhecer com Futuro, assinala que o 

envelhecimento ativo, enquanto estratégia de inserção social, ―é 

essencialmente uma experiência individual‖. Mas, segundo ela, essa 

experiência depende da possibilidade que os indivíduos têm de poderem ―optar 

por manter uma atividade remunerada ou não, mantendo assim a sua ligação à 

sociedade em geral e à sua comunidade em particular‖ (2007, p.39) 

Esta temática vem sendo apontada em trabalhos acadêmicos 

desenvolvidos com foto na Gerontologia Social, área de concentração do 

mestrado acadêmico da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, por 

meio de pesquisas desenvolvidas pelos Grupos de Pesquisas e dissertações, 

disponibiliza materiais com o tema ―ativo‖. Lemos (2003), por exemplo, 

pesquisou o trabalho voluntário em sua dissertação ―Com trabalho e $em 

dinheiro: valorização para o idoso e ganhos para a sociedade‖, por meio do 

conceito de trabalho, que na visão marxista: 

 
é uma das bases de sustentação do funcionamento das 
economias de modelo capitalista que prevalecem no mundo em 
que vivemos, e que refletem uma forma desenvolvida de 
sociedade mercantil baseada em relações de troca. (LEMOS, 
2003. p. 19) 
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Na sociedade capitalista, somos avaliados pelo que produzimos e por 

seus resultados financeiros. Se deixarmos de considerar apenas o lado 

financeiro, verificaremos que o trabalho proporcionará ao trabalhador, aos seus 

familiares e à sociedade, outro tipo de valorização. Ou seja, o indivíduo, 

encarando o trabalho liberto da questão material/financeira e voltado para a 

qualidade de vida, poderá melhorar a própria saúde e, consequentemente, ter 

um envelhecimento saudável.  

Ximenes e Concone (2009) assinalam que o sistema capitalista que 

impera no ocidente valoriza o trabalho produtivo. Segundo as autoras é 

principalmente nesse sistema vigente que entra em cena o homem 

considerado ―produtivo‖. Como conseqüência, a velhice – considerada como 

uma etapa da vida não produtiva, por ser um momento de descanso e de não-

trabalho, fica à margem e o velho é visto como objeto de descarte. 

Quanto ao trabalho ser benéfico à saúde foi mencionado no relato de um 

entrevistado (designado como seu Fernando) por Mori (2006), na Dissertação 

―Aposentadoria e Trabalho: investigação sobre a (re) inserção do idoso no 

mercado de trabalho‖: ―Você ativa os neurônios e se renova a cada dia, porque 

a cabeça e o corpo estão trabalhando. Tudo isso parado enferruja e envelhece 

muito mais rápido‖. Seu Fernando abriu mão de cargos e status, mas está certo 

de que ganhou algo mais. 

Foi também esta conclusão a que Lemos (2003) chegou ao final de seu 

trabalho. Ela constatou que a realização de trabalhos não remunerados por 

pessoas acima de 60 anos não só beneficiava as pessoas idosas mas também 

favorecia ganhos para a sociedade, ―contribuindo para a construção de uma 

cultura da paz e para a formação de outras formas de capital, que não somente 

o econômico‖. Ao ressaltar o capital social e capital da sabedoria, Lemos 

questiona 

o significado do ser produtivo na concepção marxista limitadas 
à medição da riqueza por meio do $ ou da mercadoria, 
propondo um critério de avaliação que considera o produtor 
social representado em cada um dos entrevistados. O valor 
maior dessas pessoas está na sua qualidade de ser único na 
interação com o meio que constroem e a partir do qual são 
construídas, não importando, apenas e unicamente, para tanto, 
seu tempo cronos, mas o tempo vivido, o ser presente. 
(LEMOS, 2003) 
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Nas Ciências Sociais, nos deparamos com o conceito dos termos 

Kronos e Kairós na representação do tempo. Segundo Martins (1998), ―o 

tempo não é uma dimensão cronológica, medido em dias, meses e anos, mas 

sim um horizonte de possibilidades do Ser‖; não somos Kronos: o tempo 

delimitado por mensurações provenientes das pesquisas da ciência ôntica que 

se esquece do Ser e das suas possibilidades, somos Kairós: um tempo vivido 

em uma determinação consciente e efetiva de nossa existência. Uma 

consciência que é tempo e que indica novas direções. 

Uyehara (2005) cita em sua pesquisa realizada em uma fábrica de 

biscoitos que contratava pessoas mais experientes, que os Estados Unidos e o 

Japão não seguem o padrão de aposentadoria europeu. Nesses países, por 

questões culturais e incentivos governamentais, as pessoas adiam suas 

aposentadorias. Ali, trabalhar significa se valorizar. 

 Brasil, Estados Unidos e Japão são países com cultura e políticas 

diferentes, razão pela qual não podemos tomar um único modelo como correto, 

mas devemos observar as alternativas de que outros países se serviram e 

verificar a possibilidade de implantá-las em nosso país, integralmente ou com 

adaptações. 

Conceitos sobre envelhecimento ativo são definidos em todo o mundo, 

utilizados e comentados por vários autores, mas qual o real significado para as 

pessoas de 60+ ou não? Estamos envelhecendo todos os dias, com saúde ou 

não, e não temos como prever o que vai nos acontecer e que problemas e 

limitações poderão surgir. Portanto, devemos ter uma vida ativa, dentro de 

nosso próprio conceito e procurar viver bem com todos que nos rodeiam. 

Então, por que não definir ―viver bem‖ como envelhecimento ativo? 
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CAPÍTULO 2 

 

 

DEMOGRAFIA E MERCADO DE TRABALHO 

 

om o aumento da expectativa de vida, viveremos mais e 

certamente seremos os principais consumidores deste futuro 

que se anuncia. Para a economia ter o fluxo necessário de 

consumidores para os muitos produtos que surgem no mercado é necessário 

dar aos idosos uma condição financeira, muito além do que a aposentadoria 

oferece hoje. 

No processo de envelhecimento, os gastos ocorrem permanentemente. 

Na infância também há muitos gastos relativos à preservação da saúde ou com 

doenças, mas o período não é tão longo. Na velhice, fase que pode durar mais 

de 40, 50 anos, continua-se a despender com doenças, lazer, alimentação, 

medicamentos, moradia, etc., por um período que não dá para comparar com 

os demais, além de as entradas sofrerem redução. Ao se aposentar, o valor 

recebido é inferior ao de quando trabalhava, além de alguns custos serem 

cobertos pela empresa (assistência médica, vale-alimentação) variando de  

acordo com a instituição, o cargo e função desempenhados, e que também 

deixam de fazer parte da receita dos aposentados. É mais um dos fatores que 

influencia negativamente na questão financeira.  

 Não há como saber como será a velhice de cada um. Podemos ter 

desde jovens atitudes saudáveis para garantir a qualidade de vida, por meio de 

boa alimentação, atividade física, porém não há como prever doenças ou 

problemas no decorrer de nossas vidas, até porque tais situações dependem 

também de fatores externos.  

Veras (2012) assinala que para grande parte da população 

(empregados, executivos, empregados), ―o ritual de passagem para a 

aposentadoria ou terceira idade produtiva ainda é um ponto de interrogação‖. 

Por isso ele chama a atenção para os gastos que muitos terão nessa fase da 

vida com doenças. Segundo ele, 

C 
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Envelhecimento e despesas andam juntos. Segundo as 
estimativas oficiais, em trinta anos os países desenvolvidos 
terão de gastar, no mínimo, de 9% a 16% a mais que o PIB 
somente para honrar seus compromissos com os benefícios da 
aposentadoria. Essa projeção é conservadora, pois subestima 
o futuro crescimento da longevidade e dos custos com 
despesas médicas. (p. 54) 

 

Mas o escritor e pesquisador Jorge Félix questiona: Por que caminhar 

diariamente é o melhor trabalho voluntário que você pode fazer? Como isso 

melhora a educação e o saneamento básico no Brasil, e por isso não depende 

só de você? São questões colocadas em um capítulo de seu livro ―Viver Muito‖. 

O autor chama a atenção para questões que não dependem apenas da 

vontade dos indivíduos, como o ambiente, ao assinalar que caminhar é um 

cuidado da saúde, mas existem outros fatores que influenciam e não depende 

só de nós e sim da sociedade em que vivemos. Nesse sentido, Félix (2010, 

p.123) assinala que ―existem outros culpados pelo fato de você deixar de 

caminhar‖. Ou seja, ―garantia do envelhecimento ativo é função de políticas 

públicas centradas na promoção da saúde desde as primeiras idades‖. 

Para explicitar o que diz, o autor faz, então, as seguintes perguntas: 

 

O governo tem feito alguma coisa para ajudá-lo a fazer 
exercícios? Sua empresa o ajuda a praticar esportes? Nosso 
sistema educacional público está atendendo a essa 
necessidade do futuro? Se as respostas foram negativas, 
nunca mais se culpe por não fazer exercícios físicos 
diariamente. É preciso, lembre-se, que todos os agentes façam 
a sua parte. Empresas e Estado devem adotar programa de 
incentivo. Há ―boas razões econômicas‖ para implementar 
esses programas que culminarão no envelhecimento ativo, 
sobretudo em termos de redução de custo de saúde. (FÉLIX, 
2010, p.123) 

 

Baseando-nos na exposição de Félix, fica claro que estão ―jogando‖ toda 

a culpa do envelhecimento com dependência física para o próprio indivíduo, 

como se este vivesse isolado da sociedade, o que não é real. 

A frequência com que se fala sobre a alteração demográfica, reinserção 

no mercado de trabalho e como trabalhadores de 60+ são produtivos, está 

aumentando na mídia. Um estudo do Centro de Pesquisas para a 
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Aposentadoria, da Universidade de Boston, indica que os americanos com 

idade entre 60 e 74 anos são mais produtivos que jovens de até 25 anos 

(Exame, número 21, 2013). 

No Brasil, precisamos conhecer o perfil das pessoas para saber se 

permanecerão no mercado de trabalho, mas é uma questão que surge em 

decorrência da atitude das empresas. De acordo com o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA, 2012), como o número de pessoas idosas 

continuará aumentando, por mais alguns anos o país vivenciará crescimento 

de sua população em idade ativa, ―embora as taxas cada vez menores‖. Os 

estudos do IPEA indicam que a provável redução do número da população 

brasileira em idade ativa deve ocorrer a partir de meados da próxima década. 

Indicam ainda que ―a mão de obra disponível no país apresentará um perfil 

etário mais elevado e consequentemente, mais experiente‖, e comparação com 

a atual (IPEA, 2012, p.33). 

Entre as dificuldades encontradas pelo IPEA em definir a idade em que 

a perda da capacidade de trabalhar ocorre ou sua permanência, além das 

diversidades regionais e sociais do país serem bem diferentes, há outras 

comuns, como: 

Complemento de renda, custo de oportunidade elevado pela 
saída precoce da atividade econômica, boas condições de 
saúde e autonomia são alguns fatores que devem explicar a 
permanência do aposentado no mercado de trabalho. 
Reconhece-se também que a saída precoce pode resultar em 
uma desintegração social, especialmente para a população 
masculina. Participar do mercado de trabalho significa 
participação social. A saída precoce pode acarretar depressão, 
alcoolismo e até suicídio. Em outras palavras, pode resultar em 
outros tipos de incapacidade e demandar outras políticas. 
Todos esses fatores apontam para a dificuldade em se definir a 
idade em que a perda da capacidade de trabalhar ocorre. Essa 
dificuldade é reforçada se considerar as enormes diversidades 
regionais e sociais da nossa sociedade. (IPEA, 2012. p.28) 

 

As representações por faixa etária entre 2010 e 2050 serão bem 

diferentes, em 2010 – 50 milhões (26%) eram pessoas entre zero a 14 anos, 

107 milhões (55%) pessoas entre 15 a 49 anos e 38 milhões (19%) a partir de 

50 anos. A previsão para 2050 será de 35 milhões (16%) para pessoas entre 

zero a 14 anos, 98 milhões (42%) para pessoas de 15 a 49 anos e 98 milhões 
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(42%) a partir de 50 anos. Estes números mostram queda de 15 milhões de 

pessoas entre zero a 14 anos, pouca diferença na faixa entre 15 a 49 anos e 

expressivo aumento, 60 milhões, para pessoas a partir dos 50 anos. 

As afirmações e indefinições demonstram que o processo de exclusão 

da pessoa 60+ do mercado de trabalho não deve ocorrer levando-se em conta 

apenas a idade, mas precisam existir critérios de avaliação muito além dessas 

limitações.  

O documento do IPEA (2012) alerta sobre a generalização que se faz a 

respeito da associação de incapacidade com o aumento da idade. 

 
É consenso que as incapacidades/fragilidades aumentam à 
medida que a idade avança, mas não há consenso quando (em 
que idade) elas aparecem. Embora no Brasil as pessoas com 
60 anos ou mais sejam consideradas idosas, nem todos os 
indivíduos nessa faixa etária podem ser considerados 
incapazes para o trabalho. É um segmento etário muito 
heterogêneo, pois abrange indivíduos com quase 100 anos ou 
mais. Supõe-se também que a transição de uma situação de 
atividade para a de inatividade seja gradual, o que torna difícil 
estabelecer um divisor de águas entre o período laboral e o 
não laboral. (IPEA, 2012. p.20) 
 

Uma das explicações dadas para a inatividade é a falta de atualização, o 

que nos leva a indagar: o que o mercado exige do profissional para que ele 

retorne ao mercado de trabalho, conhecimento de novas tecnologias? Carga 

horária muito extensa? Ou o mundo corporativo está disposto a fazer 

adaptações? A questão da tecnologia é uma restrição proposta pelas 

empresas, uma resistência aos profissionais que não nasceram na era digital?  

A esse respeito, Veloso acredita que as resistências ao uso das 

Tecnologias da Informação e Comunicação, 

 

a médio prazo, isto será suplantado no que diz respeito à 
rejeição do profissional pela máquina e o medo de ser 
controlado. Isso ainda hoje é uma realidade, pois o adulto com 
30 anos que está no mercado de trabalho, certamente não teve 
o uso do computador em sua formação básica, e os receios de 
errar e o controle da máquina se fazem presentes. Porém o 
contato da nova geração com o computador desde o ensino 
fundamental, com políticas públicas adequadas e o fim do 
analfabetismo digital, certamente estarão mais abertos ao uso 
das tecnologias e menos resistentes ao uso da TIC em suas 
vidas profissionais. (VELOSO, 2011, p.XXI-XXII) 
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Na pesquisa ―Envelhecimento da força de trabalho no Brasil‖, aborda-se 

acerca da relevância em preparar a equipe de recursos humanos para avaliar e 

aproveitar melhor o potencial do profissional mais velho. Observamos pelas 

afirmações a respeito do tema que o principal desafio das empresas é a quebra 

dos preconceitos, a aceitação do envelhecimento do ser humano que acontece 

para todos, nem sempre igual nem planejado da mesma forma. Também em 

nossa pesquisa para este estudo identificamos que os profissionais mais 

velhos desejam permanecer ativos, mas buscam um equilíbrio entre a vida 

profissional e pessoal, desejando trabalhar em condições que lhes deem 

autonomia e flexibilidade, o que está de acordo com o que recomenda a 

política do Envelhecimento Ativo. 

Em 2013, houve uma campanha em um site dirigido ao segmento idoso, 

intitulada ―Empregue um idoso‖4. Qual seria a melhor forma de divulgação para 

uma campanha deste tipo? Tal fato nos leva a pensar que, se há necessidade 

de campanha para empregar a pessoa 60+, quer dizer que ela não faz parte de 

processos de recrutamento e seleção das empresas como existem para os 

mais jovens. E também não existem programas que incentivem elaboração de 

projetos de vida, uma vez que, para iniciarmos a vida profissional, existe um 

preparo. No entanto, para a aposentadoria e o que fazer durante essa fase 

prolongada da vida tal não ocorre, pois é um processo com que poucos se 

preocupam, talvez porque ainda não aceitem o envelhecimento ou por não 

terem entendido que o período pós-aposentadoria pode ser tão longo quanto o 

da fase de trabalho.  

Menezes (2012) apresenta a adaptação de um modelo de Vasques-

Menezes (2000) para o desenvolvimento de carreira, por meio de encontros 

semanais em grupo para cumprir quatro momentos: (1) questionamento do 

papel do trabalho; (2) compreensão do seu passado (condição histórica) para 

                                                             
4

Ver http://www.portalterceiraidade.com.br/. O Portal Terceira Idade lança a Campanha 
―Empregue um Idoso‖. Empregando um idoso, sua empresa poderá tornar-se ―parceira do 
Portal‖ e usar o selo ―Empresa Amiga da 3ª Idade – Responsabilidade Sócio Ambiental. 
Por ser desenvolvido e mantido por uma ―entidade de utilidade pública sem fins lucrativos, a 
Associação Cultural Cidadão Brasil, fundada em 1984, os parceiros do Portal desfrutam de 
―incentivo fiscal‖ oferecido pela ―Lei 9.249/95‖ (artigo 13, parágrafo 2º, que permite‖ deduzir até 
2% do imposto de renda‖ do investimento aplicado). 

http://www.portalterceiraidade.com.br/
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visualização de futuro (construção da identidade); (3) conscientização de seus 

interesses e de suas necessidades; e (4) planejamento do futuro (desenho de 

proposta de vida). 

 

O objetivo do trabalho é questionar o participante de modo que 
ele perceba as diferentes motivações que estão apoiando seus 
interesses e os diferentes efeitos que produzem, para melhor 
embasar seu projeto de vida. As atividades e as vivências 
desenvolvidas durante o processo, bem como a interação do 
grupo através dos comentários e da troca de sentimentos e 
experiências, provocam no participante um maior conhecimento 
de si mesmo, favorecendo uma melhor compreensão de sua 
identidade e de suas escolhas e, por conseguinte, o 
estabelecimento do projeto de vida. (MENEZES, 2012. p.192) 
 

A preocupação com projeto de vida surgiu há alguns anos em 

decorrência da divulgação dos números alarmantes de pessoas idosas no país 

e a velocidade com que isso acontece. Deve-se notar que a alteração na 

pirâmide populacional nos últimos 30 anos não foi tão expressiva, porém para 

os próximos 40 anos será brusca. 

Os casos em que pessoas 60+ precisam retornar ao mercado de 

trabalho movidos pela questão financeira podem estar associados às novas 

estruturas familiares, em que o idoso é um dos provedores ou o principal chefe 

de família. Alguns deixaram de usufruir de uma parcela do consumo durante a 

vida, chamada de ativa, para manterem o mesmo padrão na velhice, porém 

com as mudanças na estrutura familiar correm o risco de não poderem se 

manter. Recentemente, documento do Banco Mundial assinalou que, 

 

[..] Geralmente, imagina-se que pais idosos são ajudados por 
―transferências para cima‖ (transferências privadas de seus 
filhos). Os dados da CTN mostram que isso é observado 
somente na Ásia. Na Europa, Estados Unidos e ALC o padrão 
observado é de ―transferências para baixo‖ líquidas – dos 
idosos para seus filhos e netos. Essas transferências para 
baixo são particularmente grandes no Brasil e no Uruguai [...]. 
(BANCO MUNDIAL, 2011, p.48) 

 
Neri chama atenção para as diferenças entre os gêneros acerca da 

adaptação. Segundo a autora, 
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As dificuldades de adaptação à rotina de aposentado 
geralmente afetam mais os homens do que as mulheres (25% 
contra 21%): 15% deles (11% delas) indicaram a falta de 
rotina/movimentação do dia-a-dia como fonte de dificuldades 
de adaptação. (NERI, M, 2007, p.105) 

 

Considerando-se que a mulher se envolve com muitas tarefas 

domésticas, pois normalmente tem jornada dupla, muitas vezes, após a 

aposentadoria, além de cuidar de sua residência, auxilia no cuidado de netos 

ou parentes com mais idade.  

Observa-se, empiricamente, cada vez mais o movimento de alguns 

profissionais de nossa rede de contato, todos acima dos 40 anos, preocupados 

com satisfação profissional muito além da financeira, independentemente de 

terem atingido estabilidade ou não. Tal constatação nos leva a indagar: por que 

não podemos nos permitir mudanças com ou sem motivo aparente?  Passamos 

por várias fases na vida, e as mudanças ocorrem constantemente ao nosso 

redor, algumas mais significativas e radicais, outras simples e até 

imperceptíveis.  

Tais mudanças estão possibilitando que muitas pessoas retornem aos 

estudos para se atualizarem ou investirem em nova área, aceitando trabalhos 

como estagiários em novas carreiras. Afinal, o início de carreira ocorre sempre 

da mesma forma, ou seja, inicialmente em funções mais simples e, com o 

passar do tempo, há o crescimento e se conquistam outros patamares, o que 

independe da idade, mas decorre da experiência.  

Por outro lado, mediante o trabalho, os indivíduos buscam qualidade de 

vida para sua família, resgatam o convívio familiar e acompanhamento dos 

filhos. São escolhas que cada pessoa faz para buscar ―qualidade de vida‖. 

Citamos entre aspas porque, assim como o processo de envelhecimento é 

diferente para cada indivíduo, a qualidade de vida também é subjetiva e, 

quando se trata de família, há o envolvimento de, no mínimo, duas pessoas. Se 

falarmos em casal com filhos, vai além, e englobará filhos de diferentes idades. 

O importante é descobrirmos o que é importante para nós e adequar vida 

profissional com vida pessoal.  

A busca de conhecimento e qualificação deixa, pois, de ser necessária 

apenas como melhoria dentro do trabalho atual, mas é fundamental como 
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projeto de vida, já que poderá influenciar diretamente em todo o seu viver. A 

pessoa que optar por não retornar ao mercado, poderá buscar conhecimento 

em áreas em que não era possível atuar durante sua vida profissional, 

simplesmente por falta de tempo, porque fora direcionada para outras 

prioridades, e, após a aposentadoria, ela resolve investir neste novo 

conhecimento, mantendo-se em um grupo social e a mente ativa. Para quem 

pretende permanecer ou retornar ao mercado, poderá buscar aperfeiçoamento 

na carreira atual ou em uma nova, ligada ou não a sua área de atuação. Daí 

notarmos que o número de pessoas que estão retornando aos estudos a partir 

dos 40 anos tem crescido consideravelmente. É o que assinala uma matéria 

publicada na Revista Exame: 

 
Será necessário repensar toda a lógica de nossas carreiras. 
Poderemos ter duas ou três profissões ao longo da vida, o que 
nos forçará a viver em um processo de aprendizado constante. 
Uma pessoa de 50 anos que trabalhou no mercado financeiro 
poderá recomeçar como professora. Ela terá, pelo menos, mais 
40 anos de atividade pela frente. (número 21, 2013, p.159) 

 

Ao falarmos sobre profissões, atrelamos à questão o fato de, no Brasil, 

haver falta de mão de obra qualificada, fato que não aconteceu de modo 

súbito, mas por escassez de investimento em áreas técnicas e, 

consequentemente, estímulo para que a população busque cursos nessas 

áreas.  

De fato, em nosso país, não verificamos incentivo para o estudo na área 

técnica, essencial dentro das empresas e elo em várias áreas da economia, 

pois são os profissionais que atuam em áreas de produção, saúde, entre 

outras, que recebem as informações dos consumidores e as enviam, depois de 

formatá-las, aos executivos para que eles as analisem. A questão da educação 

no Brasil acontece desde o ensino fundamental, contudo só se valoriza 

socialmente o ensino superior, não se dando chance para aqueles que não 

tiveram oportunidade de alcançar esse nível.  

 

Dado que o sistema educacional brasileiro ainda forma menos 
jovens do que poderia em seu nível básico e que, 
possivelmente, até por isso, permaneça matriculando-os em 
baixa proporção no ensino superior [...] Ademais chama a 
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atenção que, ao final dos anos 2000, a parcela mais 
significativa da PIA ainda fosse aquela com menos 
escolarização, até oito anos de estudo (equivalente a ter até o 
ensino fundamental completo ou incompleto) - o que leva a crer 
que o sistema educacional brasileiro ainda dispõe de potencial 
para mudar a composição da força de trabalho no país. (IPEA, 
2012. p.35) 
 

Tomamos conhecimento do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos 

(CNCT), produzido pelo Ministério da Educação (MEC) – Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) - Diretoria de Políticas de 

Educação Profissional e Tecnologia, iniciado em 2008 e atualizado no período 

entre 2009 e 2011 por solicitação de diversos setores envolvidos. Acadêmicos 

(estudantes, professores e gestores), representantes das empresas e 

funcionários (entidades de classe, sindicatos e associações), entre outros, 

encaminharam suas necessidades para o MEC. Ao final, foram incorporados 

35 novos cursos para formação de jovens e adultos no país. A versão 2012 

contempla 220 cursos distribuídos em 13 eixos tecnológicos, constituindo 

referência e fonte de orientação para a oferta dos cursos técnicos no país. 

Entre os cursos incorporados está o de Técnico em Cuidados de Idosos5 com 

carga horária de 1.200 horas, no Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde, tendo 

como prerrequisito para curso o Ensino Médio completo, idade mínima de 18 

anos e Certificado de Auxiliar de Enfermagem ou dois módulos do Curso de 

Técnico em Enfermagem.  

Interessante acrescentar que, ao pesquisarmos os cursos técnicos 

existentes na cidade de São Paulo6, encontramos apenas em uma escola na 

zona Sul de São Paulo7 um curso direcionado para o cuidado com os idosos 

                                                             
5 Técnico em Cuidados de Idosos é o profissional que atua diretamente com a população da 
Terceira Idade, zelando pelo bem- estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, cultura, inclusão, 
recreação e lazer, sob a supervisão do enfermeiro. Como Auxiliar de Enfermagem executa 
ações de proteção e prevenção relativas à segurança e biossegurança, de atendimento de 
suporte básico à vida, de apoio ao diagnóstico, de assistência ao cliente/ paciente incluindo a 
administração da medicação prescrita. Tem como função servir de elo entre o idoso e a família, 
os serviços de saúde, os grupos de convivências, lazer e cultura e a comunidade em geral. O 
trabalho realizado juntamente com os  profissionais da saúde possibilita a sistematização das 
atividades a serem realizadas no próprio domicílio, privilegiando-se aquelas relacionadas à 
promoção da saúde, à prevenção de incapacidades e à manutenção da capacidade funcional 
da pessoa idosa, evitando-se, assim, na medida do possível, hospitalização, asilamentos e 
outras formas de segregação e isolamento. 
6
 Fonte: www.vestibulindoetec.com.br 

7
  ETEC Uirapuru, Rua Nazir Miguel, 779 – Jd. João XXII. 
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com início no segundo semestre de 2014, mas que poderia mudar de local a 

cada semestre. Como já exposto, em virtude do número crescente de pessoas 

60+, haverá necessidade de um profissional especializado, porém ainda há 

muito que fazer para ampliar o ensino naquela área. Não obtivemos informação 

que nos esclarecesse se o número reduzido de curso é devido à demanda ou 

oferta das escolas. Ante o aumento do número de pessoas com mais de 60 

anos, especialmente depois dos 80 anos, fica evidente a necessidade de 

ampliar o conceito da Gerontologia para outras disciplinas, além da área da 

saúde. Aliás, a questão da educação também é citada na Política do 

Envelhecimento Ativo. 

Atualmente, encontramos com frequência oferta de cursos livres para 

cuidadores de idosos para o público em geral, com carga horária variando 

entre 80 e 160 horas. 

Félix (2010), mais uma vez, apresenta de forma clara aspectos das 

falhas da educação no Brasil e sugere solução para suprir a falta de mão de 

obra qualificada, 

 

A falácia do diploma universitário no Brasil destruiu o ensino 
técnico e, pior, ignorou a vocação acadêmica – algo impossível 
de se conceber como característica de massa. Nos próximos 
anos, essa revisão da formação educacional brasileira deverá 
ser colocada em pauta nas políticas públicas (e no âmbito das 
famílias), porque, se desperdiçar recursos financeiros é sempre 
inconcebível, com o aumento da expectativa de vida, torna-se 
suicídio. [...] O Brasil, porém, a partir da década de 1970, 
cedeu a pressões políticas e iniciou um processo de 
proliferação dos cursos universitários. (p.156) 
O Brasil precisa aproveitar enquanto sua população idosa está 
em torno dos 11% para rever seu sistema educacional. Na 
metade deste século, o país dependerá de sua capacidade de 
oferecer um ensino básico consistente numa ponta e, na outra, 
adequar a mão de obra com 50, 60 anos de idade para um 
mercado de trabalho em constante e rápida transformação 
provocada pelo avanço tecnológico. Essa mão de obra também 
voltará para os cursos universitários? As universidades da 
terceira idade precisam ser repensadas e incluídas 
efetivamente no programa educacional brasileiro como cursos 
técnicos da terceira idade, com o objetivo não só de ocupar o 
tempo ou produzir uma atividade lúdica para a fase pós-laboral, 
mas principalmente como parte do aprendizado do indivíduo e 
de sua requalificação. (p.158) 
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Observamos que, atualmente, o número de anos de estudo exigido pelo 

mercado é maior, razão pela qual os profissionais retornam aos estudos, 

jovens estudam mais antes de começar a trabalhar, mas os problemas de 

formação do ensino fundamental permanecem. Muito se fala em falta de 

profissional qualificado, porém, enquanto na base da educação tivermos falhas, 

permanecerá esta lacuna. A cultura educacional precisa mudar, e o mercado 

valorizar o profissional técnico e não apenas reiterar a ausência de profissional 

com qualificação,  

 

Além do potencial crescimento dos ensinos médio e superior, o 
Brasil ainda não resolveu como tornar o ensino técnico e 
profissional mais atrativos e compensador para os jovens. [...]. 
Mesmo as matrículas nessa modalidade havendo sido 
multiplicadas por 2,5 entre 2001 e 2010, seu crescimento foi 
apenas um pouco maior do que o do próprio ensino médio, que 
expandiu o número de matrículas por 2,2 no mesmo período. 
(IPEA, 2012, p.34) [...]. A perspectiva educacional para os 
próximos anos, portanto, sugere que a PIA no Brasil 
apresentará um perfil com nível de escolaridade cada vez 
maior, devido a uma permanência mais prolongada da 
população na escola e à expansão nos níveis de ensino médio 
e superior, bem como em vista das perspectivas de 
crescimento da educação profissional, científica e tecnológica. 
O desafio, entretanto, será oferecer aos futuros entrantes no 
mercado de trabalho uma educação de qualidade. (IPEA, 2012, 
p.35) 
 

Nos estudos demográficos, o sexo feminino é apontado com um 

percentual alto de envelhecimento. Com os novos arranjos familiares e 

capacitação de muitas mulheres, é importante verificar como o mercado 

emprega de forma diferente os gêneros, a partir da situação educacional. 

 

A terceira macrotendência que deverá afetar de maneira 
decisiva o perfil da mão de obra brasileira nos próximos anos é 
a tendência de maior destaque da população feminina, devido 
ao aumento das suas taxas de participação no mercado de 
trabalho e à ampliação de seu nível de escolaridade acima da 
média masculina. (IPEA, 2012. p.35) 
 
Os dados aqui apresentados sugerem, assim, que mulheres 
tendem a ser mais escolarizadas do que os homens, mas que, 
a despeito de virem participando cada vez mais do mercado 
formal de trabalho, só se constituem em maioria quando o 



 

37 

 

recorte é feito entre trabalhadoras e trabalhadores com curso 
superior. (IPEA, 2012, p.37) 
 

As mulheres de várias idades estão atentas às necessidades do 

mercado, buscando melhorias financeiras e de qualidade de vida, seja por 

meio de graduação, conforme comentado, ou outros (artesanato, costura, etc.), 

descobrindo trabalhos que possam executar dentro de suas residências, 

dividindo o tempo entre cuidados com a família e um emprego para ajudar no 

sustento da casa.  

A OMS, no texto Envelhecimento Ativo, fornece dados sobre a 

população feminina, indicando que elas correspondem a dois terços da 

população acima de 75 anos em países como Brasil e África do Sul. As 

mulheres têm a ―vantagem da longevidade‖, mas são vítimas frequentes da 

violência doméstica e de ―discriminação no acesso à educação, salário, 

alimentação, trabalho significativo, assistência à saúde, heranças, medidas de 

seguro social e poder político‖. Para a OMS essas desvantagens cumulativas 

significam que as mulheres tendem a ser mais pobres que os homens e a 

apresentar mais deficiência em idades mais avançadas.  

 
As mulheres correspondem a dois-terços da população acima 
de 75 anos em países como Brasil e África do Sul. As mulheres 
têm a vantagem da longevidade, mas são vítimas mais 
freqüentes da violência doméstica e de discriminação no 
acesso à educação, salário, alimentação, trabalho significativo, 
assistência à saúde, heranças, medidas de seguro social e 
poder político. Essas desvantagens cumulativas significam que 
as mulheres, mais que os homens, tendem a ser mais pobres e 
a apresentar mais deficiência em idades mais avançadas.  
Por causa de sua posição de cidadãs de segunda-classe, a 
saúde das mulheres mais idosas é geralmente negligenciada 
ou ignorada. Além disto, muitas mulheres possuem pouca ou 
nenhuma renda devido aos anos de trabalho não remunerado. 
O cuidado familiar é freqüentemente suprido em detrimento da 
segurança econômica e da boa saúde na idade mais avançada 
(OMS, 2005. p.39) 

 

As mulheres, executando várias tarefas durante a vida, precisam se 

adaptar e ser flexíveis para administrar todas elas, procedimento que acontece 

naturalmente dentro de nossa sociedade, o que pode facilitar em seu processo 

de envelhecimento pessoal e profissional. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

NOS RASTROS DA MÍDIA... 

 

Um mundo mais velhos e mais forte 
(Revista Exame, número 21, 2013) 
 
Meia Idade – A força da Experiência 
(OESP, Empregos e Carreiras, 3/2/13) 
 
Nenhuma pressa de pendurar a gravata 
(Valor Econômico, Eu, 9/5/2013) 
 
É possível ser um empreendedor depois dos 40? 
(Valor Econômico, Empresas, 6/11/2013) 

 

ara responder à pergunta ―como a mídia, no Brasil, apresenta o 

mercado de trabalho para pessoas com 60+?‖ fomos pesquisar 

algumas: jornais, revistas, telejornais, blogs e portais. E quando 

falamos em mídia, estamos nos referindo a uma variedade de veículos de 

comunicação que nos trazem informações sobre temas diversos, como as 

frases que iniciam esta parte do estudo, relacionadas ao mercado de trabalho e 

à velhice.  

Melo e Tosta (2008) nos ensinam que, originalmente, a expressão latina 

do ponto de vista etimológico é Media, plural de Médium. Segundo os autores, 

foi incluída na Língua Portuguesa importada dos Estados Unidos. Chegando ao 

Brasil, houve seu imediato ―aportuguesamento‖ (p.30). 

O ―fazer‖ da mídia é comunicar, divulgar informações produzidas, 

produtos e serviços de empresas diversas para seus consumidores, as quais 

se utilizam dos veículos para chegarem ao público que pretendem atingir. 

A mídia é uma ―empresa‖ que acompanha o que está acontecendo ao 

seu redor e segue a linha definida por seus gestores, no que tange às 

convicções e preferências dentro da área social e política. Além das notícias, 

há os anúncios de produtos e serviços que podem estar atrelados a uma 

determinada notícia/público leitor. Uma matéria está sempre dirigida a um 

P 
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público, podendo ser apresentada de formas diferentes, de acordo com o 

veículo. Pode ser contraditória, como expõe Melo e Tosta,  

 

Em muitos países, a mídia é financiada pelo governo. No nosso 
caso, corresponde a um sistema financiado de modo duplo, 
principalmente pela iniciativa privada. No Brasil, sem dúvida 
nenhuma, ela reflete um pouco aquilo que chamamos de 
―distorção oligárquica‖. Quer dizer, a nossa mídia é mais ou 
menos constituída à imagem e semelhança das capitanias 
hereditárias. Quem possui um jornal, emissora de rádio ou 
televisão, produtora de cinema ou vídeo, está lastreado pelo 
capital. (MELO E TOSTA, 2008, p.37-38) 

 

Melo e Tosta explicam que a mídia tem uma vocação socializadora e o 

poder de disseminar bens culturais, símbolos, imagens e sons, tornando-os 

comuns a toda a população. Mas nada disso poderia ser feito, se ela 

claudicasse em sua função econômica, ou seja, caso não estivesse atenta aos 

mecanismos de financiamento da produção. Não se faz socialização cultural 

sem ter por trás quem pague a conta (2008, p.37). 

A mídia por meio de sua vocação socializadora não acrescentará nada 

para os indivíduos, se eles não estiverem atentos ao que lhes é exposto, tendo 

até a oportunidade de questionar e, em alguns casos, até mesmo alterar. A 

alteração é possível em casos de telenovelas, nas quais o autor redireciona 

determinado personagem de acordo com a reação do público, pois trata-se de 

uma história com um tema central, mas que pode ser adaptada a fatos e ações 

que acontecem no dia a dia ou até motivada pela empatia ou aversão a certos 

personagens.  

No caso de notícias/matérias, temos conhecimento por meio de vários 

canais da mídia, e, muitas vezes, buscamos a mesma notícia em diferentes 

veículos para chegarmos a uma conclusão, já que cada veículo pode expor o 

assunto da forma que lhe foi propagada, podendo variar o informante. Um 

mesmo tema pode ser explicado de maneira diferente, uma vez que surgiu por 

fontes e interesses distintos. 

Entre os veículos, a televisão é a que mais chega aos lares brasileiros, 

constituindo, segundo Melo e Tosta (2008) o principal ―elo de ligação (sic) dos 

cidadãos com o mundo‖. Seu impacto sobre a sociedade é incomensurável. 
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Dela se apoderam os vendedores de bens e serviços, bem como os 

mercadores da fé e da política (p.43).  

Em nossa pesquisa, foram selecionados os trechos de jornais com 

nosso tema de pesquisa e disponibilizados na internet através do You Tube. 

Jornal e internet são mencionados por Melo e Tosta (2008) como 

circunscritos aos segmentos privilegiados da sociedade, atuando como 

formadores de opinião pública. Seus usuários fazem parte da elite que participa 

de núcleos de poder no âmbito do governo, na sociedade civil ou na própria 

indústria midiática (p.45). 

Vários veículos de comunicação se valem dos próprios manuais de 

redação que orientam os profissionais da mídia. Para Hernandes,  

 

Manuais de jornalismo, como o do jornal O Estado de S. Paulo, 
são taxativos. O jornalista deve evitar, no texto verbal, 
intrometer-se no assunto reportado: ―Faça textos imparciais e 
objetivos. Não exponha opiniões, mas fatos, para que o próprio 
leitor tire deles as próprias conclusões (1990:18)‖. (2006, p.32) 

 

Os manuais de redação destacam a necessidade de neutralidade do 

jornalista e trazem a seguinte classificação de textos jornalísticos: 

objetivos/factuais, interpretativos ou opinativos, ao que Hernandes comenta: 

 

A divisão entre textos, objetivos, interpretativos e opinativos – 
bastante aceita até por teóricos do jornalismo – é mais outra 
estratégia de criação de crenças, principalmente na pretensa 
possibilidade de controle do leitor, do ouvinte, do internauta ou 
do telespectador sobre a forma de abordagem do 
acontecimento. A única exceção fica para as revistas 
semanais, com textos carregados de opinião e interpretação. 
(2006, p.33) 
 

Como as notícias não são os principais produtos das empresas de 

comunicação, elas são veiculadas com a intenção de interagir e, ao mesmo 

tempo, atrair para um determinado fim. Segundo Hernandes, ―O consumo está 

relacionado à atenção que o veículo atrai o público [...] para atrair a atenção, o 

jornal apresenta unidades noticiosas para consumo‖ (2006, p.47). 

O referido autor explica que, para os jornais serem consumidos, 

precisam, principalmente, reter a atenção por meio da apresentação das 
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unidades noticiosas, pela distribuição delas na edição e no conjunto de 

edições. Para existir o relacionamento jornais-público, deve-se obter a atenção 

em três níveis diferentes e complementares: 

 

1. É preciso obter – ―fisgar‖ – a curiosidade do sujeito. 
2. O sujeito deve, em seguida, interessar-se pelas histórias das 

unidades noticiosas. 
3. Finalmente, ele deve querer repetir a experiência nas edições 

seguintes (ou atualizações, no caso da internet), ou seja, o 
consumo deve desencadear um hábito. (2006, p.47-48) 

 

Hernandes destaca ainda a disposição em que os textos são colocados 

no papel, conhecida como diagramação. Para ele, a organização espacial das 

notícias expõe valores dentro dos editoriais, orientando, assim, a ―percepção 

dos leitores para que realizem essa mesma operação de reconhecimento da 

importância das notícias‖ (2006, p.186). 

 

 

3.1 - Seguindo vestígios  

 

Definimos esta pesquisa qualitativa como documental por tratarmos de 

um tema social, ao identificarmos como a mídia vem apresentando o mercado 

de trabalho para a pessoa 60+. Nas palavras de Yamaoka: 

 

Na economia do conhecimento, assuntos relacionados aos 
processos e técnicas de recuperação e seleção de informação 
– a matéria-prima para geração de novos conhecimentos – 
adquirem crescente importância. (2012, p.149) 

 

Cada veículo de comunicação tem suas características e busca um 

público específico. Optamos por mídias variadas para verificar se a mensagem 

é diferente de acordo com o público ou se há apenas adequação na forma de 

expor um mesmo assunto. Para Gomes (2003), o foco principal da análise e 

interpretação da pesquisa qualitativa é a exploração do conjunto de opiniões e 

representações sociais sobre o tema que se pretende investigar. 

Conforme nos expõe May, a pesquisa documental é utilizada por 

diversas áreas do conhecimento. 
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Há uma ampla variedade de fontes documentais à nossa 
disposição para a pesquisa social. Os documentos, lidos como 
a sedimentação das práticas sociais, tem o potencial de 
informar e estruturar as decisões que as pessoas tomam 
diariamente e a longo prazo; eles também constituem leituras 
particulares dos eventos sociais. Eles nos falam das aspirações 
e intenções dos períodos aos quais se referem e descrevem 
lugares e relações sociais de uma época na qual podíamos não 
ter nascido ainda ou simplesmente não estávamos presentes. 
(2004, p.205-206) 

 

Portanto, nos valemos dos veículos de comunicação como documentos 

de referência dos estudos sobre a sociedade e como técnicas de investigação, 

reconhecidas por Moreira (2012, p.269), ao levantarmos matérias (mídia 

impressa e eletrônica) veiculadas diariamente entre os meses de fevereiro a 

dezembro de 2013 nos jornais O Estado de S. Paulo, Valor Econômico e Metrô 

News.  

De acordo com Moreira, a ―análise documental compreende a 

identificação, a verificação e a apreciação de documentos para determinado 

fim‖ (2012, p.271). Compartilhamos com Gomes (2012), ao assinalar que nossa 

experiência em pesquisa indica que não há fronteiras nítidas entre a coleta das 

informações, o início do processo de análise e a interpretação.  

Selecionamos para esta pesquisa três veículos de comunicação 

direcionados para públicos diferentes: O Estado de S. Paulo (OESP), Valor 

Econômico (VE) e Metrô News. Utilizamos o navegador Google para pesquisar 

na internet, assim como o seu serviço de alertas, além da indicação da rede de 

contatos da pesquisadora. 

O jornal O Estado de S. Paulo (1875), periodicidade diária, também 

disponível na versão digital, faz parte do Grupo Estado e detém controle sobre 

a OESP Mídia, empresa que atua no ramo de Publicidade por meio de 

classificados. Pertencem ao Grupo Estado as rádios Eldorado AM e FM e a 

Agência Estado. Seu foco é direcionado à política e à área cultural. 

O jornal Valor Econômico (2000), periodicidade de segunda a sexta-

feira, exceto feriados, também está disponível na versão digital. Fruto da 

parceria entre as Organizações Globo e Folha de S. Paulo, o Valor Econômico 

se direciona para economia, finanças e negócios do Brasil. 
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O jornal Metrô News (1974), periodicidade de segunda a sexta-feira, 

exceto feriados, é uma versão brasileira do jornal Metro. No início de suas 

edições era vendido em bancas, mas atualmente é distribuído gratuitamente 

em estações do metrô de São Paulo, dirigido ao público em geral. 

O Metrô News foi introduzido retrospectivamente para coleta de dados, 

depois de uma primeira análise dos artigos selecionados, na expectativa de 

ampliar as informações, uma vez que observamos que O Estado de S. Paulo e 

Valor Econômico apresentavam matérias voltadas para leitores com maior grau 

de escolaridade e, por consequência, poderia nos proporcionar resultados de 

apenas um segmento populacional. . 

Gomes (2012) justifica esse movimento, ressaltando que, em pesquisa 

qualitativa, às vezes, ao chegarmos à fase final, descobrimos que 

necessitamos retornar às fases anteriores. Assim, se as informações coletadas 

não forem suficientes para produzir os dados, deveremos voltar ao trabalho de 

campo para obter mais informações pontuais e específicas. Ou se não 

conseguirmos produzir uma interpretação dos dados com as referências 

teóricas já trabalhadas na fase exploratória, pois as novidades surgidas em 

campo exigem outras análises, será aconselhável acrescentar leituras para 

produzir uma cuidadosa compreensão e interpretação (p.81). 

Além desses veículos específicos, utilizamos o Google (1998) 

Navegador para internet, empresa multinacional americana de serviços on-line 

e software, que surgiu com a missão de organizar a informação mundial e 

torná-la acessível e útil à maioria da população.  A empresa oferece softwares 

de produtividade on-line, como e-mail Gmail, armazenamento de arquivos, 

entre outros.  

Um mecanismo disponível gratuitamente pelo Google é o Alerta Google. 

Nele, cadastramos as palavras-chave: idoso, mercado de trabalho, 

intergeracional, recebendo do sistema via o e-mail cadastrado os mais recentes 

resultados relevantes do Google (Web, notícias, blogs, vídeos, etc.). Com tal 

procedimento, acompanhamos outras matérias, além das encontradas nos 

veículos selecionados. Segundo Yamaoka: 
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A grande rede mundial numa incessante metamorfose recebe 
novos servidores, novos conteúdos e novas tecnologias. 
Simultaneamente, conteúdos existentes desaparecem, 
deixando apenas pegadas nas memórias daqueles que os 
conheceram e talvez nos bancos de dados de mecanismos de 
buscas e sítios que tentam manter alguma história do volátil 
conteúdo da Web. (2012, p.147) 

 

Da rede de contato recebemos outros materiais, divulgados na mídia em 

geral, como reportagens e artigos do jornal Folha de S. Paulo (FSP) e Revista 

Exame, além de links de matérias de jornais disponibilizados no You Tube ou 

sites diversos. 

Este foi, portanto, o caminho trilhado para chegamos a diversos recortes 

de jornais, vídeos e matérias encontradas na internet, além de material 

indicado pela rede de contato: OESP, Valor Econômico, FSP, Metrô News, 

Gazeta do Povo, Jornal Terceira idade, Revista Exame, Telejornal, Outros 

(Blog, Dicas de Consultor - Site, Programa de TV, Programa TVAL e Programa 

Coord. MPT). 

Ao longo do processo da leitura e classificação das matérias, foi 

observado que, em muitos dos recortes selecionados, o tema da pesquisa 

estava nas ―entrelinhas‖ do texto e não especificamente nas imagens e títulos.  

Como Gomes (2003), acreditamos que  

 

[...] mais que constituir os fatos, o fluxo das notícias nos jornais, 
na televisão, no rádio, nas revistas e na internet acaba 
ordenando os fatos. O discurso jornalístico é um fator 
ordenador daquilo a que chamamos, por algum resíduo de 
inocência imperdoável, de realidade. Ora, e o que é a 
realidade, senão aquela que é dada pela mídia – ou pelas 
reações à mídia, o que dá no mesmo? O que é a realidade 
senão a composição de sentidos e de significados tal como ela 
pode acontecer nos termos da comunicação social. (p.12) 
 

Depois da coleta, organizamos as matérias com base no conteúdo 

manifesto, incluindo dicas de atualização em vídeo, constituição das unidades 

de análise dos textos selecionados, levando em conta: data, veículos, região, 

chamada de capa, títulos/subtítulos, caderno/horário exibição, foco principal da 

notícia, responsável pela matéria. 

As matérias selecionadas da mídia eletrônica – Telejornais -

disponibilizadas no You Tube não continham informação do horário de exibição 
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inicial e foi necessário buscar pelo título do programa para identificá-lo, pois se 

trata de uma informação valiosa para avaliar que público teve acesso à matéria 

original. 

De acordo com Moreira, a análise documental  

 

muito mais que localizar, identificar, organizar e avaliar textos, 
som e imagem, funciona como expediente eficaz para 
contextualizar fatos, situações, momentos. Consegue dessa 
maneira introduzir novas perspectivas em outros ambientes, 
sem deixar de respeitar a substância original dos documentos. 
(2012, p.276) 
 

Entre fevereiro e dezembro de 2013, foram selecionadas, em diversos 

veículos, 51 matérias para análise, selecionadas e agrupadas em um quadro 

geral, com atenção ao título e subtítulo, os quais acabaram definindo as 

categorias finais de análise. Segundo Bardin (2010), esta é a fase da 

organização propriamente dita, chamada de pré-análise. 

 

Corresponde a um período de intuições, mas ter por objectivo 
tornar operacionais e sistematizar as idéias iniciais, de maneira 
a conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento das 
operações sucessivas, num plano de análise. (p.121) 

 

 Além do título e subtítulo, também levamos em conta o conteúdo 

exposto, a fim de confirmar os focos de análise encontrados. Inicialmente foram 

identificados 14 focos que, agrupados por semelhança, resultaram nas 

categorias de análise deste estudo. A esse respeito, Bardin (2010) assinala 

que ―as categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de 

elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título 

genérico [...]‖ (p.145). 

Ainda segundo o referido autor, a análise documental, ―enquanto 

tratamento da informação contida nos documentos acumulados‖ tem por 

objetivo: 

dar forma conveniente e representar de outro modo essa 
informação, por intermédio de procedimentos de 
transformação. O propósito a atingir é o armazenamento sob 
uma forma variável e a facilitação do acesso ao observador, de 
tal forma que este obtenha o máximo de informação (aspecto 
quantitativo), com o máximo de pertinência (aspecto 
qualitativo). A análise documental é, portanto, uma fase 
preliminar da constituição de um serviço de documentação ou 
de um banco de dados. (p.47) 
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 Além do mais, ao observarmos as inferências, identificamos que 

algumas matérias apresentavam vários outros elementos que influenciavam 

para melhor interpretação. Para Duarte e Barros (2012, p.298), a inferência é o 

―momento mais fértil da análise de conteúdo, estando centrado nos aspectos 

implícitos da mensagem analisada. Esse procedimento não é raro na prática 

científica‖. 

Além das inferências, Moreira reitera:  

 
Além da pesquisa do objeto específico faz-se necessária a 
apuração paralela e simultânea de informações que 
complementem os dados coletados. A contextualização é 
imperativa para o pesquisador que pretenda concretizar um 
projeto de análise documental. No manuseio dos documentos o 
pesquisador precisa assinalar as fontes: esta é a garantia de 
confiabilidade das suas referências. (2012, p.275) 

 

O exposto é confirmado por May (2004), ao pontuar que os documentos 

são classificados como fontes de análise primária, secundária e terciária. 

 

Fontes primárias: referem-se àqueles materiais que são 
escritos ou coletados por aqueles que testemunharam de fato 
os eventos que descrevem. 
Fontes secundárias: escritas depois de um evento que o autor 
não testemunhou pessoalmente, e o pesquisador tem que estar 
ciente dos problemas potenciais na produção desses dados. 
Fontes terciárias: capacitam-nos a localizar outras referências. 
(p.210-211) 

 

Nesse sentido, identificamos que a maior parte do material coletado  se 

caracteriza como fonte secundária, mas também  há ocorrência das fontes 

primária e terciária nos recortes. Corrobora, assim, o que Moreira (2012) 

aponta: 

 

As fontes da análise documental freqüentemente são de 
origem secundária, ou seja, constituem conhecimento, dados 
ou informação já reunidos ou organizados. São fontes 
secundárias a mídia impressa (jornais, revistas, boletins, 
almanaques, catálogos) e a eletrônica (gravações magnéticas 
de som e vídeo, gravações digitais de áudio e imagem) e 
relatórios técnicos. (p.272) 
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CAPÍTULO 4 
 

 

MAPEANDO OS RECORTES  

 

aseando-nos nos itens que compõem o Apêndice, criamos 

tabelas em que são demonstrados  dados quantitativos para 

auxiliar a análise posterior e exposição dos resultados. 

 

 

Tabela 1 – Matérias selecionadas por veículo, período de fevereiro a 

dezembro, 2013 

 

Veículos N % 

OESP 16 31% 

Valor Econômico 12 24% 

FSP 03 6% 

Metrô News 02 4% 

Gazeta do Povo 01 2% 

Jornal Terceira idade 01 2% 

Revista Exame 01 2% 

Telejornal 09 18% 

Outros* 06 12% 

Total 51 100% 

Fonte: Dados coletados por Denise Araujo 

* Blog, Dicas de Consultor - Site, Programa de TV, Programa TVAL e Programa Coord. MPT 

 

 

Verificamos na Tabela 1 que o veículo que apresentou maior número de 

matérias foi OESP com 31%, seguido por Valor Econômico (24%), Telejornais 

(18%), Outros (12%), FSP (6%), Metrô News (4%), Gazeta do Povo, Jornal 

Terceira Idade e Revista Exame (2% cada um). Observamos ainda que a 

quantidade maior de recortes foi selecionada  na mídia impressa (71%). 

 

B 
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Tabela 2 – Matérias selecionadas por mês de publicação, período de fevereiro 

a dezembro, 2013 

 

Mês N % 

Fevereiro 03 6% 

Março 09 18% 

Abril 04 8% 

Maio 05 10% 

Junho 01 2% 

Julho 01 2% 

Agosto 04 8% 

Setembro 08 16% 

Outubro 07 14% 

Novembro 06 12% 

Dezembro 03 6% 

Total 51 100% 

Fonte: Dados coletados por Denise Araujo 

 

 

Na Tabela 2, observamos que o maior número de matérias recortadas 

ocorreu no mês de março (18%), na sequência, nos meses de setembro (16%), 

outubro (14%), novembro (12%), maio (10%), agosto (8%), dezembro (6%), 

junho (2) e julho (2%). 

Atribuímos a quantidade maior de matérias no mês de março (18%) à 

proximidade à premiação do Oscar, pois, das nove matérias encontradas, sete 

são voltadas para a área cultural, localizadas no Caderno 2 do OESP, espaço 

dedicado a atores do cinema americano e personalidades nacionais. Em 

relação aos meses de setembro e outubro, o número elevado pode ser 

explicado talvez pela referência ao dia do idoso, comemorado em primeiro de 

outubro.  
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Tabela 3 – Matérias selecionadas por Estado, período de fevereiro a 

dezembro, 2013 

 

Região/Estado N % 

DF 02 4% 

MG 02 4% 

PA 01 2% 

PI 01 2% 

PR 02 4% 

RJ 03 6% 

RS 01 2% 

SC 04 8% 

SP 35 69% 

Total 51 100% 

Fonte: Dados coletados por Denise Araujo 

 

 

Segunda a Tabela 3, o Estado que apresentou maior número de 

matérias foi São Paulo (69%), seguido por Santa Catarina (8%), Rio de janeiro 

(6%), Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná (4% cada), Pará, Piauí e Rio 

Grande do Sul (2% cada). A representação maior no Estado de São Paulo 

decorre dos veículos impressos analisados serem de São Paulo. 
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Tabela 4 – Matérias selecionadas por tipo de caderno, período de fevereiro a 

dezembro, 2013 

Caderno/Tipo de Programação N % 

Caderno 2/Espetáculos* 08 16% 

Dicas/Outros* 04 8% 

Economia 02 4% 

Empregos e Carreiras/Eu Carreira/Carreiras/Negócios e 

Carreiras* 

08 16% 

Eu/Eu Recomendo/Eu Investimento* 06 12% 

Mercado 01 2% 

Metrópole 02 4% 

Nacional 01 2% 

Oportunidades 03 6% 

PME/Empresas* 02 4% 

Populações Especiais/Especial/Destaque* 04 8% 

Telejornal 08 16% 

Televisão 01 2% 

Universidade 01 2% 

Total 51 100% 

Fonte: Dados coletados por Denise Araujo 
*Cadernos similares de diferentes veículos agrupados 

 

 

 Os cadernos/tipo de programação similares dos diferentes veículos 

foram agrupados, conforme descrito na Tabela 4. Verificamos que as matérias 

selecionadas são do Caderno 2/Espetáculos (16%), Empregos e Carreiras/Eu 

Carreira/Carreiras/Negócios e Carreiras (16%), Telejornal (16%), Eu/Eu 

Recomendo/Eu Investimento (12%), Dicas/Outros e Populações 

Especiais/Especial/Destaque (8% cada), Oportunidades (6%), Economia, 

Metrópole e PME/Empresas (4% cada), Economia, Mercado, Televisão e 

Universidade (2% cada). 

A concentração no Caderno 2/Espetáculos pode ser justificada pelos 

resultados encontrados da Tabela 2, que concentrava várias matérias culturais 
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sobre idosos no mês de março, equiparando-se com Empregos e Carreiras/Eu 

Carreira/Carreiras/Negócios e Carreiras e com os Telejornais. 

 

 

Tabela 5 – Matérias selecionadas por Capa de caderno, período de fevereiro a 

dezembro, 2013 

 

Veículo Caderno Data N % 

OESP Caderno 2 * 04 50% 

OESP Empregos e Carreiras 03/2/2013 01 13% 

Exame Especial/Longevidade 13/11/2013 01 13% 

FSP Mercado 24/2/2013 01 13% 

OESP Oportunidade 05/5/2013 01 13% 

Total     08 100% 

Fonte: Dados coletados por Denise Araujo 
*03/03, 08/03, 12/03 e 28/11/2013 

 

 

Na Tabela 5, mencionamos as matérias selecionadas que foram capa de 

caderno. O destaque é o Caderno 2 (50%), Empregos/Carreiras, 

Especial/Longevidade Mercado e Oportunidade (13% cada). Nas matérias de 

capa, o Caderno 2, com notícias da área cultural, recebeu maior destaque do 

que na classificação por caderno, em que representou 16%, ao lado do 

caderno Espetáculos. 
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Tabela 6 – Matérias selecionadas agrupadas por categoria, período de 

fevereiro a dezembro, 2013 

 

Categoria N % 

Aposentadoria 06 12% 

Experiência 12 24% 

Longevidade 31 61% 

Empreendedorismo 02 4% 

Total 51 100% 

Fonte: Dados coletados por Denise Araujo 

 

 A categoria com maior número de matérias é Longevidade (31%), 

seguida por Experiência (24%), Aposentadoria (12%) e, por último, 

Empreendedorismo (4%), como observamos na Tabela 6. 

 Verificamos também que uma mesma matéria pode constar em mais de 

uma categoria. No entanto, optou-se por categorizar segundo o foco principal. 

 

 

Tabela 7 – Matérias selecionadas por procedência, período de fevereiro a 

dezembro, 2013 

Procedência N % 

Nacional 46 90% 

Internacional* 05 10% 

Total 51 100% 

Fonte: Dados coletados por Denise Araujo 

*Matérias traduzidas e publicadas em jornal nacional 
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 Na Tabela 7, constatamos que as matérias nacionais representam 90% 

do total dos recortes selecionados, enquanto  os 10% restantes são matérias 

internacionais que foram traduzidas e publicadas em jornal nacional. 

 

 

4.1 Qualificando e categorizando as matérias selecionadas 

 

As matérias selecionadas foram avaliadas de acordo com a Análise de 

Conteúdo de Bardin (2010). Segundo a autora, a análise de conteúdo procura 

conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se debruça, é 

uma busca de outras realidades através das mensagens. Ou, como diz Gomes 

(2003, p. 101), ―Assim como os editoriais dos jornais fazem um recorte 

específico dos fatos, nós o fizemos em função daquilo que estamos 

procurando‖. 

Gomes (2012) destaca alguns procedimentos metodológicos da análise 

de conteúdo utilizados, sob a perspectiva qualitativa, a saber: 

 
[...] categorização, inferência, descrição e interpretação. Esses 
procedimentos necessariamente não ocorrem de forma 
seqüencial [...] O caminho a ser seguido pelo pesquisador vai 
depender dos propósitos da pesquisa, do objeto de estudo, da 
natureza do material disponível e da perspectiva teórica por ele 
adotada. (p.87-88) 

 

Durante os procedimentos de coleta de dados é que observamos uma 

divisão na forma da mídia impressa e eletrônica apresentar o tema. 

Encontramos um volume maior de matérias (71%) em jornais e revistas, como 

indicado na Tabela 1. Como já dito, o leitor da mídia impressa é diferenciado 

pelo grau de escolaridade e poder aquisitivo.  

Em segundo lugar as matérias de telejornais e outros, pesquisadas na 

mídia eletrônica, representam 29% do total de matérias selecionadas. 

Lembramos que, apesar do número crescente de usuários da internet, o 

acesso ainda não está disponível para toda a população, uma vez que  

conhecimento/grau de escolaridade e condição financeira são fatores 
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determinantes para que haja acesso à internet. Trata-se de mais uma limitação 

para que a população com menor grau de conhecimento alcance as 

informações. Soma-se a isso o fato de não sermos educados para pesquisar, e 

sim, para recebê-las, filtradas por um terceiro. Além disso, a população tem 

mais acesso à mídia eletrônica do que à impressa, principalmente pelo uso da 

televisão que está na maioria dos lares brasileiros. Portanto, levando-se em 

conta a cultura do país e o grau de escolaridade, a tevê é um dos veículos de 

comunicação que tem maior projeção na sociedade. No entanto, o menor 

número de matérias encontradas (29%) demonstra que a política do 

envelhecimento ativo não está sendo divulgada para a sociedade como 

deveria, ou seja,  que para haver participação é necessário conhecimento das 

políticas públicas, direitos e deveres dentro da sociedade. 

No apêndice, observamos que as notícias veiculadas na televisão 

aconteceram no meio do dia (sete matérias) e entre 17 e 19 horas (duas 

matérias). O horário de transmissão é mais um indicador de que a mídia não 

está cumprindo seu papel na divulgação da Política do Envelhecimento Ativo 

para toda a população, pois, ao meio-dia, muitos estão ausentes de suas 

residências ou efetuando as tarefas cotidianas, o que os impede de ter acesso 

às informações. 

Em março, encontramos nove matérias e, ao observarmos o 

personagem principal delas, verificamos que sete faziam referência a 

profissionais da área cultural, uma sobre um compositor brasileiro erudito, duas 

sobre a nova Presidente do Museu de Arte de São Paulo (MASP), duas sobre 

atores e outras duas sobre cantores. Eram matérias voltadas para a cultura, 

por causa da premiação do Oscar – Cerimônia de entrega dos Academy 

Awards, apresentada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas no 

dia 2/3/2013. 

Encontramos nos mês de setembro 8 matérias e 17, em outubro. 

Conforme comentado na Tabela 2, acreditamos que a proximidade ao dia do 

idoso – 1º de outubro, tenha propiciado esse número de matérias, porém 

nenhuma delas citou o Dia do Idoso, Política do Envelhecimento Ativo, Estatuto 

do Idoso ou qualquer outra lei ou política, demonstrando falta de empenho da 

mídia em informar sobre os direitos dessa parcela da população, aprofundando 
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o conteúdo das matérias e contextualizando-as, conforme recomenda a Política 

do Envelhecimento Ativo. 

A região/estado de maior concentração das matérias selecionadas 

impressas foi São Paulo, representado pelos veículos OESP, VE e Metrô 

News, pois, ao avaliarmos os telejornais, observamos concentração nos 

estados do Sul (PR, SC e RS). 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010), Santa Catarina é o estado que apresenta maior expectativa de 

vida, 76,8 anos, e a menor taxa de mortalidade infantil, 9,2 para mil nascidos 

vivos. Os dados são justificados pelo Programa Saúde da Família, instituído em 

2009 e atingindo, em 2013, 70% dos 295 municípios catarinenses. 

 

―O programa oferece cestas básicas às famílias mais carentes, 
até que a criança complete 6 anos. Atacamos os pontos frágeis 
da vida: o nascimento e a velhice‖, resume Cândido da Silva. 
Há ainda o ―hiperdia‖, programa de combate e prevenção à 
hipertensão arterial e ao diabete em pessoas com mais de 50 
anos, exames preventivos de câncer, controle e cobrança de 
vacinas. (OESP, Metrópole, 3/8/2013) 

 

 Ao observarmos os dados e compararmos com São Paulo, podemos 

assinalar que nesta cidade também são promovidas campanhas de prevenção 

para crianças (vacinação) e para idosos e portadores de doenças crônicas 

(vacina contra gripe), além de programas de acompanhamento e prevenção na 

rede pública, como o Programa Acompanhante do Idoso (PAI)8, por exemplo. 

A categoria com maior representatividade entre todos os 51 recortes 

selecionados foi Longevidade, com 61%, seguida por Experiência (24%), 

Aposentadoria (12%) e Empreendedorismo (4%). Algumas matérias causaram 

certa dúvida para inseri-las em categorias, mas, ao ler o texto, a maioria teve 

como foco a longevidade, por ser um tema atual.  

De fato, muito se fala sobre a expressiva alteração demográfica e, 

consequentemente, se aponta como problema o fato de as pessoas estarem 

vivendo mais, sem discutir nem polemizar com a outra ponta dessa questão, 

que é a redução do número de nascimentos no país. Isto é, ao longo dos anos 

                                                             
8
 Para saber mais sobre o PAI, acesse http://www.saudedafamilia.org/projetos/pai/pai.htm 
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diminuiu a quantidade de filhos dos lares brasileiros e aumentou a expectativa 

de vida.  

Ao se tratar do número reduzido de filhos nas famílias de maneira geral 

a mídia não problematiza. O mesmo não ocorre com o envelhecimento, em que 

o velho é acusado de inativo por não produzir e, assim, aumentar os custos na 

sociedade.  

De acordo com José Eustáquio (2014), a partir de 1985, a pirâmide 

etária começou a se alterar e, se for baseada na baixa fecundidade. Em 1985 a 

população total era de 136 milhões onde 50,4 milhões (37%) era representada 

por crianças e jovens entre 0-14 anos e 8,7 milhões (6,4%) de idosos de 60 

anos e mais com o Índice de envelhecimento indicando 17,2 pessoas 60+ para 

cada 100 jovens entre 0-14 anos. Considerando uma hipótese de baixa 

fecundidade (1,3 filho para mulher) em 2085 a população total será de 137 

milhões, com 10,8 milhões representado por crianças e jovens entre 0-14 anos 

e 70,2 milhões (51%) representado pelas pessoas 60 anos e mais, com índice 

de envelhecimento de 647 pessoas 60+ para cada 100 jovens entre 0-14 anos. 

Em função de dados como estes e principalmente os divulgados pelo IBGE 

iniciou-se os discursos sobre o envelhecimento e longevidade. 

 

 
 

 

Fonte: OESP, Oportunidades, 22/9/2013              Fonte: Valor Econômico, Eu e Carreira, 22/7/2013 
 

De maneira geral, as imagens das matérias selecionadas são de 

pessoas a partir dos 40, 50 e 60+, sorridentes em seu dia a dia de trabalho, 

com expressão de expectativa, e em relação intergeracional (pessoa 60+ com 

um familiar mais jovem ou outras de idades diferentes em um mesmo ambiente 

de trabalho).  



 

57 

 

Em relação às imagens, Stepansky (2012), baseada em trabalho com 

imagens utilizadas na publicidade, assinala que, normalmente, as imagens das 

pessoas acima de 60 anos significam ―tradição, hospitalidade, carinho, 

poupança, experiência e harmonia‖. Segundo ela, 

 
[...] Seus rostos raramente aparentam mais de 60 anos, mesmo 
que representem alguém com mais idade. Mas a publicidade 
não pode prescindir do idoso. Ele representa o testemunho do 
passado, do ―bom tempo antigo‖, da autenticidade, da 
confiabilidade. Representa a ficção de paz e a ausência de 
conflitos. É também do cotidiano na publicidade. Os velhos 
fazem parte dele. (STEPANSKY, 2012, p.324) 

 

A matéria publicada no jornal OESP sobre o Fator Humano como 

sucesso chamou  atenção por ter duas fotos nas quais aparece uma pessoa 

acima de 60 anos, sem relacionar a importância do fator humano com idade, 

apenas a necessidade de capacitação e qualificação, tema da matéria. 

Outra matéria discorre sobre um jovem empreendedor, mas não 

menciona a pessoa 60+ em sua trajetória. É uma matéria do mês de setembro, 

pouco antes do dia do idoso com o título: ―Pagam para eu solucionar 

problemas‖. E mais uma, intitulada ―Capital humano é receita de sucesso‖, 

tampouco menciona as pessoas acima de 60 anos. Será uma ―artimanha‖ do 

jornalista para chamar a atenção de leitores 60+?  
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CAPTÍULO 5 

 

 

EXPERIÊNCIA ALIADA À LONGEVIDADE E COMO 

VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAOS: “ME ORGULHO DE..” 

 

o trabalho de organização e classificação das matérias 

selecionadas, agrupamos os 51 recortes em quatro categorias, 

a saber: longevidade, experiência, aposentadoria, 

empreendedorismo. Esta categorização, no entanto, foi adequada para  outra, 

que acabou explicitando melhor nossa análise, até porque em muitos 

momentos, se observou que todas as categorias se misturam e/ou se 

completam por associação  em  uma mesma matéria. 

Sendo assim, dentro das categorias Experiência e Longevidade, a 

palavra ―idade‖ foi frequentemente mencionada como conquista de uma 

civilização, sendo transversal a ambas as categorias. Nesse sentido, 

resolvemos agrupá-las em uma única categoria, na qual o envelhecimento 

aparece de modo positivo em quase todos os discursos narrativos. 

 

  

Fonte: OESP, 12/3/2013 Fonte: OESP, 3/3/2013 

 

 

 

N 
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Quadro 1 – Matérias contendo “idade” no título ou subtítulo 

Data Veículo 
Chamada 
capa 

Título Subtítulo Caderno  

8/3/2013 OESP   
Aos 81 anos, Beatriz disse: 
deixem comigo! 

  Caderno 2 

3/3/2013 OESP 
O Bom 
Companheiro 

Em entrevista exclusiva, Al 
Pacino fala do desejo de 
continuar na ativa aos 73 
anos, do prazer de ser pai e 
de seu novo filme, Amigos 
Inseparáveis 

  Caderno 2 

1/3/2013 OESP   
‘Me orgulho de assumir o 
MASP aos 81 anos’ 

Primeira mulher a 
comandar o maior 
museu da cidade 
pretende ampliar espaço 
e acervo 

Cidades/ 
Metrópole 

12/03/2013 OESP 

Gilberto 
Mendes 
Viagens pela 
Ficção 

 

Próximo dos 91 anos, 
compositor estreia na 
literatura e prepara-se 
para viver no cinema um 
pianista de cabaré do 
porto de Santos 

Caderno 2 

29/11/2013 OESP 

Cinema 
perene  

 Dois Novos filmes 
confirmam que o tempo 
passa e Domingos Oliveira 
tem o dom de ficar 

Aos 77, Domingos 
Oliveira ocupa as salas 
com duas estreias 

Caderno 2 

  
 

  

27/8/2013 OESP   
Edu Lobo comemora 70 
anos no Rio e em SP 

Shows terão 
participações de Chico 
Buarque e Maria 
Bethânia 

Caderno 2 

1/8/2013 
Jornal 
3ª 
Idade 

  

Aos 98 anos D. Rosa lança 
seu primeiro livro 
contando como fazer alta 
costura 

  Destaque 

21/11/2013 
Metrô 
News  

Aos 100, Tomie pensa no 
futuro  

Especial 

 

 

Em sete matérias, identificamos narrativas positivas sobre profissionais 

que atuam na área cultural, nas quais aparece a palavra ―idade‖ no título ou no 

primeiro parágrafo, todas publicadas no mês de março, como consta no 

Quadro 1, com indicação de caderno e data de publicação. Versam sobre 

cantores, cineastas, apresentadores de TV, Presidente do MASP, atores, 
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artista plástica e escritor. Trata-se de profissionais que não têm ―tempo de 

validade‖, e que, por isso, podem trabalhar até o momento em que desejarem, 

com novos projetos, inclusive, dentro do mesmo contexto ou não. É a 

experiência aliada à longevidade como valorização do profissional. 

As matérias da mídia impressa apresentam a ―idade‖ como um troféu, 

como uma valorização. A respeito da ―idade‖ em títulos de notícias, Ximenes e 

Concone, em pesquisa anterior, afirmam: 

 

Os artistas (atores, músicos, arquitetos), políticos, profissões 
ligadas ao esporte, jornalistas, escritores, professores, 
empresários, religiosos e físicos são as profissões presentes. 
As questões do envelhecimento não afetam estas profissões? 
É como se estes profissionais não ficassem ―velhos‖ perante a 
sociedade. As pessoas não questionam sua idade e nem o 
momento que irão sair de cena. Exalta-se a sua experiência, 
admira-os pela ―jovialidade‖ ainda presente, pela criatividade e 
por ainda continuarem na ativa. (KAIRÓS, v.6, 2009, p.6) 

 

As matérias selecionadas confirmam o que foi exposto por Ximenes e 

Concone. Os recortes selecionados, supracitados, anunciam projetos, 

trabalhos que pretendem estrear, capacidade, vigor, orgulho de trabalhar e 

necessidade de continuar na ativa; mesmo em casos em que existe limitação 

física, consequência do  processo de envelhecimento, tais profissionais não 

deixam de trabalhar. 

 

  

Fonte: Revista Exame, Número 21, 2013 
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A valorização desse profissional é sempre ressaltada e, em momento 

algum, há registro de que ele deveria sair do mercado de trabalho; pelo 

contrário, sua atuação é sempre destacada e valorizada. Quando, em alguns 

casos, há comentários sobre a data em que pretende parar, ou vontade de 

fazê-lo, identificamos até falas sobre o desejo de que aquele profissional mude 

de ideia, como verificamos no texto sobre o cantor Eric Clapton: ―Perto de seu 

aniversário de 68 anos – no próximo dia 30 - o guitarrista disse, em entrevista a 

Rolling Stone que abandonará as turnês quando completar 70. Até lá, quem 

sabe ele não mude de ideia.‖ (16/3/2013, C2+m, OESP). 

 Oportunidades de novos trabalhos ou segunda carreira surgem como 

demonstração de suas vontades/projetos. É o caso da matéria sobre Gilberto 

Mendes, reconhecido como o maior compositor brasileiro erudito vivo, com seu 

projeto de escritor realizado aos 90 anos e estreando também no cinema em 

dois papéis sob medida. 

 

―Não tem um papel para mim?‖, perguntou Gilberto Mendes, já 
nonagenário, num encontro com o casal Tragtenberg – Lívio, 
compositor e Rita, cineasta -, quando soube que ela estava 
rodando o longa New Gaza. Não havia papel, mas Rita tratou 
de rapidamente arrumar-lhe uma ponta. [...] ―Gravei duas 
cenas, uma aqui em casa, outra no ferryboat do Guarujá‖, diz 
Gilberto, entusiasmado como um menino com sua estreia como 
ator aos 91 anos. (12/3/2013, Caderno 2, OESP) 

 

Nessas mesmas matérias identificamos palavras como ativo, vontade de 

mudar, atualizar-se e maturidade. Mesmo não sendo profissional com ―tempo 

de validade‖, como é a maioria dos assalariados, existe a preocupação em 

continuar trabalhando também com profissionais mais jovens, atualizando-se 

para não desgastar a imagem. 

Observa-se nesses recortes que, ao longo dos anos, com a experiência 

adquirida, o profissional tem equilíbrio e segurança para definir o melhor 

momento de tomar decisões e escolher trabalhos que o valorizem. 

Uma matéria sobre Beatriz Pimenta Camargo, colecionadora de arte e 

diretora do Museu de Arte de São Paulo há 16 anos, a primeira mulher a 

comandar o MASP, gerou mais duas matérias, com intervalo de 7 dias. Na 
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primeira, contendo uma entrevista e perfil da profissional, assim ela se 

expressa:  

 

―E me orgulho de receber essa missão aos 81 anos.‖ [...] 
―É a época das mulheres no Brasil‖ [...] 
―Todas as pessoas em evidência sofrem críticas e aplausos. 
Vamos pensar nos aplausos‖. (OESP, Cidades/Metrópole, 
1/3/2013) 

 

  

Fonte: 1/3/2013, Cidades/Metrópole, 
OESP 

Fonte: 8/3/2013, Caderno 2, OESP 

 

 

As frases destacam mais a questão da idade e o fato de ser mulher do 

que o trabalho que será desenvolvido, do contrário, não haveria necessidade 

de citar a idade. O fato de ―estar no comando do MASP‖ tem menor realce do 

que ―estar no comando do MASP aos 81 anos‖. É interessante observarmos a 

preocupação com o visual para não demonstrar a idade, talvez pelo culto à 

juventude em nossa sociedade, principalmente no caso das mulheres, que 

tingem os cabelos, fazem cirurgias plásticas e outros tratamentos para 

minimizar os efeitos da idade cronológica. O envelhecimento não afeta a 

capacidade de trabalhar, tema abordado na segunda matéria sobre a 

presidente do MASP. 

Nessa matéria, o escritor e colunista Ignácio de Loyola Brandão, 77 

anos, se diz feliz ao ler a notícia sobre Beatriz Camargo Pimenta, eleita 

presidente do MASP, demonstrando otimismo e disposição para o desafio. Ele 

aproveitou o acontecimento para expor outros casos em que pessoas 60+ se 

destacaram por seu talento, qualificação, intergeracionalidade e desafios 

enfrentados, mesmo tendo ele mais de 60 anos. 
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Ignácio de Loyola Brandão aproveita a matéria para citar alguns casos 

de preconceito e discriminação pela questão da idade, em relação a trabalhos 

de profissionais reconhecidos no mercado, demonstrando que mesmo onde 

aparentemente há valorização, muitos passam por dificuldades, mas que 

continuam acreditando no potencial de seu trabalho, conseguem vencer 

barreiras e dar a volta por cima. Ele cita Hitchcock: 

 

Aos 60 anos, depois de fazer 44 filmes, alguns de enorme 
sucesso, e apontado como um dos gênios do cinema, 
Hitchcock foi considerado ―velho‖ pelos chefões da Paramount, 
que lhe negaram dinheiro para o projeto do filme Psicose. Não 
deixaram inclusive de chamá-lo de caduco e acabado. Hitch 
lutou contra o sistema, brigou com bancos, enfrentou críticas 
de executivos, penhorou sua casa e fez o filme, transformando 
em um dos maiores sucessos americanos da década de 60 [...] 
Foi um tapa na cara dos chefões do estúdio e, igualmente, um 
tapa na cara de todos os que achavam (e ainda acham) que a 
velhice é sinônimo de invalidez, fim de linha, incapacidade de 
trabalho ou de criatividade [...] 
Semana passada, dei com um amigo que acaba de sair de 
uma grande instituição, porque passou dos 60. Meses depois, 
voltou como consultor, e com um belo cachê, porque as 
gerações intermediárias não estavam dando conta do recado. 
Esperem! Não quero dizer que a nova geração é incompetente; 
nada disso; é que a mescla da experiência com o ímpeto da 
juventude pode resultar em momentos agradáveis e eficientes. 
(OESP, Caderno 2, 8/3/2013) 

 

Esses profissionais se preocupam com atualização, demonstram que 

não querem se acomodar, talvez porque não desejam ser rotulados e 

relacionam suas experiências pessoais com a família, têm a oportunidade de 

experimentar/explorar outras possibilidades dentro de sua carreira, o que não 

percebemos no mercado de trabalho empresarial. 

Na matéria sobre Nicolas Cage, ator do cinema norte-americano que 

ainda não tem 60 anos, há falas que destacam a necessidade e preocupação 

de mudança como pessoa e como profissional, um tema contemporâneo.  

 

Porque a tendência é sempre colar uma etiqueta nas pessoas 
e colocá-las num nicho. Agora, aos 49 anos, estou mudando de 
novo [...] Não quero entrar nos 50 anos na zona de conforto. 
Quero interagir com gente que tenha algo a dizer e me leve a 
testar meus limites [...] 
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Essa coisa de maturidade é muito relativa, esquisita mesmo. 
Tem gente que pode chegar aos 80 imatura, mas tive e 
continuo tendo encontros importantes em minha vida, gente 
que tem estimulado minha reflexão. (5/3/2013, Caderno 2, 
OESP) 

 

Vivemos em uma sociedade em mudança constante na questão trabalho 

e relacionamentos. No trabalho, existem mudanças que são causadas pela  

busca de novos aprendizados e de locais diversos para empenhar-se. 

Profissionais mais novos consideram atraso se permanecerem por muitos anos 

na mesma empresa, o que até recentemente era considerado um valor. Eles 

tentam fazer parte de vários grupos e, ao mesmo tempo, não fazem parte de 

nenhum, dedicando-se aos relacionamentos virtuais em um mundo 

globalizado. Com ausência de vínculos é mais fácil deixar para trás locais, 

situações e pessoas em tempo recorde. A ausência de equilíbrio nas relações 

pessoais e profissionais no mundo corporativo faz parte da 

contemporaneidade. Bauman (2004) relaciona a falta de vínculos longos com a 

sociedade de consumo. Nas palavras do autor:  

 

Em geral, a capacidade de utilização de um bem sobrevive à 
sua utilidade para o consumidor. Mas, usada repetidamente, a 
mercadoria adquirida impede a busca por variedade, e a cada 
uso a aparência de novidade vai se desvanecendo e se 
apagando. Pobres daqueles que, em razão da escassez de 
recursos, são condenados a continuar usando bens que não 
mais contêm a promessa de sensações novas e inéditas. 
Pobres daqueles que, pela mesma razão, permanecem presos 
a um único bem em vez de flanar entre um sortimento amplo e 
aparentemente inesgotável. Tais pessoas são os excluídos na 
sociedade de consumo, os consumidores falhos, os 
inadequados e os incompetentes, os fracassados — famintos 
definhando em meio à opulência do banquete consumista.(p. 
32). 

 

Como Bauman expõe, o valor das coisas é maior do que o das pessoas, 

a cobrança pelo consumo desenfreado é desgastante. Talvez esse 

comportamento superficial das relações proporcione à experiência receber 

maior destaque na mídia, pois, ao falarmos de profissionais mais velhos, 

estamos nos referindo a uma geração que não trocava de trabalho com 

frequência. São profissionais que conhecem a história da empresa e 

aprenderam junto com outros funcionários o que era bom e ruim para essa 
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empresa e, consequentemente, para eles. Estes profissionais sentem vontade 

de mudar, principalmente em decorrência da longevidade, mas desejam 

mudança com base em melhoria de qualidade de vida, reconhecimento e 

satisfação para manter o desempenho com alto grau de qualidade, 

aproveitando sua experiência em outras áreas de atuação, como citado por 

Nicolas Cage. 

A afirmação de Nicolas Cage nos leva a 

pensar sobre as mudanças que acontecem 

constantemente, algumas planejadas e outras, 

não. Muitas vezes, exigem adaptação, ‖jogo de 

cintura‖, podem trazer crescimento profissional e 

pessoal, mas também sofrimento. Como nem 

sempre temos controle, o que podemos fazer 

para melhor adaptação é ter uma base, uma rede 

de contatos no trabalho e relacionamento 

familiar. Afinal, o ser humano tem necessidade de sentir-se seguro. 

 Observamos em nosso meio social que muitos profissionais decidem, a 

partir dos 40 anos, fazer mudanças com o objetivo de melhorar a qualidade de 

vida. Então, surge o questionamento: tal decisão está relacionada apenas à 

preocupação com qualidade de vida ou, inconscientemente, é reflexo de uma 

sociedade globalizada? Infelizmente, existem relacionamentos superficiais, 

amigos virtuais e falta de convivência ―cara a cara‖, e para dar mais um 

―empurrãozinho‖ temos uma variedade de ―brinquedos tecnológicos‖ que nos 

acompanham e, às vezes, nos afastam de quem está ao nosso lado. No 

trabalho, um ambiente propício para o bom desempenho depende também do 

relacionamento entre os funcionários, pois funcionário satisfeito, seguro em 

relação à empresa, produzirá melhor. 

A cobrança da sociedade muda de acordo com o nosso envelhecimento 

e, infelizmente, esta mudança ocorre de forma até inibidora. Uma jovem pode 

mudar de ideia quanto ao curso que fará; afinal, muitos começam diversos 

cursos e não terminam, transferem-se de trabalho constantemente, e tudo isso 

é normal, porque, do contrário, é considerado um profissional acomodado. Nos 

relacionamentos acontece o mesmo ou até pior, pois hoje todos ―ficam‖, e o 
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ficar pode ser por algumas horas ou apenas naquele dia, já que todos têm de 

experimentar e ―viver tudo‖. 

Em contrapartida, quando nos referimos à pessoa mais velha, 

considerando, inclusive, aquelas a partir dos 40 anos, a mudança nem sempre 

é vista com bons olhos. As pessoas ainda ficam perplexas quando um 

profissional anuncia que vai mudar de profissão, principalmente se ele tiver 

família para sustentar. Interessante notar que, em algumas situações, cobra-se 

da pessoa para que ela não seja acomodada e, em outras, não. Se o indivíduo 

tiver um emprego, não poderá ser acomodado porque o mercado vai 

considerar sua atitude como um atraso, porém ele não consegue trocar de 

emprego facilmente como os profissionais mais jovens. Por outro lado, se 

disser que quer mudar, e essa mudança envolver algum risco profissional, será 

preocupante, porque estará pondo em risco a estabilidade da família. 

Vivemos em uma sociedade globalizada que exige atualização e 

modificações, mas o que se percebe é que isto só é válido para algumas 

situações e idades. O ideal é que o profissional tenha uma estabilidade 

financeira para só depois arriscar-se em algo diferente, mas como definir o 

tempo certo de mudança?  

Bauman (2007), na introdução de sua obra ―Tempos Líquidos‖, cita 

algumas mudanças de cursos seminais e intimamente interconectadas, as 

quais criam um ambiente novo e, de fato, sem precedentes para as atividades 

da vida individual, levantando uma série de desafios (p.7). 

Ao todo são citados cinco desafios, dentre os quais destacaremos os 

que mais se enquadram em nosso contexto: 

 

[...] a passagem da fase ―sólida‖ da modernidade para a 
―líquida‖ – ou seja, para uma condição em que as organizações 
sociais (estruturas que limitam as escolhas individuais, 
instituições que asseguram a repetição de rotinas, padrões de 
comportamento aceitável) não podem mais manter sua forma 
por muito tempo (nem se espera que o façam), pois se 
decompõem e se dissolvem mais rápido que o tempo que leva 
para moldá-las e, uma vez reorganizadas, para que se 
estabeleçam. (p.7) 
[...] 
Os laços inter-humanos, que antes teciam uma rede de 
segurança digna de um amplo e contínuo investimento de 
tempo e esforço, e valiam o sacrifício de interesses individuais 



 

67 

 

imediatos (ou do que poderia ser visto como sendo do 
interesse de um indivíduo), se tornam cada vez mais frágeis e 
reconhecidamente temporários. A exposição dos indivíduos 
aos caprichos dos mercados de mão-de-obra e de mercadorias 
inspira e promove a divisão e não a unidade. Incentiva as 
atitudes competitivas, ao mesmo tempo em que rebaixa a 
colaboração e o trabalho em equipe à condição de 
estratagemas temporários que precisam ser suspensos ou 
concluídos no momento em que se esgotarem seus benefícios. 
A ―sociedade‖ é cada vez mais vista e tratada como uma ―rede‖ 
em vez de uma ―estrutura‖ (para não falar em uma ―totalidade 
sólida‖): ela é percebida e encarada como uma matriz de 
conexões e desconexões aleatórias e de um volume 
essencialmente infinito de permutações possíveis. (p.08-09) 

 

As alterações estão simplesmente acontecendo, motivo pelo qual às 

vezes acertamos, outras, erramos, mas a principal questão que pode nos afetar 

de forma marcante para toda a vida é a dos relacionamentos, nossa estrutura 

base, que, infelizmente está frágil, porque vivemos em uma sociedade 

fragilizada, como mencionado por Bauman, ―líquida‖. 

Outro aspecto observado em alguns recortes foi o preconceito. Há 

matérias que mostram como os próprios profissionais da mídia são 

preconceituosos. É o caso do comentário sobre a diminuição do ritmo de 

trabalho de alguém que já está mais velho e como a equipe trata esse 

profissional, isto é, como se lhe estivessem fazendo um favor e não o 

reconhecendo pelo valor que tem na sua área de atuação. Nesse caso, tanto o 

profissional entrevistado, Sérgio Chapelin, quanto quem o entrevistou estão 

sendo preconceituosos com relação à idade. 

 

Aos 71 anos, Chapelin ainda sai do estúdio para gravar. 
―Eventualmente, me convocam. Faço algo como um 
pseudorreportagem. Se me chamam, eu não recuso. Eles 
(produção) são muito camaradas, não me exigem muito. Nesta 
minha fase da vida eu estou pisando no freio‖, confessa ele, 
que costuma dar expediente duas vezes por semana. ―Queria 
gravar um só dia, mas minha chefe não deixa. Ela está sempre 
inventando coisas‖, disse em conversa com o Estado. (OESP, 
D9, 5/4/2013) 
 

 No final da matéria, ao ser questionado sobre possível publicação de 

suas memórias, novamente Chapelin demonstra preconceito, agora, em 

relação ao envelhecimento: 
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―Tem muito livro bom aí. Seria apenas para atender ao restinho 
de vaidade que ainda tenho. Pode ser que entretenha o público 
um pouco. Eu tenho muito passado. Não sei se tenho futuro.‖ 
(idem) 

 

Sérgio Chapelin fala como se a vida já tivesse acabado. ―Eu tenho muito 

passado‖ indiretamente significa que está velho, é um ser sem projetos: ―Não 

sei se tenho futuro‖. A idade é o grande peso e preocupação para ele. Se um 

profissional que é requisitado pelo bom trabalho que sempre desempenhou, 

pensa e age dessa forma, como será para aquele que precisa e não consegue 

trabalho? 

Nossa sociedade nos tornou descartáveis com o rótulo da idade 

cronológica semelhante ao que está estampado nos bens de consumo, muito 

bem assinalado por Bauman em Amor Líquido. Esta é uma mudança urgente, 

porém muitas barreiras precisam ser quebradas, e a principal delas é dentro de 

cada um de nós. Criar a consciência de que somos capazes e não estão nos 

fazendo favor quando nos empregam, pois, se há trabalho é por nossa 

capacidade como profissional. 

O mesmo tipo de atitude está no relato da Dissertação de Mestrado de 

Uyehara sobre Biscoitos Festiva (2005), ―existe um sentimento de gratidão 

predominante nas respostas dos entrevistados jovens e idosos e que podem 

ser expressos pela frase ‗se a Festiva me quiser [...] eu vou ficar trabalhando‘ 

(RSP, 39 anos), além de outros‖ (p.88). 

Felizmente, também nos deparamos com recortes que mencionam 

desejo de trabalhar e aprender novas tecnologias para conquistar um objetivo, 

como é o exemplo de D. Rosa que lançou seu primeiro livro aos 98 anos, 

porque sentiu vontade de contar sua história e, principalmente, deixar 

registrada a experiência adquirida ao longo de anos de trabalho com costura. A 

necessidade de tornar útil e disponível um conhecimento para todos nos faz 

notar uma visão do envelhecimento completamente diferente ao texto anterior. 

Na matéria, ela descreve o momento em que expôs à família seu desejo de 

escrever um livro: ―Rosa Cabral de Melo disse à filha que precisava aprender 

usar a ―máquina eletrônica‖, pois tinha resolvido escrever um livro‖. 
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Seu desejo foi atendido e assim ela ganhou um lap-top usado 
acompanhado de uma receita básica de simples manuseio. O 
que parecia um capricho tardio e sem chances de prosperar, já 
que nunca tinha fuçado um computador, passou a ser uma 
dedicação diária que meses depois se transformou no copião 
do livro da história da sua vida. (Jornal 3ª Idade, Destaque, 
agosto 2013) 

 

Outro exemplo é o da artista Tomie Ohtake, nascida em Kyoto, Japão, e 

que celebra seu centenário com o pensamento no futuro. ―O trabalho tem que 

avançar. Acho que a fase atual está se esgotando. Preciso começar a pensar 

em outra‖, disse a artista ao Metrô News (Especial, 21/11/13). 

 

 

Fonte: Metrô News de 21/11/2013 
 

Também nos deparamos com pessoas que, apesar de limitações físicas 

decorrentes do processo de envelhecimento, não deixam de trabalhar. É o 

caso de Domingos Oliveira, de 77 anos, descrito pelo jornalista Luiz Carlos 

Merten como o cineasta que irrompeu no cinema brasileiro em 1967 com um 

filme que, na época, virou fenômeno: Todas as mulheres do Mundo, com Paulo 

José e a mítica Leila Diniz. Há dois filmes dele estreando, um terceiro 

praticamente pronto, um livro de memórias no prelo e um novo filme para ser 

rodado no começo de 2014.  

 

Há cerca de 15 anos ele convive com a doença. ―O Parkinson 
não afeta a capacidade de pensar. A gente fica até mais 
inteligente‖, brinca. Mas a degeneração motora, a dificuldade 
de falar é uma m... Domingos fala enrolado, ele sabe. Às vezes 
preciso pedir para repetir duas ou três vezes. Nada disso 
impede que seja um dos mais persistentes autores do cinema e 
do teatro brasileiros. (OESP, Caderno 2, 29/11/2013) 
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Ao ser questionado sobre o filme para lançamento em 2014, responde:  

 

Há um Domingos que vive externamente, mas há o outro, mais 
denso e intimista, ocasionalmente mais amargo, esse que se 
ocupa e preocupa com a morte. ―Não tenho medo da morte, 
mas é um saco ter de morrer‖, é uma de suas máximas. 
(OESP, Caderno 2, 29/11/2013) 

 

 Por meio do primeiro relato, ele até demonstra bom humor ao falar da 

doença, mas, no segundo, expõe que tem um lado ―amargo‖ em decorrência 

de pensar na morte, processo do envelhecimento e longevidade com Parkinson 

e suas limitações. Indiretamente, se pergunta ―Por que morrer? Por que ter 

limitações e doença?‖ A experiência de nada serve para evitar este processo, 

pois não depende do indivíduo. 

 Não obstante a limitação, este profissional continua na ativa, devido sua 

estrutura de trabalho e possuir recursos financeiros, mas será que isto é válido 

para todos? A Política do Envelhecimento Ativo refere-se ao termo ―saúde‖ 

como ―bem-estar físico, mental e social‖ É por isso que a OMS orienta: ―as 

políticas e programas que promovem saúde mental e relações sociais são tão 

importantes quanto aquelas que melhoram as condições físicas de saúde‖ 

(OMS, 2005, p.13) 

 Infelizmente, em nossa sociedade, a limitação física pode criar muitas 

barreiras e não permitir que uma pessoa continue atuando, por ser avaliada 

apenas pelo aspecto físico. O respeito às limitações e/ou aspectos físicos e 

aproveitamento de suas experiências acontecem no mercado de trabalho? É 

importante que cuidemos de nossa saúde, porém existem problemas e 

doenças que fazem parte do processo do envelhecimento que não podemos 

evitar; e, conforme citado anteriormente por Félix (2010) com a questão da 

caminhada, Governo e Estado não fazem sua parte.  

No corpo da matéria cujo título é: ―Presidentes de empresa devem estar 

em forma, diz especialista‖, há uma resposta que demonstra que o fator 

físico/imagem é marcante para bom relacionamento com os mais jovens. 
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Nos Estados Unidos, há uma tendência de tentar ser mais 
saudável. As pessoas em geral estão mais atentas à saúde, 
dieta e atividade física, da importância disso. 
É importante que os CEOs (presidentes-executivos) se 
relacionem com os funcionários especialmente com aqueles na 
faixa dos 20 anos de idade. Se um CEO está acima do peso, 
bebe muito e fuma, passa uma mensagem para os mais jovens 
– e eles procuram outro equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, 
querem ter uma vida, ser ativos, sentir que podem fazer 
diferença na empresa. (FSP, Empregos e Carreiras, 8/9/2013). 

 

 Quais são os critérios estabelecidos em um processo de seleção? Idade, 

experiência, condição física? São questionamentos aos quais, até o momento, 

não conseguimos responder, levando em conta o que descrevem essas 

matérias, porém seguiremos em nossa busca. 

 Observamos que os profissionais autônomos são os mais livres para 

pensar e falar do futuro e de mudanças, independentemente de sua idade. Não 

estão sujeitos a uma empresa que os aceite, e o resultado final de seu trabalho 

será avaliado pelo público e mostrará sucesso ou fracasso.  

Dentre as matérias com a citação da idade, três foram capa de caderno, 

Al Pacino – C2 + TV, Gilberto Mendes e Domingo Oliveira – Caderno 2, 

conforme demonstra o Quadro 1. Nessas matérias há destaque para o 

profissional e novos projetos, mas nenhuma os menciona como inspiração para 

outras gerações. Apenas numa matéria do Metrô News sobre Tomie a palavra 

―inspiração‖ aparece e em destaque: 

O Metrô News, dentre os 

veículos selecionados, é o mais 

popular e, provavelmente, em 

função disso, tenha se 

preocupado em levar para seu 

público uma  forma de inspirá-lo 

mostrando as características das 

obras de Tomie, uma das quais 

é a preocupação com a 

popularização da arte. Portanto, 

a matéria está de acordo com os princípios da artista. 
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 Outra questão observada nas matérias selecionadas a respeito desta 

categoria é que profissionais do sexo feminino só tiveram oportunidade de 

desenvolver seu lado artístico/cultural e expor para o público bem mais tarde 

que os homens. Tomie começou a pintar aos 40 anos, Rosa demonstra sua 

vontade de escrever aos 96 anos, Beatriz se torna presidente aos 81 anos. 

Certamente, já tinham algum envolvimento ou vontade de desenvolver o 

trabalho, mas tiveram que esperar. 

 Nota-se que muitas mulheres acabam deixando projetos que desejam 

realizar para uma segunda fase da vida, normalmente depois da família 

estabilizada, por não depender diretamente delas, ou por sentirem necessidade 

de desenvolver algo para elas próprias conciliarem com vida familiar. Além 

disso, importa ressaltar que a sociedade ainda hoje faz cobranças diferentes 

de acordo com o gênero, influenciando, e muito, as atitudes e forma de agir 

das pessoas. É uma representação das mudanças na sociedade, mas 

felizmente, aqui, de forma saudável e não individualista, como acontece nas 

gerações mais jovens. 

 

 

 

5.1 - A força da experiência 

 

Todo profissional precisa de 

alguns anos para adquirir experiência 

em sua área de atuação. O número de 

anos para essa formação pode variar de 

profissional para profissional, porém o 

aprendizado de vida é único e só tende 

a aumentar ao longo dos anos. Portanto, 

uma pessoa que saiba aliar 

conhecimento, experiência profissional e 

aprendizado de vida, provavelmente 

será um profissional muito competente e estará com seu lugar garantido no 

mercado de trabalho. Um profissional que detivesse tais qualidades há algum 
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tempo, tinha apenas a opção de, ao se aposentar, trilhar caminho como 

consultor ou empresário, mas com a falta de profissionais qualificados no 

mercado, estão surgindo oportunidades de retorno às empresas. 

A seguir, alguns depoimentos encontrados em nossos recortes sobre a 

importância da experiência para o mercado de trabalho:  

 

Repórter: A construção civil é um dos setores que mais 
emprega pessoas de mais idade, devido à prática. Sr. Vantuir 
ainda tem muita saúde para esbanjar e isso aos 73 anos, ele 
acorda às 5 e meia da manhã e trabalha duro na construção 
civil, profissão que exerce desde a juventude e não dá para 
parar, né, Seu Vantuir?[...] 
Sr. Vantuir: É, não dá, não...Se eu for parar hoje, eu morro. Aí 
a coisa fica muito feia, a gente começa a escutar o coração e 
coisa..., já começa a ir numa venda, já começa a ir num boteco, 
já começa a ir num lugar assim para se achar com os outros 
amigos, aí fica ruim, já morre já. (Vantuir Vieira – Pastilheiro) 
[...] 
Responsável por empresa varejo: é outra geração. Nós 
trabalhamos praticamente com 2 faixas, é o primeiro emprego, 
são pessoas que vêm aqui, buscam o primeiro emprego para 
aprender, mas é claro que é uma cabeça completamente 
diferente, enquanto a pessoa da terceira idade  vem com mais 
objetivo, já vem definido, ela é mais responsável em todas as 
atitudes. (Globo TV SC, Jornal do Almoço, 4/9/2013) 

 

A fala do Sr. Vantuir sobre ―se eu for parar hoje eu morro‖ expressa o 

que a Política do Envelhecimento Ativo assinala sobre os fatores psicológicos 

que influenciam na saúde: 

 

Durante o processo de envelhecimento normal, algumas 
capacidades cognitivas (inclusive a rapidez de aprendizagem e 
memória) diminuem, naturalmente, com a idade. Entretanto, 
essas perdas podem ser compensadas por ganhos em 
sabedoria, conhecimento e experiência. Frequentemente, o 
declínio no funcionamento cognitivo é provocado pelo desuso 
(falta de prática), doenças (como depressão), fatores 
comportamentais (como consumo de álcool e medicamento), 
fatores psicológicos (por exemplo, falta de motivação, de 
confiança e baixas expectativas), e fatores sociais (como 
solidão e o isolamento), mais do que o envelhecimento em si. 
(p.26-27) 

 

Ao analisarmos as matérias, observamos a questão do preconceito 

quando se fala que o profissional experiente tem custo mais alto. Não lemos 
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nem ouvimos que jovens sejam onerosos, embora eles detenham menos 

conhecimento prático, podendo, pois, errar mais. Não estão considerando a 

experiência, mas, indiretamente, a idade, isto é, a pessoa 60+ é ―velha‖ e não é 

investimento para a empresa, e sim, custo. Sob essa ótica, o envelhecimento é 

tido pelo país como um problema e não como uma oportunidade.  

A mídia eletrônica disponibilizou a entrevista de uma consultora em 

gestão de pessoas, falando sobre o tema da pessoa 60+ no mercado de 

trabalho. Nessa entrevista, uma vez mais encontramos o preconceito por parte 

de um dos entrevistadores, utilizando justamente o custo do profissional 

experiente ao discutir o tema com a consultora. Felizmente havia outro 

entrevistador, coerente nas afirmações, e a consultora foi bastante clara. Em 

cerca de 10 minutos, citou todas as questões que encontramos na mídia 

impressa, alertando que não é custo para a empresa, mas empregar uma 

pessoa 60+ é investimento. Deve-se considerar que o retorno daquele 

profissional compensa o valor, pois ele  busca satisfação no trabalho, o que o 

torna um profissional interessante pela sua  capacidade de aprender sempre. O 

que concluímos é que a idade cronológica não deve ser limitação, porém a 

qualificação e atualização, sim, são importantes para qualquer idade.  

O preconceito existe também por parte da pessoa 60+, já exposto na 

referida entrevista da consultora de recursos humanos da mídia eletrônica e 

também em evidência em relato de um funcionário entrevistado na pesquisa 

sobre a empresa Biscoitos Festiva, na qual aborda a questão de ser chamado 

de ―velho.‖ 

 

Não, aqui não tem velho. Tem algumas pessoas mais idosas. 
Às vezes, eu brinco com os meus colegas, eles dizem ―ô,velho‖ 
e eu digo ―velho é seu passado‖. Se eu fosse velho, eu não 
estaria aqui trabalhando todos os dias, atento ao meu serviço, 
trabalhando. Levando o alimento para a minha casa [...].velho é 
aquele negócio que você largou pra lá, não funciona mais. 
Aquilo é velho, você jogou, não utiliza mais‖. (UYEHARA, 2005) 

 
A pesquisa de Uyehara (2005) menciona os motivos da contratação de 

idosos. É política da empresa Biscoitos Festiva contratar profissionais mais 

maduros, indiretamente experientes, e não especificamente profissionais com 

60 anos ou mais de idade, e ainda manter empregados os funcionários que se 
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aposentam. Portanto, o que conta para a empresa é a experiência profissional 

da pessoa, sendo que a essa experiência se agrega o valor da diversidade no 

ambiente de trabalho (p.55). 

O jornal Valor Econômico trabalha a relação intergeracional ao falar do 

Mentoring
9, Mentoring reverso e empreendedorismo relacionado à experiência, 

oportunidade de troca de experiência. Apesar de um dos profissionais ser 

escolhido como Mentor, a troca de experiência e conhecimento é constante. 

 
Projeto capitaneado por profissionais experientes, ex-
executivos da cidade de Campinas, em São Paulo, quer 
promover um encontro entre o mundo das corporações e o das 
startups. A idéia é transformar os profissionais com experiência 
acumulada nas grandes companhias em mentores de 
pequenas empresas em fase inicial.  
Ainda em desenvolvimento, o grupo em si tem uma dinâmica 
de startup. A própria Rosana10 considera que foi ao mesmo 
tempo aluna e organizadora do primeiro treinamento que a 
rede ofereceu, no primeiro trimestre de 2013. As aulas são 
dadas por um empreendedor experiente e um consultor de 
startups. (VE, Eu & Carreira, 28/8/2013) 

 

A matéria do Valor Econômico sobre o mentoring reverso explica sobre 

a importância do profissional mais jovem também sair ganhando: 

 

1 - O mentoring reverso deve ser visto como uma relação de 
duas vias, ao contrário do mentoring tradicional. Embora a 
ênfase esteja na pessoa mais velha e graduada, o funcionário 
mais jovem também deve sair ganhando – talvez aprendendo 
sobre a cultura corporativa e as redes de comunicações. Bem 
usado, ele também pode ser um instrumento para envolver e 
motivar os funcionários mais novos. 
2 - O marketing do mentoring reverso precisa ser vendido para 

as duas partes envolvidas. Os executivos graduados podem ter 
medo de serem tratados de uma maneira superior por jovens 
que acham que sabem de tudo. Certifique-se de que eles não 
se sintam como seus conhecimentos fossem redundantes ou 
obsoletos. 
3 – A ênfase tende a ser nas novas tecnologias e nas mídias 
sociais, mas o mentoring reverso não pode ficar restrito a 

                                                             
9
Mentoring é um termo inglês, normalmente traduzido como ―tutoria‖, ―mentoria‖, ―mentorado‖ 

ou ―apadrinhamento‖. O mentoring é uma ferramenta de desenvolvimento profissional e 

consiste em uma pessoa experiente ajudar outra menos experiente. Nas matérias 

selecionadas, Mentoring é o profissional mais velho como tutor do mais jovem e Mentoring 

reverso, o profissional mais jovem como tutor do mais velho. 

10
 Rosana Jamal, responsável pela organização da rede. 
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essas áreas. Pense em explorar questões sobre conflitos entre 
gerações nas sessões de aconselhamento, além de 
diversidade e estilos de trabalho. (VE, Eu Carreira, 16/12/2013) 
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CAPÍTULO 6 

 

 

SEGUIR O FLUXO, NENHUMA PRESSA DE PENDURAR A 

GRAVATA 

 

Quando jovem, lembro-me de um best-seller chamado A vida 
começa aos 40. Agora já avançamos. Aos 73 ter medo do 
teclado de um computador é inquietante. É estar desistindo. 
Desistindo cedo demais. Outro dia falei de toda essa tecnologia 
que nos assombra. Porém, um computador não assombra 
mais. Faz parte de nossas vidas, assim como o chuveiro 
elétrico. (OESP, Caderno 2, 8/3/2013) 

 

 longevidade crescente em nossa sociedade nos remete ao 

profissional aposentado, experiente por seus anos de trabalho e 

aprendizado e que continua ou retorna ao mercado de trabalho, 

que lhe proporciona oportunidade para que ele se torne um empreendedor, 

aliando conhecimento, técnica, rede de contatos, enfim, para iniciar um novo 

negócio ou trabalhar em outra  área.  

Selecionamos matérias que versam sobre contratação da pessoa 60+, 

mas também ouvimos a respeito da dificuldade das empresas em encontrar 

profissionais qualificados, direcionando-as a olharem de forma diferente para a 

pessoa idosa: Reinserir ou manter o profissional com 40, 50 e 60+, que detém 

uma formação diferente dos profissionais mais jovens, pode ser uma 

alternativa? Eis o que as matérias nos informam. 

Uma delas publicou uma entrevista com o ator Al Pacino: 

 

―Em Amigos Inseparáveis, há muitas piadas sobre como os 
personagens estão envelhecendo. Pensa em se aposentar?‖, 
ele respondeu: 
Não, em vez de parar, tudo é questão de entender do que a 
gente ainda é capaz de fazer. E rir das limitações. Às vezes, 
ficamos cansados, mas descobrimos energias novas. Se um 
papel me interessa, anima ou desafia, não vejo por que não 
fazer. Meus personagens sempre foram extensões de minha 
vida e de mim. Não há regras. Sigo o fluxo. (OESP, C2+TV, 
3/3/2013) 

 

A 
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Seguir o fluxo é também mencionado na matéria sobre Ney Matogrosso. 

O cantor brasileiro discorre sobre seu trabalho no ano de 2013, quando 

completou 40 anos de carreira:  

 

[...] não quer que seja nada ―comemorativo‖: ― É apenas mais 
um passo adiante do que venho fazendo‖, diz o cantor, de 71 
anos, com uma inquietação que faz o tempo jogar a seu favor. 
O que move hoje ―é o mesmo princípio‖, que vem de lá num 
modo contínuo. (OESP, Caderno 2, 7/3/2013) 

 

Na fala de Ney, nada mudou ao longo de sua carreira ou idade 

cronológica, pois ele continua atuando e desenvolvendo trabalhos como 

sempre fez. No entanto, ao escrever ―o tempo joga a seu favor‖, o repórter faz 

parecer algo fora do comum o fato de o cantor estar trabalhando e atuando aos 

71 anos. Será que o repórter se pergunta o que estará fazendo ao chegar 

nessa idade? Não será o despreparo do profissional, no caso o responsável 

pela matéria, que o leva a considerar fora do normal tal situação? Ou seja, 

estar trabalhando como sempre fez, independente da idade?  

Constatamos que, também na área cultural, a idade, mesmo recebendo 

destaque positivo na maioria dos recortes selecionados, ainda é tratada com 

preconceito pela mídia, ao demonstrar admiração por profissionais com tanta 

disposição física e mental e produzindo tão bem ou até melhor do que em sua 

juventude.  

Será que no ambiente corporativo ocorre o mesmo? 

Nas matérias não direcionadas à cultura, localizamos a palavra idade ao 

falar do profissional, mas de forma discreta - profissional com X idade 

retornando ao mercado, mudando de área, tornando-se empreendedor. Nesses 

cadernos, a idade aparece como sinônimo de longevidade, valorizada de forma 

diferente das matérias do caderno cultural. O profissional nem sempre tem 60+, 

pois há muitos aposentados com menos de 60 anos, principalmente quando se 

referem a executivos, empreendedores, ou seja, o profissional com maior 

qualificação e com situação financeira melhor. ―São homens na casa dos 50, 

60 anos, experimentados no mundo dos negócios e financeiramente 

independentes‖ (27/3/2013, OESP, 2013). 
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A palavra experiência pode não aparecer no título ou subtítulo em todas 

as matérias, mas está presente no contexto, direta ou indiretamente.  

 

Aposentado há 15 anos e parado havia 9 meses, Nilton Santos, 
de 77 anos, voltou ao trabalho ontem na Unidade Básica de 
Saúde (UBS), Jardim Emília, em Arujá, na Grande São Paulo. 
Com 4 filhos, 3 netos e 1 bisneto, ele garante que a idade e a 
carga de 40 horas semanais não serão empecilhos. ―Tenho 
fôlego para mais dez anos.‖ (3/9/13, A11, OESP) 

 

Observamos neste relato a compressão das palavras longevidade + 

experiência + aposentadoria. O texto descreve um profissional de 77 anos, 

aposentado há 15 anos, que continuou trabalhando em uma jornada de 40 

horas semanais e afirma ter ―fôlego para mais dez anos‖, como se houvesse 

necessidade de justificar tal fato. O repórter perguntou o motivo de ter 

retornado à profissão e como resposta obteve do entrevistado idoso que 

―vários inscritos são jovens, só que é necessário ter prática para atuar‖, 

aproveitando a oportunidade para dizer que, ao saber da falta de profissional 

experiente em sua área de atuação – medicina – se inscreveu, justificando 

novamente o motivo de ter se candidatado à vaga. Ocorre que a oportunidade 

não surgiu porque ele é experiente, e sim, pela falta de profissionais jovens 

com a experiência exigida para a função. Provavelmente, ele trabalha porque 

tem família para sustentar, sendo mais um aposentado que não consegue 

manter seus compromissos financeiros apenas com o valor da aposentadoria. 

Se isso ocorre com um profissional ―médico‖, cuja aposentadoria se supõe ser 

melhor, como estará a grande parcela de nossa sociedade? Mas nada disso foi 

escrito na matéria em questão, que não contextualizou o tema, mas ficou na 

superficialidade. Tampouco questionou o trabalho de uma jornada de 40 horas 

semanais, certamente estressante e cansativa para um profissional da saúde 

do qual dependem vidas, o que é incoerente com as recomendações da 

Política do Envelhecimento Ativo: 

 
As políticas de mercado de trabalho (como incentivos por 
aposentadoria precoce e práticas de aposentadoria obrigatória) 
têm um impacto maior na capacidade do país de prover 
proteção social na terceira idade do que o próprio 
envelhecimento demográfico. A meta deve ser assegurar 
padrões de vida adequados para as pessoas durante o 
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envelhecimento e, ao mesmo tempo reconhecer e aproveitar 
suas habilidades e experiências e estimular uma transferência 
harmônica entre as gerações. (OMS, 2005, p.43) 

 

Schirrmacher (2005) aborda a questão da aposentadoria, nas últimas 

décadas, em que as pessoas podiam se aposentar e ficar despreocupadas e 

confortáveis: 

[...] O corte a partir dos 40 ou 50 anos de vida, que faz das 
pessoas da noite para o dia vítimas de discriminação, medo e 
da sensação de que são supérfluas, poderá complicar nossa 
vida no futuro próximo bem mais do que acreditamos. Já se 
fazem contas em toda parte sobre o quanto uma sociedade, 
cuja prosperidade está minguando, deveria na verdade investir 
numa vida prolongada das pessoas, na vida de seus 
descendentes – esses são os embriões – e na vida dos idosos. 
O termo usado nesse contexto se chama ―política biológica‖, e 
esse termo, usado hoje por quem se ocupa com células-tronco 
embrionárias e com a decodificação do código genético, vai 
nos acompanhar em nossa vida futura. (p.103) 

 

Será o período da aposentadoria ou a proximidade dela o momento de 

mudar? A importância do projeto de vida, a busca de novos interesses ou 

aqueles que estavam guardados havia muito tempo devem ser revistos. 

Existem profissionais que estão desgastados com o trabalho, sem estímulo, 

esperando ansiosos pela aposentadoria, situações relatadas também em 

matérias traduzidas de jornais dos Estados Unidos e publicadas no Valor 

Econômico, mostrando alguns caminhos seguidos por profissionais e 

empresas. O que demonstra necessidade de um olhar especial para esse 

profissional, independente do país e da cultura em que esteja inserido. 

Segundo Mafra (2012), 

 

[..] a definição de projeto ou processo de elaboração de projeto 
não é respaldado, por um consenso no que se refere a sua 
prática, mas sim por uma unanimidade em termos didáticos [...] 
Dessa forma, pode-se notar que a avaliação das bases 
conceituais de projetos não se limita a entender definição, mas 
também compreender o contexto em que se desenvolve. 
Passa-se a pensar em projeto não como ações individuais, 
mas como processos organizacionais e culturais que buscam 
revelar a procura crescente de integração 
homem/trabalho/tecnologia/meio ambiente. (p.150-160) 
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 Um desses recortes selecionados do jornal Valor Econômico sobre 

profissionais dos Estados Unidos expõe algumas situações comuns que 

ocorrem com pessoas acima de 60 anos: 

 

Dois anos antes de demitir Toni Manson, a agência de Talentos 
William Morris Endeavor a reposicionou internamente e 
contratou uma pessoa mais jovem para assumir seu antigo 
cargo por um salário menor (segundo supõe a própria Toni 
Mason). ―Eles foram aos poucos me tornando mais e mais 

obsoleta‖ diz a agente de 66 anos. (VE, Eu & Carreiras, 

22/7/2013) 
 

 O preconceito é observado em diversos relatos, como o exposto, porém 

não é possível provar, como assinala Gene Burnard, editor do 

SeniorJobBank.org, um site especializado em busca de empregos para 

pessoas mais velhas: ―Cria-se uma situação do tipo é a sua palavra contra a 

minha‖ (VE, Eu & Carreiras, 22/7/2013). Burnard cita no decorrer dessa mesma 

matéria dicas para retornar ao mercado: 

 

 Incluir no currículo apenas os empregos mais recentes, 
enfatizando suas habilidades e não o tempo de trabalho. 

 Sites de empregos específicos para idosos. 

 Fazer networking pode render muito mais oportunidades de 
trabalho do que ficar navegando por sites de empregos, 
mais fácil para os mais velhos, pois eles têm mais colegas, 
família e amigos que os trabalhadores mais jovens. 

 Ao conseguir entrevista, provavelmente haverá um jovem 
do outro lado da mesa, fazer com que ele perceba sua 
idade como um ativo. 

 Vender sua experiência sem parecer mais esperto que o 
futuro chefe. 

 Apesar de ter mais de 50 anos, está pronto para aprender. 

 Locais de melhor aceitação da mão de obra mais velha são 
o varejo, setor de serviços financeiros, porém nem sempre 
mudar de área pode ser bom negócio. 

 

 Na pesquisa realizada por Uyehara (2005), verificamos que o Japão e os 

Estados Unidos têm políticas para manter o profissional por mais tempo no 

mercado, porém não é válido para todas as empresas, pois os problemas 

citados no texto que acabamos de ver são semelhantes aos encontrados no 

Brasil. 
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O trabalho é essencial para as pessoas em qualquer faixa etária 

(promovendo convivência, aprendizado, autonomia financeira), mas com a 

longevidade é mais significativo ainda; daí a necessidade de que o mesmo seja 

mantido para o bem-estar do indivíduo e da sociedade. No documento do 

Envelhecimento Ativo se reitera que as políticas e programas têm o potencial 

de reunir muitos dos desafios inerentes ao envelhecimento individual e 

populacional, mas é preciso que políticas sociais, de saúde, mercado de 

trabalho, emprego e educação adotem, de fato, as recomendações constantes 

para o envelhecimento ativo, do qual o país é signatário. Desse modo, 

teremos: 

 menos mortes prematuras em estágios da vida altamente 
produtivos; 

 menos deficiências associadas às doenças crônicas na 
Terceira Idade;  

 mais pessoas com uma melhor qualidade de vida à medida 
que envelhecem; 

 à medida que envelhecem, mais indivíduos participando 
ativamente nos aspectos sociais, culturais, econômicos e 
políticos da sociedade, em atividades remuneradas ou não, 
e na vida doméstica, familiar e comunitária; 

 menos gastos com tratamentos médicos e serviços de 
assistência médica. (OMS, 2005, p.17-18) 

 

Em uma das matérias selecionadas do Valor Econômico (funcionária e 

diretor de RH, de 4/4/13), há demonstração de interesse em continuar 

trabalhando por parte do empregado, e algumas empresas começam a mudar 

a visão da idade como limitador para o trabalho, coerente com o recomendado 

pela política do Envelhecimento Ativo: 

 

[...] se o número de pessoas mais velhas saudáveis aumenta 
sua participação na força de trabalho (seja através de 
empregos em horário integral ou meio expediente), sua 
contribuição para as receitas públicas também aumenta. (2005, 
p.18) [...] o emprego que é um fator determinante por toda a 
vida adulta, tem grande influência sobre a preparação, sob o 
aspecto financeiro do indivíduo para a velhice. (2005, p.19) 

 

Nas matérias selecionadas dos telejornais, percebe-se que o foco 

principal está no aposentado que quer continuar trabalhando. Os locais de 

trabalho apresentados são as redes de varejo, nas quais são mostrados 
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integrantes das empresas falando sobre a importância desses profissionais 

para a equipe, pela disposição, intergeracionalidade, comprometimento com o 

trabalho, além de mencionar as mudanças que são necessárias para que as 

empresas recebam aquele profissional que retorna, principalmente, pela 

necessidade financeira, questão pouco contextualizada na mídia impressa. 

Observamos na pesquisa de Uyehara (2005), realizada na fábrica de 

Biscoitos Festiva, a ―mistura‖ de gerações, chamada de diversidade no 

ambiente de trabalho, que consiste em misturar etnias, sexos, idades, valores e 

experiências e deixar aflorar a criatividade para que o produto da diversidade 

resulte em prol dos objetivos e da visão da empresa. 

Uyehara assinala que, ao abrir espaço para contratação de idosos, as 

empresas também são beneficiadas: no aspecto social (imagem de empresa 

com preocupação com a sociedade envelhecendo), estrutura do quadro de 

funcionário (baixa rotatividade e custos com treinamento), conquista de novos 

clientes (uma das principais características do idoso é a paciência para ouvir e 

dar bom atendimento), financeiro (aceitam as cargas horárias estipuladas, 

acham que a empresa está fazendo favor em contratá-los e não tem custo de 

transporte). Para a empresa, qualquer redução de custo tem considerável 

representatividade. 

A empresa Biscoitos Festiva foi objeto de pesquisa entre 2004 a 2005, 

quando havia somente três funcionários mais velhos, representando 1% do 

total do quadro de empregados da fábrica. A empresa não exigia escolaridade 

mínima dos funcionários da produção, mas passou a exigir, no mínimo, o 

primeiro grau completo para contratação de novos funcionários (UYEHARA, 

2005, p.61). 

 A educação deveria ser uma das principais preocupações da sociedade 

para uma melhor qualidade de vida. A política do Envelhecimento Ativo 

destaca educação básica, a saúde e aprendizagem permanente. Uyehara já 

citava isso em 2005: 

 

Educação básica e instrução sobre saúde – Tornar a educação 
básica disponível para todos durante o curso de vida. Ter como 
objetivo a alfabetização de todos. Promover a instrução sobre a 
saúde, através da educação durante o curso da vida. Ensinar 
às pessoas sobre como cuidar delas mesmas e de outros, à 
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medida que envelhecem. Educar e capacitar os idosos na 
seleção e uso efetivos dos serviços de saúde e comunitários. 
Aprendizagem permanente – Permitir a participação integral 
dos idosos, ao propiciar políticas e programa de educação e 
treinamento que defendem a aprendizagem permanente de 
homens e mulheres conforme eles envelhecem. Dar aos idosos 
oportunidades de desenvolver novas habilidades, 
principalmente em áreas como tecnologia da informação e 

novas técnicas agrícolas. (p.51) 
 

As matérias selecionadas também versam sobre aposentados que 

tentaram ficar em casa, mas, com a saída de filhos adultos e, depois de alguns 

anos parados, sentiram necessidade de vida mais ―agitada‖ e, ao surgir 

oportunidade, retornaram ao mercado. Profissionais braçais, dos quais se exige 

esforço físico, também têm espaço pela experiência, educação, dedicação e 

simpatia com o cliente, pois a área da construção civil é um dos setores 

carentes de mão de obra qualificada, como confessa Valtra, 63 anos: ―Me sinto 

uma pessoa de 20 anos, alegria e vontade de viver, eu não tenho medo de 

trabalhar em nada‖ (Ric TV – SC, Jornal do Meio Dia, 2/12/2013). Nessa 

empresa que contratou Valtra, alguns trabalhos manuais eram terceirizados e 

os responsáveis passaram a contratar pessoas 60+ que estavam sem 

ocupação na cidade. Apesar de não se falar em intergeracionalidade e 

mentoring é o que está acontecendo, pois há integração entre a pessoa 60+ e 

jovens aprendizes. 

A palavra mentoring foi usada em apenas uma matéria do OESP e VE 

como uma das alternativas de ganho para empresa e funcionários. Um 

telejornal mostrou em uma reportagem uma empresa onde trabalham no 

mesmo setor avó e neta. Identificamos na fala da neta semelhança ao que é 

explicado pela Política do Envelhecimento Ativo, ―Ótimo exemplo, passando 

experiência para mim, ensinando, dando conselhos, ela acaba se enturmando 

com todo mundo, ela se torna uma jovem adolescente.‖ (Ric TV – SC, Jornal 

do Meio Dia, 2/12/2013). 

Os locais identificados para trabalho de profissionais idosos registrados, 

de acordo com matérias dos telejornais são as redes de supermercado, lojas e 

construção civil. Embora não tenha sido citado nas matérias, provavelmente 

são locais adequados para profissionais com menor escolarização. 
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Na pesquisa ―Aposentadoria e trabalho: investigação sobre a (re) 

inserção do idoso no mercado de trabalho,‖ Mori (2006) conheceu outros 

lugares que contratam idosos:  

 

Certos locais como hotéis e pousadas, fábrica de remédio, de 
fralda, de comidas para bebês, empresas de seguro e 
previdência privadas. Valorizam a presença de pessoas mais 
velhas. Estes são eficientes em lugares que requerem 
persistência, experiência, assiduidade e cuidado; são mais 
flexíveis e motivados para enfrentar o trabalho, capazes de 
adaptar-se a mudanças tecnológicas, mesmo estando em 
desvantagem educacional em relação aos mais jovens. (p.45) 

 

Existem outras áreas onde o idoso poderia estar atuando, mas não são 

mencionadas nos recortes selecionados, talvez por faltar ação por parte dos 

empregadores ou maior cobertura por parte da mídia. Num dos recortes, o 

Secretário do Idoso do Distrito Federal fala sobre a necessidade de se abrirem 

as portas para esses profissionais, uma realidade em nossa sociedade: 

 

Se nós temos projeções de 2025 a 2050, de termos uma 
quantidade de idosos gigantesca no Brasil, então, este 
mercado vai ter que abarcar esta quantidade de idosos, pois 
são profissionais que estarão aí à disposição. Então, é uma 
realidade que precisa ser enfrentada, senão nós vamos ter um 
caos social no Brasil, uma quantidade imensa de pessoas com 
60 anos ou mais desempregados, no mercado informal. 
(7/10/13, Trabalho Legal – Ricardo Quirino – Secretário do 
Idoso DF) 

 

A questão da intergeracionalidade também é tratada nos recortes, com 

destaque em algumas áreas. No documento da Política do Envelhecimento 

Ativo assinala-se que ―Alguns estudos demonstram que jovens que aprendem 

com idosos possuem atitudes mais positivas e realistas quanto à geração mais 

velha‖ (OMS, 2005, p.30). 

No Jornal do Meio-dia de 2/12/2013 foi apresentado o depoimento  de 

uma pessoa 60+ que se considerava jovem, postura demonstrada também por 

quem fazia a entrevista. Aí notamos o preconceito de ambos em relação à 

idade, isto é, a não aceitação de que uma pessoa acima de 60 anos possa ter 

as mesmas condições físicas e disposição de trabalho que um jovem. A 

apresentadora associou a disposição ao trabalho com a juventude, como se 
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não fosse possível uma pessoa mais velha ter vitalidade. Tal visão sobre a 

disposição para o trabalho aparece na revista Exame, ao falar de Bruce 

Springsteen: ―Estrela maior do Rock In Rio: no vigor de seus 64 anos, o cantor 

é um dos símbolos da geração baby boomer‖ (número 21, 2013). 

Os telejornais em momento algum falam da Política do Envelhecimento 

Ativo, mas apenas da importância da atividade física para um bom envelhecer. 

Tampouco questionam a carga horária nem ambiente de trabalho como fatores 

que influenciam o envelhecimento ativo. Vejamos o relato sobre Dona Beth, 65 

anos: 

É uma vitalidade de dar inveja a muitos jovens...há dois anos 
ela trabalha como operadora de caixa, com direito a apenas um 
dia de folga por semana. Apesar de atarefada, nem pensa em 
desistir da função  
[...] 
Informa também que a rede de supermercado com 120 lojas 
emprega mais de 300 pessoas com mais de 50 anos. Para a 
gerente de recrutamento, a área de varejo é a que mais 
oferece oportunidade para quem está nesta faixa etária e eles 
estão à procura de mais colaboradores. Estes funcionários 
buscam a excelência e contagiam a equipe com sua 
experiência.(Ric TV – SC, Band Cidade, 2/10/2013) 

 

A Política do Envelhecimento Ativo reforça a importância da atividade 

física, o convívio com amigos e familiares para se alcançar o bem-estar e a 

qualidade de vida. Será que nas condições de trabalho referidas no relato 

sobre Dona Beth e com apenas um dia de folga isso é possível? 

Nesses depoimentos, novamente nos deparamos com a questão do 

preconceito, comentado anteriormente, por parte do profissional idoso, do 

jovem (trabalhadores) e do entrevistador. Ao falarmos de profissional 

capacitado para o trabalho, não há necessidade de declarar o motivo por que 

retornou ao trabalho. Observamos que, em momento algum, foi realçado que 

continuar trabalhando é um direito e que as empresas são responsáveis por 

oferecer condições de trabalho para a pessoa idosa como para qualquer outro 

trabalhador. As pessoas acreditam que empresas que empregam idosos estão 

tendo essa atitude para ajudá-los. Mas fica muito claro nas matérias que as 

empresas os contratam porque eles são responsáveis, interessados em 

aprender, têm bom relacionamento com os clientes. São características que a 

empresa espera que um funcionário tenha para garantir seu lucro.  
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 A mídia eletrônica, assim como a impressa, demonstra também a 

importância da capacitação, atualização e a preocupação da UnaTI – 

Universidade Aberta à Terceira Idade, RJ, disponibilizando cursos nos quais é 

possível a atualização. Os cursos mais procurados quando se visa ao retorno 

ou à manutenção no mercado de trabalho são informática e inglês. Ainda há a 

menção de que se busca o trabalho para se sentir ativo e para complementar a 

renda. A fala da coordenadora e de participantes de cursos comprova o que foi 

dito:  

Meire Cachione – Coordenadora da UnaTI – USP: o mercado 
exige de todos nós, né, mas os idosos, muitos sentem que 
precisam de informações que, no período de educação formal, 
não receberam. São educação, são processos de 
conhecimento novos, que todos nós precisamos e eles um 
pouco mais, diante, por exemplo, das novas tecnologias  
[...]  
Gessy Alves da Conceição – aposentada e empresária: Eu fiz 
também, estou fazendo agora customização de moda,que  é 
uma coisa boa pra mim e esse de informática, que eu achei 
muito interessante para loja mesmo, porque eu não sei ainda 
trabalhar com computador; então, eu pretendo fazer isto. Agora 
estamos fazendo blog e também, hummm, tem e-mail já, já 
aprendi alguma coisa.  
[...] 
Repórter: Gessy está no terceiro semestre de informática, já 
começa a entender melhor a telinha que antes parecia 
complicada. Ela sempre trabalhou com moda e, com 66 anos, 
resolveu reabrir a loja de roupas, o negócio exigiu novos 
conhecimentos e ela foi atrás de atualização  
[...] 
Meire Cachione: Algumas empresas valorizam a experiência 
dessas pessoas, coisa que é difícil de você encontrar entre os 
mais jovens que estão acabando de entrar no mercado. 
Existem algumas funções técnicas que apenas aquelas 
pessoas mais velhas, estão completamente habituadas a 
desenvolvê-las. (TV Futura, Jornal Futura, 9/9/2013) 
 

A revista Exame, em sua edição de novembro, abordou a longevidade 

no mundo, apresentando dados estatísticos (economia, população), estudos 

científicos e perspectivas para os próximos anos.  

 
―Estimo que estejamos acrescentando 2,5 anos por década. Ou 
seja, a cada hora, ganhamos 15 minutos‖, diz o economista 
Ronald D. Lee, professor da Universidade da Califórnia, em 
Berkeley, e um dos demógrafos mais respeitados do mundo. 

(Exame, nº. 21, 2013)  
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Na mesma matéria, os economistas Kevin M. Murphy e Robert H. Topel, 

da Universidade de Chicago, contabilizaram o valor econômico da geração 

pelo aumento da expectativa de vida que passou de 70 para 78 anos, e 

alertam: 

―Esse bônus veio principalmente pela redução de mortes 
prematuras causadas por ataques do coração. É uma geração 
mais saudável, que conseguiu produzir mais por mais tempo‖, 
diz Topel. Por isso, é importante que um eventual avanço da 
longevidade seja acompanhado de melhora na qualidade de 
vida. ―Adicionar anos de vida pode não ter tanto valor assim. A 
menos que uma pessoa de 100 anos possa viver como uma de 
60‖. (Exame, número. 21, 2013) 

 

 
 

 

Fonte: FSP, Mercado, 24/2/2013                                         Fonte: Valor Econômico, Eu, 9/5/2013 
 

A questão da aposentadoria recebeu destaque na mídia impressa 

quando foi capa na FSP em 24/2/13 (domingo) e matéria de uma página no 

Valor Econômico em 9/5/13, indicando que profissionais e sociedade estão 

preocupados. Ambas as matérias trazem informações sobre o quanto a 

longevidade está influenciando no momento de o profissional decidir sair do 

mercado de trabalho, porquanto profissionais altamente capacitados pedem 

para ficar em seus cargos e funções: 

 

Roberto Setubal, 58, presidente do Banco Itaú Unibanco, 
alterou a idade da aposentadoria compulsória e deve ficar mais 
quatro anos no comando do maior banco privado do país. 
[...] 
Aos 76, Abílio Diniz (que esteve à frente do Pão de Açúcar por 
cerca de meio século) concluiu uma reviravolta na carreira com 
a indicação para presidir o conselho de administração da BRF 

(fusão de Sadia e Perdigão). (FSP, Mercado, 24/2/2013) 
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O que leva esses profissionais a permanecerem no mercado, após a 

aposentadoria ou ―pós-carreira‖11 é o que devemos nos perguntar e pensar em 

como nos preparar para o futuro. Os casos citados são de renomados 

empresários que podem escolher o momento de parar, porém empregados têm 

que se preparar de modo distinto para esse período, e uma matéria da FSP 

aproveita para dar sugestões, mostrando algumas situações: 

 
- Trace um plano: pense em deixar a função cinco anos antes 
da idade que definiu como limite. O período deve ser dedicado 
a atividades que lhe dão prazer, seja um hobby, seja uma 
ocupação produtiva. Esse plano pode ser ajustado ao longo do 
tempo 
- Pense na conta bancária: com a aposentadoria, 
principalmente em empresas privadas, a redução da renda é 
uma realidade. Sem uma previsibilidade financeira, será difícil 
fazer uma transição tranquila no pós-carreira. 
- Busque inspiração: escolha entre quatro a seis colegas ou 
amigos que tenham passado por essa transição antes. Tente 
aprender quais foram os acertos e os erros da experiência 
deles. ―Esse tipo de aprendizado não está nos livros‖, afirma a 
consultora Fátima Zorzato 
- Não esqueça das questões práticas: é recomendado pensar 
em quando e como vai ser feito o anúncio da data da saída 
para colegas – três a quatro meses de antecedência é um 
prazo ideal. Não se esqueça de questões práticas, como o que 
vai ser feito do número de telefone corporativo e da secretária 
e motorista particular. (FSP, Mercado, 24/2/2013) 
 

Na matéria, a seguir, as dicas vêm de um presidente de uma empresa 

multinacional e de outros executivos: 

 

―Minha dica é se antecipar e não deixar que a empresa ou o 
mercado decida por você‖, afirma Prianti, 65.  
[...] 
Há um mês de completar 60 anos, aposentou-se, mas a rotina 
seguiu intensa. É membro do conselho de administração de 
seis companhias. 
[...] 
―É uma forma de continuar participando do mundo dos 
negócios, mas sem a pressão e a demanda de tempo de um 
cargo executivo‖, afirma ele. (FSP, Mercado, 24/2/2013) 
 

A tática de definir a hora de sair está sendo chamada de ―estratégia 

Bento 16‖ por empresários que seguem o exemplo do Papa. ―[...] Bento 16 
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  Aposentadoria – ou ―pós-carreira‖ como vem sendo chamado por especialistas – ganha 
força no mundo corporativo e empresarial 
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anunciou que deixaria o papado. Alegou que estava cansado e com idade 

avançada para cumprir suas obrigações – o papa tem 85 anos‖ (FSP, Mercado, 

24/2/2013). 

Uma das matérias por nós selecionada relata o caso de um profissional 

próximo da aposentadoria: ―Aos 62 anos, Silva se considerava totalmente 

capaz de seguir no cargo. Porém, o plano de previdência desestimulava sua 

permanência e a desvantagem financeira o fez pensar na ideia‖ (FSP, 

Mercado, 24/2/2013). A empresa (GE) contratou uma consultoria de carreiras 

para preparar a sua saída e ele relata: ―Se a pessoa sai magoada, pode ser 

ruim também para a empresa‖, cita Silva (FSP, Mercado, 25/2/2013). 

Neste exemplo, observamos que nem todos decidem por permanecer 

como funcionários ou, no caso de empresários, continuarem no comando; mas 

realça-se a importância do projeto de vida e preparação para aposentadoria. 

Infelizmente, não foi observada a mesma recomendação na maioria das 

matérias selecionadas. 

A preparação para a saída deve prever mudanças na rotina, com menos 

horas no ambiente de trabalho e tarefas mais simples. Os convites para 

compromissos escasseiam, e é necessário enfrentar a terrível pergunta: 

―Fulano, de onde?‖. Os defensores da aposentadoria planejada, por vezes 

compulsória12, argumentam que a vantagem da estratégia é abrir caminho, 

sem traumas, para a ascensão de novos talentos (FSP, Mercado, 24/2/2013). É 

uma readaptação para o profissional e para a empresa que, se planejada, 

promoverá sucesso para ambos, independente do caminho escolhido. 

Em alguns veículos de comunicação, as palavras aposentadoria e 

experiência apareceram aliadas a outras para demonstrar a capacidade e 

qualificação para o trabalho, a necessidade de sentir-se ativo, relatando sobre 

profissionais que optaram por se tornarem empresários.  

Com o título: ―Franquia vira alternativa à aposentadoria‖, a matéria 

apresenta uma nova realidade e oportunidade para o aposentado com 

recursos, ―Iziara, hoje com 60 anos, tem algo muito procurado por algumas 

redes franqueadoras: maturidade gerencial‖ (OESP, PME, 27/8/2013). 
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 ‗Quando é estipulada pela instituição pública ou privada data limite para aposentadoria. 
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―Antes, as empresas optavam por executivos na faixa dos 40 
anos, mas isso vem mudando‖, diz Carolina Wanderley, da 
Mercer 13 [...] ―As empresas tem reconhecido que executivos 
com 60,65 anos ainda têm muito a contribuir‖, afirma. (FSP, 
Mercado, 24/2/2013) 

 

Empresas de franquia buscam o profissional com experiência, pois, 

atentas ao mercado, perceberam que o ideal de franqueador não é aquele que 

tem a condição financeira somente, que é um elemento primordial, mas, além 

disso,   deverá saber administrar o negócio, ter ―jogo de cintura‖ para lidar com 

público e funcionários. Com o aumento de profissionais experientes disponíveis 

no mercado, o ideal é tentar atraí-los para esse negócio. Cumpre lembrar que 

alguns começam pensando na família, o que demonstra que os próprios 

profissionais experientes estarão preparando os mais jovens da família para 

dar continuidade ao empreendimento.  

 

Mas não são apenas os mais velhos que buscam hoje uma 
franquia. As redes estão cada vez mais interessadas nesse 
público. 
[...]  
o interessado deve ter mais de 45 anos. ―Buscamos pessoas 
com experiência no gerenciamento de pessoas. Eu vejo que 
essa é a maior dificuldade de qualquer empresário, seja ele do 
tamanho que for. Mesmo que o interessado nunca tenha tido 
um negócio próprio, ele já passou por várias experiências‖, 
Miriam Felippi, Proprietária da Rede Pasteca. 
[...] 
O servidor público aposentado Yoshio Iziara resolveu arregaçar 
as mangas e, em fevereiro deste ano, abriu uma franquia da 
rede de reparos e reforma em imóveis Praquemarido. Mais do 
que o desejo de continuar ativo, Iziara, hoje com 60 anos, tem 
algo muito procurado por algumas redes franqueadoras: 
maturidade gerencial. (OESP, Economia, 27/8/2013) 

 

A ―capacidade de desenvolver sucessores‖ e experiência no 

gerenciamento de pessoas é exatamente o que as empresas de franquia 

procuram no aposentado ou profissional experiente. Também há a 

preocupação em se ter um negócio no qual a família possa atuar, citando, 

ainda, a importância da adaptação e atualização para se manter no mercado 

nos novos tempos. 
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O profissional experiente, maduro, aposentado ou não, está 

aproveitando as oportunidades que estão surgindo, além de sua valorização, 

para empreender negócios voltados também para tecnologia. Por mais que 

alguns digam que a tecnologia é para os mais jovens, é só olharmos ao nosso 

redor para percebermos que isto é um preconceito. O jovem pode ter mais 

afinidade e gostar mais de tecnologia, mas todos têm capacidade para 

aprender. Profissionais, pela necessidade ou por interesse pessoal, buscam 

inteirar-se de novos equipamentos, recursos e formas de comunicação. Se o 

profissional mais velho aceitar desafios de aprendizado de tecnologias, 

empreender em uma nova carreira ou negócio será apenas mais um desafio. 

Oportunidades diferentes destacadas por Carolina Wanderley, da 

Mercer, que lembra que mesmo para funcionários aposentados o mercado está 

aquecido e interessado em que ele permaneça como funcionário ou consultor: 

 

Os profissionais afastados por tempo de serviço, segundo ele 
(Caio Tucunduva – Diretor da Fesa), são requisitados por 
apresentar competências de gestão mais sólida, capacidade de 
desenvolver sucessores e foco em resultados. ―Não se 
preocupam mais com um plano de carreira, mas querem se 
manter na ativa para não abandonar o mercado‖. (FSP, 
Mercado, 24/02/2013) 
[...] 
Segundo Almir Peloi, responsável pelo departamento de RH da 
Crowe Horwath Brasil, as possíveis barreiras cronológicas 
estão sendo substituídas por critérios como desempenho e 
retorno de metas. Mas deve-se estar preparado para os novos 
tempos. ―É preciso ser aberto ao trabalho com pessoas mais 
jovens, algumas vezes hierarquicamente superiores‖. (VE, Eu, 
09/05/2013) 

 

Os profissionais que decidem se manter ou voltar para o mercado, estão 

preocupados com algo a mais do que a remuneração, querem valorização e 

reconhecimento de seu trabalho, e as empresas devem ficar atentas a isso, 

sem causar conflitos ou deixar de valorizar também os profissionais mais 

jovens. 

Para impedir desgastes entre as gerações, algumas empresas 
já incluíram a aposentadoria compulsória em seus estatutos, 
deixando claro aos profissionais mais novos que há espaço 
para o crescimento. ―Hoje, executivos em torno de 65 anos são 
responsáveis por grande parte do avanço das organizações‖, 
diz Joseph Teperman, sócio da Flow Executive Finders. (VE, 
Eu, 09/05/ 2013) 
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Apesar de algumas dificuldades, estão surgindo várias opções pela 

necessidade tanto das empresas quanto dos profissionais, como constatamos 

nas matérias selecionadas. 
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CAPÍTULO  7 

 

NUNCA É TARDE PARA EMPREENDER 

 

 
 

 

Fonte: OESP, Caderno 2, 5/5/2013                            Fonte: Valor Econômico, Eu, 21/10/2013 
 

 termo maturidade também é constante  nas matérias de 

jornais e surgiu como capa do caderno ―Oportunidade‖ do 

jornal O  Estado de S. Paulo, no mês de maio, relacionando 

diretamente a longevidade ao empreendedorismo. Na matéria Maduro para 

Empreender – Aumento da longevidade estimula abertura do próprio negócio 

depois dos 50 anos, quando a propensão ao risco é menor – o que pode ser 

uma vantagem. Mas atenção e cuidados devem aumentar - são apresentados 

casos de aposentados com experiência e condição financeira para 

empreender, preocupados em aproveitar aquele momento para continuar no 

mercado como consultores, migrando para outras áreas, aproveitando o 

interesse de empresas de franquias por este profissional e pensando em 

envolver os filhos no novo negócio.  

Alguns aposentados estudam as várias possibilidades antes da 

aposentadoria. ―Aos 59 anos, o franqueado da rede Sorridents, Luiz Antonio 

Machado, engrossa essa tendência. Ele iniciou o negócio há cinco anos, pouco 

antes de se aposentar‖ (OESP, Oportunidades, 5/5/2013). Outro caso citado foi 

o de Antonio Guinomar Ferreira Barbosa: 

 

O franqueado do grupo Container Antonio Guinomar Ferreira 
Barbosa, que trabalhava com revenda de pneus, resolveu 
mudar de ramo de atividade perto de completar 60 anos. ―Sou 
aposentado mas sou muito atuante. Como meus três filhos já 
estão formados, resolvi investir nesse formato de negócio para 
que eles pudessem trabalhar comigo‖. (OESP, Oportunidades, 
5/5/2013) 

O 
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Continuar trabalhando é uma fonte de juventude, faz a pessoa se sentir 

ativa e, nessa matéria, a idade é mencionada da mesma maneira que nas  

demais matérias da área cultural, isto é,  como vantagem em relação aos 

outros, sempre destacando que o profissional experiente tem melhores 

condições de administrar negócio próprio. 

 

[...] José Manzo, que hoje atua como consultor de negócios da 
área financeira, direito societários, fusões e aquisições. Para 
ele, continuar ativo na maturidade é uma fonte de juventude. 
―Eu diria que dá um novo vigor à vida‖. [...] Para ele, um 
empreendedor com mais de 50 anos está com os pés bem 
plantados no chão e é mais meticuloso em relação aos riscos. 
[...] 
Costa aos 72 anos, o fundador do grupo Easycomp, afirma que 
se sente como se tivesse 40 anos, porque está sempre 
ativo.Há vinte anos, a expectativa de vida do brasileiro ainda 
não tinha atingido os 74 anos. Mas isso não foi empecilho para 
que o professor de língua portuguesa e de teoria da 
comunicação, Fernando dos Santos Costa, resolvesse 
empreender, mesmo tendo mais de 50 anos de idade e 30 
anos de trabalho. ―Decidi montar o negócio porque vi no 
computador um instrumento de ensino e aprendizagem. Isso 
chamou a minha atenção, afirma o fundador do Grupo 
Easycomp. Rede de ensino de informática e de cursos 
profissionalizantes que já formou mais de 4 milhões de alunos, 
em suas 930 unidades. (OESP, Oportunidades, 5/5/2013) 
 

Profissionais mais velhos são beneficiados, ao entenderem as novas 

tecnologias, que ajudam no desenvolvimento de produtos e campanhas; e o 

profissional mais jovem aprende com os mais velhos, com a rede de contatos 

destes, o que propicia maior confiança em sua atuação. 

O jornal FSP trabalhou o tema intergeracional focando no conflito de 

gerações: ―Cresce o risco de conflito de gerações nas companhias‖. Para 

ilustrar, divulgou uma situação do dia a dia. 

 

Eline Jullock, 58, presidente da empresa de recrutamento 
Grupo Foco, diz que ―quem é da geração Y acha que reunião 
de quatro horas é longa. E não é. Para quem é ‗Baby 
Boomer‘ 14  isso é tranquilo e Mariana Maluf, 25, analista de 
marketing da Electrolux, costuma lidar com profissionais já 
próximos dos 50 anos. ―Nós não prolongamos muito em um 
assunto, optamos por uma decisão e pronto, ao contrário dos 
profissionais mais velhos, que precisam de mais tempo para 
analisar e decidir‖, conta. (Negócios e Carreira, 1/9/2013) 
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Baby Boomer é quem nasceu entre 1945 e 1964, de geração X os que nasceram entre 1965 e 1980 e de 

geração Y os rebentos que vieram depois disso. 



 

96 

 

 Percebemos que há preconceito na fala do jovem, dizendo 

simplesmente que o profissional mais velho precisa de mais tempo para tomar 

decisões, sem avaliar que ele pode levar mais tempo por ter mais dados 

(experiências vividas). Verificamos, assim, que é mais fácil criticar do que 

tentar encontrar um meio termo, além de falta de capacitação por parte do 

repórter que não consegue aprofundar essa questão nem contextualizar a 

matéria. 

Para Kullock, as empresas precisam ter políticas internas para 
acomodar esses diferentes modos de agir em relação ao 
trabalho. 
[...] 
Na construtora Tecnisa, os funcionários fazem avaliações deles 
mesmos, dos colegas e superiores. O RH tabula os resultados 
e monta as equipes com base nisso – a capacidade de 
trabalhar com pessoas de diferentes idades é um dos itens 
levados em conta, relata Marcello Zappia, diretor de RH. (FSP, 
Negócios e Carreira, 1/9/2013) 

 

Por outro lado, há a necessidade de um trabalho em equipe, para que 

todos possam ter consciência de que cada um com suas qualidades tem 

importância e espaço dentro da empresa. O desenvolvimento do trabalho e o 

ganho da troca de experiência serão benéficos para todos. 

Comprometimento é outra palavra citada, em quantidade menor, mas 

chamou atenção nas matérias analisadas. O envolvimento com o trabalho fica 

evidente por meio de um dos relatos da pesquisa sobre Biscoitos Festiva. 

 

[...] O idoso vê a empresa primeiro como uma extensão da 
casa dele, e segundo como se fosse um pouco dele [...] Então 
quando ele encontra uma oportunidade, ele se agarra a ela 
desesperadamente. Ele entende claramente que poucas 
empresas lhe darão uma chance de ele resgatar [...] 
engraçado, não é o emprego, é o resgate da dignidade, e isso 
não tem preço para ele. Ou seja, é alguém reconhecer nele a 
experiência dele. (UYEHARA, 2005, p. 64). 

 

No caso da pesquisa Biscoitos Festiva, os profissionais eram da 

produção, equivalentes aos profissionais que encontramos trabalhando nas 

redes de varejo. A questão da idade como barreira no mercado de trabalho 

está tão intrínseco nos profissionais que já causa medo até nos mais jovens, 

pois, se olharmos os dados demográficos, a pirâmide etária está se invertendo. 
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Para indivíduos, as crises de meia idade devem acontecer mais 
tarde, pois quem chega aos 40 anos tem em média mais 
quarenta pela frente. Tempo suficiente para rever e até mudar 
a carreira.  
Mas, em função da característica do mercado atual, jovens de 
28 anos já se consideram velhos, pois reina a crença de que 
velho para as organizações são profissionais em torno dos 40 
anos. 
Para muitos jovens, a percepção de crescimento fica muito 
limitada. Isso causa muita frustração, já que se tem a ideia de 
que lhes resta pouco tempo para chegar às posições de 
liderança. (FSP, Negócios e Carreiras, 1/9/2013) 

 

No ambiente corporativo, a longevidade e a idade são valorizadas, em 

virtude de se necessitarem profissionais qualificados no mercado. Cumpre 

acrescentar que, apesar de as qualidades do profissional mais velho serem 

realçadas, observamos nas mesmas matérias a questão do preconceito por 

parte do profissional mais jovem, confirmando que temos um problema cultural 

como barreira.  

 

 

 

7.1 - No empreendedorismo, o modelo intergeracional em questão 

 

 

Há muito se houve falar em empreendedorismo em relação aos jovens, 

porém nos deparamos em nossa pesquisa com matérias que citam o 

profissional mais velho como empreendedor, principalmente por sua situação 

financeira estável para investir. E não é só, mas também são valorizadas a 

experiência, a técnica e as relações de trabalho e visão ampla (passado, 

presente e futuro), em decorrência de sua experiência, ao longo dos anos 

trabalhados como empregado ou empresário.  

 

―Nunca é tarde para empreender‖ diz a 
coordenadora do curso de 
empreendedorismo e inovação dirigido a 
pessoas na faixa etária entre 50 e 64 
anos, da escola de educação executiva B. 
I. International, Anna Maria Guimarães. 
(OESP, Oportunidades, 5/5/2013) 
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O exposto é comprovado pelo título da matéria publicada no caderno 

Pequenas e Média Empresas: Idade e dinheiro para abrir uma startup – 

Empresários brasileiros com mais experiência iniciam negócios que são 

voltados para tecnologia de olho em desafios (OESP, PME, 27/3/2013). 

Outro aspecto relevante é que, muitas vezes, em uma área em que, 

geralmente se pensa no jovem, surge o profissional mais velho como 

empreendedor, consequência da longevidade humana e, assim, existe uma 

adaptação desse profissional que, ao invés de tentar buscar o mercado de 

trabalho, optou por empreender, a fim de ter mais liberdade em sua atuação, o 

que não quer dizer menos trabalho. 

Nas matérias selecionadas constatamos vários empreendedores com 

capital e muita vontade de utilizar toda sua experiência para fazer um negócio 

bem sucedido, associando-se a jovens que dominam as novas tecnologias. 

Ambos acabam, pois, atuando intergeracionalmente, cada um utilizando o que 

tem de melhor. 

 

Vendi minha parte na agência, que vivia sua melhor fase, e 
montei a Flexy, uma plataforma para e-commerce com foco em 
grandes e médios clientes‖, explica Beltrão. O empreendedor 
trabalha atualmente com dois sócios, ambos com idades entre 
20 e 30 anos. ―Eles tinham uma empresa, mas operavam sem 
dinheiro nenhum. Comprei o negócio e trouxe os dois como 
sócios. Tem sido uma experiência comercial. É aí que eu entro, 
com a flexibilidade que a idade traz‖. Juarez Beltrão  
[...] 
A matéria ainda cita que segundo dados da Associação 
Brasileira de Startups (ABS), o país já conta com dez mil 
empresas desse tipo [...] A atração de empreendedores 
maduros, portanto, vem somar em uma área que carece de 
experiência, principalmente no que tange ao desenvolvimento 
mercadológico de novos produtos, como destaca Cássio Spina. 
(OESP, PME, 27/3/2013)  

 

O Valor Econômico, através da matéria ―É possível ser um 

empreendedor depois dos 40 anos?‖, versa sobre preconceito, facilidades e 

dificuldades do profissional que ainda não tem 60 anos, mas que já encontra 

barreiras no mercado de trabalho. A matéria destaca também as vantagens, 

realçando a experiência e comparando os prós e contras.  
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A matéria do Wall Street Jounal descrito por Matt Maloney – fundador da 

Grubhub Inc., Chicago, se encaixa perfeitamente ao mercado no Brasil:  

 

Currículo versus tecnologia: Embora o visionário jovem e 
inexperiente possa ser mais propenso a desenvolver o 
aplicativo mais popular do momento que terá um crescimento 
explosivo, sem ter qualquer plano de vendas ou faturamento, 
os vencedores mais constantes são fundadores maduros que 
usam suas experiências anteriores e seus conhecimentos da 
indústria para construir empresa estáveis e bem administradas 
que geram receita e lucro. 
Experiência, paciência e reputação: Se a experiência, a 
paciência e a reputação são a base do conjunto de habilidades 
de um empreendedor, a idade se torna uma verdadeira 
vantagem.  
[...] 
Vivek Wadhwa – vice-presidente da área acadêmica e de 
inovação da Singularity University, San Francisco, descreve 
que não há limite de idade para inovação.Jovens pela criação 
diferente sem os mesmos limites não hesitam em questionar 
normas, pensar fora do ordinário e considerar a execução de 
idéias malucas, porém só isto não é suficiente para se ter um 
negócio de sucesso. ―Garotos prodígios que são glorificados, 
como [Mark] Zuckerberg, Steve Jobs e Bill Gates, só 
alcançaram sucesso com a ajuda de executivos mais velhos e 
mais experientes‖ .(VE, Empresas, 6/11/2013) 

 

Observamos que, na categoria experiência, existe a valorização do 

profissional e reconhecimento por parte de algumas empresas, mas também 

preconceito por parte de outras. As empresas que valorizam o profissional 

iniciam este processo já com aquele de 40 anos: por sua experiência, 

capacidade de resolução de problemas, histórico da empresa, pois mão de 

obra qualificada está em falta entre os mais jovens. O que deveria ser um 

ponto positivo para algumas empresas se torna um custo, já que, por ser 

profissional experiente, será mais oneroso para a empresa. Neste caso, a 

empresa está considerando apenas uma das pontas da questão, pois esse 

profissional pode até custar mais caro, porém o que ele trará de benefícios e 

ganhos para a empresa não está sendo levado em conta e tão pouco 

respeitada a política do envelhecimento ativo. 

Sob essa perspectiva, ao empreender, o profissional utilizará todo o  

conhecimento adquirido para seu benefício, assumindo sozinho o risco de 

acertar ou não. No início, pode até demandar bastante esforço, mas, sem 
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dúvida, é uma realização para o profissional e, indiretamente, um ―tapa com 

luvas de pelica‖ assim como citado por Ignácio de Loyola Brandão ao se referir 

aos percalços por que passou Hitchcock. 
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Considerações finais 

  

o Brasil, assim como nas sociedades ocidentais, as questões 

do envelhecimento ativo ganharam o estatuto de agenda 

política, ao orientar  os esforços para promover o bem-estar 

social da população idosa, entendido como ―um processo de 

otimização de oportunidades de saúde, participação e 

segurança visando ao aumento da qualidade de vida das 

pessoas à medida que envelhecem‖ (OMS, 2005). Esses 

princípios, no entanto, não estão sendo aplicados por parte das empresas e 

pelos veículos de comunicação, que os desconhecem, e não cobram o poder 

público nem o mercado. É o que este estudo demonstra.  

A longevidade bate à nossa porta – é o que frequentemente se 

menciona na mídia. Esperávamos, por isso, encontrar farto material sobre o 

mercado de trabalho ligado ao segmento idoso, mas não foi o que aconteceu. 

As matérias encontradas, além de serem em número reduzido, ainda 

têm como foco principal a longevidade centrada no indivíduo. O 

envelhecimento ativo, como agenda política, não é citado nas matérias 

relacionadas ao mercado de trabalho para pessoas acima dos 60 anos. O 

papel a ser desempenhado pela mídia também faz parte do Estatuto do Idoso 

(2003), capítulo V, Art. 24: ―Os meios de comunicação manterão espaços ou 

horários especiais voltados aos idosos, com finalidade informativa, educativa, 

artística e cultural, e ao público sobre o processo de envelhecimento‖. Contudo, 

o assunto é tratado de forma superficial, mostrando desinteresse em alertar e 

informar as pessoas sobre o colapso que pode ocorrer no mercado de trabalho 

e, consequentemente, em nossa sociedade. 

Ao longo dos anos de atuação administrativa, observei a inexperiência 

do jovem, que, além de ser uma característica da idade, advém do fato de, 

hoje, estudar por mais anos, a fim de adquirir conhecimento técnico, mas que 

não lhe dá garantia de trabalho. A questão da maior qualificação acadêmica 

influencia também no que ele espera de um emprego, o que nem sempre 

corresponde se comparado ao valor investido em sua formação.  

N 
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Atualmente, profissionais inexperientes, mas com conhecimento 

acadêmico, acham que é preciso iniciar a vida profissional e assumir 

rapidamente cargos de gestão, mas tal pode não ocorrer e gerar conflitos entre 

estes jovens com conhecimento técnico/acadêmico, mas sem experiência, e 

profissionais maduros com conhecimento técnico (parte por formação 

acadêmica) e muita experiência adquirida ao longo de seu trajeto profissional.  

Até a década de 1980 era comum jovens iniciarem em empresas em 

funções administrativas (recepção, secretaria, office-boy, auxiliar de escritório, 

assistentes, etc.), nas quais tinham oportunidade de aprender e, com ou sem 

preparo acadêmico, seguir carreira dentro da empresa. Assim, alguns 

trabalhavam na mesma empresa durante toda sua vida profissional até a 

aposentadoria; sentia, pois, estabilidade/segurança no seu futuro e no de seus 

familiares. Hoje, para cargos executivos/gestão, por exemplo, ficar muito tempo 

em uma empresa não é bem aceito.  

A questão do envelhecimento suscita dúvida e insegurança, mas se a 

trabalharmos, aprenderemos a ver os prós e contras, minimizando os contras, 

que dependem de nós, e destacando os prós para equilibrar as perdas e 

realçar nossas qualidades. Félix (2010) cita dois personagens de filmes, o 

xerife Ed Tom Bell, vivido por Tommy Lee Jones no filme Onde os fracos não 

têm vez e Willy Loman, representado por Dustin Hoffman em A morte do 

caixeiro viajante (1985), os quais representam o mercado de trabalho da 

época; no primeiro, o xerife que iniciou jovem, vê mudanças que não esperava, 

necessita se adaptar e questiona sobre o mundo e sua participação nele; no 

segundo, o profissional, aos 60 anos, é considerado velho para permanecer 

como caixeiro viajante. Porém ambos conseguem conquistas. 

A mídia e o mercado abordam dois extremos, ou seja, os profissionais 

com poder de decisão e os que executam. Não se mencionam os cargos 

intermediários, que são aqueles que processam e executam serviços e 

produtos necessários para a sobrevivência de nossa sociedade, lembrando 

que os idosos não estão qualificados pela falta de estudo e atualização, e os 

jovens estão ou se consideram qualificados demais para desempenhar esses 

trabalhos.  
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Não há, atualmente, incentivos para que os jovens se direcionem aos 

cursos técnicos, para que, em algum momento, sejam capazes de se tornarem 

esses ―intermediários‖. Assim como existe o culto ao jovem, também existe o 

culto à graduação, ao ensino superior. Mas vale lembrar que treinamento além 

de qualificação se faz necessário. Precisamos incorporar a cultura de 

preparar/qualificar com treinamentos específicos ministrados por profissionais 

que entendam os dois lados (técnico e humano) para que haja transferência de 

conhecimento de forma natural e não somente com os programas de 

mentoring, os quais, conforme nos mostra a mídia, são direcionados para um 

grupo especial de profissionais.  

Por outro lado, não devemos esquecer o preparo durante a vida 

profissional sobre projeto de vida, independente da idade cronológica, criando, 

assim, uma sociedade mais consciente do envelhecimento e com melhor 

qualidade de vida, com saúde, segurança e participação. Portanto, a 

conscientização e o treinamento são extremamente necessários dentro das 

estruturas corporativas para continuarmos inseridos no trabalho para além dos 

60 anos.  

Se a Política do Envelhecimento Ativo fosse de fato efetiva, não seria 

necessário criar programas de mentoring ou mentoring reverso, porque o 

processo aconteceria de forma natural para todos, que permaneceriam ou 

retornariam ao mercado. A mídia pode propagar o tema, versando sobre 

experiência, aposentadoria e empreendedorismo, mas está omitindo o foco 

principal, isto é, que não se está garantindo a contínua participação social e 

econômica da pessoa que envelhece.  

As matérias publicadas no Valor Econômico, traduzidas de jornais dos 

Estados Unidos, apresentam as mesmas questões que as nacionais, 

comprovando que se trata de culturas diferentes, porém com os mesmos 

problemas em relação ao envelhecimento, mercado de trabalho e ausência de 

comprometimento com uma agenda política orientada pela Organização 

Mundial de Saúde.  

Percebemos divisão entre os veículos de comunicação na apresentação 

do tema. No O Estado de São Paulo e no Valor Econômico há matérias 

voltadas para o público com maior grau de escolaridade e poder aquisitivo e de 
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decisão na sociedade, além de apresentar oportunidades para esses mesmos 

personagens. Já os telejornais divulgaram matérias dirigidas para o público 

com menor grau de escolaridade, mas a maioria em horário diurno, quando 

muitos estão trabalhando, seja fora ou dentro de casa. Os outros veículos 

trouxeram informações detalhadas sobre a longevidade, como foi o caso da 

edição da revista Exame em que o assunto foi destaque de capa, mas também 

direcionada para o público com maior grau de escolaridade e alto poder 

aquisitivo. No Metro News, veículo direcionado para pessoas mais simples, 

pois é distribuído gratuitamente nos meios de transporte público, encontramos 

uma matéria sobre mercado de trabalho para o profissional a partir dos 40 

anos, sem nenhum aprofundamento. 

As matérias também retratam como as pessoas são preconceituosas em 

relação ao idoso, pois observam a idade e a aparência e não a capacidade e 

experiência do profissional. Observamos preconceito por parte dos jovens e 

dos próprios idosos. Trata-se de um problema cultural de uma sociedade que 

sempre cultuou a juventude e considerou o velho como inativo, porém não 

percebeu ainda que o idoso de hoje é diferente, em decorrência de um mundo 

globalizado, em que há novos recursos para manutenção da saúde e 

principalmente quanto aos anos que o indivíduo viverá. A questão da idade 

pode ser aparentemente diferente de acordo com o profissional (área de 

atuação), mas não deixa de existir. 

Os telejornais apresentaram reportagens sobre a necessidade de 

atualização, qualificação para o idoso retornar ao mercado de trabalho. 

Constatamos interesse desses veículos em buscar profissionais da área de 

Recursos Humanos para esclarecer sobre o assunto. Na mídia impressa, 

várias matérias se basearam em pesquisas realizadas por empresas de 

consultoria sobre o número e tipos de empresas que contratam o idoso, mas 

foram desenvolvidas em empresas com profissionais com grau de escolaridade 

mais elevado. Entre elas, podemos citar: ―Envelhecimento da força de trabalho 

no Brasil – Como as empresas estão se preparando para conviver com 

equipes, que, em 2040, serão compostas principalmente por profissionais com 

mais de 45 anos?‖, realizada com informações coletadas de 108 empresas de 
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diversos setores, entre os meses de novembro 2012 a janeiro 2013, em 

parceria com a PwC e EAESP-FGV15. 

Pesquisa realizada por Concone e Ximenes, em 2009, já atestava as 

mesmas conclusões quanto à forma como a mídia nacional descreve os 

profissionais da área cultural, isto é, com  textos e imagens positivas sobre o 

idoso e o mercado de trabalho. Nem mesmo a questão do preconceito é 

declarada.  

Alguns autores, como Paulo Machado, Jorge Félix e Frank 

Schirrmacher, alertam seus leitores, por intermédio de fatos reais e exemplos 

de filmes conhecidos comercialmente há alguns anos. Mas continuamos 

acreditando que a frase ―o mercado está aberto para o idoso‖ é utilizada 

somente para divulgação na área social e porque faltam profissionais jovens 

qualificados, além de constatarmos que a sociedade é preconceituosa por 

achar que uma pessoa ao completar 60 anos não serve para mais nada.  

Neste sentido, e dentro do paradigma proposto pela Organização 

Mundial da Saúde que orienta a atual Política do Envelhecimento Ativo, que 

propõe aos cidadãos que percebam seu potencial para o bem-estar físico, 

mental e social, verificamos que a mídia não está cumprindo seu papel em 

fazer valer essa definição de atividade. Ou seja, a que procura resgatar sua 

dimensão de otimização. A percepção que deveria ser estimulada é aquela 

cujo significado é marginalizado: o termo ―ativo‖ como sinônimo de participação 

contínua nas questões socioeconômicas, culturais, espirituais e civis. Até 

quando sociedade, mercado de trabalho e governo comentarão a longevidade 

de forma superficial, sem dar a devida importância à pessoa 60+ como 

participante, independente da idade cronológica? 

                                                             
15

 Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas e PwC 
(Empresa de consultoria, societária e tributária). A pesquisa contou com o apoio da Fiesp 
(Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Sesi – SP (Serviço Social da Indústria) e 
da Amcham BH.(entidade empresarial não sindical, multissetorial, com prestação de serviços 
os mais diversificados)  
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para abrir uma 
startup 

 - Empresários brasileiros 
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iniciam negócios que são 
voltados para tecnologia de 
olho em desafios    - Setor 
tem espaço para 
empresários maduros. 
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Gilberto Mendes 
brinca com 
referências ao 
mundo dos sons 
em Danielle e já 
fala em novo 
livro, thriller sobre 
crimes nos 
canais de Santos 
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SP/Los 
Angeles 

O Bom 
Companheiro 

Em entrevista 
exclusiva, Al 
Pacino fala do 
desejo de 
continuar na ativa 
aos 73 anos, do 
prazer de ser pai 
e de se novo 
filme, Amigos 
Inseparáveis 
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"Me orgulho de 
assumir o MASP 
aos 81 anos" 

Primeira mulher a comandar 
o maior museu da cidade 
pretende ampliar espaço e 
acervo 
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Meia Idade - 
A força da 
experiência 

  

Profissionais com mais de 50 
anos dão maior importância 
ao fato de sentirem úteis e 
satisfeitos do que a salário, 
de acordo com estudo 
realizado por uma 
consultoria de recursos 
humanos. 
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Eles querem 
espaço para 
fazer o que 
sabem  

Falta de clima para colocar 
em prática suas ideias e 
experiências é o que causa 
maior insatisfação a 
executivos com mais de 50 
anos 
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OESP SP   Desejo de Mudar  

Nicolas Cage retorna o 
elogia de Werner Herzog fala 
da animação os Croods e 
encara o desafio de virar 
cinquentão C
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OESP SP   
A tudo o que é de 
Direito  

 Ney Matogrosso estréia 
Atento aos Sinais, com peso 
de rock e discurso coerente 
com seu espírito libertário C
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Cinema 
perene  

  
Aos 77, Domingos Oliveira 
ocupa as salas com duas 
estréias 
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Dois Novos 
filmes confirmam 
que o tempo 
passa e 
Domingos 
Oliveira tem o 
dom de ficar 
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Edu Lobo 
comemora 70 
anos no Rio e em 
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Shows terão participações 
de Chico Buarque e Maria 
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OESP SP   50 longos anos 

Há meio século na estrada, 
Eric Clapton lança álbum 
cheio de regravações e 
anuncia: turnês, só até 2015 
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OESP SP 

Sucesso - O 
fator humano 

  

Pequenas e microempresas 
adotam planos de carreira, 
treinam e qualificam seus 
funcionários para garantir a 
continuidade do negócio e 
manter o colaborador. 
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Capital humano é 
receita de 
sucesso  

Capacitação é vital para 
manter equipe e 
acompanhar transformações 
do mercado      
Conhecimento técnico ajuda 
a reter jovens -Empresas de 
tecnologia usam formas 
criativas para capacitar 
equipe e reduzir rotatividade 
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Tradução 

  
Depois da 
Aposentadoria  

Executivos buscam novas 
carreiras após os 60 anos de 
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Mudança 
Demográfica 

Empresas devem olhar para 
os profissionais mais velhos 
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Chicago 

  

Quando a idade 
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oportunidade de 
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VE SP/EUA   
Como sobreviver 
à demissão após 
os 50 anos  

É preciso elaborar novas 
táticas para procurar 
empregos e encontrar 
trabalhos que valorizem a 
experiência. E
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Nenhuma pressa 
de pendurar a 
gravata - 
Empresas 
aproveitam a 
disposição de 
quem abandonou 
a aposentadoria 
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VE SP   

Ex-executivos 
viram mentores 
para jovens 
empreendedores  

Grupo em Campinas reúne 
profissionais experientes 
para ajudar na fase inicial de 
negócio. 
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VE SP   
Bem-Vinda, 
quarta idade 

Possibilidade crescente de 
passar dos 80 anos e desejo 
de autonomia levam 
pesquisadores a chamar 
atenção para ecessidade de 
planejar finanças e prolongar 
vida ativa 
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VE SP   

Até quando o 
preconceito 
contra a idade vai 
persistir? 
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VE SP/EUA   

É possível ser 
um 
empreendedor 
depois dos 40?  

Pequenas empresas Jovens 
costumam ter idéias de 
negócios mais ousadas, mas 
experiência é fundamental. E
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VE SP/EUA   

Jovens viram 
mentores de 
executivos 
seniores  

Empresas promovem 
programas internos onde os 
conselhos vêm dos 
representantes da nova 
geração E
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Bons salários e 
treinamento são 
essenciais 

  E
u
 

E
x
p
e
ri
ê
n
c
ia

 

2
8
 

2
1
/1

0
/1

3
 

VE SP   

O Cantor que 
"ganhava na 
noite e gastava 
de dia" 

Com quase 80 anos, Walter 
Santiago anda precisa 
trabalhar e diz que se 
arrepende de não ter feito 
uma poupança para a 
velhice. 
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FSP SP 
A hora de 
sair  

Com aumento da 
longevidade, 
debate sobre o 
momento de se 
aposentar ganha 
força no mundo 
empresarial 
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Enfrentar barreira 
etária fica mais 
comum  

Donos de empresas 
estendem sua presença no 
comando, e executivos na 
faixa dos 60 anos querem 
seguir com a carreira 

Executivos 
recomendam 
preparar a 
própria saída  

 Aposentadoria envolve tabu 
e requer planejamento de 
questões simples 
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FSP SP   

Cresce o risco de 
conflito de 
gerações nas 
companhias 

Pesquisa indica grandes 
diferenças nas expectativas 
dos profissionais 
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FSP SP   

Presidentes de 
empresas devem 
estar em forma, 
diz especialista 
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Telemarketing 
prevê mais 
profissionais 
acima dos 40 
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Aos 100, Tomie 
pensa no futuro 
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Jornal 3 
Idade 

SP   

Aos 98 anos D. 
Rosa lança seu 
primeiro livro 
contato como 
fazer alta costura 
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Gazeta do 
Povo 

Londrina/  
PR 

  

Idosos e pessoas 
com deficiências 
ganham espaço 
no mercado de 
trabalho 

Trabalhadores ainda 
encarados com certo 
preconceito pelo mercado 
aproveitam o bom momento 
de contratações para ocupar 
vagas em Maringá O
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Exame 
Território 
Nacional 

Um mundo 
mais velho. E 

melhor  

Um mundo mais 
velho. E mais 
forte 

O aumento radical da 
expectativa de vida mudará 
a cara do mundo nas 
próxima décadas - e isso 
deverá se transformar em 
imensas oportunidades para 
as economias e para as 
empresas 
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Mais tempo no 
planeta  

O número de pessoas com 
mais de 50 anos vai dobrar 
nas próximas décadas. E 
esse é apenas o começo. A 
ciência quer romper a 
barreira que limita a vida 
humana 

A economia da 
Maturidade  

 Um estudo exclusivo mostra 
como os gastos dos 
brasileiros acima de 50 anos 
vão evoluir nos próximos 
cinco anos. 

Uma nação 
madura  

Em quatro décadas, a 
parcela mais velha da 
população no Brasil será do 
mesmo tamanho do grupo 
de pessoas de 15 a 49 anos 

"Vamos nos 
aposentar aos 90 
anos" 

Para biólogo David Sinclair, 
da Universidade Harvard, a 
evolução da genétrica fará o 
homem viver - e trabalhar - 
por muito mais tempo 
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Globo TV PR   

Empresas abrem 
espaço para 
aposentados 
voltarem ao 
mercado de 
trabalho 
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Globo TV PI   

Especialista em 
Gestão de 
Pessoas dá dicas 
para idosos que 
estão no 
mercado de 
trabalho 
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Globo TV SC   

Carteira 
Assinada: confira 
histórias de 
idosos ativos no 
mercado de 
trabalho 
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Globo TV SC   

Última 
reportagem da 
série sobre os 
idosos fala sobre 
a volta ao 
mercado de 
trabalho 
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Globo TV RJ   

Mercado de 
trabalho para o 
idoso cresce, 
apesar de certos 
preconceitos. - 
Especialista 
destaca que 
oportunidades 
estão nas 
funções 
operacionais 
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Rede Super 
de Televi-
são 

MG   

Idosos estão 
voltando ao 
mercado de 
trabalho 
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Agencia 
Brasil 

RJ   

Chegou a 27% 
total de idosos 
brasileiros no 
mercado de 
trabalho em 2012 
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Blog uma 
outra cidade 

Brasilia/ 
DF 

  

Idosos no 
mercado de 
trabalho: 
experiência e 
socialização 
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Ric TV - 
Record 

SC   
Idosos no 
mercado de 
trabalho 
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 Band 
Cidade 

RS   

Mercado de 
trabalho 
aquecido para os 
idosos 
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TV Futura  RJ   
Capacitação 
Idosos 
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www.paraibat
otal.com.br 

    

Para o idoso não 
perder uma 
recolocação no 
mercado de 
trabalho 
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Rede Minas MG   
Idosos no 
mercado de 
trabalho 
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 TVAL - Tv 
da 
Asssembléia 
Legislativa 

SC   
Idosos no 
mercado de 
trabalho 
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Ministério 
Público 
Trabalho 

DF   
Trabalho Legal - 
nr 17 
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