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RESUMO 
 
UYEHARA, A.M.G. (2005). Por que contratar idosos? Um estudo de caso da empresa 
Biscoitos Festiva. 153 folhas. Dissertação (Mestrado em Gerontologia). Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo.  
 
Este trabalho aborda a mão-de-obra idosa como desafio para uma reorganização social que articule de 
forma mais propícia a valorização dos recursos humanos existentes e como fator macroeconômico e 
demográfico a ser considerado no planejamento estratégico das empresas modernas para agregar valor 
aos seus produtos/serviços. Ele traz o estudo de caso da fábrica Biscoitos Festiva (SP) que contrata 
idosos experientes, ou os mantém trabalhando depois de aposentados, ao mesmo tempo em que 
explora as relações que permeiam o tripé empresa/trabalhador idoso/jovem trabalhador e discute quem 
é “velho” para trabalhar. Optou-se pela metodologia quanti-qualitativa, utilizando-se da revisão 
bibliográfica em um primeiro momento e do trabalho de campo em um segundo momento, no qual, 
para a coleta de dados elaborou-se um questionário, composto de perguntas abertas e fechadas, 
diferente para cada público alvo: empresa/empresário, idosos e não-idosos. Do total de 208 
funcionários, foram entrevistados 20, sendo 14 mulheres e 6 homens, mais o presidente, totalizando 21 
entrevistas. Todas as entrevistas foram filmadas com o consentimento dos depoentes, para facilitar a 
transcrição das falas. A análise dos resultados permite apresentar algumas considerações: a) a Festiva 
contrata idosos experientes por iniciativa do seu presidente e isso tem sido positivo para melhorar a 
produtividade do ambiente fabril e fazer frente à concorrência; b) o convívio entre jovens e idosos é 
harmonioso, propiciando troca de experiências; c) os idosos mais antigos de casa têm oportunidades 
de crescimento na empresa, mas não possuem o nível de escolaridade mínimo desejado (1o. grau), 
porque iniciaram a vida laboral muito cedo, o que resultou no abandono da escola; d) não se vislumbra 
mais a contratação de idosos com 60 anos ou mais de idade, porque os candidatos às vagas, segundo 
último censo do IBGE, não possuem o nível de escolaridade exigido; e) o mercado de trabalho tem 
rejeitado pessoas em média com 40 anos de idade, mas para a maioria dos pesquisados não existe 
idade para interromper a vida do trabalho, desde que a pessoa tenha boa saúde física e mental, e sabem 
da dificuldade de encontrarem trabalho após os 35-40 anos; f) os idosos trabalham porque precisam 
levar o sustento para a família, mas têm planos para o futuro que incluem reformas na casa, um 
negócio próprio, o retorno à terra natal, a vida no sítio para criar animais e plantar, trabalhos 
voluntários; g) a juventude é considerada primeiramente como estado de espírito da pessoa, 
complementada pela aparência bela e saudável; h) existe um sentimento de gratidão na relação 
empregado/empresa, pelo reconhecimento da política de contratação da empresa que dá oportunidades 
para os empregados de qualquer faixa etária, e prevalece também o sentimento de consideração na 
relação jovem/idoso. As entrevistas propiciaram uma escuta da subjetividade de cada um e suas 
implicações afetivas, uma oportunidade de “olhar” e “ver” o envelhecimento no ambiente de trabalho 
e o “repensar” a própria velhice. Os objetivos propostos foram atingidos ficando claro que “os idosos 
não podem mais ficar em casa, esperando o tempo passar”. Devem construir a sua própria velhice, 
considerando as limitações naturais impostas pelo tempo, onde possam exercer a sua criatividade, 
compartilhar as experiências acumuladas com indivíduos de outras gerações, contribuindo para a 
mudança de pensamento da sociedade sobre o significado do "ser velho" que nunca deixou de ser 
homem. Enfim, “trabalhando, o idoso não tem tempo para envelhecer”. Contratando um idoso, a 
empresa renova, oxigena a sua força de trabalho e propicia a troca de experiências, melhorando sua 
produtividade e perpetuando a sua memória organizacional.  
 
Palavras-chave: mercado de trabalho, empresas, Biscoitos Festiva, envelhecimento, idosos 
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ABSTRACT 
 
UYEHARA, A.M.G. (2005). Por que contratar idosos? Um estudo de caso da empresa 
Biscoitos Festiva. 153 folhas. Dissertação (Mestrado em Gerontologia). Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo.  
 
This work approach the old manual work on a job as a challenge for a social reorganization which 
articulate through a more propitious way the existing human resources valorization and as a 
macroeconomic and demographic factor to be considered at the strategic planning of the modern 
companies to aggregate value to its products/services. It brings the study of the Fábrica Biscoitos 
Festiva's case (in the state of São Paulo) which contracts experienced old aged, or keeping them 
working after being retired from employment, at the same time it explores the relations which 
permeate the tripoed over company/worker old aged/young worker and discuss who is “old” to work. 
It was adopted by methodology quality qualitative, using the bibliographic revision at a first moment 
and a field work at a second moment, in which, for the data collection a questionnaire was elaborated, 
composed by open and closed questions, different for each target public: company/businessman, aged 
and not aged. From the total of 208 employees, 20 were interviewed, beeing 14 women and 6 men, 
plus the president, totalizing 21 interviews. All of the interviews were filmed with the deponent 
permission to facilitate the speech transcription. Analysis of the results allows to present some 
considerations, such as: a) Festiva contracts the experient aged people by initiative of its president and 
that have been positive to improve the manufacturing environment and to face the competition; b) the 
conviviality between the young and old people is harmonious, propitiating experiences changes; c) the 
most ancient old people at home have opportunities of growing at the company, but haven´t the 
minimum required level of education (first level) because they began their labor life too early, which 
had result the school abandonment; d) it's hard to see any old people be contracted with sixty years old 
or more, as the candidates to the vacancy, accordingly to the last census from IBGE (Brazilian 
Institute of Geography and Statistics), they haven't the required education level; e) the working market 
has rejected the people with minimum of 40 years old, but for the majority of the searched people 
there are no age to interrupt the working life, since the person has a good physique and mental health 
and know about the difficulty to find work after 35-40 years old; f) the old people work because they 
need to give the sustenance to all family, but they have plans for the future which include home 
reforms, an own business, the return to the native land, the life at the farm to create animals and to 
plante, volunteer works, g) the young people is considered firstly as a spirit status of the person, 
complemented by beauty and healthy appearance; h) there is a gratefulness feeling between 
employee/company, through the policy of the recognition of the company's contract which gives 
opportunities for the employees of any age range and also prevails the feeling of consideration on the 
relation between young/aged people. All the interviews propitiate a subjectiveness listening of each 
one and respective affective implications, one opportunity to “look” and “see” the effect of aging at 
the working environment and to “rethink” on the own old age. The proposed objectives were reached 
remaining clear that “the old people can not any more stay home waiting the time going away”. They 
need to build their own old age, considering all the natural limitations imposed by the time, where they 
can carry out their creative, to share the accumulated experiences with other creations individuals, 
contributing for the thought of the society over the meaning “to be old” who had never leave to be a 
man. At last, “the old man working has no time to grow old”. Contracting an aged person, the 
company renovate, oxygenate its working force and propitiate the experience change, improving its 
productivity and perpetuating its organization memory.  
 
Key-words: working market, companies, Biscoitos Festiva, effect of aging, aged person  
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APRESENTAÇÃO 
 
  

longevidade foi conquistada pelo homem pós-moderno como 

resultado da melhoria das condições de vida, alimentação, saneamento 

básico, vacinas, descobrimento de novos medicamentos, inovação tecnológica 

no campo da medicina preventiva. Paralelamente, com o ingresso da mulher no 

mercado de trabalho, a melhoria no nível de alfabetização da população e o 

acesso a métodos contraceptivos, a taxa de natalidade tem decaído 

gradativamente, sobretudo em países desenvolvidos e em desenvolvimento. A 

combinação do fator longevidade com a insuficiência de nascimentos para 

reposição da população economicamente ativa resulta no envelhecimento 

populacional e, conseqüentemente, em mais gastos governamentais com 

aposentadoria, mudanças dos padrões de consumo e moradia e menos gente em 

idade produtiva para pagar impostos e taxas (Azevedo, 2002:A7).  

A 

 

O homem está vivendo mais, e os sistemas previdenciários do Brasil e do 

mundo não foram desenhados para isso. Schirrmacher (2004:14) acredita, 

inclusive, que no futuro deve ocorrer uma guerra não entre gerações, mas entre 

velhos, uma disputa entre os que têm filhos e os que não os têm. Os idosos com 

filhos acusarão os outros velhos de só terem vivido para ganhar dinheiro, sem ter 

se preocupado com a reposição da população necessária para sustentar o sistema 

previdenciário. Para corrigir tal situação, reformas previdenciárias já estão sendo 

desencadeadas pelos governos de países desenvolvidos e em desenvolvimento a 

fim de postergar a aposentadoria dos seus cidadãos e evitar um colapso no 

sistema de concessão de benefícios. 

 

Os trabalhadores, então, aposentar-se-ão cada vez mais tarde, e uma 

multidão continuará trabalhando após a sua aposentadoria, pois sua capacidade 
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de poupança tende a diminuir, como resultado do achatamento de benefícios e 

de salários menores, ao mesmo tempo em que aumentam os gastos pessoais com 

saúde e medicamentos. 

 

O mundo globalizado exige empresas produtivas e socialmente 

responsáveis e trabalhadores que agreguem valor ao produto final. Há que se 

considerar que esse trabalhador envelhece na mesma proporção que o 

consumidor. 

 

Se o mercado de trabalho atual é excludente no que se refere à mão-de-obra 

de terceira idade, e o idoso necessita trabalhar para não se tornar um problema 

crônico para os governos, qual é a solução? Trata-se de um problema social que 

exige reflexão das instituições sociais (governo, empresas e sociedade) a fim de 

se traçar um plano social que também deve ter caráter preventivo. 

 

qui não se pretende traçar um plano social, e sim apresentar o 

resultado de uma pesquisa efetuada com uma empresa de São Paulo 

que emprega idosos, refletindo sobre: Com que idade o profissional é 

considerado “velho” para o mercado de trabalho? Por que contratar idosos? Por 

que o idoso trabalha?  Qual é a relação que se estabelece entre o jovem 

trabalhador e o trabalhador idoso?  

A 

 

Este trabalho apresenta o estudo de caso da fábrica de Biscoitos Festiva, 

que analisa o tripé empresa/trabalhador idoso/jovem trabalhador, a partir dos 

seguintes objetivos específicos: levantar a experiência da empresa que contrata 

ou mantém trabalhadores idosos em seu quadro de funcionários; verificar quais 

aspectos motivam a empresa a contratar ou manter  profissionais idosos em seu 

quadro de pessoal; levantar as diversas atividades desempenhadas por idosos na 
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empresa; verificar as habilidades e limitações do trabalhador idoso; levantar os 

motivos que levam o idoso a exercer uma atividade remunerada; indicar a(s) 

ocupação(ões) anterior(es) desses idosos; verificar quais são as perspectivas de 

trabalho para o idoso dentro da empresa; verificar como o trabalhador jovem 

concebe a contratação de profissionais idosos pela empresa; levantar como 

ocorre a relação jovem e idoso no ambiente de trabalho; levantar que tipo de 

relação permeia os trabalhadores (idoso e não-idosos) e a empresa; verificar 

quando o indivíduo é considerado “velho” para o mercado de trabalho; ao final, 

contribuir para a reformulação do pensamento que concebe o idoso como 

improdutivo e apontar a necessidade de políticas públicas que incentivem a 

contratação de idosos. 
 

 
metodologia utilizada para desenvolver a presente pesquisa consistiu, 

num primeiro momento, de revisão bibliográfica. Conforme lembra 

Saviani (1985:27), “sem o domínio do conhecido, não é possível incursionar no 

desconhecido”; portanto, a revisão bibliográfica tem o objetivo de familiarizar o 

pesquisador com o que já foi investigado por outros estudiosos, tendo em vista 

que ele deve dominar os conhecimentos existentes na área em que se propôs a 

investigar.  

A 

 

A revisão bibliográfica consiste na pesquisa de literatura especializada ou 

produção de estudiosos sobre o assunto em referência, tais como livros, artigos, 

resenhas, teses de mestrado e doutorado, revistas de grande circulação (Exame, 

Veja), artigos de jornais tradicionais (O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, 

Valor Econômico e outros). 
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No segundo momento, buscou-se o rol de empresas com responsabilidade 

social que recrutam ou mantêm profissionais idosos em seu quadro funcional, 

através de pesquisa via Internet, periódicos e contatos pessoais. Efetuou-se um 

primeiro contato com os responsáveis pelas áreas de recursos humanos ou 

marketing institucional das empresas, a fim de sondar como ocorre a seleção dos 

candidatos, para quais funções são contratados e o objetivo da empresa com essa 

contratação. Os meios utilizados foram contato telefônico e correio eletrônico. 

 

No Exame de Qualificação para a Banca de Mestrado, ocorrido no dia 13 

de setembro de 2004, ficou definido que do rol inicial de empresas pesquisadas 

somente uma deveria ser escolhida para um estudo de caso em que se levaria em 

conta o trabalhador idoso e o jovem trabalhador de uma mesma empresa. Foi 

escolhida a fábrica de Biscoitos Festiva, por ser uma empresa do setor 

industrial1, o que menos emprega idosos, e que não estava muito exposta à mídia 

na época dos contatos. Logo após, o projeto passou pelo Comitê de Ética da 

PUC-SP, obtendo parecer favorável. 

 

A terceira fase consistiu da coleta de dados em campo. Foram realizadas 

21 entrevistas no ambiente da Festiva, todas com o consentimento livre e 

esclarecido dos depoentes. Dessa amostra, 20 entrevistas foram efetuadas com 

os funcionários da área de produção e agendadas previamente com as chefias 

dos três turnos, ficando a entrevista com o presidente da empresa por último.  

 

Todas as entrevistas foram aplicadas pessoalmente e também filmadas, 

utilizando-se uma máquina filmadora Hand-cam da Sony, pertencente à 

                                                 
1 Segundo levantamento do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos) e 
Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados do governo do Estado de São Paulo) em 2003 o setor 
industrial empregou 11,9% dos idosos ocupados com 60 anos ou mais de idade (Fernandes, 2004:B4). 
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pesquisadora. A edição das imagens e a gravação das falas facilitam a 

transcrição do material, na opinião da pesquisadora, uma vez que se podem 

captar expressões faciais, silêncios, gestos, enfim, os não-ditos, além do que foi 

propriamente dito. Outro aspecto ponderado para facilitar a transcrição do 

material coletado, e tendo em vista o fator tempo, foi a facilidade e a rapidez da 

utilização dos recursos de “pausa” e “retorno” do controle remoto para operar o 

aparelho de vídeo-cassete, considerando-se os recursos normalmente oferecidos 

por um gravador.  

 

Quase todos os depoentes concordaram com a filmagem e a gravação das 

falas, exceto uma funcionária de 19 anos que preferiu não ser filmada mas 

concordou com a gravação da sua voz. Nesse caso, a pesquisadora direcionou a 

lente do equipamento para filmar a parede da sala, e a entrevista transcorreu 

normalmente. 

 

Cada semana de entrevistas filmadas foi precedida pela transcrição do 

material, quarta fase do projeto. Não houve fase de pré-testes dos questionários, 

mas, durante as entrevistas e considerando o nível de alfabetização de cada um, 

que era variado, a pesquisadora precisou repetir a mesma questão com outras 

palavras mais de uma vez. Houve casos em que, para evitar respostas vagas, foi 

necessário insistir para que o entrevistado fizesse uma reflexão maior. 

 

Diante de um vasto material, iniciou-se a quinta fase do trabalho com a 

análise dos dados coletados e a identificação de pontos de semelhança e não 

afins. A análise das entrevistas contou com a fundamentação teórica de diversos 

estudiosos em gerontologia, administração e outras áreas (Luna, 2002:20). 
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O presente estudo de caso está desenvolvido em seis capítulos. O primeiro 

apresenta as facetas da globalização, que vão das relações comerciais até as 

desigualdades sociais. A globalização também vem afetando as relações entre 

empresas, trabalhadores e consumidores e já se concebe a globalização da 

velhice. Em seguida, no capítulo 2, aborda-se a importância do planejamento 

estratégico no dia-a-dia das empresas pressupondo que ele deve incluir análises 

freqüentes do ambiente macroeconômico com o qual a empresa interage. 

 

Já o capítulo 3 traz a experiência da Biscoitos Festiva com a contratação 

de profissionais mais maduros e experientes e a sua política de manter 

empregados os que se aposentam, principalmente na área de produção de 

biscoitos. Segundo a visão da empresa os motivos para empregar idosos são 

experiência acumulada e diversidade. Para fazer um contraponto, traça-se 

também o perfil dos funcionários do chão-de-fãbrica da Festiva e apresenta-se a 

visão dos entrevistados sobre os motivos que levam a empresa a contratar 

idosos. 

 

No capítulo 4 discute-se quem é “velho” para o mercado de trabalho e o 

que significa ser “jovem”, ao mesmo tempo em que se procura captar alguns 

sentimentos que envolvem a relação entre idosos e não-idosos. Das entrevistas 

realizadas foram compilados vários projetos para o futuro mencionados por 

idosos e não-idosos e que estão tratados no capítulo 5. Por último, no capítulo 6, 

apresenta-se o aspecto da memória organizacional, carregada pelo “veterano” da 

empresa, como instrumento de fortalecimento da cultura da empresa e das 

relações intergeracionais, traçando-se algumas considerações finais. 
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CAPÍTULO 1 
  

 
Globalização:  
do mercado  

à velhice 
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m dos fatores mais importantes da globalização, iniciada, na opinião 

de alguns estudiosos, no final do século XX, é a forma como a 

economia funciona, com fluxos de mercadorias, trabalhadores, tecnologia, 

conhecimentos e valores que cruzam os limites geográficos dos países.  

U 

 

A globalização normalmente é associada a processos econômicos, mas 

também descreve fenômenos da esfera social. Em sua dimensão econômica, 

dominante de interligação mundial de mercados, a globalização afeta o 

desempenho das empresas e as relações sociais dessa empresa com os seus 

trabalhadores e consumidores. 

 

Nesse sentido, Canclini (2001:33) entende a globalização como um 

horizonte imaginado onde as sociedades se abrem para a importação e 

exportação de bens materiais que seguem de um país ao outro, e também para 

que circulem informações produzidas pelos vários países, de modo que 

expressem simbolicamente processos de cooperação e intercâmbio. Essa seria a 

visão da globalização associada a processos econômicos com a circulação de 

capitais, a busca da ampliação de mercados ou a integração produtiva em escala 

mundial, onde as nações buscam proteger-se formando blocos econômicos 

(Mercosul, Nafta, Tigres Asiáticos, União Européia e outros) e celebram 

acordos sob o controle de organizações internacionais (Fundo Monetário 

Internacional, Organização Mundial do Comércio e outros). 

 

Se a globalização vem criando relações comerciais globais, Duarte 

(1998:80) observa que ela também está modificando as estratégias das empresas 

(que buscam a máxima eficiência em termos de produtividade para competir no 

mercado) e  também provocando alterações nas leis trabalhistas, uma vez que os 
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avanços tecnológicos introduzidos nas indústrias reduzem o número de pessoas 

necessárias para a realização do mesmo trabalho, e extinguem empregos e 

algumas funções que lidam basicamente com processos mecânicos.  

 

Para o consumidor, a globalização proporciona a expansão da troca de 

mercadorias entre as nações, o que resulta na  diversificação da oferta de 

produtos dispostos nas prateleiras do varejo. 

 

Já Vieira (2001:72-73) refere-se à globalização como um fenômeno que 

ocorre também na esfera social com o surgimento e a proliferação de instituições 

supranacionais, com a universalização de padrões culturais e o consenso quanto 

a questões concernentes aos interesses do planeta (meio ambiente, 

desarmamento nuclear, pobreza, direitos humanos e outros). 

 

Diante de argumentos tão positivos, e tomando-se a globalização como um 

processo mundial complexo, multifacetado e ainda em curso, há que se fazer um 

balanço social apresentando-se as visões de outros estudiosos. 

 

Canclini (idem:47) aponta a dificuldade de se sustentar que a abertura e a 

integração internacionais sejam benéficas a todas as partes envolvidas. O 

agravamento de problemas e conflitos sociais (tais como, desemprego, pobreza, 

violência, narcotráfico, seqüestro, corrupção), quando a liberalização global se 

subordina a interesses privados, remete à necessidade de se conduzir 

politicamente a globalização e de os blocos de integração regionais regularem a 

disputa entre as grandes economias. 
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É evidente para Santos (2002:33) que a iniqüidade da distribuição da 

riqueza mundial se agravou com a globalização nas últimas décadas. Segundo o 

Relatório do Desenvolvimento Humano do PNUD relativo a 1999, e 

mencionado por Santos (idem:34), 20% da população mundial que detinha 86% 

do produto nacional bruto mundial em 1997 vivia nos países mais ricos, 

enquanto os 20% mais pobres detinham apenas 1%.  

 

Flores (2003:A2), por sua vez, acrescenta ao aumento das desigualdades 

internacionais, a alienação de parte dos povos nacionais ou até sua penalização 

via desemprego e aumento da distância entre o topo e a base da pirâmide social, 

e a redução do poder dos Estados no controle do capital que é crescentemente 

transnacionalizado. 

 

 Retomando Santos (ibid:34), observa-se que o consenso neoliberal 

predominante na atualidade apóia o crescimento e a estabilidade econômica a 

partir da redução dos custos sociais (redução de direitos trabalhistas, eliminação 

gradual da legislação sobre o salário mínimo, diminuição da indexação dos 

salários aos ganhos de produtividade e os ajustamentos em relação ao custo de 

vida) e a liberalização do mercado de trabalho. O objetivo seria impedir "o 

impacto inflacionário dos aumentos salariais", sendo a retração do poder de 

compra interno resultante de tal política compensada pela busca dos mercados 

externos. O autor afirma que esse consenso neoliberal é imposto pelos países 

ricos e desenvolvidos aos países periféricos (subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento) através do controle da dívida externa exercido pelo Fundo 

Monetário Internacional e pelo Banco Mundial, instituições responsáveis pela 

"globalização da pobreza", expressão de Chossudovsky, apontada por Santos 

(ibid:35). A "globalização da pobreza", então, “não resulta de falta de recursos 
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humanos ou materiais, mas tão só do desemprego, da destruição das economias 

de subsistência e da minimização dos custos salariais à escala mundial”. 

 

Outro aspecto relevante da globalização é a transformação nas relações 

entre capital e trabalho. Para efeito de comparação, Ferreira, comentado por 

Santos (ibid:266), aponta que a relação de trabalho típica está assentada nos 

seguintes aspectos:  

 
... na subordinação jurídica e no espaço da grande empresa como meio 
privilegiado onde se presta o trabalho subordinado; na duração indeterminada  e 
garantia de subsistência do vínculo de trabalho; na unicidade do empregador 
prestando o trabalhador serviço a um único empregador; e na estabilidade 
temporal e remuneratória sendo o trabalho assalariado prestado a tempo inteiro, ou 
completo, obedecendo a uma duração temporal limitada, normalizada, etc. 

 

Entretanto, este padrão típico de relação laboral está se modificando como 

resultado da crise do emprego e da perda da dimensão coletiva, com o 

enfraquecimento dos sindicatos. O "futuro do trabalho", então, concebido como 

crise do  trabalho assalariado, conduz à identificação de três fatores de ruptura 

estrutural elencados por Ferreira, apontado por Santos (ibid:268), tais como 

milhões de pessoas excluídas do trabalho ou em situação de trabalho precário, 

ineficiência da intervenção estatal e políticas de regulação laboral para tornar o 

trabalho um fator de integração, e, por último, o questionamento da existência 

de coesão social através do trabalho. 

 

A perda da dimensão coletiva nas relações laborais e do direito do trabalho, 

na opinião de Ferreira, comentado por Santos (ibid:273-274), é fruto das 

transformações nas formas de produção e nos sistemas de relações industriais. 

No que se refere às formas de produção, houve uma transição do paradigma 

fordista (produção de massa) para o pós-fordista, que valoriza a especialização 

 20



 

individual, dá maior autonomia de contratação às empresas e exige um plano de 

gestão de pessoal. Quanto à segunda transformação, sublinha-se o modo como 

as políticas de gestão de pessoal têm contribuído para a individualização das 

relações de trabalho, tendo em vista as próprias mudanças no sistema cultural 

que dá maior importância à dimensão individual na estruturação das identidades 

e dos estilos de vida e utiliza políticas meritocráticas  (tais como prêmios de 

produtividade, assiduidade e outras retribuições, concessão de empréstimos) 

para fomentar a perda de referenciais coletivos. O autor também observa que, no 

caso de conflitos trabalhistas, o direito do trabalhador é assegurado numa base 

puramente individual pelos tribunais, cabendo às empresas a regulação das 

relações coletivas de trabalho através de políticas de gestão dos recursos 

humanos, o que resulta na descentralização dos acordos coletivos ("crise do 

movimento sindical") e resulta na predominância de negociações informais e 

interpessoais. 

 

Essa capacidade limitada de negociação dos sindicatos perante as empresas 

também é apontada por Canclini (idem:27): 
 

...cada vez está más limitado lo que los sindicatos pueden negociar, y a eso las 
empresas sin rostro, con marca pero sin nombre, le llaman "flexibilizar el trabajo". 
En verdad, lo que se vuelve - más que flexible - inestable es la condición laboral; 
el trabajo es rígido porque es inseguro, hay que cumplir estrictamente los horarios, 
los rituales de sometimiento, la adhesión a un orden, ajeno, que el trabajador acaba 
interiorizando para no quedarse sin salario. 

 
  

Para Castells (1999:285-288), as categorias de trabalho que mais crescem 

são o trabalho temporário e o de meio-expediente. Com o trabalho temporário, 

as empresas se beneficiam da flexibilidade de contratar por tempo determinado, 

o que resulta em menores custos para a própria empresa. O meio-expediente, por 

sua vez, representa a oportunidade de os profissionais especializados somarem à 
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remuneração do emprego principal os ganhos provenientes de serviços 

temporários. 

 

Sabe-se que cada país, devido a sua diversidade cultural, histórica e 

institucional, encontra-se em um estágio de evolução de sua economia. Contudo, 

Castells (idem:227,250) aponta a ocorrência de mudanças na estrutura do 

mercado de trabalho dos países desenvolvidos neste início de século, entre as 

quais, 

 

 eliminação gradual do emprego rural; 
 declínio do emprego na indústria tradicional; 
 aumento dos serviços relacionados à produção e serviços sociais 
(saúde); 
 crescente diversificação das atividades do setor de serviços; 
 tendência de crescimento das profissões em serviços mais simples e 
não-qualificados, tendo em vista que esses empregos de baixa 
qualificação, apesar de sua taxa de crescimento mais lenta, podem 
representar uma grande proporção da estrutura social pós-industrial 
em termos de números absolutos. 

 

De fato, a tendência de contratar idosos para funções que requerem pouca 

qualificação se concretiza nos dias de hoje, como é o caso do Grupo Pão de 

Açúcar (Jornal da Tarde, 2004:8D). No projeto que começou oficialmente em 

1997, o Grupo mantinha 800 funcionários com idade acima de 60 anos, 

conforme Fernandes (2004:B4), entre as lojas do Compre Bem, Extra e Pão de 

Açúcar, trabalhando seis horas por dia e  desenvolvendo atividades geralmente 

voltadas para a área de atendimento a clientes, tais como Atendente Extra, 

Recepcionista, Orientador de Reciclagem, Operador de Caixa, Empacotador, 

amiga Barateiro, pesquisadora Pão de Açúcar.  
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Outro exemplo é o da Pizza Hut, conforme Fernandes (idem). A 

Internacional Restaurantes do Brasil Ltda., empresa que representa a marca em 

São Paulo, tem recrutado idosos como garçons e garçonetes para trabalhar em 

uma jornada diária de quatro horas, com uma folga por semana. Os gerentes das 

unidades, inclusive, são instruídos para contratar idosos que residam nas 

proximidades da loja. A Pizza Hut contava com 16 lojas em São Paulo, das 

quais nove possuíam 12 funcionários da terceira idade até setembro de 2004. 

 

ara Vieira (idem:80), os agentes mais dinâmicos da globalização 

não são os governos que formaram mercados comuns em busca da 

integração econômica, mas os conglomerados de empresas transnacionais que 

dominam a maior parte da produção, do comércio, da tecnologia e das finanças 

internacionais. Isso significa que quem comanda a economia global é cada vez 

mais o mercado financeiro regido pelas grandes corporações, e não os governos, 

que decidem sobre câmbio, taxa de juros, rendimento da poupança e outros 

índices econômicos. 

P 

  
As organizações foram concebidas para assumir a sua primeira 

responsabilidade: a econômica, ou seja, elas devem lucrar no mínimo o capital 

inicial investido nela (DRUCKER, 1999:87).  

 

Hoje, já se acrescenta uma segunda responsabilidade às empresas: a 

responsabilidade social concretizada por meio dos projetos de ações sociais. A 

idéia é que a empresa devolva à comunidade que a acolhe parte dos seus lucros 

em forma de projetos sociais a serem usufruídos pela própria comunidade 

(SKAPINTER, 2001:B2). 
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Contudo, faça-se uma pausa para um questionamento: será mesmo 

responsabilidade da empresa a minimização de problemas sociais? Para tentar 

responder a essa indagação, recorre-se à ética facultativa apresentada por  

Lipovetsky (2004:58) onde se depreende que a empresa existe para ter lucro, 

inovar e, como resultado, gerar empregos. É ilusório conceber a empresa única e 

exclusivamente para solucionar as mazelas sociais.  Essa é a incumbência dos 

governos. Portanto, Lipovetsky (idem:58) segue defendendo que: 

 
nem tudo o que é bom moralmente deve ser obrigatório para uma empresa. Uma 
empresa não é uma organização filantrópica ou caricativa, seu objetivo é ser eficaz 
na economia, criar riquezas e bens úteis aos homens, ter lucro e conseguir inovar.  
 
 

A ética não deve ser considerada somente como uma atitude puramente 

individual, mas, sobretudo, apoiada por instituições políticas e econômicas mais 

justas e eficazes.  

 
Precisamos de mais divisão de responsabilidades. Sem isso, não resolveremos as 
questões recorrentes do desemprego, da marginalização social, da xenofobia. ... 
Será preciso, para fazer recuar o individualismo irresponsável, mobilizar as 
inteligências, formar e qualificar os homens, regular o mercado e a globalização, 
inventar dispositivos mais favoráveis aos países em desenvolvimento. Será 
necessário inventar novos dispositivos de solidariedade. (LIPOVETSKY, ibid:39) 

 

Nesse sentido, a ética nos negócios não pode ser uma prática 

desinteressada, mas um investimento estratégico e midiático a serviço da 

imagem da marca e do crescimento da empresa a médio e longo prazo. Pode-se 

depreender, então, que a empresa terá interesse no trabalhador idoso se ele 

agregar valor ao seu  ambiente organizacional (por meio da sua experiência 

acumulada) e, sobretudo, na valorização do seu produto no mercado  

(LIPOVETSKY, ibid:48). 
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as o que leva o consumidor a preferir uma marca em detrimento de 

outra? Resultados de pesquisa efetuada recentemente com 

consumidores brasileiros (BLECHER, 2004a:66) apontam que o envolvimento 

de determinada marca (empresa) com uma causa social pode influenciar a sua 

decisão de compra.  

M 

 

Essa influência pode ser comprovada pelos investimentos ininterruptos 

em projetos e programas sociais que 48% das empresas pesquisadas em 2004 

vêm mantendo há mais de cinco anos, conforme menciona Fischer (2004:25). 

Mesmo sem conhecer profundamente o conteúdo dessas ações, Fischer conclui 

que “por mais que possam haver iniciativas equivocadas ou pouco efetivas, a 

atuação social das empresas passou a ser vista como algo estratégico para o 

negócio”. 

 

Os projetos sociais seriam, então, uma forma de expressão encontrada por 

essas companhias para acompanhar os anseios da sociedade. O empresário não 

vive isolado dos problemas do planeta e das transformações do ambiente que o 

cerca. E a sociedade tem cobrado uma atuação ética responsável das empresas. 

 

Disso depreende-se que o princípio da boa ação representa a 

materialização da Tendência 8 – Consumidor Vigilante, preconizada por 

Popcorn (1999:71), que aponta o surgimento de consumidores cada vez mais 

atentos aos produtos considerados saudáveis e ecologicamente corretos e às 

imoralidades praticadas pelas empresas, como segue, 
 

Vamos querer saber (como o Grande Irmão) uma biografia do produto e a ética do 
fabricante. Vamos querer saber o que a empresa pensa do meio ambiente, como 
encara os testes com animais, direitos humanos e outras questões – em vez de 
apenas uma lista de ingredientes ou idéia da imagem. 
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Diante de tantas marcas e da diversidade de produtos, surge um 

consumidor cada vez mais exigente com aquilo que compra e consome, e 

preocupado também com questões que envolvem o meio ambiente. As 

empresas, então, devem estar atentas para criar produtos inovadores, modernos, 

funcionais e sob medida para o seu público-alvo consumidor, mas, sobretudo, 

ecológica e eticamente corretos. 

 
obre a globalização da velhice nos países desenvolvidos, vale 

apresentar o estudo da CSIS (Centro de Estudos Internacionais e 

Estratégicos) e da Watson Wyatt Worldwide. Segundo esse estudo, ao longo da 

história os idosos, pessoas com 65 anos ou mais de idade2, nunca representaram 

mais que 2% ou 3% da população mundial. Entretanto, essa proporção começou 

a subir há cerca de 150 anos (PINHEIRO, 2003:A5). 

S 

 

Conforme Freitas (2002:12), na década de 90, os idosos dos países em 

desenvolvimento representavam em média 12% da população, e 20% nos países 

desenvolvidos. Portanto, diante de perspectivas demográficas, o “contingente de 

idosos está se tornando mais velho, aumentando o número dos muito velhos”.  

 

 No Brasil, a previsão para 2030 é de que 20% da população seja composta 

por idosos com 60 anos ou mais de idade3. Hoje esse índice gira em torno de 

8%, representando mais de 13 milhões de habitantes (PINHEIRO, idem). 

 

O envelhecimento mundial, então, deve provocar um impacto nos 

programas dos governos, na economia e na vida das pessoas. Para os governos, 

                                                 
2  Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a terceira idade nos países desenvolvidos inicia-se aos 65 
anos (GOUVEA, 2001:F4). 
3 Para a OMS, a terceira idade nos países em desenvolvimento inicia-se aos 60 anos (GOUVEA, idem). 
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o custo de benefícios de saúde e de aposentadoria deve aumentar 

consideravelmente, o que causará déficits orçamentários e desestabilizadores da 

economia, e gerar enorme pressão para a redução de benefícios públicos, para a  

elevação de impostos ou a exclusão de recursos para a defesa, infraestrutura, 

educação e outros serviços públicos (PINHEIRO, ibid). 

 

Para os negócios, o envelhecimento mundial deve significar impostos mais 

altos, custos mais elevados de capital e redução do mercado de consumo. 

Também deve restringir os mercados de trabalho, obrigando o recrutamento de 

estrangeiros, tendo em vista a insuficiência de mão-de-obra local, ou a 

transferência da produção para outros países com maior oferta de mão-de-obra 

jovem e barata. Ainda no que se refere às mudanças nos padrões de trabalho, 

deve-se exigir uma idade mínima avançada para a aposentadoria, isto é, se as 

pessoas viverão mais, a aposentadoria deve ser conquistada cada vez mais 

tardiamente para não onerar os cofres públicos  (PINHEIRO, idid).  

 

Ampliando a noção da globalização da velhice para os países pobres,  

Sayan (2002:A15) faz um contraponto: o envelhecimento dos países ricos deve 

proporcionar a migração de mão-de-obra dos países pobres para os países 

desenvolvidos, 
 
... os efeitos do envelhecimento da população serão cada vez mais evidentes e 
generalizados nas próximas décadas à medida que a oferta doméstica de mão-de-
obra encolher ainda mais nos países ricos. Além disso, como os idosos tendem a 
gastar mais e poupar menos, os países ricos enfrentarão também mudanças na 
razão entre poupança e consumo na sua renda nacional, bem como na composição 
do que é comprado.  

 

Para ilustrar, Sayan (idem) apresenta o caso do Japão que precisará de 10 

milhões de imigrantes por ano até o ano 2050 somente para manter a razão entre 
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trabalhadores e aposentados que tinha em 1995. Em países desenvolvidos como 

o Japão, a taxa de fertilidade tem sido de 1,5 filhos (média de filhos por mulher 

em idade fértil) com tendência declinante, e o povo japonês já vive em média até 

os 80 anos, conforme Pinheiro (ibid). 

 

O Brasil segue os padrões de envelhecimento populacional dos países 

desenvolvidos, porém, existe uma peculiaridade no caso brasileiro no que se 

refere à presença de idosos no mercado de trabalho.  

 

Nos países ricos o desenvolvimento socioeconômico tem ocorrido junto 

com o envelhecimento populacional, e os idosos se retiram do mercado de 

trabalho com todas as facilidades que a infra-estrutura do Primeiro Mundo 

prevê, tais como, assistência médica, residência, descontos variados, ajuda com 

as tarefas da casa, enfim um dispêndio financeiro que permite um cotidiano 

digno, segundo Boscov (2004:106), sendo que “apenas entre um quarto e um 

terço dos homens de 60 a 64 anos continuam trabalhando”, conforme Pinheiro 

(ibid). 

 

Interessante mencionar que os Estados Unidos e o Japão fogem do padrão 

europeu de aposentadoria. Segundo Boscov (idem:108), os idosos americanos e 

japoneses tendem a se aposentar não antes, mas depois da idade estatutária4, 

devido aos incentivos concedidos a quem adia a saída da profissão e por 

questões culturais, o status do trabalho é um aspecto de valorização individual. 

Para se ter uma noção, em 1999, 17% dos velhos americanos continuavam 

ativos, e no Japão essa participação chega a 36%. 

 

                                                 
4 Estatutário é relativo ao estatuto ou regulamento especial de uma corporação (Luft, 2000:302). 
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No caso do Brasil, para Camarano (2001:3), “a volta do aposentado ao 

mercado de trabalho é uma característica muito particular da sociedade 

brasileira” devido às condições de vida do próprio idoso, que se aposenta mas 

precisa continuar trabalhando para fazer frente às suas necessidades básicas e 

ajudar no rendimento da sua família. 

 

Para chegar a essa conclusão, Camarano aponta que, em 1977, 4,5% da 

PEA (População Economicamente Ativa) brasileira era composta por idosos, 

tendo essa proporção dobrado depois de mais de dez anos, ou seja, em 1988, 9% 

da PEA brasileira era representada pelo idoso que estava trabalhando.  

 

Em 2003, a participação das pessoas com mais de 60 anos na PEA era de 

21,9% na região metropolitana de São Paulo, segundo levantamento do Dieese e 

da Fundação Seade, tendo esse percentual se mantido nos últimos anos. Os 

idosos ocupados estão mais concentrados no setor de serviços (52,8%) e no 

comércio (22,3%). Na indústria, a participação é de 11,9%, segundo Fernandes 

(ibid). Os números mostram, então, que, para melhorar a sua renda, o 

aposentado volta para o mercado de trabalho formal ou informal. Resta saber se 

o mercado de trabalho formal está aberto à mão-de-obra idosa, se as empresas 

brasileiras estão preparadas para empregar idosos e, se contratam, porquê o 

fazem, assuntos abordados adiante. 
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CAPÍTULO 2 
 

Planejamento  
estratégico das 

 empresas 
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Pode-se dizer que até a década de 70, as empresas lançavam produtos por 

elas idealizadas para os consumidores, sem muita preocupação com pesquisas de 

mercado, pois a concorrência era limitada por categoria de produtos. O foco 

estava no produto e o papel do marketing era informar a existência do produto, 

sua imagem, características e utilidades. O marketing estava voltado, então, para 

a fase da venda. 

 

A partir da década de 80, com o avanço da globalização e das inovações 

tecnológicas, houve um "boom" no lançamento de produtos com a concorrência 

acirrada entre as empresas pelo mesmo mercado consumidor (e que não cresceu 

nas mesmas proporções se comparado ao número de empresas que ingressaram 

ou surgiram no mercado). O foco agora está no consumidor e na fase do pós-

venda. O marketing continua informando os clientes sobre a existência do 

produto (imagem, atributos e funcionalidades), e também procura convencer o 

cliente de que o produto da empresa X é melhor do que a empresa Y, além de 

relembrá-lo da existência da marca. 

 

Satisfazer o consumidor deste início de século XXI torna-se uma tarefa 

árdua e complexa, pois a diminuição das barreiras comerciais aumenta 

exponencialmente a concorrência das multinacionais, tanto no quesito qualidade 

quanto no de preço. O excesso de informações/opções que assola os 

consumidores, aliado ao momento econômico, tem afetado a intensidade de 

fidelização dos mesmos pelas marcas disponíveis no mercado. Tanto que, em 

épocas de crise, é comum assistir à migração do consumo de marcas mais caras 

para outras mais acessíveis (NUCCI, 2004:136-137). 
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Qual a saída então para as empresas? As empresas de hoje procuram 

satisfazer as necessidades e os desejos dos consumidores não somente vendendo 

produtos sob medida (ou quase), mas atentando principalmente para a fase da 

pós-venda, que inclui serviços de assistência técnica, reposição de peças, 

serviços de atendimento ao cliente (SAC), marketing de relacionamento e 

outros.  

 

O objetivo de todas as companhias é a fidelização dos clientes pela marca 

ou pela sua linha de produtos, através de esforços de comunicação integrada de 

marketing (propaganda, publicidade, relações públicas, marketing direto, venda 

pessoal, Internet e outros) no sentido de ressaltar a qualidade dos seus produtos, 

o preço justo dos mesmos, e informar os consumidores sobre os locais de venda 

dos seus produtos, além de ações sociais desenvolvidas pela empresa. 

 

Os programas de ações sociais surgem a partir da preocupação da empresa 

com a questão da responsabilidade social e consistem da formação de uma 

parceria entre a empresa e seus empregados visando ações sociais na 

comunidade para: 

 
 reforçar a imagem da empresa ou de sua marca; 
 agregar valor ao produto da empresa; 
 aumentar as vendas dos produtos da marca; 
 melhorar a motivação e o nível de comprometimento dos clientes 
internos (funcionários). 

 
Mas até que ponto empresas e empregados estão conscientes desta nova 

parceria, deste "jogo da verdade" ou do conhecimento claro dos objetivos 

mútuos entre ambos? Para  Schwarc (2003:64), é fundamental “criar, resgatar, 

reforçar a credibilidade de que ambos estão no mesmo barco, principalmente 

 32



 

neste momento delicado em que conquistas aparentemente pétreas começam a 

ser discutidas e reavaliadas”. 
 

Um dos pilares da administração estratégica é fazer toda a organização 

pensar estrategicamente na visão de Schwarc (idem:65). E pensar 

estrategicamente resulta da consciência dessa parceria entre empresa e 

empregados. E o que é pensar estrategicamente? É pensar na missão da empresa, 

o que ela vende, como, para quem, com que resultados, como se comunica, para 

onde ela vai. Este deve ser um exercício constante na vida da empresa. 

 

O planejamento estratégico também pressupõe análises freqüentes do 

ambiente macroeconômico com o qual a empresa interage. No que se refere ao 

tema desenvolvido pelo presente trabalho, destaca-se a mudança no ambiente 

sócio-demográfico, com o envelhecimento da população. 

 

Se a população envelhece, pressupõe-se que empregados e consumidores 

estão envelhecendo na mesma medida. Daí surgem questionamentos tais como, 

as empresas estão preparadas para o envelhecimento dos seus empregados e 

possuem programas para mantê-los ativos com vínculo empregatício (e talvez 

com algumas alterações tais como, jornada de trabalho menor com horário  

flexível e/ou reduzido resultando em menor salário)? A resposta para este 

primeiro questionamento está apresentada neste capítulo, onde se discute a mão-

de-obra idosa como aspecto a ser considerado no planejamento estratégico das 

organizações modernas, ao mesmo tempo em que se apresentam as mudanças no 

comportamento dos consumidores que também são envelhescentes. 

 

 E se mantém ou contratam idosos, por que o fazem? O estudo de caso da 

fábrica de Biscoitos Festiva aponta algumas respostas para essa questão. 
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2.1 - Processo do planejamento estratégico 

 

 Para entender o significado do planejamento estratégico de uma empresa 

Oliveira (1991:27) define a estratégia no contexto da empresa observando que  
 
... numa empresa, a estratégia está relacionada à arte de utilizar adequadamente os 
recursos físicos, financeiros e humanos, tendo em vista a minimização dos 
problemas e a maximização das oportunidades do ambiente da empresa. 

 
 
 O planejamento realizado no nível institucional da empresa é designado 

planejamento estratégico e relaciona-se com objetivos de longo prazo, e com 

maneiras e ações para alcançá-los, que afetam a empresa como um todo 

(OLIVEIRA, idem:62).  

 
 Em outras palavras, para Kuazaqui (2000:172) o planejamento estratégico  
 

consiste na criação de valores e condições que possibilitem à empresa optar por 
ações diante de oportunidades e ameaças, pontos fracos e fortes, otimizando as 
relações e vantagens competitivas em relação ao ambiente ou setores envolvidos. 
 
 
Já para Motta (1979:194) o planejamento estratégico de uma empresa 

“resulta em procedimentos que auxiliam os dirigentes a tomarem decisões com 

maior conhecimento de suas futuras implicações”.  
 
 

A definição de missão da empresa é o ponto de partida para o sucesso de 

qualquer empreendimento. A missão de uma empresa é a razão de sua existência 

e traduz os motivos pelos quais a empresa existe e quais utilidades e benefícios 

ela proporciona ao seu mercado consumidor (KUAZAQUI, idem:173). 

 

Da missão originam-se os objetivos principal e secundário da empresa. O 

objetivo principal, ou geral, está intimamente ligado à missão da empresa (tendo 
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como referência a existência da empresa no longo prazo), e os objetivos 

secundários ou funcionais representam as metas empresariais, constituindo-se na 

visão de curto prazo. O planejamento, por sua vez, é o caminho que será trilhado 

de acordo com os objetivos e a estratégia da empresa (que representa como 

serão alcançados os objetivos), no qual está em jogo a otimização da utilização 

dos recursos (KUAZAQUI, ibid:173). 

 

No processo de planejamento estratégico é importante avaliar também o 

ambiente da organização, aquele formado pelo ambiente geral e pelo ambiente 

organizacional.  

 

Segundo Valeriano (2001:42), o ambiente geral é constituído por 

componentes do macroambiente, tais como, variáveis econômica, tecnológica, 

sócio-demográfica, cultural, meio-ambiente, político/legal, concorrencial, que 

influenciam a organização, mas não são controlados diretamente por ela. O 

ambiente organizacional, por sua vez, é formado por forças, tais como, 

rivalidade entre os concorrentes, novos ingressantes no mercado, produtos 

substitutos, poder de barganha dos fornecedores e dos clientes, que promovem 

ações positivas ou negativas entre si e com a organização. 

 

Valeriano (idem:68) observa que, para cada um dos segmentos do 

ambiente geral e para cada uma das forças do ambiente organizacional, devem 

ser identificados os fatores que influenciam a organização. Em seguida, devem-

se levantar as tendências de evolução de cada uma destas influências. Com estes 

dados, deverão ser identificadas as oportunidades (as circunstâncias que levam a 

resultados desejados ou favoráveis) e ameaças (indícios ou prenúncios de efeitos 

maléficos, adversos ou indesejáveis) para a empresa. 
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Para estabelecer as oportunidades e ameaças para a empresa, Oliveira 

(ibid:65) aponta os fatores externos (aqueles que influenciam o funcionamento 

da empresa nos aspectos social, político, tecnológico e econômico) que devem 

ser analisados pelos dirigentes das empresas quando estiverem elaborando um 

planejamento estratégico. Seguindo a temática deste trabalho, listam-se a seguir 

os fatores externos adaptados ao segmento idoso da população: 

 
• quanto à comunidade:  
 
a) a população (programas de melhoria de renda e alfabetização de idosos) 

 
Um exemplo é o caso da maior fabricante de inox da América Latina, a 

Acesita, que está ajudando os aposentados a aumentar a sua renda com o 

artesanato de aço inoxidável. A empresa também subsidia a matéria-prima para 

os aposentados da cidade de Timóteo, em Minas Gerais (MOREIRA, 2001:F4). 

 
b) os valores sociais (padrões de comportamento) – valorização do idoso 
 
c)  infraestrutura existente quanto à educação e saúde 

 
• quanto aos fatores sócio-econômicos: 

 
a) evolução dos preços e do poder aquisitivo – com o envelhecimento da 
população e a diminuição da taxa de natalidade, o consumidor de terceira 
idade torna-se potencial; 
 
b) mudanças nos hábitos de consumo – se a população envelhece, os 
produtos comercializados devem satisfazer as necessidades e desejos dos 
idosos (roupas confortáveis, sapatos com saltos mais baixos e macios, 
medicamentos, celulares), além do aumento da demanda por determinados 
serviços (planos de saúde, turismo especializado em roteiros para terceira 
idade). 
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c) deslocamentos urbanos – utilização de ônibus caracterizados (escadas, 
corrimão) para facilitar a entrada e a saída do idoso, pontos de paradas mais 
flexíveis. 
 
d) tendência dos custos de mão-de-obra e das matérias-primas 

 
• quanto aos consumidores: 

 
 quem são? 
 onde estão localizados? 
 como podem ser alcançados? 
 qual a renda pessoal? 
 qual a renda disponível? 
 como compram? 
 como se comportam? 
 quais são as tendências de consumo? 
 quais são os padrões de qualidade (geralmente, o público idoso é mais 

exigente, procura produtos com qualidade)? 
 quais os compradores-chave? 
 quais os usuários finais? 

 
Para facilitar a análise do microambiente da empresa, as seguintes funções 

de uma empresa devem ser analisadas (OLIVEIRA, ibid:119): 

 
a) quais são as atitudes e o grau de importância da alta administração quanto 
ao fator humano da empresa? (a empresa possui algum projeto que 
contemple preocupação com responsabilidade social? a empresa mantém 
idosos em seu quadro de pessoal?) 
 
b) qual a eficácia dos programas de recrutamento, seleção e administração de 
funcionários? E dos projetos de treinamento e promoção? (a empresa possui 
política de contratação de idosos, o idoso possui as mesmas oportunidades de 
crescimento que um jovem?) 
 
c) a empresa é sindicalizada? 
 
d) qual é o índice de rotatividade dos empregados? (existe política de 
jubilamento, ou seja, o empregado, ao completar determinada idade, deve 
afastar-se ou é afastado da empresa?) 
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e) Qual o “moral” e a produtividade dos empregados? (os empregados 
sentem que fazem parte da empresa ou sentem-se explorados e descartáveis?) 
 
f) Qual o índice de absenteísmo? (existe motivação para o trabalho, existem 
condições físicas e psicológicas para os empregados trabalharem?) 
 
g) Existem substitutos adequados para todos os cargos-chave? (os 
empregados, em vias de aposentadoria ou não, treinam substitutos 
constantemente?) 
 
h) Qual o clima organizacional? (os empregados confiam na empresa e vice-
versa?) 

 
 

Uma vez analisadas as respostas às questões acima, pode-se traçar um 

diagnóstico inicial para a confecção do planejamento estratégico da empresa. 

 

2.2 - Arquitetura estratégica 
 

 Prahalad (1995:123) criou o termo “arquitetura estratégica” a partir da 

concepção de que o futuro da empresa não precisa ser imaginado, apenas ser 

construído pela mesma.  

 

A arquitetura estratégica auxilia a empresa no seu posicionamento 

competitivo a partir do momento em que a mesma pode construir o seu 

mercado, não somente ofertando produtos sob medida para o seu público 

consumidor, mas avaliando as mudanças no macro e no microambiente para se 

antecipar perante a concorrência. Desta forma, a empresa com arquitetura 

estratégica pode valorizar seu produto final, agregando-lhe alguns diferenciais 

para torná-lo mais atraente para o mercado. 
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Do lado social, a alta gerência de uma empresa pode criar a arquitetura 

estratégica social voltada para o cliente interno, especificando quais 

comportamentos devem ser estimulados e que tipo de pessoas devem se sentir à 

vontade trabalhando na empresa. Essa medida é denominada de endomarketing.  

 

Schwarc (ibid:61) explica o endomarketing (do grego "endo" - movimento 

para dentro) como a designação recentemente adotada para a área de recursos 

humanos somada à de relações públicas internas que estimula a implantação de  

programas voltados para a motivação e o comprometimento dos funcionários. 

Isso porque cliente interno satisfeito reflete em um bom atendimento ao cliente 

externo. E Bonoma, comentado por Hooley, Saunders e Piercy (2001:349), 

resume bem essa idéia: "trate seus empregados como clientes, para que seus 

clientes sejam tratados como funcionários". 

 

Pode-se dizer que o primeiro grande público de uma empresa são seus 

funcionários (clientes internos) ou o capital humano da empresa, baseando-se na 

premissa de que a empresa primeiro vende seus produtos ou serviços para 

dentro, para os clientes internos, e depois para fora, clientes externos 

(SCHWARC,  ibid). 

 

 Mas como relacionar o endomarketing com os trabalhadores idosos? A 

resposta é a motivação do quadro funcional como um todo, independentemente 

da faixa etária. Contratando idosos, a empresa oferece a oportunidade de fonte 

de renda para o trabalhador, garantindo a sua autonomia financeira, e de 

convívio intergeracional com transmissão de conhecimento.  
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Tendo em vista que a prática da responsabilidade social tem sido foco das 

preocupações empresariais, pode-se dizer que se uma empresa estiver alerta às 

mudanças do macroambiente, ela procurará manter empregados de terceira idade 

em seu quadro de pessoal como diferencial perante a concorrência e como 

compromisso com a própria comunidade. Isso porque trabalhadores e 

consumidores envelhecem na mesma medida, e ninguém melhor do que 

funcionários envelhescentes para sugerir produtos adequados para o segmento 

idoso. 

 

A arquitetura estratégica não é prática exclusiva das empresas. Segundo 

Prahalad (idem:124), os governos também podem criar uma arquitetura 

estratégica, identificando as competências nacionais, por exemplo, criação de 

leis de incentivo, redução de alíquotas de recolhimento de impostos, para 

incentivar a contratação de mão-de-obra idosa. 

 

Ressalte-se que o Estatuto do Idoso, no Capítulo VI - DA 

PROFISSIONALIZAÇÃO E DO TRABALHO, art. 28, inciso III, menciona que 

o Poder Público criará e estimulará programas junto às empresas privadas 

objetivando a admissão de idosos ao trabalho, mas não estipula prazo para o 

início do programa, sequer elenca quais estímulos. Talvez a criação de leis de 

incentivo às empresas com isenção/redução de alíquotas de impostos ou 

abatimento no próprio imposto de renda da pessoa jurídica, possam ser 

oferecidos pelo Governo. 

 

Em linhas gerais, a arquitetura estratégica define “o que precisamos fazer 

agora” para interceptar o futuro e mostra à empresa quais competências devem 

ser desenvolvidas para alcançar o futuro (PRAHALAD, ibid:127). 
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2.3 - Estratégia empresarial 

 

Partindo-se da premissa que a empresa detentora de uma boa estratégia 

oferece boas razões ao mercado consumidor para comprar produtos da sua 

marca em detrimento dos produtos pertencentes à marca concorrente, pode-se 

dizer que estratégias bem-sucedidas proporcionam vantagens competitivas às 

empresas (OLIVEIRA, ibid:130). 
 

Vantagem competitiva, segundo Machline e Rojo et alli (2003:4) é a 

“competência exclusiva da empresa que não pode ser copiada pelos concorrentes 

e que gera uma posição de mercado superior e duradoura”. 
 

Nesse sentido, a vantagem competitiva de uma empresa pode ser resultado 

do ambiente onde ela opera, bem como da postura de atuação da alta 

administração e Oliveira (ibid:137) elenca os fatores estratégicos a serem 

adotados para o sucesso da empresa, como segue: 

 
a) Atrair empregados altamente qualificados. 

 
Um exemplo que ilustra esse fator estratégico é o caso da fabricante  

Biscoitos Festiva (FRANCO, 2001:B5). A estratégia da empresa é contar com a 

experiência dos profissionais que se aposentam da Nestlé, recontratando-os para 

o seu quadro funcional. O empresário Daniel Cohen, conforme Franco (idem) 

acrescenta, 
 
os nossos homens de cabelos brancos são ótimos, entendem tudo de biscoito ... Se 
não serviam mais para a Nestlé, ao menos colocaram a Festiva entre as cinco 
maiores empresas de biscoitos do País, o segundo mercado mundial desse produto, 
com vendas anuais de US$1,8 bilhão. 
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Torres (2000:C1) cita outro exemplo no setor de serviços, onde empresas 

brasileiras recrutam profissionais com idade acima de 45 anos em áreas 

produtivas como as de telecomunicações, fabricação de luminárias, estamparia, 

comercial e de executivos, devido à carência de profissionais qualificados.  

 
b) Estabelecer melhores relações de pessoal com os empregados. 
c) Habilidade de se relacionar bem com os sindicatos. 
 
d) Utilizar, da melhor maneira possível, as habilidades dos 
empregados. 
 

Aproveitar de maneira eficiente as habilidades dos empregados tem sido 

prática administrativa nas empresas há muito tempo para otimizar as tarefas e 

manter o clima organizacional saudável, afinal o trabalhador é mais produtivo 

quando ele está desempenhando as suas funções com prazer e devidamente 

estimulado. 

  

 Entretanto, esse trabalhador está envelhecendo e a empresa precisa atentar 

para as mudanças físicas e comportamentais desse mesmo trabalhador. O 

envelhecimento biológico resulta no processo gradativo de perdas físicas no 

indivíduo, mas também em ganhos intelectuais. Contudo, de nada valerão esses 

ganhos se a sociedade continuar estigmatizando os seus velhos. Isso porque o 

homem é um ser social que se realiza na sociedade. 

 

2.4 - Consumidor idoso 

 

Se, de um lado, a empresa moderna deve atentar para o seu público interno, 

de outro, a empresa também precisa estar atenta para a mudança sócio-

econômica e comportamental do seu público externo. No período de tempo em 
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que uma pessoa nasce, cresce e forma uma nova família, ocorrem muitas 

mudanças de valores e de comportamento. De fato, as necessidades e as 

preferências das pessoas mudam bastante durante as suas vidas. De maneira 

geral as pessoas que estão no mesmo estágio têm um conjunto de 

comportamentos que geram necessidades e desejos comuns como se observa na 

Tabela 1. 
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Tabela 1  – Estágios do ciclo de estilo de vida das famílias 
 
Grupo etário Idade Características do comportamento Produtos de interesse 
Primeira 
infância 

Até 5 
anos 

Total dependência dos pais; 
desenvolvimento de ossos/músculos e uso da 
locomoção; propensão a acidentes e 
doenças; sente necessidade de dormir à 
tarde; acompanha os pais às compras; 
costuma ir para a creche. 

Alimentos infantis; 
berços; roupas; 
brinquedos; pediatra; 
cereais no café da manhã; 
doces; livros; creches. 

Segunda 
infância 

6 – 12 Não quer depender dos pais; crescimento 
mais lento e uniforme; vasto desenvol-
vimento da capacidade de pensar; compe-
tição com os colegas; toma consciência de 
que é avaliado pelos outros. 

Comida; brinquedos; 
roupas; aulas; cuidados 
médicos e dentários; 
cinema; doce; uso de 
uniforme; gibis. 

Início da 
adolescência 

13 – 15 O grupo de referência começa a mudar da 
família para os colegas; preocupação com a 
aparência física; desejam muito mais 
independência; transição para vida adulta. 

Comida pouco saudável; 
gibis e revistas; cinema; 
discos; roupas; produtos 
que melhoram a aparência. 

Final da 
adolescência 

16 - 18 Continua a transição para a vida adulta; 
deseja trabalhar; tira carteira de 
motorista; aumenta a preocupação com a 
aparência física; namora; participa 
ativamente de esportes organizados; menos 
leitura por diversão. 

Gasolina; automóveis; 
máquinas fotográficas; 
equipamentos eletrônicos; 
jóias e bijuterias; 
cigarros, livros e 
revistas; esporte. 

Jovens 
solteiros 

19 - 24 Entrada no mercado de trabalho em tempo 
integral; ingresso na faculdade; interesse 
na aparência física continua alto; namora 
mais; o grau de dependência varia; diminui 
a participação em esportes organizados. 

Automóvel; roupas; 
barzinhos; viagens; 
artigos de toalete; comida 
rápida e fácil de 
preparar. 

Jovens casados 25 - 34 Primeiro casamento; transição para o 
comportamento centrado no casal; otimismo 
financeiro; interesse na aparência pessoal 
ainda alto; aprendem a administrar a casa 
e a trabalhar fora. 

Aluguel; móveis; 
eletrodomésticos; segundo 
automóvel; alimentação; 
entretenimento; pequenos 
itens para a casa. 

Jovens pais 
divorciados 

28 - 34 A mulher geralmente fica com a custódia 
dos filhos; o marido sustenta os filhos; a 
mulher precisa trabalhar; consumo freado. 

Creches; bens domésticos. 

Meia-idade, 
casados, com 
filhos 

35 - 44 O tamanho da família atinge o pico; 
crianças na escola; preocupação com a 
segurança; ascenção profissional; passeios 
de carro. 

Substituição de bens 
duráveis; seguros; livros; 
equipamentos esportivos; 
presentes. 

Meia-idade, 
casados, sem 
filhos 

35 - 44 Alterações importantes no estilo de vida 
para ambos os cônjuges; condição 
financeira dependente da função; muito 
difícil terem filhos. 

Férias; serviços ligados 
ao lazer; produtos de 
ginástica; seguro-saúde. 

Meia-idade, 
divorciados, 
sem filhos 

35 - 44 Mudanças significativas no estilo de vida 
de ambos os cônjuges; condição financeira 
atrelada à ocupação e ao status sócio-
econômico. Dificilmente terão filhos. 

Livros de auto-ajuda; 
terapia; viagens; férias; 
bens para a casa. 

Meia-idade, 
divorciados, 
com filhos 

35 - 44 Alguns dos filhos podem assumir parte da 
responsabilidade pelo sustento da família. 

Equipamentos esportivos; 
previdência privada. 

Fase adulta 
madura 

45 - 54 Os filhos já saíram de casa; a aparência 
física muda; aumenta a preocupação com a 
aparência; serviço comunitário; declínio 
da atividade estressante; atitude centrada 
no casal. 

Roupas; férias; serviços 
relacionados a lazer; 
comida; presentes; seguro-
saúde. 

Aposentável 55 - 64 Aparência física continua a decair; assim 
como os interesses e as atividades em 
geral; atitude centrada no casal. 

Presentes; tratamento de 
emagrecimento; artigos de 
luxo; casas menores. 

Aposentado 65 ou 
mais 

Aparência física continua a decair; 
capacidade mental e saúde podem diminuir; 
comportamento egocêntrico e voltado para o 
corpo e a casa. 

Remédios; alimentos diet; 
comunidades para idosos; 
asilos; férias; serviços 
domésticos. 

 
(fonte SCHEWE, Charles D.; HIAM, Alexander. MBA: Curso Prático: Marketing. Rio de Janeiro: Campus, 
2000, pág. 217 a 219) 
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 No caso das pessoas com 60 anos ou mais, à medida que envelhecem, o 

sistema nervoso central diminui o ritmo e a informação é processada de forma 

mais lenta. Por isso, os consumidores idosos preferem as promoções impressas 

às televisivas, uma vez que podem controlar a velocidade com que a informação 

será assimilada mentalmente. Portanto, uma campanha publicitária dirigida para 

idosos deve conter fotos, pois elas são processadas com mais facilidade do que 

as palavras, e letras grandes que usem pelo menos corpo 12 (SCHEWE, 

idem:173). 

 

 Crawford (1994:94) aponta que uma população mais idosa tende a 

consumir mais serviços de saúde e de lazer do que mercadorias, uma vez que os 

bens de consumo são mais consumidos durante a juventude. Se, existem muitos 

aposentados formando uma classe de “lazer”, com dinheiro e tempo para se 

divertir, em contrapartida, existem pessoas com mais de 60 anos retornando ao 

trabalho e com vontade de se manterem ativos e fazerem parte da vida social. 

 

 Popcorn (idem:153) também reconhece que a população está envelhecendo. 

Alguns terão filhos crescidos, outros serão pais de bebês. Algumas mães, com 

seus "ninhos" vazios, estarão iniciando a vida profissional pela primeira vez, 

enquanto alguns pais estarão mudando de emprego, ou assumindo uma nova 

identidade – com novos casamentos, residências, corpos ou plásticas faciais.  

 

 A verdade é que as pessoas estão envelhecendo em ritmo físico/psicológico 

bem diferente de seus pais ou avós. E Popcorn (ibid) acrescenta que as pessoas 

estarão envelhecendo tão bem “não apenas por vaidade, pela maior expectativa 

de vida ou pelas pressões de viver numa cultura voltada aos jovens, mas porque 

a maioria de nós não pode se dar ao luxo de sentir-se velho”. 
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 No futuro próximo quem tiver 60 anos ou mais fará parte da “idade do 

poder”, conforme aponta Miranda (2000:A13). Essa população cada vez mais 

numerosa trabalhará por mais tempo, ocupará postos de decisão e será uma 

importante massa consumidora. Essa é a previsão de uma pesquisa realizada 

pelo Instituto Sodexho para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida no 

cotidiano de onze países, incluindo o Brasil. 

 

 Apesar das mudanças inevitáveis, em linhas gerais, Popcorn (ibid:62) 

acredita que ficar mais velho está ficando melhor. E resume o sentimento do 

consumidor de terceira idade da seguinte forma: 

 
cada vez mais veremos que o verdadeiro significado da vida é melhorar a 
qualidade de vida em si. Talvez não estejamos prontos para admitir que nosso 
verdadeiro objetivo é viver para sempre. Mas, nós pagaremos qualquer preço para 
sobreviver. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

Caso Festiva:  
Por que contrata 

idosos? 
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I – Visão da empresa  
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Segundo Gobé, comentado por Blecher (2004b:152), "nos últimos dez 

anos o mundo dos negócios assistiu a uma das maiores revoluções de sua 

história". Por um lado, as empresas perceberam que novas oportunidades de 

mercado não derivam apenas do controle de custos e do aumento de lucros, mas 

da sua capacidade de criar. O capital monetário então foi suplantado pelo capital 

humano. Por outro lado, o mundo passou da era industrial, onde as decisões 

eram tomadas pelas empresas no chão-de-fábrica, para uma economia 

comandada pela percepção dos consumidores, bombardeados constantemente 

por informações a respeito das companhias e seus produtos. 

 

Esses dois movimentos, para Gobé (idem:153), mudaram o padrão de 

lançamento dos produtos no mercado, forçando as empresas a acompanhar de 

perto as mudanças de hábito e o comportamento dos seus consumidores para 

garantir a sua participação num mercado globalizado e  competitivo. 

 

Algumas empresas têm seguido à risca essas diretrizes e estão colhendo 

frutos, como é o caso da fábrica de Biscoitos Festiva. Baseado no depoimento 

do seu presidente sr. Daniel Cohen, apresenta-se a experiência da empresa que 

emprega idosos e mantém profissionais idosos e aposentados trabalhando, e 

posteriormente os relatos dos funcionários idosos e  não-idosos. 

 

3.1 - Festiva – breve histórico 
 
 

Em agosto de 1997, o empresário Daniel Cohen, 54 anos, arrendou as 

instalações do antigo Moinho Progresso, com 9.000 metros quadrados de área 

localizados no tradicional bairro operário da Lapa de Baixo, e montou uma 

indústria chamada Biscoitos Festiva. 
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O primeiro emprego do empresário foi como administrador de uma rede 

de lojas que comprou do pai, por um preço simbólico, aos 18 anos. 

Posteriormente, montou uma fábrica de chicletes para a família, trabalhou com 

comércio exterior e abriu uma distribuidora de doces, na qual ficou por 12 anos 

(PEIXOTO, 2002:46). 

 

Após participar de um programa da Nestlé para abastecer camelôs com 

excedentes de produção, no início da década de 90, o sr. Daniel percebeu o 

potencial do nicho de pequenos estabelecimentos em todo o país, vendeu a 

distribuidora de doces e criou a Festiva (PEIXOTO, idem). 

 

Depois de 20 anos como atacadista e revendedor de biscoitos, o presidente 

da Festiva estava muito insatisfeito com o panorama do mercado de biscoitos. 

Os fabricantes da época trabalhavam suas linhas de biscoitos segundo  os 

padrões da empresa, sem pesquisar as preferências dos consumidores 

(GUAZZELLI, 2001:63).  

 

Foi então que ele começou a indagar: quem come biscoito? por que come 

biscoito? onde come biscoito? por que não come biscoito? e procurou essas 

respostas no próprio mercado. Nascia, então, o conceito de monodose, isto é, um 

pacote com quantidade suficiente de biscoitos (sete) para o consumo individual, 

seja no recreio da escola ou no lanche da tarde (GUAZZELLI, idem). 

 

 A primeira regra de mercado quebrada, então, pela Festiva foi o peso do 

pacote de biscoito. Por que 200 gramas? por que não 150, 170, 85, ou o que 
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fosse mais conveniente ao consumidor? Aliás, quem alguma vez perguntou ao 

comprador o que ele quer na sua gôndola?  

 

Assim como o preço, os sabores são um chamariz para os consumidores 

de baixa renda, e na década de 90 a oferta de sabores restringia-se aos 

tradicionais: morango e chocolate. O sr. Daniel lembra-se bem do lançamento 

do sabor doce de leite. Para a época era uma novidade “tão fantástica” que, se 

ainda tivesse um custo de produção igual aos demais, era vendida a preços mais 

altos. Além disso, para se ter uma quantidade deste novo sabor, os 

intermediários deveriam comprar uma  quantidade igual  dos outros sabores.  

 

Para suprir a carência de mercado, a Festiva resolveu lançar as versões 

pamonha e abóbora com coco que, na opinião do sr. Daniel, “são sabores que 

remetem a coisas que eles conhecem no dia-a-dia... não adianta fazer biscoito de 

avelã para a classe C...” (PEIXOTO, ibid). 

  
Estava quebrada a segunda regra de mercado que dizia respeito aos 

sabores. O Brasil é um país riquíssimo em sabores, uma ensolarada terra 

tropical, com múltiplas raças, um nicho a ser explorado. Como a distribuição da 

Festiva é nacional, as embalagens que abastecem o Nordeste são modificadas 

utilizando-se vocábulos locais, tais como jerimum, o mesmo que abóbora, e 

canjiquinha, sinônimo de pamonha (PEIXOTO, ibid). 

 

O terceiro paradigma quebrado pela Festiva foi revolucionar a caixa 

externa dos biscoitos. Um dos maiores problemas que o sr. Daniel enfrentava 

enquanto atacadista era o fato de os funcionários do estoque misturarem os 

sabores de biscoitos em uma pilha. As caixas de despacho eram todas iguais, 

diferenciando-se tão somente por um "X" nos sabores em um canto da caixa. 
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Imaginem 2/3.000 caixas de biscoitos sendo remontadas em uma pilha, em busca 
dos malditos "X".... Era um terror! Cada produto Festiva tem sua caixa 
exclusiva,... colorida! são 24 produtos, 24 cores! é um pouco mais caro, mais 
trabalhoso, mais capital de giro, mais espaço de estocagem, e mais controles. Por 
outro lado é muito mais bonito, e mais prático para nossos clientes, além se ser 
um outdoor ambulante. O orgulho que sentimos ao entrar em qualquer cliente 
nosso, e de imediato achar nossos produtos, no destaque, paga qualquer trabalho a 
mais que tenhamos. (www.biscoitosfestiva.com.br) 
 
 
O quarto paradigma quebrado foi relativo a fornecedores. A vida inteira o 

sr. Daniel ouviu dizer que uma indústria deveria ter diversos fornecedores de um 

mesmo item e nunca havia entendido direito porque deveria ser um cliente 

medíocre de diversos provedores, se poderia ser um excelente parceiro de um só. 

A Festiva compra as matérias-primas e equipamentos de fornecedores 

exclusivos, que tudo fazem para cumprir prazos e especificações. Ela é parceira 

de empresas que estão ao seu lado desde o primeiro dia. E Cohen testemunha, 

“jamais me arrependi, um momento sequer, em ter um fornecedor de cada item. 

Falar em parceria é uma coisa. Praticá-la no dia-a-dia é outra totalmente 

diferente e gratificante” (www.biscoitosfestiva.com.br). 
 

 A redução de preço normalmente é atingida com o somatório de fatores que 

reúnem maquinário moderno, fábrica enxuta, produção otimizada, economia de 

escala e logística apurada. E a fábrica de Biscoitos Festiva não é uma simples 

indústria de biscoitos, como diz o sr. Daniel, 

 
... é a somatória de uma série de experiências de vida, aplicadas à fantástica 
aventura da produção. É juntar sob o mesmo teto uma equipe altamente motivada, 
deixando fluir a criatividade individual, objetivando o constante crescimento da 
empresa e dos seres humanos que a compõe. É criar unidades autônomas, 
recheadas de responsabilidades, e desesperadas por cumpri-las; é deixar vagar 
solta a imaginação, e ter a coragem de dizer: Por que não? É entender claramente 
que podemos e devemos sonhar, porém, sonhos sem AÇÃO, são ilusões. A tônica 
do sucesso consiste em sonhar a noite, acordar cedo, e pôr em prática o que 
sonhamos. (www.biscoitosfestiva.com.br) 
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O quinto paradigma contestado pela Festiva refere-se à contratação de 

pessoal. Os funcionários-chaves das áreas de produção e desenvolvimento são 

compostos por sexagenários que chegaram à empresa com experiência 

profissional média de 40 a 45 anos, e tendo aprendido tecnologia de ponta 

(GUAZZELLI, idem:64). E Cohen relata, 
 
Dá-me desespero, quando abro um jornal na seção de empregos, e vejo os 
horríveis limitadores de idade. Tenho visto segmentos que descartam seres 
humanos acima dos trinta anos de idade. Meu Deus, como descartar as 
experiências profissionais de homens e mulheres, que pratearam suas cabeleiras 
dentro dos meandros de uma indústria. Adoro colaboradores de 25/30 anos......de 
experiência! Assim sendo, contratamos e juro, estamos felicíssimos, com 
parceiros de 50/60 e até mais anos de vida. Seus cabelos brancos são o maior aval 
da qualidade festiva. Nosso pessoal sabe absolutamente tudo de biscoito! 
(www.biscoitosfestiva.com.br) 
 
 
Baseada nessas premissas, a Festiva, que começou com 35 funcionários em 

agosto de 1997, possui cerca de 260 postos de trabalho em março de 2005, dos 

quais 208 ocupados na área de produção, considerada o coração da empresa. A 

área de produção funciona 24 horas ininterruptamente, em três turnos, desde o 

segundo ano de operação da empresa. No dia 18 de março de 2005, consultando 

um chefe da área de produção, que detinha a listagem atualizada de pessoal, a 

pesquisadora foi informada da seguinte quantidade de funcionários ativos por 

turno:  manhã (das 7h às 16h) - 68 funcionários, tarde (das 13h às 22h) - 68 

funcionários, e noite (das 22h às 7h) - 72 funcionários, totalizando 208 

empregados na área de produção. 

 

Com um investimento em equipamentos que já superou US$7 milhões 

desde a fundação da empresa, a Festiva consegue produzir cada biscoito no 

tempo aproximado de 15 minutos, tempo necessário para que sejam percorridas 

todas as etapas da linha de produção, que começa em “carrinhos” gigantes que 

batem até 600 quilos de massa de uma só vez. Depois a massa é distribuída por 
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meio de esteiras que desembocam na máquina que molda o formato dos 

biscoitos para cair finalmente nos fornos. Após assados, os biscoitos ainda 

passam por máquinas de rechear, equipadas com sensores fotoelétricos. A 

tecnologia usada permite a injeção da dosagem certa do recheio e de maneira 

centralizada (GUAZZELLI, idem:65). 

 

 Objetivando expor o processo de fabricação de biscoitos de maneira 

didática e resumida, a pesquisadora criou um fluxograma da fabricação de 

biscoitos por etapas e profissionais envolvidos na área de produção da Festiva, 

como segue: 

Fluxograma 1 – Fluxo da produção de biscoitos e cargos envolvidos 

LEGENDA: 
(1)  mistura açúcar invertido e gordura; leva a massa para o primeiro processamento na batedeira 
(2) recebe a massa, acrescenta farinha, kit química e aromas (e cacau se for o caso de massa de chocolate), leva a 
massa para batedeira 
(3) recebe a massa do masseiro e espalha na esteira (separa as impurezas) 
(4) controla a moldagem do biscoito (rolos de impressão) 
(5) controla padrão, espessura, cor do biscoito operando o forno 
(6) controla a injeção do creme para rechear o biscoito 
(7) embala os biscoitos. Se a linha for automática, trabalham 2 funcionárias: op. máq. embalar e empacotadeira. 
Se, no entanto, a linha for manual, trabalham 3 funcionárias: op. máq. embalar, embaladeira e empacotadeira. 
(8) embaladeira: separa 14 biscoitos (ou sete, se for o caso) para serem embalados 
(9) empacotadeira: recebe os pacotes e encaixota, assinalando o tipo de biscoito na caixa de papelão 

 

(1) 
Auxiliar 

produção
massa 

(2) 
Masseiro 

(4) 
Moldador 

(3) 
Auxiliar 

moldador
(5) 

Forneiro 

Embaladeira 
(8)

(6) 
Op. Máq. 

 recheadeira 

(7) 
Op. máq. 

embalagem 
Empacotadeira 

(9)

Empacotadeira 
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Os produtos da Festiva estão distribuídos em mais de 6.000 pontos-de-

vendas no Estado de São Paulo e em cerca de 85 mil no Brasil, principalmente 

nas regiões Norte e Nordeste. Em 2002, a Festiva detinha 4% do mercado total 

de biscoitos em todo o país, segundo Guazzelli (ibid), apesar de seus produtos 

ainda não serem encontrados nas grandes redes varejistas nos dias de hoje.  

 

Para o mercado internacional, a Festiva tem exportado os seus biscoitos 

para a América do Sul (Argentina, Uruguai, Guianas), Continente Africano 

(Marrocos, Moçambique, Cidade do Cabo, Gana, África do Sul), Oriente Médio  

(Turquia), Europa (Portugal, Espanha, Holanda) e Caribe (Haiti). O sr. Daniel 

relata que  

 
os nossos biscoitos são elogiados pela sua fantástica qualidade, crocância e sabor, 
comparáveis às melhores marcas brasileiras e mundiais. Nossos equipamentos de 
última geração (importadas da Itália), são considerados como a melhor e mais 
moderna tecnologia européia, aplicada à fabricação de biscoitos. Temos em 
nossas linhas alguns equipamentos exclusivos, únicos no Brasil. Empresas muito 
maiores do que a nossa, nem imaginam aplicar tal tecnologia, tão arraigadas estão 
em seus tradicionais sistemas. 
 

 
3.2 - Motivos para contratar idosos 
 

Entrevistando o sr. Daniel Cohen, presidente da Festiva, constata-se que a 

política da empresa é contratar profissionais mais maduros, e não 

especificamente profissionais com 60 anos ou mais de idade, e manter 

empregados os funcionários que se aposentam. Portanto, o que conta para a 

empresa é a experiência profissional da pessoa, sendo que a essa experiência 

agrega-se o valor da diversidade no ambiente de trabalho, aspectos que estão 

abordados adiante. 
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3.2.1 - Experiência acumulada 
 

A política de contratação de pessoal da Festiva deve-se primeiramente à 

postura, crenças e tradições do seu presidente, sr. Daniel Cohen, 54 anos, aliada 

à oportunidade do momento, mão-de-obra disponível, para melhorar a 

produtividade no ambiente fabril e fazer frente ao mercado competitivo que se 

apresenta no mundo globalizado.  

 
Porque são pessoas que têm uma bagagem de experiência muito grande, e a gente 
vê aí uma oportunidade de estar com essa experiência ao nosso serviço. No 
caminho diametralmente oposto essas são as pessoas mais disponíveis no 
mercado, porque o mercado hoje descarta um profissional aos 40, 45 anos, 50 
anos no máximo já está descartado. Então quer dizer que, quando ele está no auge 
da experiência dele, talvez ele não esteja no auge da produtividade física, mas está 
no auge da produtividade mental e emocional, a empresa descarta este elemento, 
então a gente vê que essa é uma oportunidade fantástica de a empresa adquirir 
experiência. O que é uma empresa senão um conjunto de culturas e um conjunto 
de experiências e conhecimentos...  
 

Reconhecendo o idoso como "depositário de uma experiência e de um saber 

único e exclusivo dado pelos anos vividos" (DEBERT, 1999:99-100), a Festiva 

cria um ambiente organizacional propício ao compartilhamento de saberes, o 

velho ensina o que sabe ao jovem, a produtividade melhora, e ao final todos 

ganham, empresa e empregados. 

 

É nesse ambiente organizacional que a cultura da empresa também se 

perpetua por meio da memória organizacional que os funcionários mais antigos 

detêm. A memória para Debert (idem) é "um bem valioso que, assim como a 

história, deve ser transmitida às gerações mais jovens" e está apresentada no 

capítulo 6. Contextualizando o pensamento de Debert no mundo empresarial, o 

trabalhador idoso, então, é sinônimo de experiência acumulada e também de 

memória organizacional.  
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A Festiva contrata profissionais demissionários de outros concorrentes, tais 

como, 

 
Parmalat, Tostines,... Petybon, Águia, Bauducco e tem várias empresas de biscoito 
mesmo... Panco, Nestlé. Sempre aparece alguém de outras empresas. (JAR, 27 
anos) 
 
...eu tenho também gente que trabalhou na Petybon, da Parmalat, eu tenho pessoas 
trabalhando comigo, tem pessoas da Miller, tem duas pessoas que trabalharam na 
Pullman trabalhando comigo... (AQS, 56 anos) 

 
 

Sempre visando o aprimoramento dos processos de produção da empresa,  

o aproveitamento máximo da matéria-prima, a diminuição dos resíduos, enfim, o 

compartilhamento de informações que somente uma pessoa vivida pode deter, a 

Festiva emprega esses profissionais. 

 

 Nesse sentido, pode-se afirmar que a Festiva está na contramão das outras 

empresas, que procuram “oxigenar” o quadro de pessoal com jovens talentos. 

Para ilustrar, segue o relato do supervisor de produção da Festiva sobre o ganho 

obtido com as idéias trazidas por profissionais mais maduros de outras empresas 

do ramo de fabricação de biscoitos “trazem [idéias] e a gente tem adaptado os 

conceitos da empresa, o maquinário que ele trabalhava, que tipo de máquina 

diferente, então a gente acaba aproveitando essas coisas para colocar para 

funcionar” (AQS, 56 anos). 

 

 Contudo, não basta contratar somente gente experiente para oxigenar o 

chão-de-fábrica. Há que se investir em programas de reciclagem de 

conhecimentos no ambiente da empresa, o que é prática na Festiva. O supervisor 

de produção AQS relata que na Festiva há um programa de melhoria contínua 

contemplando a reciclagem periódica de todos os funcionários da área de 

produção. 
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Nosso treinamento hoje aqui na empresa, que ... damos para todos os funcionários 
da empresa, a gente pega trinta e tantas pessoas, trinta e quatro, a gente pega e leva 
para a sala de treinamento, dependendo da escala de produção que eu tenho 
possibilidade de pegar essas pessoas e retirar da fábrica para a sala de treinamento. 
Isso é uma coisa que gira em torno de três meses. A gente faz o possível para ver se 
a gente consegue fechar isso dentro de três meses... Vão passar todos [208] por esse 
treinamento de três meses. Você forma uma equipe, uma célula, treina e quando 
termina você monta outra célula para receber o mesmo treinamento. E nisso a gente 
monta equipes de melhoria, um pessoal que já tem um conhecimento mais 
profundo, levanta todos aqueles problemas de cada setor e vão buscar soluções para 
esses problemas e verificar que custo fica isso. Isso é um trabalho demorado, que 
você não faz de um dia para o outro, demora meses, e que envolve a empresa, os 
custos e os benefícios e tentar diminuir desperdícios para tentar melhorar a sua 
produtividade. Se eu consigo diminuir os desperdícios, eu tenho uma produtividade 
maior. E daí a gente trabalha em cima disso, com a equipe da fábrica sabendo o 
setor que trabalha, o que é que acontece... (AQS, 56 anos) 
 

3.2.2 - Diversidade  
 

A diversidade no ambiente de trabalho 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.  

 

A Festiva adota a política da diversidade e o sr. Daniel procura conciliar o 

saber do idoso com a disposição do jovem para coisas novas, 
 

Por isso, logo no início eu disse que a pedra angular desse processo talvez seja você 
saber contratar pessoas mais jovens up-to-dated [atualizadas] com a nova realidade e 
incentivar o convívio dessas duas gerações. Essa é a pedra angular... Então quer 
dizer que quando ele está no auge da experiência dele, talvez ele não esteja no auge 
da produtividade física, mas está no auge da produtividade mental e emocional, a 
empresa descarta este elemento... As pessoas contestam hoje, as pessoas via de 
regra contestam os funcionários com mais idade dizendo que eles têm ... ou melhor 
que eles não têm conhecimentos recentes e talvez a agilidade necessária para uma 
vida tão agitada,... essa vida tão ativa e que ... as mudanças acontecem num 
segundo, os paradigmas mudam num segundo... então essas pessoas com 50, 60 
anos de idade talvez não tenham mesmo essa agilidade de encarar a mudança, então 
a grande tarefa do líder fica restrita... ela fica canalizada a misturar os jovens e os 
velhos, então fica a agilidade aliada à experiência, daí você tem o que eu considero 
o mundo ideal para você trabalhar no panorama que nós vivemos hoje. 
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Mais uma vez, a Festiva segue o caminho inverso das outras empresas. O 

dinamismo exigido pelo competitivo mercado de trabalho tem influenciado 

sobremaneira o rejuvenescimento do quadro de pessoal das empresas. Para 

exemplificar, nos processos de fusão ou incorporação efetivados no Brasil, 

principalmente na década de 90, tem sido prática a demissão de funcionários 

veteranos, via aposentadoria precoce ou programas de demissão voluntária, pela 

parte aquisitiva como forma de substituir os funcionários mais antigos por 

pessoas mais jovens e dinâmicas.  
 
De fato, a condição que o mercado impõe para a sobrevivência das 

empresas envolve agilidade, rapidez, criatividade. E muitas dessas 

características estão presentes nos jovens. Porém, há que se atentar para a 

importância do equilíbrio entre a história/experiência e o “sangue novo”,  pois a 

empresa que procura se livrar rapidamente dos empregados mais velhos corre o 

risco de perder a sua própria memória (LIPPI, 2001:D4). 
 

3.3 - Diminuição do contingente de trabalhadores idosos 
 
Quando a Biscoitos Festiva foi eleita para o estudo de caso, tomou-se por 

referência a notícia em jornal (FRANCO, idem:B5), confirmada pelo contato 

telefônico mantido com a empresa em 2002 pela pesquisadora, de que ela 

contratava idosos e mantinha os empregados que se aposentavam no seu quadro 

de pessoal. 

 

Os idosos considerados neste estudo são os que possuem 60 anos ou mais 

de idade, critério esse definido pela OMS para o início da terceira idade em  

países em desenvolvimento (Gouvêa, ibid). 
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No trabalho de campo efetuado de novembro de 2004 a março de 2005, 

porém, constatou-se que existiam somente três funcionários com 60 anos ou 

mais de idade. Considerando o universo de 303 funcionários registrados na folha 

de pagamento de fevereiro de 2005, o montante de 3 funcionários idosos 

corresponde a quase 1% do contingente total de empregados da fábrica. 

 

De fato, a empresa já empregou mais idosos. Porém, a Festiva conta hoje 

com dois funcionários na área de produção e um na área comercial com 60 anos 

ou mais de idade. Surgiu, então, a curiosidade de conhecer os motivos que 

estariam levando os idosos a não permanecerem na empresa após a 

aposentadoria, ou mesmo outros que estariam bloqueando a entrada deles na 

empresa, apesar da política vigente. 

 

Da parte da empresa, não houve programas de redução de quadro, 

conforme relata o sr. Daniel,  

 
A empresa já teve um maior número de pessoas idosas, é verdade. Não sei te dizer 
o porquê. Mas não houve da nossa parte uma ação de redução do quadro. As 
pessoas também, elas saem. Quando vem a aposentadoria, existem pessoas que 
querem se aposentar mesmo pra descansar. Trabalharam 50, 60 anos e não querem 
saber. Nós tivemos recentemente o caso de um técnico de manutenção que 
realmente se aposentou e ele dá consultoria e eventualmente trabalha uma vez ou 
duas vezes por mês, vive pescando, e o que é pior, ele faz uma apologia com os 
colegas daqui que a melhor coisa é viver pescando a semana inteira. 

 

 Para o sr. Daniel, então, os funcionários que foram se aposentando fizeram 

a opção pessoal de se desligar da empresa e aproveitar a vida do pós-trabalho. A 

pesquisadora não descarta essa possibilidade, porém, ainda restava descobrir o 

porquê da não-contratação de idosos na faixa etária dos 60 anos. 
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Analisando o nível de escolaridade dos entrevistados recém-contratados e 

dos mais antigos, por meio da Tabela 7 apresentada adiante, verifica-se que os 

funcionários com 7 anos ou mais de fábrica, pertencentes à faixa etária de 40 ou 

mais anos de idade, ainda não possuem o 1o. grau completo, enquanto que os 

empregados contratados há cerca de um ano têm em média o 2o. grau.  

 

Também foi relatado que nos primeiros anos de atividade da Festiva não 

se exigia escolaridade mínima dos funcionários da produção, sendo que alguns 

deles já eram contratados pela fábrica de biscoitos Águia, ex-arrendatária do 

Moinho Progresso. Quando o sr. Daniel passou a ser o novo arrendatário, optou-

se pela permanência de parte do antigo pessoal da Águia para a composição do 

quadro funcional da Festiva. 

 
Ora, se o pré-requisito de contratação agora é no mínimo o 1o. grau 

completo para a área de produção, conforme relatos de entrevistados e do 

próprio sr. Daniel, e considerando que o nível de escolaridade do idoso 

brasileiro em média ainda é muito baixo, segundo dados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (IBGE, 2000:278), variando em torno de 2,1 anos de 

estudo para homens e 2,2 anos de estudo para mulheres na região metropolitana 

de São Paulo, justifica-se, então, a ausência da demanda de idosos para as vagas 

da Festiva. 

 

Portanto, fica implícito que parte das vagas oferecidas pela fábrica não 

são preenchidas por candidatos idosos porque eles não apresentam o nível de 

escolaridade mínimo exigido, ou seja, os idosos não são empregáveis pelos anos 

de estudo que não detêm. Uma das hipóteses é que a tecnologia exige da pessoa 

um certo nível de escolaridade para a resolução dos problemas e o bom 

andamento dos trabalhos. Além disso, o indivíduo deve deter um conjunto de 
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qualificações que o tornem capaz de adequar-se às necessidades do mercado de 

trabalho, e que incrementem seu potencial de obter ou permanecer no emprego, 

o que é explicado por Zebral Filho (1997:32).  

 

Não se pode negar que a tecnologia também simplifica os processos com a 

utilização da robótica e da informática, ao mesmo tempo em que reduz o número 

de vagas nas organizações. A verdade é que as empresas procuram fazer mais 

com menos pessoas. Para ilustrar, observa-se a tendência de automatização do 

parque fabril da Festiva, no que se refere à etapa de embalagem dos biscoitos. 

Hoje há duas linhas distintas para embalar o produto: manual e automática, 

sendo que a última aquisição da Festiva, conforme reportagem de Guazzelli 

(ibid), chama-se Opus, uma embaladeira dotada de comando eletrônico cinco 

vezes mais rápido se comparado às similares manuais, que evita qualquer 

contato humano com o biscoito, reduzindo a quase zero a perda de papel, o que 

contribui para diminuir o custo do biscoito. 

 

3.4 - Atividades melhor desempenhadas por idosos 
 
 Na Festiva, os idosos são contratados para qualquer área, desde que 

tenham experiência, como é o caso da área de manutenção, conforme relato do 

sr. Daniel: “veja o caso de pessoas da área de manutenção em que a idade é fator 

predominante. Se eu tiver que contratar um bom mecânico jovem e um bom 

mecânico velho, eu não vou ter a mínima dúvida”. 

 

Pondera-se, entretanto, a atuação do idoso em áreas que exijam atualização 

constante e que impliquem na criação de produtos para um público consumidor 

mais jovem, por exemplo, a área de marketing, com o desenvolvimento de 

novos produtos e embalagens, 
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Eu acho que a única área de trabalho em que o idoso não vai bem são áreas mais 
voltadas ao marketing, no desenvolvimento de embalagens, isso requer sim um 
grau de informação muito grande, isso requer uma ... é uma questão de geração.  É 
uma coisa que essas pessoas com  uma certa idade têm que fazer um esforço muito 
grande para estarem up-to-dated [atualizados] sobre as coisas. E até porque eu vejo 
o meu caso, você começa a cansar de abrir a mente pra tantas informações. Nós 
antigamente manipulávamos “x” informações. Hoje esse exponencial é “x” ao 
quadrado. Então, a gente cansa também e a gente acaba focando em cima das coisas 
que mais interessam. 
 

 
Essa necessidade de estar “conectado” com tudo e “atualizado” sobre tudo 

pode estar cansando as pessoas mais idosas que precisam de um tempo para 

maturar sobre as informações. Talvez, por isso, elas prefiram focar em algo que 

mais a interessem e se dediquem a áreas em que elas tenham mais experiência. 

 
... nós temos fornos hoje pra assar biscoitos de última geração, controlados por 
diversos computadores, que determinam a umidade do ar, a temperatura externa em 
relação à interna, é um absurdo o que eles determinam e nós temos aí um 
funcionário que se doer a junta do joelho dele, a umidade de hoje está em 75% e 
tem que tirar meio litro de água da receita. Então, a coisa é mais empírica... são 
situações engraçadas até, mas que são determinadas pela experiência. Nós temos o 
sr. Afonso, que é um homem com 30, 40 anos de vivência no ramo, que ele olha pra 
farinha e ele determina o que é que aquela farinha tem, ele faz um laudo de farinha 
olhando pra ela. E isso não vai mudar nunca, né, até que você consiga modernizar o 
sistema, a farinha de trigo ela é farinha de trigo desde os tempos da Grécia antiga, 
há dois mil, três mil anos, o trigo é trigo e não tem discussão.  

 

3.5 - Sobre qualidades e limitações do idoso  
 

Na visão de Schirato (2000:67), a empresa é um organismo vivo, 

multifacetado, ao mesmo tempo  homogêneo, à medida que todas as partes 

interagem e produzem um espaço fértil para as relações humanas. Mais do que 

espaço de trabalho, as organizações constituem um espaço de convivência 

humana produtivo para o trabalho. 
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Nesse sentido, a noção de grupo é um valor fundamental na cultura 

organizacional, de tal forma que os laços são amarrados, os vínculos entre as 

pessoas são estreitados e “a convivência, na maior parte das vezes, ultrapassa o 

nível profissional e imita relações de afetividade próprias das relações de 

família” (SCHIRATO, idem:122). 

 

 Sobre a existência de uma afetividade própria das relações de família no 

ambiente da organização mencionada por Schirato, o sr. Daniel reflete que o 

idoso “veste melhor a camisa da empresa” não só porque é grato pela 

oportunidade oferecida, mas porque vê a empresa como a extensão da sua casa 

ou mesmo porque ele se sente um pouco responsável por ela,  
 
... eu não tenho a menor dúvida. O idoso vê a empresa primeiro como uma extensão 
da casa dele, e segundo como se ela fosse um pouco dele. A verdade é que o idoso 
é um homem muito mal tratado pelo mundo hoje. 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. É um pouco mais profundo, é o resgate da 
dignidade,  e isso não tem preço pra ele. Ou seja, é alguém reconhecer nele a 
experiência dele. Nós aqui reconhecemos a experiência dele... 

 

Essa também é a percepção de Lacombe, mencionado por Carvalho 

(2004:7), onde o comprometimento decorre da percepção de que o indivíduo se 

sente parte da empresa, sendo que Robbins, também apresentado por Carvalho 

(idem), vai mais além mencionando que “o comprometimento  dos funcionários 

de mais idade reflete, em parte, seus valores, e as pessoas desta idade valorizam 

muito a lealdade à organização e o trabalho árduo”. 

 

O comprometimento organizacional, então, pode ser examinado sob a 

faceta do apego ao trabalho, relacionado às respostas intelectuais, emocionais, 

afetivas e físicas do indivíduo no ambiente ocupacional, e no âmbito da lealdade 
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à organização, processo pelo qual o indivíduo expressa sua preocupação com o 

bem-estar e o sucesso da organização, segundo Moraes, Marques e Correia, 

abordados por Carvalho (ibid). 

 

Não é só o idoso que possui a noção de grupo. Para ilustrar, AQS (56 anos) 

também compartilha do conceito da Festiva que é “fazer o profissional dentro da 

empresa, dando oportunidades para eles.... Você pega uma pessoa que não tem 

conhecimento, você ensina e dá oportunidade e ele cresce... vê o fruto do 

trabalho dele” e não é idoso ainda. 
 
... eu gosto do meu trabalho, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu me sinto bem, 
eu sou o tipo de chefe de família que gosta de trabalhar com pessoas. Às vezes, as 
pessoas não têm visão ampla e a gente tenta colocar na cabeça das pessoas que elas 
possam crescer. Eu já fiz muitas pessoas e quando eu vejo que o resultado foi bom, 
então eu fico muito feliz, quando as pessoas vêm me agradecer depois. 'Nossa, 
aquilo que você me falou, aquilo que você me fez...' Eu agradeço muito a Ele. Deus 
agradece, porque aquilo que você colheu, aquilo que você aprendeu, agora você 
passa para as outras pessoas... a gente dá muito respeito às pessoas e as pessoas se 
sentem muito bem com você e a gente respeita muito. Às vezes, as pessoas vão 
fazer coisas erradas, a gente tenta aconselhar. 'Olha, não faz assim, pois pode 
acontecer isso'. Às vezes, as pessoas não têm visão do que fazem, não têm pai, não 
têm um parente próximo, não quer dividir, ou não têm com quem se abrir, eu sei ... 
às vezes, as pessoas mudam de trabalho e começam a se isolar ... alguma coisa está 
acontecendo. Então você conversa e você vê que aquela pessoa se sentiu bem, às 
vezes a pessoa não têm saída, não viu saída e a gente procura ajudar, usa o lado 
psicológico para ajudar. 

 

O sr. Daniel também relata uma melhor capacidade de concentração do 

idoso se comparado ao jovem, e o fato de ele não adiar para amanhã o que 

precisa ser feito hoje,  
 

... algumas áreas que exijam uma concentração física e imediata, uma 
concentração específica, eu acho que sim, eles se saem melhor. Tarefas que 
necessitem um cuidado extremo, focado, né. O jovem não, ele é dispersivo, é 
cento e oitenta graus. O idoso não, ele é focado. Se ele tiver que arrumar aquele 
parafuso da máquina, ele vai arrumar o parafuso. O jovem, não. Ele é capaz de 
olhar para a máquina inteira e prender o parafuso para fazer a máquina rodar 
porque precisa produzir.  O idoso vai consertar o parafuso para fazer ela produzir. 
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É ... o jovem tem tendência à procrastinação. O idoso não, ele resolve as coisas na 
hora. Todas as tarefas que exijam cuidado e concentração, elas são inerentes ao 
idoso. 

 

 Diz o mito que “velho não aprende”. Isso não é verdade. Alguns idosos 

podem ser lentos,  conforme testemunho de DLS (40 anos) “as pessoas idosas 

elas são mais lentas, né... Para aprender, né...”. Mas os idosos aprendem com 

qualidade, na visão de ORD (55 anos), 

 
... o jovem tem condições de aprender mais, ele é um jovem, tem a memória nova, 
tem como se manter atualizado, mas tem uma coisa, o idoso também tem 
experiência e desenvolve muito bem... Olha, às vezes o idoso aprende mais rápido, 
porque é o que eu acabei de falar, ele presta mais atenção. 

 

Não há estudos que provem que os idosos são piores no trabalho se 

comparados aos não-idosos. Para Schirrmacher (2004:14), isso pode valer 

apenas para a minoria dos casos, mas “o problema é que, quando você convence 

alguém de que ele não consegue mais trabalhar, ele realmente não vai mais 

conseguir. É o que se faz hoje em dia com as pessoas mais velhas”. 

 

Os idosos podem ser mais lentos ou menos vigorosos, mas compensam 

essas deficiências com a maior experiência e a confiança no próprio trabalho, na 

visão de Schirrmacher (idem). Sabendo disso, é conveniente empregá-los em 

funções adaptadas às suas qualidades. 

 

Algumas entrevistas fazem menção a uma certa indecisão do jovem em 

relação a qual caminho seguir no campo profissional e isso seria uma vantagem 

para o idoso que sabe o que quer, ou não tem muita escolha e precisa se agarrar 

às chances que são poucas, 
 

... dependendo da área que você está trabalhando, há dificuldade hoje de se 
encontrar emprego; às vezes, o jovem está numa situação que eles querem arrumar 
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um trabalho para trabalhar... e não sabem o que querem... Às vezes, não todos, 
mas eles têm um pouco de dificuldade para que você possa coordenar, parece que 
as cabecinhas deles estão muito imaturas ainda. Não são todos, mas uma parte 
sim. (AQS, 56 anos) 
 

Por conta dessa suposta indecisão dos jovens, parece que eles não têm 

“garra” para o trabalho, pois sabem que a sua estadia na empresa é temporária, 

passageira, até arrumarem uma outra recolocação, 

 
... Eu acho que... não é desfazendo do jovem, que é mais informado, estudado, 
mas o pessoal idoso é mais atento ao serviço, é mais insistente ... Exatamente, não 
desiste e está sempre ali, atento. Também tem serviço que os jovens às vezes 
pensa ‘eu tenho estudo bom e não vou ficar aqui’. (ORD, 55 anos) 

 
... o jovem quer uma coisa melhor do que uma dona de casa. Eu tenho exemplo do 
pessoal que trabalha comigo, os jovens que entraram agora, os jovens não tão nem 
aí, sabe. Se trabalha hoje tá bom; se não vier, também. Qualquer coisinha está se 
afastando. Já o pessoal idoso, não. Uma pessoa de quarenta anos, tem uma família 
para cuidar. Agora o jovem, ele tem toda uma vida pela frente, ele quer uma coisa 
melhor. (JFS, 36 anos) 
 

 
Os jovens também são vistos como “escorão”, termo utilizado por RSP (39 

anos), isto é, como preguiçosos se comparados aos mais velhos, “... os jovens 

são mais preguiçosos, são ‘escorão’... a gente chama de sugador de sangue, que 

nem morcego, não quer trabalhar”.  

 

 Sob essa perspectiva, Kunreuther, comentado por Carvalho (ibid), relata 

que “trabalhadores mais jovens parecem não ser tão fiéis às empresas nas quais 

trabalham, enquanto que os mais velhos tendem a ficar em um lugar somente”. 

 

Apesar de tudo, os mais velhos acreditam que os jovens devem estudar e 

ser mais persistentes, porque eles têm toda uma vida pela frente, têm mais 

oportunidades e precisam fazer a vida hoje, em termos financeiros, para ter uma 

vida confortável amanhã. 
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Jovem pra mim é o momento... de conseguir as coisas. Apesar de as coisas estarem 
difíceis, o momento é de prever alguma coisa para o futuro... Tipo assim 
economizar, tentar comprar alguma coisa que vai me favorecer depois. Uma casa, 
um automóvel... Como me preparar também, como estudar... (JAR, 27 anos) 
 
Que ele precisa trabalhar e lutar para conseguir chegar até o lugar aonde a gente 
chegou... passando por várias dificuldades, só Deus ...(NMJ, 62 anos) 
 
Estudar para ter uma profissão razoável, segurar com unhas e dentes e se dedicar, 
se aprimorar...(FRN, 60 anos) 

 
 

De todos os conselhos dados aos jovens, um depoimento trouxe um ditado 

marcante, passado pelo pai, e que representa a importância de se ter objetivos na 

vida, objetivos que podem ser entendidos como projetos de vida, e que nortearão 

o sentido da existência do indivíduo. 

 
Tem um ditado que o meu pai falava muito pra gente, e que eu tenho sempre na 
minha cabeça: Era um viajante, viajando, e ele não tinha nada pra comer só uma 
banana pra comer. ‘Nossa, vou viajar o dia todinho e vou passar fome’. Foi 
apertando, apertando, ele comeu a banana e jogou a casca. Veio outro que vinha 
atrás, que não tinha banana, pegou a casca e comeu a casca. O outro estava pior 
que ele. Por isso, a gente tem que olhar pra trás pra ver como está a situação. 
Quem tem um objetivo pra frente, na vida, consegue. (AQS, 56 anos) 

 

 Sobre prováveis limitações dos idosos, o sr. Daniel menciona uma certa 

dificuldade para assimilar informações novas. Essa percepção é confirmada 

pelos estudos de Robbins, comentado por Carvalho (ibid:5), sobre a temática  de 

comportamento organizacional, onde se observa que “os trabalhadores mais 

velhos são também julgados como pouco flexíveis e resistentes a novas 

tecnologias ...”. 

 

 No entanto, a dificuldade de aceitar o “novo” não deve ser imputado ao 

idoso, pois as pessoas em qualquer idade resistem naturalmente às mudanças, ao 

que é novo. 
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Ele resiste a uma Internet, ele não gosta muito de computador, ele não é dado a 
aberturas. Dificilmente o idoso aceita uma nova tecnologia, dificilmente o idoso 
aceita mudanças, quando ele não as conhece muito, então ele resiste. E isso não faz 
parte do idoso, isso faz parte do ser humano. A gente não pode imputar isso ao 
idoso. A pessoa depois de uma certa idade, ela já resiste a mudanças. Ele não 
resiste só a mudanças, é mais amplo, ele se agarra aos seus paradigmas e não aceita 
os novos. O dia que você encontrar um idoso que aceite quebrar paradigmas, então 
este é um homem ideal.  
 

Além disso, Lewis & McLaverty, comentado por Carvalho (ibid), dão conta 

de que muitos trabalhadores da terceira idade desejam aprender coisas novas e 

desenvolver outras habilidades. Talvez o que falte nas empresas seja esse 

incentivo que a Festiva dá para os seus empregados mais velhos, 

 

Elas [pessoas idosas] gostam de se sentir importantes com outras tarefas, é uma 
coisa engraçada, porque às vezes elas se sentem como se tivessem sido relegadas 
a um canto, ‘que eu só sirvo pra aquilo’. Elas se sentem muito bem, quando elas 
são requisitadas para aquilo e também para outras coisas que são mais ou menos 
congêneres... Elas gostam de novos desafios, eu acho que o grande fator 
rejuvenescedor é esse, é você estar colocando novos desafios ou novas tarefas que 
fazendo elas entenderem que elas não servem só para aquilo. Servem para aquilo 
e para mais outras coisas. Que elas são úteis. Que elas estão inseridas num 
contexto. 
 

Entre prós e contras, o fato é que a Festiva reconhece a contribuição que 

esse funcionário mais maduro pode trazer ao seu dia-a-dia, seja apontando o que 

deve ser melhorado nos processos, seja repassando experiência para os colegas 

mais jovens. 
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II – Visão dos funcionários 
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No período de novembro de 2004 a fevereiro de 2005, foram realizadas 20 

entrevistas no chão-de-fábrica da Festiva com 19 funcionários da área de 

produção e um da área comercial, sendo 14 mulheres e 6 homens,  como segue: 

 

Tabela 2 – Lista dos entrevistados da Festiva 
Entrevistado Sexo Idade Cargo 

FMS F 19 Embaladeira 
SOS F 19 Embaladeira 
RCS M 20 Auxiliar de produção 
NRN F 22 Embaladeira 
LAC F 25 Embaladeira 
JAR M 27 Operador de máquina de rechear 
FOB F 30 Embaladeira 
JFS F 36 Operadora de máquina de embalar 
RSP F 39 Embaladeira 
DLS F 40 Controle de qualidade 
MAS F 43 Embaladeira 
EM F 44 Operadora de máquina de embalar 

MCA F 45 Operadora de máquina de embalar 
MCR F 47 Auxiliar de dosemetria 
AQS M 56 Supervisor de produção 
ORD M 55 Masseiro 
MAG F 56 Embaladeira 
FRN M 60 Forneiro 
NMJ F 62 Embaladeira 
RFC M 63 Diretor comercial 

TOTAL DE  ENTREVISTADOS 20   
 

 

 Os primeiros a serem entrevistados na Festiva foram os funcionários com 

60 anos ou mais de idade, por representarem a faixa etária considerada como 

idosa neste estudo, conforme critérios estabelecidos pela OMS e comentados na 

apresentação deste trabalho.  

 

Os três funcionários idosos da Festiva foram identificados a partir de lista 

fornecida pelo setor de cargos e salários da empresa e comunicada pela 

responsável do setor de recursos humanos da empresa, sendo que a pesquisadora 
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não teve contato com tal lista. Dois deles trabalham na área de produção e um na 

área comercial. 
 

Tendo em vista que a expectativa da pesquisadora era entrevistar mais 

funcionários idosos na Festiva, no dia 9 de novembro de 2004, foi solicitada a 

informação, por e-mail, sobre o total de funcionários da empresa por faixa etária 

e o montante de empregados alocados na área de produção. A resposta apontou 

que mais de 72% do contingente de 344 funcionários da empresa estava alocado 

na produção, por isso decidiu-se entrevistar os funcionários não-idosos da área 

de produção para direcionar melhor o estudo.  

 

Para tanto, era necessário definir também o quantitativo por faixa etária, e 

o número três serviu de referência mínima, tendo em vista ser este o número da 

amostra de funcionários acima de 60 anos. Contudo, nas faixas 2 e 4, foram 

entrevistadas quatro pessoas, por indicação do encarregado de turno, para suprir 

a ausência de funcionários nas datas das entrevistas. Houve um cuidado por 

parte da empresa para não frustrar a pesquisadora em suas visitas, acolhimento 

este que foi retribuído com a introdução de mais duas pessoas no rol de 

entrevistados, totalizando 20 pesquisados, conforme apresentado na Tabela 3. 
 

   Tabela 3 – Distribuição por faixa etária 
 

Faixa etária 
Idade 

Quantidade de 
entrevistas 

1 Até 20 anos 3 
2 De 21 a 30 anos 4 
3 De 31 a 40 anos 3 
4 De 41 a 50 anos 4 
5 De 51 a 59 anos 3 
6 Acima de 60 anos 3 

 TOTAL DE ENTREVISTAS 
A SEREM EFETUADAS 

 
20 
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Note-se que dos 20 entrevistados,  temos 11 pessoas com 40 anos ou mais 

de idade trabalhando na Festiva, o que confirma a política de contratação e a 

manutenção de profissionais mais maduros no quadro funcional da empresa. Em 

outras palavras, 55% da amostra pesquisada na Festiva é composta por pessoas 

consideradas “velhas” pelo mercado de trabalho, tendo em vista que a idade 

cronológica de descarte do profissional gira em torno dos 40 anos de idade.  

 

Esse número aumenta ainda mais se consideramos a menção do sr. Daniel 

pela contratação recente de mais três funcionários com mais de 50 anos de 

idade, 

 
Na  verdade, você colocou aí 60, mas nós tivemos a entrada de mais três 
funcionários na faixa dos 56, 57. Nós temos hoje o nosso superintendente, um 
homem com 57, 58 anos. Nós temos o diretor comercial com mais de 60 anos...  
principalmente na área comercial contratam-se mais jovens. Mais uma vez, fala 
mais alto a experiência. 

 

Dando continuidade à fase de coleta de dados, a pesquisadora agendou as 

entrevistas por turno com o supervisor de produção, tendo em vista que a 

empresa cederia o empregado para a pesquisa durante o seu expediente. 

 

Nos dias previamente agendados, a pesquisadora informou a chefia de 

produção do  turno sobre as cotas a serem cumpridas por faixa etária, e esta se 

encarregou de definir de qual setor seria retirado o depoente. O encarregado de 

turno também perguntou previamente ao escolhido sobre a sua  disposição para 

participar do estudo. Os critérios de escolha dos entrevistados, então, foram 

baseados na disponibilidade do setor de produção no momento da entrevista e na 

disposição da pessoa em ser entrevistada. Isso reforça o fato de algumas faixas 

etárias comportarem 4 pesquisados. Todos os pesquisados assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido constante no Apêndice I.  
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Interessante mencionar que na fase final das entrevistas, houve casos de  

recusa de participação da entrevista, pois a pesquisadora, para cumprir as cotas 

por faixa etária, passou a sugerir alguns nomes de funcionários ao encarregado 

como preferenciais para a aplicação da entrevista. Esses nomes surgiram a partir 

das respostas dos demais colegas à questão: quem é velho na Festiva? 

Justamente aqueles que tinham mais de 50 anos, portanto pertencentes à faixa 

etária 5 (de 51 a 59 anos),  foram apontados pelos demais entrevistados como os 

mais “velhos” da Festiva, além dos dois entrevistados na fase inicial. Das cinco 

pessoas mencionadas nas entrevistas anteriores, duas delas não quiseram 

participar, por motivo ignorado, conforme relato da chefia, uma ausentou-se 

dois dias seguidos por motivo de óbito em família, e duas aceitaram o convite. 

 

Efetuando um balanço preliminar dos trabalhos, conclui-se que a meta 

inicial de 18 entrevistas no chão-de-fábrica não só foi superada como houve um 

excedente de 2 entrevistas, totalizando 20 entrevistas. 

 
3.6 - Metodologia de aplicação das entrevistas 

 

No turno da manhã, as entrevistas foram realizadas nas salas de treinamento 

ou de laboratório, a que estivesse desocupada. À noite, foi utilizada a sala de 

segurança do trabalho. Todas as salas estão localizadas próximo à área de 

produção. 

 

A duração média das entrevistas foi de 50 minutos. Após definir qual 

funcionário seria entrevistado, o encarregado de turno encaminhava o(a) 

funcionário(a) para a sala onde se encontrava a pesquisadora. Cada pesquisado 

foi orientado individualmente sobre o objetivo do trabalho e esclarecido sobre a 
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inexistência de vínculo empregatício entre a pesquisadora e a empresa. Após as 

apresentações preliminares, foi colhida assinatura de prévia autorização do 

entrevistado no formulário constante no Apêndice I. 

 

Para cada público pesquisado foi utilizado um questionário específico. Os 

funcionários idosos responderam o questionário constante no Apêndice III. O 

proprietário da empresa, o último a ser entrevistado, respondeu o questionário 

do Apêndice II. Para os demais, foi utilizado o formulário do Apêndice IV.  

 

As entrevistas iniciaram com 20 (formulário do Apêndice IV) a 23 

(formulário do Apêndice III) perguntas fechadas para qualificar o pesquisado,  

sem a necessidade de gravação ou de filmagem.  

 

Dando continuidade à pesquisa, e para registrar as respostas das 8 a 11 

perguntas abertas, conforme o questionário, foi acionada a filmadora para gravar 

as expressões e as falas do entrevistado, o que facilitou deveras o trabalho de 

transcrição da pesquisadora.  

 

O questionário aplicado ao proprietário da Festiva contém 26 perguntas 

fechadas e 9 perguntas abertas, pois foram levantados dados da empresa e 

também pessoais. O sr. Daniel Cohen foi entrevistado no dia 10 de março de 

2005, e a pesquisa durou aproximadamente 1h20min.  
 

Além do questionário específico para cada sujeito desta pesquisa, foram 

feitas anotações no diário de campo das impressões do ambiente, do estado 

emocional do pesquisado e outras informações consideradas relevantes para a 

análise da pesquisa. 

 

 75



 

Existiu um intervalo entre o início e o término da aplicação das 

entrevistas, pois uma parcela dos funcionários da área de produção gozaram 

férias nos meses de dezembro de 2004 e outra em janeiro de 2005, sendo 

necessária a interrupção dos trabalhos de pesquisa nesse período.  

 
3.7 - Perfil do chão-de-fábrica 

 
 
No chão-de-fábrica da Festiva foram efetuadas 20 entrevistas abertas entre 

os  meses de novembro de 2004 e fevereiro de 2005, com 7 funcionários do 

turno da manhã, 6 da tarde, 6 da noite e um diretor comercial. 

 

Segundo informações do setor de cargos e salários da empresa, que 

coincide com o “feeling” do supervisor de produção, aproximadamente 70% dos 

funcionários alocados no setor de produção pertencem ao sexo feminino. Para a 

pesquisa, procurou-se convidar homens e mulheres na mesma proporção. 

Contudo, devido à necessidade de os entrevistados serem substituídos por outros 

funcionários durante o período da entrevista, e em não havendo quantidade 

suficiente de pessoas do sexo masculino, a escolha recaiu sobre as funcionárias, 

em maior número. Ressalte-se que os funcionários entrevistados foram 

convidados para a pesquisa pelo próprio encarregado (ou encarregada) de turno,  

respeitando-se o direito de recusa de alguns casos. Justifica-se, assim, o 

percentual de 30% de entrevistados masculinos, conforme demonstrado na 

Tabela 4. 

Tabela 4 – Distribuição por gênero 

Quantidade de  
entrevistados 

Sexo % 

06 Masculino 30% 
14 Feminino 70% 

Total = 20  100% 
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 No que se refere à religião, a maioria (17) é católica, sendo quatro 

católicos praticantes, e três entrevistadas são evangélicas praticantes, conforme 

demonstrado na Tabela 5. 

Tabela 5  – Distribuição por religião  
Religião  Quantidade de  

entrevistados  
% 

Católica praticante 05 25% 
Católica não-praticante 12 60% 
Evangélica praticante 3 15% 

TOTAL 20 100% 
 

 Nota-se que a variável religião parece influenciar os valores pessoais, 

sendo este aspecto abordado no item de voluntariado mais adiante. 
 
 
 Houve coincidência entre a proporção de funcionários entrevistados com 

2º. Grau (completo ou incompleto) e com 1º. Grau (completo ou incompleto), 

como se pode ver na Tabela 6. 

 

   Tabela 6 – Distribuição por nível de escolaridade 
 

Nível escolaridade Quantidade de 
entrevistados 

% 
 

2º. Grau completo 09 45% 
2º. Grau incompleto 01 5% 
1º. Grau completo 03 15% 
1º. Grau incompleto 07 35% 

TOTAL 20 100% 
 

Observa-se que os entrevistados das faixas etárias 1 e 2 possuem o 2º. 

Grau completo e foram contratados há cerca de um ano. A empresa tem exigido 

o 1º. Grau completo como pré-requisito para os cargos na área de produção e os 

candidatos têm apresentado anos de estudos além do exigido. Anteriormente, 
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não era exigida escolaridade mínima, por isso prevalece o 1º. Grau incompleto 

entre os funcionários mais antigos, como se pode notar na Tabela 7. 

 
Tabela 7 – Distribuição por anos de escolaridade e tempo de serviço na Festiva 
 

 
 

 
Idade 

 
Nível escolaridade  

Tempo de 
serviço na 

Festiva 

 
Cargo 

FMS 19 2º. Grau incompleto (2º ano) 1 ano Embaladeira 
SOS 19 2º. Grau 1 ano Embaladeira 
RCS 20 2º. Grau 6 meses Auxiliar de produção 
NRN 22 2º. Grau 1 ano Embaladeira 
LAC 25 2º. Grau 10 meses Embaladeira 
JAR 27 2o. grau (magistério) 7 anos Operador de máquina de rechear 
FOB 30 1º. Grau 10 meses Embaladeira 
JFS 36 2º grau 7 anos Operadora de máquina de embalar 
RSP 39 1º grau incompleto (7ª. Série) 7 anos Embaladeira 
DLS 40 2o.grau (magistério) 7 anos Controle de qualidade 
MAS 43 2º. Grau (técnico contabilidade) 11 meses Embaladeira 
EM 44 1º grau 7 anos Operadora de máquina de embalar 
MCA 45 1º grau incompleto (4ª. Série) 7 anos Operadora de máquina de embalar 
MCR 47 1º. grau 7 anos Auxiliar de dosemetria 
ORD 55 1º grau incompleto (4ª. Série) 7 anos e meio Masseiro 
AQS 56 1º grau incompleto (7ª. Série) 7 anos Supervisor de produção 
MAG 56 1º grau incompleto (2ª. Série) 6 anos e meio Embaladeira 
FRN 60 1º grau incompleto (4ª. Série) 7 anos Forneiro 
NMJ 62 1º grau incompleto (4ª. Série) 7 anos Embaladeira 
RFC 63 2º grau 7 meses Diretor comercial 

 
 

Os entrevistados têm consciência de que o baixo nível de escolaridade  

representa um entrave para a mudança de profissão, para a mudança de 

emprego, ou mesmo para assumir outras tarefas dentro da própria Festiva cujo 

pré-requisito seja mais anos de estudo. 

 

Se, por um lado, as pessoas estão conscientes da importância da educação 

na sua carreira profissional, nas pesquisas percebe-se que elas pouco fazem para 

mudar este status quo. Há, inclusive, um traço de resignação de alguns diante da 

situação: quem é velho, não quer estudar, pois sente que o seu tempo já passou, 

ou que o trabalho desenvolvido na fábrica não é para “jovem estudado”.  
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Ah, eu acho que isto está bom, porque eu não tenho estudo e a gente não pode 
escolher nada. Para esta idade e este pouco estudo que tenho, acho que está bom. 
(NMJ, 62 anos) 
Bom, eu tenho pouco estudo, né. E eu acho que para outras áreas exige mais 
estudo. Mas se eu tiver uma oportunidade, porque não encarar? Quem que não 
quer um cargo melhor, e ganhar melhor?  Todo mundo sonha, né. (EM, 44 anos) 
 
... a geração mais nova, com segundo grau, não agüenta e não quer fazer força, 
carregar massa pesada, fazer as máquinas funcionar, vai trabalhar por dois ou três 
meses, não dá conta e pensa que é melhor sair. O nosso serviço não é para pessoas 
estudadas. (FRN, 60 anos) 
 
 
Embora o número de pessoas sem trabalho seja mais elevado dentre as que 

têm menos escolaridade, para Correia (2000:15), os poucos cargos que são 

ofertados pelas empresas, principalmente na indústria, são caracterizados pela 

sua baixa qualificação e remuneração, e estão sendo assumidos por pessoas com 

nível de escolaridade acima do necessário para o cargo. Este fenômeno está 

ocorrendo na Festiva. 

 

 Para fins ilustrativos, e tendo em vista que a temática do trabalho não 

contempla uma análise de níveis salariais, a Tabela 8 apresenta as faixas 

salariais por cargo considerando-se a base salarial remunerada no mês de Março 

de 2005, em moeda corrente (R$ - Reais), conforme informação oral do 

supervisor de produção: 

 

 79



 

Tabela 8 – Faixas salariais por cargo 
 

Cargos na Festiva (em março de 2005) 
Faixas salariais 

(valores em média –  
ordem crescente) 

Embaladeira R$411,00 
Operadora de máquina de embalagem R$470,00 
Auxiliar de dosemetria R$550,00 
Controle de qualidade (apontador) substitui o encarregado de turno R$550,00 
Auxiliar de produção R$411,00 
Masseiro R$600,00 
Operador de máquina de recheadeira R$820,00 
Forneiro R$820,00 
Encarregado de turno R$1.350,00 
Supervisor de produção R$3.200,00 
Diretor comercial R$6.000,00 + comissão 

 

 Quanto às ocupações anteriores desempenhadas pelos entrevistados, as 

respostas demonstram que a grande maioria vem desempenhando tarefas de 

baixa qualificação desde a tenra idade. Foram citadas as idades de 7 a 14 anos  

como iniciais para a vida do trabalho informal, sem registro em carteira de 

trabalho, independentemente do sexo, e geralmente na roça, com a família, ou 

em casas de família para cumprir serviços domésticos. Os que iniciaram o 

trabalho já na adolescência, na faixa de idade compreendida dos 15 aos 19 anos, 

normalmente desempenharam serviços domésticos em casa de família, como se 

pode observar na Tabela 9 adiante. 

 

 Comparando, então, os dados da Tabela 7 (anos de escolaridade) com os da 

Tabela 9 (ocupação), pode-se dizer que quando a pessoa inicia sua vida laboral 

muito cedo, dificilmente ela consegue conciliar a vida escolar com a vida 

profissional e ocorre o abandono da escola. Sua formação educacional, então, 

fica prejudicada e torna-se um entrave para o desempenho de outras funções que 

exijam mais anos de estudo. 
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Tabela 9 - Ocupação atual e anterior 
  

Sex
o 

 
Idade 

 
Cargo atual 

Com 
quantos 

anos 
começou a 
trabalhar? 

 
Registrado? 

 
Ocupações anteriores 

FMS F 19 Embaladeira 15 anos Não (serviços domésticos) Encarte de jornal (Diário de S.Paulo) 
SOS F 19 Embaladeira 18 anos Não Vendedora de loja de armarinhos e roupas 
RCS M 20 Aux. de  produção 19 anos Sim (Festiva) Festiva é o seu primeiro emprego 
NRN F 22 Embaladeira 14 anos Não Aux. de montagem em fábrica de batom, 

selecionadora de notícias empresariais 
(“clipping” de jornais), operadora de caixa no 
Atacadão 

LAC F 25 Embaladeira 16 anos Não (serviços domésticos) Copeira (firma terceirizada), balconista de 
lanchonete 

JAR M 27 Operador de 
máquina  de 
rechear 

12 anos Não (roça com a família) Aux. de pedreiro, aux. de eletricista, aux. de 
produção na seladora de caixa de papelão, op. 
máquina de conservante de alimentos 
(empresa química) e matéria-prima para 
plástico (neuganox) 

FOB F 30 Embaladeira 12 anos Não (roça com a família) Fabricação de telhas (olaria), balconista de 
doçaria, operadora de caixa em supermercado, 
serviços gerais e operadora de máquina de 
embalar óleo. 

JFS F 36 Operadora de 
máquina de 
embalar 

18 anos sim Auxiliar de montagem de pratos quentes 
(catering) no aeroporto de Cumbica, 
embaladeira no setor de expedição de 
confecção, auxiliar de fabricação de registro 
de água e gás, auxiliar na gráfica 
Melhoramentos 

RSP F 39 Embaladeira 25 anos Não (ajudava família no 
bar do pai) 

Operadora de máquina de embalar 

DLS F 40 Controle de 
qualidade  

15 anos Sim (professora de 
primário) 

Professora primária, auxiliar de produção na 
Festiva 

MAS F 43 Embaladeira 18 anos sim Auxiliar de produção e encarregada em fábrica 
de embalagem promocional, auxiliar de 
montagem de vara de pescar 

EM F 44 Op máq. embalar 14 anos  Não (roça com família) Costureira, lavradora 
MCA F 45 Operadora de 

máquina de 
embalar 

10 anos Não (serviços domésticos) Auxiliar de fiação em tecelagem, ajudante de 
acondicionamento de produtos e operadora de 
máquina de embalar (Petybon), operadora de 
máquina injetora para capa e base de CD 

MCR F 47 Auxiliar de 
dosemetria 

13 anos Não (serviços domésticos) Operadora de máquina de embalar (fábrica de 
biscoitos Matarazzo) 

AQS M 56 Supervisor de 
produção 

10 anos Não (roça com a família) Ajudante e aux. de produção, operador de 
máquinas em indústrias de fabricação de 
macarrão (Fábrica Romanini - filial da Adria e 
Petybon macarrão), biscoitos (Petybon, 
Tostines, Moinho Progresso, Grupo J Macedo 
– fábrica Águia, Santa Marta Biscoitos) e 
telhas 

ORD M 55 Masseiro 7 anos Não (roça com a família) Ajudante de pedreiro, encarregado de frente de 
trabalho na prefeitura, professor de Mobral, 
lavrador, auxiliar de masseiro na fábrica de 
biscoitos Águia 

MAG F 56 Embaladeira 20 anos Não (serviços domésticos) Doméstica, faxineira (prestadora de serviços) 
FRN M 60 Forneiro 13 anos Não (roça com a família) Ajudante de produção (carregador de massa), 

operador de laminador (moldador de massa), 
operador de forno na Petybon e operador de 
forno na Parmalat/ Petybon 

NMJ F 62 Embaladeira 13 anos Não (roça com a família) Serviços gerais em metalúrgica, ajudante geral 
na fábrica de biscoitos Águia, embaladeira na 
fábrica de biscoitos Parmalat 

RFC M 63 Diretor comercial 18 anos sim Gerente nacional de vendas de indústria de 
balas e doces Cory, gerente nacional de vendas 
de fábrica de vidros cerâmicos especiais, 
gerente nacional de vendas de pilhas 
(Microlite) 
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 Um dado interessante que aparece nas ocupações anteriores e que confirma 

a política de contratação de profissionais mais maduros e experientes da Festiva, 

é a existência de sete funcionários na área de produção, com mais de 40 anos e 7 

anos de empresa em média, que passaram por outros ambientes fabris antes da 

Festiva. Eles vieram de empresas concorrentes do ramo de fabricação de 

biscoitos (Petybon, Tostines, Parmalat, Santa Marta, Matarazzo, Moinho 

Progresso, Águia do Grupo J Macedo), e outras indústrias congêneres, tais como 

fábricas de macarrão (Petybon, fábrica Romanini – filial da Adria), indústria de 

balas e doces (Cory), como trouxe a Tabela 9. 

 

 Outro dado significativo é o número de mães solteiras e descasadas, 

separadas e divorciadas, entre os funcionários entrevistados. São sete 

funcionárias que assumem as próprias despesas, sem a ajuda de terceiros, sendo 

chefes de família. A tabela 10 traz o estado civil e a quantidade de filhos de cada 

um dos entrevistados. 

Tabela 10 – Distribuição por estado civil e quantidade de filhos 
Entrevistado Sexo Idade Estado civil Quantidade de filhos 

FMS F 19 Solteira s/f 
SOS F 19 Solteira s/f 
RCS M 20 Solteiro s/f 
LAC F 25 Casada s/f 
NRN F 22 Solteira s/f 
JAR M 27 Solteiro s/f 
FOB F 30 Separada 1 filha com 5 anos 
JFS F 36 Solteira 1 filha com 5 anos 
RSP F 39 Casada s/f 
DLS F 40 Solteira 1 filho de 16 anos 
MAS F 43 Divorciada 2 filhos (o menor com 16 anos) 
MCA F 45 casada 1 filho com 11 anos 
EM F 44 separada 1 filho adolescente 

MCR F 47 solteira 1 filho com 21 anos 
AQS M 56 casado 4 filhos (o menor com 16 anos) 
ORD M 55 Casado 4 filhos maiores 
MAG F 56 separada 3 filhas maiores 
FRN M 60 casado 5 filhos (solteiro com 23 anos) 
NMJ F 62 solteira s/f 
RFC M 63 casado Dois filhos 
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 Por serem chefes de família, essas mulheres até sonham em voltar a 

estudar, mas não o fazem pois as condições financeiras são desfavoráveis. 

Então, elas tentam compensar esse sonho priorizando um “bom estudo para os 

seus filhos” e acabam postergando o seu desejo, o que colabora para a 

manutenção do status quo, num círculo vicioso em que se não estudam, não 

conseguem assumir funções que são melhor remuneradas. 
 

3.8 - Tarefas desempenhadas 
 

 A questão “como você descreve o setor em que está trabalhando na 

Festiva?” aplicada nas entrevistas mostra as tarefas desempenhadas pelo 

entrevistado e a percepção de que o seu serviço não tem sentido isoladamente, 

mas deve ser complementado pelo trabalho do colega, objetivando o bom 

andamento do setor de produção.  

 

 Para efeito de comparação, transcrevem-se abaixo dois trechos de relatos 

(1 e 2) proferidos por empregados idosos e com mais de 7 anos de empresa, e 

em seguida mais dois relatos (3 e 4) de funcionários não-idosos: 
 
Relato 1 da embaladeira NMJ (62 anos, 7 anos de Festiva) 
 

A massa do biscoito é feita aqui embaixo na masseira, com o masseiro, o 
preparador, em um carrinho. Daí leva para a máquina bater na batedeira, depois 
leva para a parte do forno. Lá tem o tombador, que tomba a massa para vir para a 
lona. Daí a massa passa e tem o rolo que vai cortando o formato do biscoito. Daí 
vai para o forno e, depois de estar assado, passa na recheadeira, e segue na 
geladeira para chegar geladinho o creme lá embaixo e vai embalar lá embaixo 
onde tem as máquinas de embalar.  

 
Relato 2 do operador de forno FRN (60 anos, 7 anos de Festiva) 
 

Comecei como ajudante de produção, na massa, e depois como laminador de 
massa, cortando o biscoito do tamanho. Muita gente confunde laminador com 
moldadeira. A moldadeira é aquele rolo, aquele cilindro que passa a massa e vai 
moldando a "moedinha". Você pega uma massa, tipo chiclete quase, que sai do 
"pet", funil lá embaixo, sai do "pet" e vai para o laminador e vai passando numa 
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determinada quantidade de cilindros, cada cilindro trabalha com uma espessura da 
massa. A primeira é grossa, a segunda você afina mais um pouco, a terceira você 
afina mais um pouquinho até chegar nessa medida de 2 folhas que você vai pesar, 
que dá o peso que é merecido lá na frente... então você vai laminar essa massa 
todinha e a dobradeira vai dobrando ela certinha, a dobradeira tem que deixar a 
massa cair no cilindro. Daí, cai no estampo de batida, onde a massa cai. A lona 
gira normalmente e a massa acompanhando. O estampo corta. Cada vez que ele 
levanta, é duas carreiras de biscoito cortado. Tem a lona que é para retornar o 
retalho e o biscoito vai cair no forno que é para assar... Nas paredes têm os 
termômetros que controlam se você quer mais calor, ou menos calor na saída, 
porque o biscoito não é assado de uma vez. Só cada setor do forno, que a gente 
trata de zona, é um tipo de temperatura. A esteira é quente, é aquecida direto, por 
isso a gente tem que ligar o forno uns quarenta minutos antes de o biscoito entrar 
nele. E tem comando para a gente controlar. Se está "branquinho" a gente dá uns 
graus para aumentar o calor, dez graus, ou cinqüenta ou menos; ou, então, se está 
"moreninho", você diminui, até acertar... porque o biscoito não pára, é como água 
na canaleta. E o forno é giratório, não é aquele forno que você põe uma travessa lá. 
Se o calor não estiver controlado, vai acontecer duas coisas: ou ele vai sair cru, 
branco, ou ele vai queimar. Então você tem que controlar de ponta a ponta. Nós 
temos visor lá, tem duas janelinhas no forno, eu abro lá, acendo a luz, vejo como 
está o biscoito, vejo a grossura; daí no meio, o biscoito está bem inchadinho. Daí 
quando o biscoito está pronto, eu só vou dar calor ou tirar, para ele dourar... e se 
ele sair grossão, nós temos uma esteira que vai controlar a grossura do biscoito, e 
eu tenho os medidores também, que eu vou medir o diâmetro, a espessura e peso 
né? Vou pesar. Quando ele toca no biscoito, ele passa a girar. Ele precisa afinar, 
senão ele vai dar problema na recheadeira. Só que não pode ser muito também, 
porque senão esfarela. Quando o biscoito está assando, ele é maciozinho, ele não é 
sequinho como está aqui. Ele pega as lonas, a parte do esfriamento. A parte do 
esfriamento é a mais longa que a parte do forno, porque você não pode colocar um 
ventilador nele, você não pode ficar com as portas abertas. Fábrica de biscoitos 
que eu conheço, que eu sou um cara meio "calejado", o setor de biscoito não pode 
ser ventilado, ele deve ser todo fechado.  

 

Relato 3 da embaladeira SOS (19 anos, 1 ano de Festiva) 
 
Eu sou embaladeira, trabalho na parte da embalagem do biscoito,  é um trabalho 
manual que a gente faz, mas tem um trabalho automático... Tem uma linha, a 
esteira, que as meninas trabalham com as mãos mesmo, pegam o biscoito da 
esteira e enchem a máquina para embalar. Eu sou embaladeira, mas exerço a 
função de operadora de máquina de embalar também. 
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Relato 4 do auxiliar de produção RCS (20 anos, 6 meses de Festiva) 
 
Eu cato a massa, e jogo ela no tombador, eu estou hoje na função de auxiliar de 
moldagem... eu carrego a massa e coloco numa máquina que modela os biscoitos 
para sair nas linhas de forno. 

 
 

Percebe-se que os depoimentos dos profissionais idosos são minuciosos  

no que se refere ao funcionamento das máquinas e ao processo de fabricação dos 

biscoitos. O idoso parece ter uma visão mais global e consciência da 

importância da tarefa que ele desempenha. Essa visão mais global do idoso 

deve-se ao fato de a pessoa se tornar mais seletiva e detalhista com o passar dos 

anos e ao aumento da sua capacidade de concentração (SESC, 2001:7). 

 

A pesquisadora confessa que não tinha idéia de como seria o processo de 

fabricação de biscoitos e ficou impressionada com a riqueza de detalhes contida 

nas respostas das diversas entrevistas. Os relatos ficaram povoando a 

imaginação até a visita ao chão-de-fábrica ocorrida na madrugada de 26 de 

fevereiro de 2005. A realidade, então, encontrou a imaginação e constatou-se  a 

verossimilhança das narrações. Essa visita foi importante para a confecção do 

fluxograma 1 apresentado no capítulo 3. 

 

Os não-idosos normalmente são mais superficiais em suas descrições, 

devendo ser estimulados a falar. Talvez ainda tenham uma visão 

predominantemente fragmentada decorrente de outros interesses da própria 

idade. Como já haviam sido coletados relatos de pessoas mais idosas sobre as 

tarefas desempenhadas na área de produção, não houve necessidade de explorar 

esses detalhes nas entrevistas dos mais jovens. 

 

 85



 

Pelas falas, constata-se que a grande maioria dos pesquisados parece 

gostar ou estar satisfeito com as tarefas desempenhadas, independentemente do 

tempo de trabalho na empresa. 

 
Essa intensidade de satisfação em relação às tarefas desempenhadas 

parece aumentar a partir da faixa etária dos 40 anos. Dos 20 entrevistados, 40%  

está satisfeita com o cargo atual, como se pode ver na Tabela 11 adiante, não 

pretendendo mudar de função, sendo que tal  satisfação predomina entre os 

pesquisados de 41 a 60 anos ou mais de idade. Um dado curioso é a percepção 

pelo próprio depoente de que ele detém um nível de escolaridade baixo, o que 

dificulta sobremaneira uma promoção dentro ou fora da Festiva. Somente uma 

pessoa (44 anos) preferiu não emitir a sua opinião sobre o assunto. E duas 

pretendem buscar novos desafios fora da Festiva. 

 

Tabela 11 – Desejo de ser promovido 
 

Nível de satisfação com o cargo atual 
Quantidade de  
entrevistados  

 
% 

Satisfeito 08 40% 
Desejo de promoção dentro da Festiva 09 45% 
Desejo de promoção fora da Festiva 02 10% 
Não quis responder 01 5% 

TOTAL 20 100% 

 

Quanto ao restante da amostra pesquisada, 45% deseja ser reconhecida 

pelas suas qualidades e habilidades e a promoção para outros cargos seria uma 

maneira de crescer na empresa. A Tabela 12 apresenta uma síntese das respostas 

coletadas  em relação à questão: “que trabalhos você gostaria de estar fazendo 

na Festiva?” 

 

 86



 

Tabela 12 – Motivos para mudar de cargo dentro da Festiva 
  

 
Sexo 

 
 

Idade 

 
 

Cargo atual 

Tempo de 
serviço na 

Festiva 

 
 

Cargo pretendido 

 
 

Motivo(s) 
FMS F 19 Embaladeira 1 ano Op máquina de embalar Financeiro 
SOS F 19 Embaladeira 1 ano Recepcionista Acha interessante 
RCS M 20 Auxiliar de produção 6 meses Não pretende Está satisfeito 
LAC F 25 Embaladeira 1 ano Qualquer cargo no escritório Acha interessante 
NRN F 22 Embaladeira 10 meses Não pretende Pretende trabalhar em outra empresa 
JAR M 27 Op. máquina de rechear 7 anos Sim, qualquer cargo na 

Festiva 
Crescer na empresa 

FOB F 30 Embaladeira 10 meses Não pretende Não respondeu 
JFS F 36 Op. máquina de 

embalar 
7 anos Sim, qualquer cargo na 

Festiva 
Financeiro, crescer 

RSP F 39 Embaladeira 7 anos Não pretende Gosta do que faz 
DLS F 40 Controle qualidade - 

substitui encarregado  
7 anos Não pretende dentro da 

Festiva 
Quer exercer outra profissão (magistério) 

MAS F 43 Embaladeira 11 meses Controle de qualidade 
(substituir o encarregado) 

Gosta de liderar 

EM F 44 Op. máq.  de embalar 7 anos Não quis responder Preferiu não falar 
MCA F 45 Op. máq. de embalar 7 anos Não pretende Gosta do que faz 
MCR F 47 Auxiliar de dosemetria 7 anos Não pretende Gosta do que faz 
AQS M 56 Supervisor produção 7 anos Não pretende Gosta do que faz 
ORD M 55 Masseiro 7 anos e 

meio 
Forneiro ou operador de 
máquina de rechear 

Crescer na empresa 

MAG F 56 Embaladeira 6 anos e 
meio 

Operadora de máquina de 
embalar 

Crescer na empresa 

FRN M 60 Forneiro 7 anos Não pretende Gosta do que faz 
NMJ F 62 Embaladeira 7 anos Não pretende Gosta do que faz 
RFC M 63 Diretor comercial 7 meses Área de logística Aprendizado 

 
 

Para a questão: “por que a Festiva contrata idosos?”, funcionários idosos e 

não-idosos responderam: 

 
(a)  a empresa contrata idosos porque reconhece valores, tais como, 

experiência, responsabilidade, cumprimento de horários, 
dedicação, ausência de preguiça. A indicação também é fator 
preponderante para a contratação de pessoas mais velhas para o 
quadro funcional da empresa; 

 
(b)  a empresa contrata idosos, pois é política da empresa. O sr. Daniel, 

presidente da empresa, é reconhecido pelos funcionários como 
uma pessoa boa, pois dá oportunidade de trabalho para os idosos, 
não só porque eles precisam trabalhar para o seu sustento, mas 
porque na cultura da empresa não há espaço para preconceito 
contra os velhos. 
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 Existe um sentimento de gratidão predominante nas respostas dos 

entrevistados jovens e idosos e que pode ser expresso pela frase "se a Festiva me 

quiser..., eu vou ficar trabalhando" (RSP, 39 anos), além de outros relatos.  

 
... Vou continuar trabalhando na Festiva, até quando eles quiserem. Não quero fazer 
horas extras todos os dias, pois já fiz muito na vida. Os mais jovens têm mais 
robustez para agüentar, quero mais sossego, não sou ganancioso, sempre convivi 
com aquilo que ganho. (FRN, 60 anos) 
 
[Vou continuar trabalhando] até quando Deus me der saúde. Enquanto a firma me 
querer aqui, eu vou trabalhando. Quando eu sair não sei, porque vontade de 
trabalhar eu vou ter, mas não sei se vão me pegar. (MAG, 56 anos) 
 
... Aqui dentro da Festiva continuar trabalhando até o dia que eles quiserem, né... 
(MCR, 47 anos) 

 

Houve, inclusive, uma fala de agradecimento ao presidente da Festiva, 

 
... o Daniel está de parabéns, por contratar as pessoas mais velhas. Olha, porque a 
gente sente mal, quando vai nos lugares procurar emprego e só pela sua idade você 
se sente jogada às traças mesmo. Então o Daniel...  a pessoa vem aqui e eles não 
olham a idade. Ele já pegou pessoa de 18 anos e também pessoas de 40, 50 anos. 
Então é uma parte muito importante da empresa que eu acho. (DLS, 40 anos) 

 
 

O supervisor de produção AQS (56 anos) também relata uma experiência 

com dois  funcionários que se aposentaram na Festiva, “eu tenho duas pessoas 

que já se aposentaram aqui comigo e que perguntaram: ‘eu me aposentei, você 

vai me mandar embora?’. Daí digo: ‘não, porque eu vou te mandar embora? 

Você continua”. 

  
 

Entretanto, para RFC (63 anos) o trabalho pode ser conveniente tanto para a 

empresa quanto para o profissional, "... enquanto eu me sentir útil, e a empresa 

sentir que sou útil para ela, estou disposto a continuar trabalhando". 
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Observa-se que 65% dos entrevistados citaram mais de uma razão que 

justificasse a contratação de idosos. A Tabela 13 apresenta a lista de razões 

relatadas e a quantidade de citações auferidas das entrevistas. 

 
Tabela 13 – Razões para contratar idosos (opinião dos funcionários) 
 

Razões para contratar idosos Quantidade de citações 
Oportunidade (política de contratação da empresa) 09 
Experiência 09 
Responsabilidade 07 
Indicação de terceiros 03 
Oportunidade (reconhecimento da chefia) 02 
Capacidade 02 
Mais trabalhador 01 
Atenção do idoso 01 
Persistência do idoso 01 

 
 
Do cruzamento das respostas dos funcionários e do dirigente da empresa, 

apura-se que a política de contratação da empresa e a experiência acumulada são 

as razões que obtiveram maior número de citações (9). 

 

O sr. Daniel, inclusive, explica que a oportunidade de trabalho representa 

para o idoso mais do que a necessidade de estar empregado, mas, sobretudo, o 

resgate da sua dignidade, o que faz com que ele “vista melhor a camisa da 

empresa”, 
 

... A verdade é que o idoso é um homem muito mal tratado pelo mundo hoje. 
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. É 
um pouco mais profundo, é o resgate da dignidade,  e isso não tem preço pra ele. 
Ou seja, é alguém reconhecer nele a experiência dele. Nós aqui reconhecemos a 
experiência dele...  
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Trechos dos relatos dos pesquisados também apontam outros motivos que 

complementariam as razões principais (grifos da pesquisadora): 

 
Olha, professora, eu, na minha opinião, acho que isso é uma experiência do chefe 
aí. É uma experiência do chefe, que é muito vivido, sabe o tipo de serviço e o 
funcionário... O seu Afonso. Eu acho que... não é desfazendo do jovem, que é mais 
informado, estudado, mas o pessoal idoso é mais atento ao serviço, é mais 
insistente ... Exatamente, não desiste e está sempre ali, atento. (ORD, 55 anos) 
 
... além da experiência, eu acho que os idosos são mais responsáveis, eu acho que 
também é por causa da “precisão” [necessidade], é um pai de família, então é 
assim, eles se dedicam mais... Uma pessoa de quarenta anos, tem uma família para 
cuidar. (JFS, 36 anos) 
 
o idoso é mais trabalhador que o jovem... São mais trabalhadores, porque os jovens 
são mais preguiçosos. (RSP, 39 anos) 
 
São mais responsável, mais trabalhadores... Acho que dá oportunidade para eles 
trabalharem. (MCR, 47 anos) 
 
Eu acho que primeiramente porque o sr. Daniel é uma pessoa humana, né. Ele não 
pensa só nele, ele dá oportunidade e ele pensa que os idosos também têm 
capacidade que o jovem. Tem muitos idosos que têm mais capacidade do que 
muitos jovens.(EM, 44 anos) 
 
Os idosos, eu acho que eles têm mais aquela responsabilidade. Encara as coisas 
com mais responsabilidade. Tem muitos jovens também. Mas principalmente à 
noite, porque você sair à noite pra trabalhar, e passar das 10 até às 7h da manha, é 
porque querem alguma coisa, né. Você não vai sair da sua casa pra ... Então, o 
problema dos idosos, é porque as firmas dão oportunidade. Porque você passando 
dos 25 anos, você não está mais achando serviço. E a Festiva é uma das empresas 
que eles dão oportunidade. Não olha idade, não olha se a pessoa já tem parente. E 
eu acho que isso é do Daniel, isso aí. Eles não olham parentes, aqui trabalha pai, 
aqui trabalha filho. E eles não têm esse preconceito que as empresas por aí têm. 
Uma empresa assim que dá oportunidade para pessoas idosas, eu acho muito 
importante. (DLS, 40 anos) 
 
Eu acredito que ... como é o Afonso que desempenha isso, ele sempre se preocupa 
com isso, e eu acredito que o Daniel também. Talvez ele não diga ‘olha, até 
determinada idade’, então o Afonso sempre pensa que as pessoas precisam 
trabalhar, então tem vaga, porque não pegar, entendeu? Então agora como o estudo 
é esse, então eles não fazem diferença, como é o caso de eles pegaram pessoas até 
mais velhas do que eu. Das últimas que entraram, tem pessoas mais velhas do que 
eu. (MCA, 45 anos) 
 

 90



 

Acho que tudo o que a gente faz, o idoso tem capacidade de fazer. Não tem 
diferença. Se ele tiver bem disposto, com a saúde boa,  e ele tiver a vontade de 
trabalhar, acho que não tem problema nenhum... Acho que não tem nada de mais, 
acho que eles dão a oportunidade. (SOS, 19 anos) 
 
Eu acho que as pessoas idosas são mais responsáveis, principalmente no meu 
horário, né, o jovem está saindo para passear e eu acho que é a oportunidade que 
nós temos. Lá fora, você sabe que este campo de trabalho está muito difícil, né. 
Tem assim um certo preconceito, tem muito jovem, a tecnologia está bastante 
avançada, tem uma série de coisas e é ótimo a Festiva dar esta oportunidade. Tem 
que dar porque tem muita pessoa idosa que tem capacidade para fazer aquilo que o 
jovem também faz, entendeu? (MAS, 43 anos)  
 
É por causa da responsabilidade que a pessoa mais velha tem. Não tem essa coisa 
de ficar faltando. Porque jovem geralmente não leva tão a sério o serviço, porque 
ali é uma área de produção, e não dá conta do serviço, tem que ser ágil, ser rápido. 
E as pessoas idosas são e não têm preguiça. (FOB, 30 anos) 
 
Para os dois, primeiro porque é uma oportunidade para eles. Segundo, porque é 
bom para a empresa, porque é um funcionário normal como os outros. (NRN, 22 
anos) 
 
Pela experiência do idoso, pois tem idoso que já passou por outras empresas e 
como a empresa é nova, o pessoal idoso tem experiência pra ensinar para o pessoal 
novo, pessoal de primeiro emprego. Ele ensina o mais jovem. (JAR, 27 anos) 

 
 

Nessas falas proferidas por trabalhadores das faixas etárias 1 a 5 (até 59 

anos) nota-se o predomínio de um sentimento de consideração do jovem para 

com o idoso. O idoso é visto com respeito e admiração pela sua experiência, 

pela sua responsabilidade e dedicação (cumpre horários, não falta), pela sua 

vontade de trabalhar (não tem preguiça, não faz “corpo mole”). 

 

Nesse sentido, Carvalho (ibid:7) refere-se à existência de trabalhos 

acadêmicos que abordam o comprometimento organizacional do funcionário 

mais velho, que se identifica com uma determinada empresa e com os seus 

objetivos, e deseja manter-se como membro da organização. Estudos de Cotton 

& Tuttle e de Robbins, mencionados por Carvalho (ibid), mostram que “quanto 

mais idoso é o trabalhador, menos propenso ele se torna a (1) adotar 
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comportamentos de absenteísmo, (2) abandonar voluntariamente o emprego e 

(3) demonstrar insatisfação no trabalho”. O comprometimento do idoso parece, 

portanto, em certos quesitos, superar o do mais jovem. 

 

Parece existir também um sentimento de orgulho quando o jovem 

reconhece no outro, o idoso, a perseverança de continuar trabalhando, às vezes 

até melhor do que os colegas mais jovens. 
 

 
... ela tem sessenta anos e não se troca por nenhuma menina nova que tem por aí. 
Ela tem muita coragem... Ela é brincalhona comigo e com a Lurdinha lá dentro... é 
jovem mesmo, ela tem vontade de trabalhar e vem todos os dias. (RSP, 39 anos)    
 
... eu tenho contato com pessoas mais velhas que dão de dois a um numa pessoa de 
vinte. (JFS, 36 anos) 
                
 

 Muitas vezes, o trabalhador idoso desempenha funções que o jovem não 

agüenta fazer ou não quer fazer, como aponta ORD (55 anos), 

 
Tem muitos serviços, muitas empresas aí que, se tirar o idoso, não funciona... na 
seção que eu trabalho se pega peso, né, se suja, então boa parte dos jovens não faz 
esse serviço. Se você vai trabalhar numa construção civil, você pega peso. Então, 
tem muito jovem que não vai enfrentar isso.  E tem muitas pessoas, que as 
empresas chamam de idoso, né, que agüenta serviço. 

 

Para a questão: “existem perspectivas de trabalho para o idoso dentro da 

Festiva?” houve unanimidade nas respostas: o idoso tem perspectivas de 

crescimento dentro da Festiva, ele tem as mesmas chances que o jovem, não só 

pela política adotada, mas pelo reconhecimento do potencial dos profissionais 

mais velhos pelo supervisor da área de produção.  

 
Apesar desse consenso, e considerando que, pela amostragem, prevalece o 

nível de 1º grau (completo ou incompleto) entre os entrevistados das faixas 

etárias 4 em diante (acima de 40 anos), as chances de promoção dentro da área 
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de produção devem depender mais da oportunidade a ser oferecida pela 

empresa, ou pela chefia, tendo em vista que, no momento, os pesquisados não 

estão dando continuidade aos estudos. Promoções para as demais áreas dentro da 

empresa, num primeiro momento, estariam em tese descartadas pela falta de 

estudo, como mencionado no trecho abaixo. 
 
Olha, pode até ser mas se a pessoa tiver um estudo a mais, aí sim, pode... é mas isso 
[o estudo] é para facilitar, porque sai uma menina da produção e vai para o 
controle; sai uma menina da produção e vai aqui para ser a secretária do César; sai 
uma menina da produção e vai emitir nota fiscal; sai uma menina da produção e 
diria que vai para a enfermaria; a menina que está na expedição, ela saiu da 
produção; é elas têm estudo. (MCA, 45 anos) 

 
 

Depreende-se, então, que oportunidade sem educação não é possível. E a 

maior parte dos entrevistados mencionou a importância da educação na vida de 

todos os profissionais, sejam eles jovens ou velhos, como segue: 

 
o sr. Afonso, ele quer dar chance para o pessoal que se esforça, que é mais antigo, 
que já trabalha ali dentro. Mas, às vezes, o idoso, ou a pessoa de trinta, quarenta 
anos, tem a dificuldade do estudo, né. Quando eles entraram aqui, eles não tinham 
estudo. Agora aqui eles estão fazendo Telecurso. Às vezes, o sr. Afonso quer dar 
uma chance, mas o pessoal não tem estudo. (JFS, 36 anos) 
 
Estudar para ter uma profissão razoável, segurar com unhas e dentes e se dedicar, 
se aprimorar...(FRN,60 anos) 
 
Bom, eu tenho pouco estudo, né. E eu acho que para outras áreas exige mais estudo. 
Mas se eu tiver uma oportunidade, porque não encarar?... Quero voltar a estudar, 
ainda quero mudar de profissão para melhor, ou em outro lugar. (EM, 44 anos) 
 
O jovem hoje precisa se preocupar bastante, estudar porque nós vemos muitas 
coisas aí, o país é muito atrasado e hoje mudou muito, de um tempo para cá as 
coisas mudaram muito. E se a pessoa não se auto-profissionalizar vai ficar mais 
difícil as coisas... É, estudar, pois você vai conhecer os seus direitos, você vai ter 
espaço, você pode exigir, pois sem estudo, você não pode exigir... sempre deve 
estar se atualizando porque senão ele fica para trás... (AQS, 56 anos) 

 
 

 93



 

Outro depoimento indica o caminho da educação para conservar o 

sentimento de inclusão social: 

 
... que estude sempre para se manter atualizado e jovem para sempre, através da 
educação, do aprimoramento que vai fazer com que a pessoa continue se sentindo 
jovem mesmo sendo idoso... porque se não estiver atento à evolução, ele será 
ultrapassado e aí sim será considerado velho. Porque velho é pior do que idoso. 
Idoso é apenas aquele que tem mais idade. Velho é aquele que está superado. 
'Velho' não é uma palavra apropriada para alguém que está em plenas faculdades 
mentais. (RFC, 63 anos) 
 
 
Muitas vezes a pessoa adia o sonho da educação, pois uma necessidade 

básica ainda não foi satisfeita, assunto esse a ser tratado adiante, como é o caso 

de JFS: 

 
É o meu sonho, não só a faculdade mas outros cursos. O problema é que eu estou 
construindo e eu não estou podendo fazer curso agora. O salário também não 
ajuda, enquanto eu não sair do aluguel não vai sobrar um pouquinho para eu poder 
fazer um curso. Então, ... no momento, ainda não está dando. (JFS, 36 anos) 
 
A dificuldade de acesso à escola pode ser um obstáculo para o retorno aos 

estudos, como se observa neste depoimento: 
 
Pretender, pretendo [voltar a estudar], mas não tem escola porque eu moro no 
Damasceno e lá em cima, não tem escola. Este ano mesmo saiu uma vaga para 
mim lá no Cantagalo, contra-mão, duas condução, para chegar uma hora da 
manhã... [o seu horário de trabalho é das 7h às 16h] (RSP, 39 anos) 
 

Contudo, há que se considerar o livre arbítrio das pessoas e a opção do não-

estudo, como apontam os trechos da seguinte fala: 

 
... E eu não tenho interesse em trabalhar em outro local... gosto deste setor, se surgir 
cargo de chefia, não quero. Para mim comandar não quero não, porque eu gosto de 
ser mandado, gosto de cumprir ordens, eu não gosto de estar falando com outras 
pessoas abaixo de mim, eu não gosto não... O nosso serviço não é para pessoas 
estudadas... (FRN, 60 anos) 
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Na nova Economia, além da intensa mecanização e automação do trabalho, 

que torna muitas funções obsoletas, há um processo ininterrupto de criação de 

conhecimento. Um dos paradigmas da gestão de pessoas nas empresas deve ser 

então a gestão do conhecimento por meio da aprendizagem permanente, que 

implica em trabalhadores aprendendo o tempo todo e em qualquer lugar. “Acaba, 

neste sentido, a cisão entre tempo de escola e tempo de trabalho profissional, 

entre Educação Escolar e Educação Corporativa”, menciona Costin (2002:A10). 

 

Tanto isso é verdade que, quando um profissional conclui sua graduação, 

muitas vezes os conhecimentos técnicos adquiridos na Universidade tornam-se 

obsoletos devido às novas técnicas que surgem, aos paradigmas antes aceitos e 

que passam a ser questionados, às idéias diferentes que aparecem. Isso explica a 

importância da educação continuada. 

 

Outrossim, não há que se excluir as organizações do processo de 

aprendizagem de seus funcionários. Elas podem manter um centro de produção 

de conhecimento e capacitação de seus empregados por meio de programas de 

reciclagem, ou mesmo  disponibilizar espaço físico e equipamentos para aulas de 

Telecurso, como é o caso da Festiva. 
 

O conceito da Festiva é você dar oportunidade para o funcionário crescer, a gente 
dá esse treinamento de produto, fornecedor, cliente... são boas práticas de operação, 
higiene, limpeza, qualidade total, conceito de cliente e fornecedor. O conceito 
nosso da Festiva é treinar a equipe, você coordena, o pessoal executa e te dá o 
resultado...  porque você contrata gente para “tocar” a fábrica e contrata chefe para 
administrar, você treina o pessoal com manual de boas práticas de fabricação, o 
pessoal fabrica e você só coordena... só tem eu como supervisor e eu tenho três 
encarregados que coordenam o pessoal da fábrica e só.... e a gente passa a visão pra 
eles que o cliente é quem predomina... a gente precisa saber o que o cliente quer, a 
necessidade dele, o que a gente precisa fazer para satisfazer esse cliente. (AQS, 56 
anos) 
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CAPÍTULO 4 
 
 

Quem é o “velho”  
no mercado  
de trabalho  
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Birren e Schroots, comentados por Neri (1995:28), observam que o 

envelhecimento é influenciado por fatores biológicos, sociais e psicológicos sob 

três prismas: (1) senescência – com o avanço da idade, aumenta a probabilidade 

da morte; (2) maturidade social – referente à aquisição de papéis sociais e de 

comportamento apropriados aos diversos grupos de idade; e (3) envelhecimento 

– processo de auto-regulação da personalidade que preside os processos 

anteriores. 

 

Já para Baltes, conforme Neri (idem:35), envelhecer é uma experiência 

heterogênea que depende de como cada indivíduo organiza sua existência, a 

partir de circunstâncias histórico-culturais, da incidência de diferentes patologias 

e da interação entre fatores genéticos e ambientais.  

 

Do mesmo modo, Monteiro (2000:56) observa que não há meios de 

determinar com exatidão a idade biológica dos seres humanos, porque os 

organismos vivos possuem um ritmo de pulsação desigual para pessoas 

diferentes. A idade biológica segue um ciclo biológico envolvendo etapas de 

evolução do ser humano e, portanto, não pode estar relacionada com a idade 

cronológica. 

 

 A idade cronológica, então, é um conceito neutro e numérico que objetiva a  

classificação formal, sendo relevante para questões burocráticas e legais, 

determinando a maioridade legal, a entrada no mercado de trabalho, o direito à 

aposentadoria. O problema da classificação, apontado por Monteiro (idem:56), é 

a rotulação dos indivíduos que interfere na vida cotidiana das pessoas, 

estabelecendo regras de conduta e comportamento tanto para jovens quanto para 

velhos. 

 97



 

 

Porém, há os anos vividos que dizem respeito ao sujeito que os vive. Ora, 

se consideramos que alguém nunca envelhece de modo idêntico a outra pessoa, 

isso significa que a idade cronológica não pode ser considerada um artifício 

delimitador do que se pode ou não fazer, pois “... é na cotidianidade da vida, 

naquilo que fazemos, que vivemos, no nosso trabalho, no horizonte do dia que 

terminou, no dia e na noite, é aí que se estabelece o contato com o tempo e, 

então, aprende-se a conhecer o seu curso” (MARTINS, 1998:17). 

 

Tentou-se, então, descobrir qual é o parâmetro etário vigente na sociedade 

brasileira no que se refere à idade em que se deve sair da cena do trabalho a 

partir das perguntas: “em que idade a pessoa é considerada  ‘velha’ pelo 

mercado de trabalho?” e “em que idade você acha que a pessoa é  ‘velha’ para 

trabalhar?”. 

 
Afinal, quem é velho para o trabalho? 
 
Quando questionados sobre a idade em que o profissional é considerado 

velho pelo mercado de trabalho, os entrevistados citaram números que variaram 

de 25 até os 50 anos, isso do ponto de vista da empresa que contrata. A idade 

dos 40 anos foi mencionada em seis entrevistas.  

 
Agora no momento as coisas dificultaram muito no Brasil. Antes, quem estava 
procurando emprego, 25 anos para eles já era considerado velho. 35 anos já é 
considerado velho. É, no mercado de trabalho está assim. (JFS, 36 anos) 
 
Ih, trinta anos já é velha, aí fora é assim, eles não pegam, tem muita firma que não 
pega, eles querem gente mais jovem, pelo menos eu vejo assim. (MCR, 47 anos) 
 
Professora, olha, eu conheço...  o mercado de trabalho hoje está chamando a pessoa 
de 40 anos velha, ‘ah, não, a empresa não pega mais porque é velho’... É, eu tenho 
visto sim. E para mim, não é porque eu tenho essa idade, mas pra mim eu tenho 
curiosidade de saber porque as empresas não está pegando as pessoas com mais de 
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45 anos, sendo que quem segura o peso, o peso do serviço é o idoso. Tem muitos 
serviços, muitas empresas aí que se tirar o idoso não funciona. (ORD, 55 anos) 

 
Eu acho que 35, 40, eles já estão recusando, se não for com a cara também, porque 
hoje não está dependendo só disso. Depende também da sorte da pessoa, entendeu? 
Porque tem muita gente que tem estudo, tem curso superior e está fazendo serviço 
que eu estou fazendo melhor. Vai influir em muitas qualidades da própria pessoa e 
aquilo que a empresa está exigindo. (MCA, 45 anos) 
 
Eu cheguei numa empresa e disse que estava desempregado e eles disseram que 
pegavam até os 25. E na época eu estava com 26 e a vaga era ajudante de produção 
em uma empresa de... telefonia celular... De uma maneira geral, acho que a partir 
dos 35, 40 anos. Aí já está fechando as portas. (JAR, 27 anos) 

 
 

O sr. Daniel Cohen, inclusive, menciona a idade de 45 anos condicionada 

ao cargo que se pretende exercer. Em outras palavras, essa idade varia de acordo 

com a oferta de vagas oferecidas pelas empresas, que tende a diminuir cada vez 

mais, e a demanda interessada, normalmente composta de jovens egressos da 

faculdade. O mercado de trabalho cria, então, mecanismos de seleção cada vez 

mais restritivos, 

 
... 45 anos. Hoje infelizmente, 45 anos... Eu não sei se elas não contratam, porque 
atrás vem vindo... primeiro porque é uma matemática cruel, porque você contrata 
um jovem pela metade do preço que se contrata um elemento de 40, 45 anos... E 
vejo também uma coisa muito triste, porque aos 45 anos, estamos chutando um 
número, porque na verdade não é mais a idade que está comandando este 
processo. O que está comandando é a faixa salarial. Então enquanto a gente tiver 
jovens egressos de faculdades, ou pior, egressos de faculdades piores, ... nós 
tivemos aí recentemente o exemplo do exame da ordem dos advogados com 5% 
de aprovados, a contrapartida de 95% de reprovados. As faculdades jogaram 
milhares de pessoas que não conseguem passar no exame da ordem. Aliás o fato 
de ter que existir o exame da ordem para a confirmação do diploma, ‘vamos ver se 
esse profissional está bom’, é um absurdo isso. Então, eu vejo isso de uma forma 
bastante triste, porque não é mais a idade, eu falei 45 porque eu tinha que dar um 
número pra você mas pode ser 38, eu não sei, ... 

 
 

Essa percepção etária dos entrevistados coincide com a realidade de 

mercado quando comparada aos números citados por Silveira (2004:52) e 
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publicados no Guia EXAME-VOCÊ S/A - As Melhores Empresas para Você 

Trabalhar, edição 2004. Os resultados apontam que, dos mais de 380.000 

funcionários pesquisados das organizações classificadas no guia como sendo as 

melhores para se trabalhar, 9% têm entre 46 e 55 anos e apenas 1% tem mais de 

55 anos. Ressalte-se que as empresas abordadas possuíam políticas consistentes 

de gestão de pessoas e programas de valorização da diversidade. Fora desse 

contexto, a situação de exclusão no restante do universo empresarial pode ser 

ainda mais cruel. Pode-se dizer, então, que o mercado tem descartado os 

profissionais com mais de 40 anos. 

 

Do ponto de vista pessoal, a grande maioria dos pesquisados (12) 

menciona não existir idade para "parar de trabalhar", desde que a pessoa tenha 

"saúde física" e "esteja em plena faculdade mental" (RFC, 63 anos), pois "a 

pessoa tendo saúde pode trabalhar até os 100 anos" (JFS, 36 anos). "Só quando 

não tiver faculdades mentais que lhe permitam realizar alguma coisa" (RFC, 63 

anos), elas devem interromper a atividade laboral. 

 

Essa data limite para parar de trabalhar pode não existir, mas está 

condicionada ao tipo de atividade a ser exercida. Para AQS (56 anos), a empresa 

deve  respeitar os limites impostos pelo tempo ao corpo do idoso, 

 
Dependendo do trabalho para o idoso, para mim não tem limite. Eu vejo pessoas 
com oitenta anos trabalhando, sorridente, não dá para abraçar um serviço 
pesado, porque o corpo não permite mais, mas a pessoa pode morrer com oitenta 
anos trabalhando. 
 
 

O trabalho também pode representar uma motivação para continuar 

vivendo, segundo EM (44 anos) que diz: “Ah, eu não tenho idade não, até que 
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eu tenha força, poder andar, caminhar, jamais quero parar de trabalhar, porque o 

trabalho, eu tenho certeza, ajuda a gente a viver”. 

 
Contudo, em algumas entrevistas foram citadas idades limites, tais como, 

60, 65 ou a partir dos 70 ou 80 anos. Por exemplo, NMJ (62 anos) acha que uma 

pessoa aos "sessenta e cinco anos tem que parar, pois já trabalhou muito e tem 

que deixar lugar para os outros. Porque, às vezes, já tem com que viver". 

Interessante notar a presença da solidariedade, quando a pessoa reflete sobre o 

seu tempo de trabalho pessoal (visando consumo, realizações) e social (na 

velhice não se trabalha, portanto, ao ficar velha deve-se passar o bastão para o 

jovem). 

 

O próprio empresário, sr. Daniel, pretende se aposentar aos 60-65 anos, 

pois nessa idade ainda dá para praticar alguns hobbies e as limitações físicas não 

chegam a atrapalhar o dia-a-dia do aposentado, 

 
... eu gostaria de me aposentar relativamente cedo. Hoje, pelo andar da carruagem, 
eu sei que não será possível, mas eu gostaria de me aposentar aos 60, porque eu 
acho que os 60 é uma idade legal, porque você ainda tem vontade de aproveitar as 
coisas. Você tem vontade de viver, você tem  vontade de viajar. Eu acho que 
quando você se aposenta em faixas etárias de 70 ou mais de idade, você passa a ter 
limites e restrições físicas da própria idade, limitações físicas pra viajar. Eu acho 
60, 65 anos uma idade fantástica pra você se aposentar, porque você ainda tem 
lenha pra queimar e ainda tem vontade de ter hobbies, enfim, fantasias para serem 
realizadas, ... se for o caso, trabalhar de outra forma, trabalhar em projetos onde 
lucro e dinheiro já não sejam tão importantes. Sei lá, voluntariado.... enfim, um 
trabalho que te traga só prazer. O trabalho hoje aqui me traz prazer, mas me traz 
uma série de dissabores terríveis. Então, um trabalho que te traga só prazer e prazer 
na vida, acho que esta é a tônica. Eu particularmente gostaria aos 60, 65. 

 

Na Tabela 14 estão elencadas as idades consideradas como ideais para 

interromper a vida laboral mencionadas pelos pesquisados: 

 101



 

Tabela 14 – Idade para interromper o trabalho 
Idade mencionada para  
interromper o trabalho 

Quantidade de 
 entrevistados 

% 

55 anos 01 5% 
60 anos 04 20% 
65 anos 01 5% 

A partir dos 70 anos 01 5% 
nenhuma 13 65% 
TOTAL 20 100% 

 

Fica evidente, então, que para 65% dos entrevistados não existe idade para 

interromper a vida do trabalho, desde que a pessoa tenha condições físicas 

(saúde) e esteja bem do ponto de vista psicológico (ausência de demências). 

 

No entanto, observam-se também as seguintes incongruências nas 

respostas dos entrevistados: 

 

a)  o mercado de trabalho geralmente considera uma pessoa velha  a 
partir dos 40 anos; 

b)  65% dos trabalhadores entrevistados acredita não existir idade 
limite para a pessoa deixar de trabalhar; 

c)  mesmo assim, 35% dos trabalhadores pretendem se aposentar aos 
55-60 anos em média. 

  
 

Para tentar entender essas incongruências, recorre-se a Pais (2003:111) 

que menciona a existência de dois campos de jogo paradigmáticos na vida dos 

indivíduos: (1) um em que os indivíduos olham a sociedade; (2) outro em que há 

a necessidade de ver como a sociedade se traduz na vida deles. O processo de 

interação entre os indivíduos não pode ser interpretado somente do ponto de 

vista comportamental, como uma mera relação psicológica entre as pessoas, uma 

vez que existe um contexto social como suporte dessa relação, um contexto em 

que se encontram essas pessoas. 
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Disso depreende-se que os indivíduos normalmente acabam assumindo os 

parâmetros vigentes na sociedade como seus, pois a assimilação se dá desde a 

tenra idade. Na vida adulta, apesar da consciência de que existem equívocos a 

serem consertados, as pessoas são reféns de um contexto meramente reprodutivo 

das idéias dominantes e vigentes na sociedade que os acolhe, uma vez que já 

estão incorporadas nelas. 

 

Na sociedade moderna, o trabalho costuma ser o divisor de águas para as 

idades do homem, tais como: (1) infância, que representa a idade lúdica de 

brincadeiras e de diversão; (2) juventude, considerada a idade de preparação 

para o trabalho; (3) adulto, a fase propriamente dita do trabalho; e (4) velhice, 

considerada por muitos como a fase do pós-trabalho, do não-trabalho, do 

descanso, do lazer. Os critérios e normas da idade cronológica são impostos nas 

sociedades ocidentais por exigência das leis que determinam os direitos e 

deveres dos cidadãos (DEBERT, idem:47). 

 

Nesse sentido, Moody, apresentado por Debert (ibid:56), menciona que o 

curso da vida na fase da modernidade seria reflexo da lógica fordista, onde havia 

a ênfase na produtividade econômica e na subordinação do indivíduo aos 

requisitos que levassem à especialização e à racionalização do trabalho.  

 

 A padronização da infância, da adolescência, da idade adulta e da velhice 

pode ser pensada, então, como resposta às mudanças estruturais na economia, 

que tinha como base a unidade doméstica, e que agora está baseada no mercado 

de trabalho, conforme Kohli e Meyer, comentados por  Debert (ibid:51). 
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Já na sociedade pós-fordista, na fase de pós-modernidade, Moody, 

apontado por Debert (ibid:57) aponta a ocorrência do desaparecimento do 

divisor de águas entre juventude, vida adulta e velhice como resultado da 

informatização da economia, desmassificação dos mercados de consumo, e pela 

fluidez e multiplicidade de estilos de vida, uma vez que prevalece a economia do 

consumo em detrimento da economia da produtividade. 

 

A  verdade é que todos nós devemos trabalhar o tempo do nosso próprio 

envelhecimento, porque quando você fala para o outro, você está falando antes 

para si. E quanto à idade limite para parar de trabalhar, ela não deveria existir, 

ou melhor, culturalmente não deveriam existir “idades” para fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa. Essa decisão deveria ser exclusiva da pessoa humana, e não 

imposta pela sociedade. 

 
4.1 - Quem é “velho” na Festiva? 
 
 
 Procurou-se descobrir quem, no ambiente de trabalho, representa a 

imagem do idoso. Foram entrevistados funcionários do setor de produção que 

trabalham nos três turnos e cada pesquisado apontou de uma a três pessoas 

idosas do seu turno. Para garantir o anonimato dessas pessoas consideradas 

“idosas” pelo grupo, além de omitirmos a idade, passaremos a denominá-las 

como: 

  
 turno da manhã – sra. Bolacha e sr. Salgado 
 turno da tarde – sra. Pão-de-ló e sr. Biscoito 
 turno da noite – sra. Waffle, sra. Recheada, sra. Maisena 
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A sra. Bolacha e o sr. Salgado, turno da manhã, foram os primeiros a ser 

entrevistados, pois os seus nomes já constavam na lista de pessoal fornecida 

pelo setor de cargos e salários. 

 

Convidada para a entrevista, a sra. Pão-de-ló, turno da tarde, não aceitou 

participar, alegando “estar com vergonha” (palavras de AQS) e não gostar de 

falar. O sr. Biscoito aceitou o convite da  entrevista e expressou-se muito bem, 

ficando bem à vontade. 

 
Do turno da noite/madrugada, a sra. Waffle recusou o convite por motivo 

ignorado e a sra. Recheada não foi entrevistada, pois na semana reservada às 

entrevistas do turno da noite ela faltou dois dias seguidos por motivo de óbito 

em família. A sra. Maisena aceitou o convite. 

 

Nas falas dos entrevistados, percebe-se que a imagem do idoso está 

atrelada novamente ao espírito e ao físico, nesta ordem de prioridade de citação 

como se pode ver na Tabela 15 sobre percepção da juventude. 

 

Tabela 15 – Percepção da juventude 
Percepção da juventude Quantidade de 

 entrevistados 
 

% 
Espírito 13 65% 
Corpo 03 15% 

Não respondeu 04 20% 
TOTAL 20 100% 

 

Ao entrevistar os funcionários considerados “velhos” pelos demais, a 

pesquisadora constatou que a idade, todos com 50 anos ou mais de idade, 

transparece por meio dos traços fisionômicos (presença de rugas, rosto 

maltratado pelo tempo, marcas de expressão), pela brancura dos cabelos, pelo 

seu estado de saúde (presença de dores nas várias partes do corpo),  
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Pela idade, pela aparência... Ah, os cabelos brancos... O jeito dele ... de tratar as 
pessoas, de ele conversar, um jeito bem calmo. Mas tem uns que não são, são mais 
enjoados. Mas no caso dele, ele tem um jeito calmo de falar e de tratar as pessoas e 
eu acho isso legal. (FMS sobre sr. Salgado) 

 
Eu não acho que ela é velha. Mas pela aparência, ela é mais velha... A feição, as 
rugas, mas isso não quer dizer nada. O trabalho dela é normal. (LAC sobre sra. Pão-
de-ló) 

 
Por causa da aparência física dela, de fora quanto de dentro. É uma pessoa que não 
pode fazer o trabalho que eu faço, né. Ela não pode fazer esforço... porque ela já é 
idosa e tem uns problemas de saúde que não deixam ela fazer o que eu faço... Ela 
tem dor de coluna, essas coisas assim... dor no braço, dor na perna, essas coisas ... 
(SOS sobre sra. Pão-de-ló) 
 
Ah, eu acho que é o rosto, a pele da pessoa, às vezes a pessoa tem um rosto que 
mostra que ela é de idade, mas tem pessoa que aparenta ser mais velha do que a 
gente e quando a gente vai perguntar descobre que a pessoa é bem mais nova. É a 
expressão da pessoa, acho que é isso... (MCA sobre sra. Waffle e sra. Recheada) 
 
Em relação aos outros, ela parece que tem uma idade avançada, é o físico mesmo... 
olhando assim é a expressão do rosto que diz que ela tem um pouquinho mais de 
idade do que os outros... (JAR sobre sra. Maisena) 
 
...não sei se é a saúde dela, se é o jeitinho dela. Ela sente muitas dores, dores nas 
pernas, ela não dorme direito, ela fica acordada. Então eu acho que isso abate muito 
a pessoa, traz problemas para a pessoa. (MCA sobre sra. Recheada) 
 
ele tem um jeito dele que parece que ele é de idade. Não sei, na fisionomia dele 
que ele é de idade... Os cabelos já estão brancos, o jeito do rosto, ... a barba já está 
branca. Agora, não sei porque às vezes a pessoa não está idosa e os cabelos já 
estão brancos... Ah, sei lá... ele aparenta um pouco mais cansado. (MAG sobre sr. 
Biscoito) 
 
 
 

 Apesar de o físico entregar a idade da pessoa pelas marcas do tempo, nem 

sempre o espírito acompanha a idade cronológica da pessoa, e isso faz com que 

ela seja simpática e bem vista pelos colegas de trabalho,  

 
...olhando assim é a expressão do rosto que diz que ela tem um pouquinho mais de 
idade do que os outros... Ah, ela não tem um espírito tão velho... de acordo com as 
conversas. O que ela aceita, o que ela não aceita, tipo as brincadeiras que o pessoal 
faz. (JAR sobre sra. Maisena) 
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Sra. Maisena é um exemplo pela idade dela... Porque o que você pedir pra ela, ela 
não diz não. Pra ela tá bom, ela vai e faz. Nunca é problema de nada. Ela está 
disposta pra tudo, entendeu? (DLS sobre sra. Maisena) 
 
Porque ele é o cara que tem mais experiência e também pelas características físicas 
dele, pelo rosto dele, maltratado pelo tempo... O espírito dele é muito jovem. (RCS 
sobre sr. Biscoito) 
 
É conversadeira, conversa com todo mundo, fala como uma matraca solta, conversa 
demais. Não é como uma velha, não se comporta como uma velha naquele canto, 
ela é comunicativa, faz o serviço dela ali, é  uma pessoa bem ativa, ela é 
responsável pela organização. (SOS sobre sra. Pão-de-ló) 

 
 

O espírito da pessoa “velha” é descrito pelos pesquisados como o jeito de 

a pessoa ser e lidar com os colegas,  
 
Ah, são pessoas mais apagadas, se entregam a coisas, sei lá, ... banais... Ah, por 
exemplo, tem aquele preconceito que por causa da idade não pode isso, não pode 
aquilo. Vai do serviço para casa, da casa para o serviço. Aí vira aquela coisa 
cômoda, acomodada.(MAS, 43 anos) 
 
 

 Os próprios funcionários idosos falam com orgulho da sua idade e da 

coragem de acordar cedo e ir trabalhar:  
 

É um “orgulho” né, a firma me aceitar e eu ter coragem e saúde para levantar às 
cinco da manhã para vir trabalhar. (NMJ, 62 anos)  
 
Praticamente tudo de bom, trabalhando, caminhando, levantando cedo significa 
que está vivendo. Às vezes, vejo os outros com "mocotó" inchado, o tornozelo, 
sinto cansaço do trabalho, mas descanso meia hora e estou inteirinho novamente. 
Tem cabra mais novo que está mais acabado do que eu. Eu ainda agüento carregar 
saco de cimento de cinqüenta quilos. Isso aí é sinal de vida, né. (FRN, 60 anos) 
 
 
As pessoas sentem orgulho de si, pois continuam trabalhando e levando o 

sustento para suas casas. O continuar ativo profissionalmente é um desafio para 

a pessoa mais velha diante de um mercado de trabalho que hostiliza 

profissionais a partir dos seus 35-40 anos de idade.  
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 Interessante apontar alguns traços de negação da própria velhice nas falas 

do sr. Biscoito. Perguntado sobre quem é velho na Festiva, ele respondeu quase 

que indignado, 

 
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 
fôsse 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 jogou pra lá, não funciona mais. Aquilo é velho, você jogou, não utiliza mais. 
 

 
 Esta é a prova testemunhal de alguém que está passando pela fase da 

envelhescência, é considerado velho pelos colegas, mas nega a sua condição de 

velho, pois “velho é o outro”, frase de Simone Beauvoir (1970), e não ele – o sr. 

Biscoito. 

 

Além disso, a palavra “velho” parece suscitar algo um tanto pejorativo 

para o sr. Biscoito. Diante do efêmero, do passageiro, do descartável, o velho é 

visto como alguém cujo tempo já passou. E o sr. Biscoito não aceita isso porque 

ele está ativo, trabalhando, levando o sustento para a família.  

 

Se a idade modifica nosso relacionamento com o tempo, ou seja, à medida 

que os anos vão passando, "vai-se encurtando o nosso futuro enquanto o passado 

vai-se carregando", Beauvoir (idem:98) define o idoso como "um indivíduo que 

tem uma longa vida às suas costas e uma esperança de sobrevivência muito 

limitada a sua frente". 
 

A velhice pode estar representada pela idade cronológica e também pela 

maneira de ser da pessoa. Então, o que significa ser velho? JPP, entrevistado por 

Linari (2004:50), diz que, “ser velho [sorri] é pensar negativo, é olhar o mundo 
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com olhos negativos. Acho que a gente tem que rir todos os dias, trabalhar todos 

os dias, e quem faz isso jamais vai ser velho...”.  
 

 
 Em suma, JPP, assim como a maioria dos entrevistados da Festiva, 

também vê a velhice como estado de espírito e não como estado de corpo. Essa 

discrepância que ocorre entre a percepção do estado de espírito e o corpo (quem 

é velho de corpo pode não ser de espírito, e vice-versa) está evidente nas falas 

dos entrevistados e pode ser relacionado com o tempo interno e o tempo externo, 

entre o kairós (tempo subjetivo) e o cronos (tempo aparente, cronológico). 

 

Na sociedade moderna prevalece o cronos, enfatizando o externo e 

idealizando a juventude. O tempo externo passa, então, a ordenar o tempo 

interno e as pessoas passam a ser classificadas socialmente pela idade 

cronológica e desconsideradas em seu tempo interno, o tempo vivido como 

sujeitos humanos, como bem explica Joel Martins, na obra de Mercadante 

(1998:61), 
 
precisamos conceber e compreender o tempo como sendo o sujeito humano 
sendo tempo. Deve-se tornar claro que não se trata de uma justaposição de 
acontecimentos externos, uma vez que o tempo é a peça que mantém os eventos 
juntos em um continuum e não segmentos. 

 
 
 Na opinião de Mercadante (idem:62), a incongruência entre esses dois 

tempos, interno e externo, vividos pelos sujeitos como velhos, resulta na velhice 

como estigma, voltando-se para a análise do corpo como possuidor de marcas 

(rugas, cabelos brancos, dores) que depreciam o sujeito humano, não restando 

mais nada para mantê-lo vivo e normal como ser humano. 
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O velho, assim, é anormal na medida que não faz parte mais do contexto 

social. Goffman, comentado por Mercadante (ibid:63), afirma que “o termo 

estigma, portanto, será usado em referência a um atributo profundamente 

depreciativo, mas o que é preciso, na realidade, é uma linguagem de relações e 

não de atributos”. 
 

 
Nessa linguagem de relações, Mercadante (ibid) aponta que o estigma surge 

a partir do olhar do outro, que é o não velho, o jovem, o adulto, ou seja, o 

estigma é uma produção ideológica da sociedade. A concepção da identidade do 

idoso, portanto, é produzida e reproduzida principalmente na relação com o 

outro e pelo outro. Em outras palavras, Mercadante afirma que "a identidade é 

reproduzida na relação da alteridade, que é fundamento mesmo da construção da 

concepção de identidade individual e também social". 

 
4.2 - O que significa ser jovem? 
 
 

As respostas auferidas das entrevistas demonstram que a imagem ideal do 

“ser jovem” continua sendo desenhada sob os dois ângulos: espírito e corpo. 

 

Do ponto de vista do espírito, a juventude está atrelada à maneira de ser 

da pessoa, ou seja, o indivíduo jovem é “elétrico”, está sempre se relacionando 

com outras pessoas, “não fica no seu canto” (MAS, 43 anos), gosta de viajar, 

passear, é espontâneo, alegre, brincalhão. Esse foi o padrão de respostas dadas 

pelos funcionários não-idosos à pergunta: “o que significa ser jovem?”, questão 

que não foi formulada para as pessoas da faixa etária 6 (60 anos ou mais de 

idade). 
 

Para mim, ser jovem é ser do jeito que eu sou, eu sou ativa, eu gosto de praia, eu 
gosto de cinema, eu gosto de dançar, eu gosto de ir no barzinho com a turminha, eu 
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me visto como jovem, eu acho que eu sou jovem, eu me sinto jovem. (MAS, 43 
anos)  
 
Ah, a espontaneidade, a vontade de sair, de se divertir, de sempre pensar em fazer 
tudo hoje e não deixar nada para amanhã. Jovem é isso, é alegria, é amizade, é sair 
com os amigos,  passear, conversar, essas coisas. (SOS, 19 anos) 

 
 

Nota-se a prevalência da citação, em primeiro lugar, de características que 

dizem respeito ao espírito, com 94% de incidência, em detrimento dos aspectos 

corporais que obteve somente uma referência. O sr. Daniel também considera a 

juventude como um estado de espírito, dizendo que ser jovem “é ter a mente 

aberta pra receber coisas novas... conseguir entender as mudanças, e mais, estar 

ávido e interessado por elas”.  

 

Também se constata que, em 50% das respostas, os entrevistados 

complementaram o estado de ser jovem com a referência de características 

físicas do indivíduo jovem, tais como, a beleza corporal, a aparência facial, o 

corpo modelado, a preocupação com a obesidade, o caminhar, a ausência de 

doenças. 

 

Pode-se dizer, então, que a juventude, a partir do padrão de respostas 

obtido nas entrevistas, estaria atrelada mais ao espírito, pela ordem de referência 

das entrevistas, do que ao corpo. 

 

 A juventude também representa o momento de poupar as economias para 

garantir um futuro de maneira confortável, pois as chances e oportunidades estão 

no tempo presente do jovem,  
 
 

Jovem pra mim é o momento, é o futuro, é aproveitar a vida, curtir, não só curtir as 
festas, mas também é o momento de conseguir as coisas. Apesar de as coisas 
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estarem difíceis, o momento é de prever alguma coisa para o futuro... Tipo assim 
economizar, tentar comprar alguma coisa que vai me favorecer depois. Uma casa, 
um automóvel, alguma coisa assim. Como me preparar também, como estudar. E 
também aproveitar desse tempo. (JAR, 27 anos) 

 
 

O jovem também é aquele que procura estudar, para manter-se atualizado 

e crescer profissionalmente. 

 
Estar aberto para a vida, encarar a vida e se preparar para o futuro. (EM, 44 anos) 
 
Jovem não deve ser preguiçoso. Ter disposição. Estudar, ir atrás das coisas, né. 
(FOB, 30 anos) 
 
É começar uma carga de vida, é crescer profissionalmente agora para mais tarde não 
ter que sofrer com isso. Aproveitar bastante a vida. Estudar. (RCS, 20 anos) 

 

A outra face da juventude captada nas respostas das entrevistas é a 

corporal. O corpo jovem é belo e expresso através da pele bem tratada, dos 

cabelos arrumados, das unhas bem feitas, e também pelo estado de saúde da 

pessoa. Este corpo belo e jovem não deve ser obeso, não pode estar doente, e a 

pessoa deve ter preocupação com a sua alimentação. Apesar de alguns 

pesquisados terem se referido à existência de jovens com o “corpo pior do que o 

velho”, a disposição para caminhar e fazer exercícios foi citada mais de uma 

vez. 

 
Ah, tem que ter saúde, um corpo não muito obeso, tem que ser esportivo, usar umas 
roupas menos recatadas, tem que arrumar sempre o cabelo, cuidar sempre da 
aparência, cuidar de si, dos dentes, das unhas, de todo o corpo. (SOS, 19 anos) 

 
Não só a saúde, porque os jovens hoje em dia estão pior que os velhos. A 
alimentação não é mais a mesma que antigamente, aí vai desgastando o corpo. Fazer 
exercícios é bom. Fazer academia, malhar, cuidar do corpo. (NRN, 22 anos) 
 
Ah, hoje em dia o corpo não está mandando muito não, porque hoje quem tem mais 
de 50 anos está com o corpo melhor que o do jovem, porque ele se cuida. Malhando, 
caminhando. Tem jovem aí sem cuidado. Ele tem dinheiro para fazer isso, porque 
um dia ele foi jovem e ele conseguiu. (RCS, 20 anos) 
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O jovem sempre está em forma, se preocupa sempre em estar em forma. O pessoal 
pratica esporte, se bem que depois de uma certa idade precisa de umas “barrinhas”5 
também para não ficar aquele velho “buchudo”. (JAR, 27 anos) 

 
 

Também houve referência sobre a maneira de se vestir: o velho não deve 

se vestir como “careta”, de maneira recatada, deve usar “decotado, curto, não 

precisa ter gola, manga, por causa da idade” (MAS, 43 anos). 
 
4.3 - Como é trabalhar com idosos? 
 

De maneira geral, a convivência com trabalhadores idosos, experiência 

vivida pelo entrevistado dentro ou fora da Festiva, é considerado salutar pela 

grande maioria. Houve dois relatos que consideram o trabalho e a convivência 

dentro da normalidade. 

 

Foram citadas as seguintes características da personalidade do idoso, ou 

até o seu jeito de ser, para ilustrar a sua relação com os mais jovens: 

 

Experiência e ensinamentos, 

 
Trabalham, até melhor, porque eles têm mais experiência... eu acho legal, a gente 
aprende mais coisas. (FMS, 19 anos)  
 
É normal, apenas é uma pessoa com mais idade, mais experiência, mais história 
para contar, acho que é vantagem, pois ela tem mais coisas para ensinar, mais 
conhecimento, mais conselhos. (SOS, 19 anos) 
 
É bom, transmite segurança para a gente, se tiver alguma coisa errada, eles já falam 
logo. Então é melhor, é bom. (RCS, 20 anos) 
 
Ah, eu acho bom, são pessoas responsáveis, são pessoas interessadas, são pessoas 
que dão tudo de si, dificilmente elas reclamam, entendeu? é mais fácil lidar com 
pessoas idosas. (MAS, 43 anos) 
 

                                                 
5 “barras” são aparelhos de ginástica, haste roliça de metal ou madeira entre dois esteios (Luft, 2000:106)  
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Pela experiência do idoso, pois tem idoso que já passou por outras empresas e como 
a empresa é nova, o pessoal idoso tem experiência pra ensinar para o pessoal novo, 
pessoal de primeiro emprego. Ele ensina o mais jovem... (JAR, 27 anos) 
 

Seriedade, 
 
... Quando eu trabalhei como líder, naquela firma de limpeza, o comportamento era 
diferente e eu sabia respeitar. Elas são mais sérias, em termos do que falar, o 
respeito com a gente mesmo. Eu gostava de trabalhar com elas. (LAC, 25 anos) 
 

Atenção, interesse,  
 
São pessoas que fazem aquilo que gostam, são pessoas atenciosas, e eles procuram 
muito te ajudar, serem corretos, fazerem bem feito, se dedicam bastante. (AQS, 56 
anos) 
 

Facilidade de comunicação,  
 
Eu como estou chegando na idade do idoso também, eu acho que é bom trabalhar 
com idosos, o contato é mais fácil, parece que se comunica mais fácil, parece que o 
entendimento é melhor. Até no próprio português que você falar, parece que é 
compreensível. (ORD, 55 anos) 
 

Conselhos, 
 
Ah, são pessoas maravilhosas. Eu achava legal, porque elas eram umas coroas 
“supimpas”... Tem umas, umas senhoras de idade que são um pouco amarguradas, 
talvez chateadas com alguma coisa, né. Mas sempre tem aquelas senhoras de idade 
que tratam a gente bem, muito legal.  Elas me tratavam com muito carinho... Como 
na época, eu me apaixonei por um mecânico lá, que era do tempo delas, então, ele 
não era tão de idade como elas. Mas elas eram pessoas que entraram quase junto 
com ele, então eles se entendiam, porque eles eram quase tudo da mesma época. 
Então elas se preocupavam muito comigo. Davam muito conselho, falavam que eu 
não poderia fazer aquilo, que ele era bem de idade, e eu era novinha, bonitinha, que 
eu arrumasse um rapaz novinho. Ele era separado da mulher, essas coisas... Elas 
ensinavam bem, tudo. (MCA, 45 anos) 
 

 
No setor de produção da Festiva, é o idoso, entendendo-se como os 

profissionais mais maduros e experientes, que dá mais ao jovem (ensina o 

serviço, dá conselhos, aponta os erros, conserta) do que recebe. E a empresa 

ganha com isso em termos de produtividade e de controle de qualidade. 
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CAPÍTULO 5 
 
 

Projetos para o futuro  
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 O tempo presente da maior parte das pessoas entrevistadas é vivido com 

muito sacrifício em função das necessidades básicas que ainda não estão 

plenamente satisfeitas. Os homens ainda “levam o sustento para o lar” e as 

mulheres, principalmente as mães solteiras ou descasadas, enfrentam uma 

batalha solitária, devido à falta de um companheiro com quem dividir as 

responsabilidades da casa. Essa análise também pode ser estendida aos idosos 

que estão aposentados ou que estão na envelhescência. 

 
 As pessoas enfrentam os desafios da cidade grande (tráfego, violência, 

distância entre a casa e o trabalho) e sonham com o sossego de um sítio, em 

morar numa cidade do interior, no retorno à terra natal. Outras, apesar da 

agitação e da violência da metrópole grande,  não querem sair de São Paulo, 

porque ruim na cidade, mas pior na cidade onde se nasceu. Lá não há emprego e 

as condições climáticas nem sempre são favoráveis para garantir o sustento. 

 

Perspectivas para o futuro? São muitas, no imaginário, e são muitos os 

sonhos a serem realizados. Uns querem montar um negócio próprio, para não 

ficar dependendo dos filhos e para fazer frente às despesas pessoais. Outros 

querem trabalhar como voluntários junto a comunidades carentes, ou mesmo 

continuar trabalhando, pois quem trabalha é jovem e tem respeito dos 

semelhantes, assegura o seu lugar no espaço público e “não tem tempo para 

envelhecer”. 

 

Mas como chegar lá? A grande maioria reconhece que a educação é a 

saída para mudar o status quo dos mais jovens, mas a situação é perversa: as 

condições financeiras não são favoráveis para que parte do orçamento seja 
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investido nos estudos, tendo em vista que as prioridades são outras – garantir a 

própria sobrevivência e a dos seus familiares.  

 
Hoje eu trabalho para me manter no dia-a-dia e pretendo fazer uma faculdade. 
(JAR, 27 anos) 
 
É o meu sonho, não só a faculdade mas outros cursos. O problema é que eu estou 
construindo e eu não estou podendo fazer curso agora. O salário também não ajuda, 
enquanto eu não sair do aluguel não vai sobrar um pouquinho para eu poder fazer 
um curso... No momento, ainda não está dando. (JFS, 36 anos) 

 

Prevalece um sonho entre as mães solteiras e descasadas: elas querem 

voltar a estudar mas, sobretudo,  dar um estudo melhor para os seus filhos,  

 
Meu projeto é esse, voltar a estudar, dar um estudo para o meu filho, para que ele 
faça uma boa faculdade. (DLS, 40 anos) 
 
Dar  um estudo melhor para o meu filho, hoje ele tem vinte e um anos e eu quero 
que ele estude um monte de profissão porque está faltando dinheiro... Eu queria que 
ele fosse mecânico de manutenção ou então polícia... Militar, eu queria que ele 
entrasse na Aeronáutica, mas quando ele foi fazer, ele foi dispensado... (MCR, 47 
anos) 
 
... é ver meu filho bem formado como padre, ou então uma pessoa de bem, 
estabilizada, uma pessoa digna, né. (EM, 44 anos) 
 

Os relatos dos idosos, ou mesmo daqueles que estão na “ante-sala”6 da 

aposentadoria, apontam que eles não pensam em voltar a estudar, pois não 

vislumbram benefícios imediatos para a sua vida. Os idosos têm consciência de 

que o mercado de trabalho descarta o trabalhador a partir dos seus 25, 35, 40 

anos em média. Pela idade cronológica, então, as portas do mercado de trabalho 

formal fecham-se quase que definitivamente para o idoso com 60 anos ou mais 

de idade, pois certamente ele é considerado velho para trabalhar.  

 

                                                 
6 “ante-sala” da velhice é uma expressão utilizada por Dal Rio (2001:119) para referir-se ao período da pré-
aposentadoria, período da envelhescência. 
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Os idosos pesquisados também nutrem uma certa gratidão pela Festiva, 

que não só mantém seus aposentados trabalhando, mas contrata pessoas mais 

velhas para trabalhar com os jovens no mesmo ambiente.  

 

Apesar de todos esses “poréns”, mesmo assim, as pessoas continuam 

seguindo o seu caminho, sonhando, planejando o futuro, alimentando projetos 

de vida que são abordados na Tabela 16. 

 

Tabela 16 - Projetos para quando a aposentadoria chegar 
 
 

 
Sexo 

 
Idade 

 
Cargo 

Idade para se  
aposentar O que fazer quando aposentar? 

FMS F 19 Embaladeira 55 anos Bordar, crochê, cuidar da casa, cuidar filhos 
e marido 

SOS F 19 Embaladeira Não tem Cuidar da casa, netos 
RCS M 20 Auxiliar de produção Não tem Pescar, morar no sítio 
LAC F 25 Embaladeira Não tem Montar negócio (verduras) 
JAR M 27 Op. Máq. de rechear Não tem Ir para o interior, comprar sítio 
NRN F 22 Embaladeira 60 anos Cuidar de negócio próprio 
FOB F 30 Embaladeira 55 anos Morar no sítio, cultivar horta 
JFS F 36 Op. máq. de embalar 60 anos Cuidar de negócio  próprio (loja) 
RSP F 39 Embaladeira 80 anos Ficar em casa, passear, montar negócio 

(bomboniere), comprar fazenda 
DLS F 40 Controle qualidade Não tem Estudar, montar casa para idosos carentes, 

voltar à terra natal 
MAS F 43 Embaladeira 60 anos Montar negócio (loja roupas), construir casa 

para filha de 16 anos 
EM F 44 Op. máq. de embalar Não tem Terminar a casa, filho formar-se padre, 

voltar a estudar, montar negócio (culinária), 
voluntária na comunidade 

MCR F 47 Auxiliar de 
dosemetria 

Não tem Ficar em casa, cuidar dos netos, passear, 
comprar sítio 

MCA F 47 Op máq. de embalar Não tem Caminhada, voluntária em escola infantil 
ORD M 55 Masseiro Não tem Negócio (doçaria), serviços de pedreiro 
AQS M 56 Supervisor de 

produção 
Não tem Comprar sítio, plantar e criar animais, 

voluntário em asilos 
MAG F 56 Embaladeira Mais de 60 

anos 
Montar negócio, ter um sítio para criar 
animais e plantar 

FRN M 60 Forneiro Em breve Reformar a casa, voltar para o Nordeste 
NMJ F 62 Embaladeira Aposentada Passear, fazer ginástica, costurar 
RFC M 63 Diretor comercial Aposentado Continuar trabalhando, voluntário ONG 

 

Os sonhos, desejos e aspirações, quando fazem parte de um projeto de 

vida, ajudam a indicar os rumos que se pretende imprimir à própria existência, 
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mesmo que, ao longo do caminho, eles tenham que ser alterados, ampliados ou 

recortados conforme as circunstâncias da vida (DAL RIO, 2001:114). 

 

 Os projetos de vida dos entrevistados podem ser agrupados por categorias, 

conforme a Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Projetos de vida por categoria 
Categoria Projetos de vida 

1 Necessidades básicas 
2 Garantir o “ninho” 
3 Voltar à terra natal ou viver no campo 
4 Continuar trabalhando 
5 “Mãos ocupadas, cabeça desanuviada” 
6 Abrir um negócio 
7 Voluntariado 
8 Outras atividades 

 

 
5.1 - Necessidades básicas 

 
Quais são os seus projetos para o futuro? JFS (60 anos) responde: "eu penso 

em melhorar o meu salário, arrumar a aposentadoria ... tenho preocupação com o 

arroz e o feijão que não falte... Todos precisam ter trabalho para ter o seu 

salário, para evitar a miséria". 

 
Professora, eu trabalho porque preciso e também gosto. Eu vou trabalhar até 
quando as minhas forças der para trabalhar, nem que seja 90 anos. Até quando der 
para trabalhar eu vou trabalhar”. (ORD, 55 anos) 

 

Essa é a realidade concreta da grande maioria dos brasileiros que possuem 

baixa qualificação e que estão em vias de se aposentar. Considerando-se que os 

profissionais pesquisados na Festiva atuam na área de produção da empresa, e 

que a baixa qualificação é diretamente proporcional aos salários recebidos, os 
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resultados demonstram que os entrevistados não possuem suas necessidades 

básicas satisfeitas ainda, fato explicado pela pirâmide de Maslow. 

 

Abraham Maslow (1908-1970) desenvolveu a idéia da Pirâmide, que leva 

o seu nome, a partir da observação de que as necessidades humanas dispõem-se 

numa hierarquia em cinco níveis crescentes, como segue: (1) necessidades 

fisiológicas ou básicas (necessidade de alimento, abrigo, repouso, exercício, 

sexo e outras necessidades orgânicas); (2) necessidades de segurança (cassa 

própria, proteção contra ameaças); (3) necessidades sociais (amizade, afeto, 

interação e aceitação dentro do grupo e da sociedade); (4) necessidade de estima 

(auto-estima e estima por parte de outros); (5) necessidades de auto-realização 

(utilizar o potencial de aptidões e habilidades, auto-desenvolvimento e 

realização pessoal), segundo Maximiano (2000:310).  

 

Segundo as premissas de Maslow, as necessidades básicas manifestam-se 

em primeiro lugar, e as pessoas procuram satisfazê-las antes de se preocupar 

com as necessidades de níveis mais elevados. Essa teoria confirma-se quando se 

analisa o perfil do público pesquisado (baixa qualificação e salário reduzido) e 

sua preocupação com a satisfação de necessidades básicas, como alimentação e 

aluguel. 

 
5.2 - Garantir o “ninho” 

 
O desejo da casa própria (sair do aluguel, reformar ou finalizar as obras da 

casa) também está expresso em quatro entrevistas e corresponde ao segundo 

nível da teoria de Maslow. 

 
Você tendo a sua casa, você fica livre para você fazer o que quiser, nossa. Eu acho 
que é o que mais pesa, você ter que pagar aluguel. Você trabalha, trabalha e sempre 
está devendo. (JFS, 36 anos) 
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Eu quero terminar a minha casa, porque ela está assim toda para terminar, no 
reboco. O meu maior sonho é lutar para terminar ela. (EM, 44 anos) 
 
... Em 94, provavelmente gastei com alguma melhoria na residência, provavelmente 
houve uma troca de automóvel mais novo, não estou bem lembrado. (RFC, 63 
anos) 

 
... eu pretendo melhorar minha casa... (FRN, 60 anos)  

 
 

As pessoas sentem-se protegidas contra as ameaças do mundo exterior 

quando elas possuem casa própria, quando elas estão no aconchego do seu lar. 

Uma entrevistada (MCR, 47 anos) demonstrou preocupação em mudar a 

residência para um local mais próximo do centro urbano: “Eu gostaria também 

de ter uma casinha melhor para eu morar, porque eu moro lá no morro, Morro 

Doce... próximo de Perus”. 

 
5.3 - Voltar à terra natal ou viver no campo  

 
A intenção de voltar à terra natal para viver a fase da aposentadoria foi 

citada por dois entrevistados. Esse retorno às origens, à cidade natal 

normalmente localizada no  interior de cidades nordestinas, é explicado por 

Popcorn (ibid:25), por meio da tendência do "encasulamento", como o impulso 

de "ir para dentro", pois o lado de "fora" está violento e assustador.  

 

Tenho, sim [vontade de voltar à terra natal]. Porque minha mãe mora lá, então eu 
tenho vontade de ficar em um lugar sossegado, depois que eu tiver aposentada. 
(DLS, 40 anos) 
 
Ah, dinheiro nunca é a mais, mas eu pretendo ... quem sabe, comprar mais uma 
casa no nordeste, eu gosto muito da região onde eu nasci e me criei, né. Em junho 
eu passei trinta dias lá com meu pai, minha mãe, meus irmãos, e eu adoro, gosto 
demais. (FRN, 60 anos) 

 

 121



 

Fugindo para as cidades do interior, ou mesmo para a cidade natal, 

aparentemente imunes à violência da cidade grande, o indivíduo sente-se seguro 

para desfrutar sua velhice, pois procura cercar-se de uma concha de segurança (o 

"casulo"), de forma que não fique à mercê de um mundo cruel e imprevisível. O 

“encasulamento”, então, tem a ver com isolamento, paz, proteção, conforto, uma 

espécie de "superninho". 

 
Mudar para o interior, comprar um sítio, uma chácara... Plantar frutas, árvores 
frutíferas. Ter paz, saúde, armar uma rede pra ficar lá embaixo da árvore e ficar. 
Sair dessa rotina e do desespero da cidade grande... É desespero mesmo, poluição, 
barulho, violência, acidente. (JAR, 27 anos) 
 

 
Por outro lado, quatro entrevistados, sobretudo aqueles que valorizam o 

trabalho como sinônimo de vida jovem e ativa, não pretendem voltar à cidade 

natal, devido à ausência de perspectivas de trabalho, de lazer, e condições 

climáticas não muito favoráveis. 

 

Eu penso em sair de são Paulo, mas não penso em voltar para lá [cidade de Caetité 
– Bahia]... Não é que não é legal. Se eu voltar pra lá... falta emprego, o trabalho lá é 
agricultura, um negócio mais complicado. Eu pretendo ir para um lugar que seja 
interior mas que tenha emprego. (ORD, 55 anos) 
 
Porque não quero mesmo, porque lá a vida é muito difícil. A não ser que eu faça a 
faculdade e vá trabalhar lá, daí até pode ser. Lá não tem emprego. O clima é muito 
quente, muito seco. (LAC, 25 anos) 
 
Porque todo esse serviço que eu faço aqui, eu não teria na minha cidade [cidade de 
Ibirajá – Bahia]. Ter trabalho tem, mas não combina muito comigo. De tudo isso 
que eu tenho feito aqui, só aqui mesmo. (MCA, 45 anos) 
 
Ah, não, lá só para passeio, é muito pacato, calmo, tedioso. Eu não consigo, eu 
consigo viver no meio de gente, de tumulto. Tem gente que daria tudo, mas no meu 
caso não. Eu gosto de trânsito, eu gosto de viver ali aquela coisa aglomerada, muita 
agitação. (MAS, 43 anos) 
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Outro sonho a ser realizado por sete pesquisados é o de comprar um sítio ou 

morar no campo após a aposentadoria. Aqui temos a busca do indivíduo pelas 

suas origens na natureza, o resgate do lado bucólico da vida que se inicia na 

infância, tende a ficar esquecido na maturidade, e retorna na velhice como 

necessidade de comungar com a natureza, de plantar e ver nascer, de criar e ver 

viver: 

 
Agora, se eu tivesse uma graninha a mais, eu até que teria uma casa no interior, 
com horta, um sítio com bastantes hortas. (MCA, 45 anos) 
 
o meu sonho, eu pensaria assim de comprar um sítio no interior, na roça, mexer 
com a terra, plantar, porque eu sei fazer essas coisas, liberdade para você viver, não 
ter dia nem hora para você fazer as coisas. (AQS, 56 anos)  
 
O meu sonho é comprar uma fazenda para mim... em Minas, eu morei lá, em 
Ituiutaba, perto de Barretos... O marido planta, vai plantar mandioca, batata ...(RSP, 
39 anos) 
 
Passear para o Pernambuco. Se desse também eu compraria uma chacarazinha, um 
sítio, sei lá, mais para passar o final de semana, férias, assim ...(MCR, 47 anos)  
 
Pescar, eu pretendo morar num sítio, num lugar bom... no interiorzão, sem barulho, 
nenhum lugar específico. (RCS, 20 anos) 
 
Eu pretendo morar num sítio, ter o sossego, porque São Paulo é muito agitado, né. 
Ficar bem tranquilinha, fazer uma hortinha. Quero sair da cidade grande, e morar 
no sítio. (FOB, 30 anos) 
 
Mudar para o interior, comprar um sítio, uma chácara... Plantar frutas, árvores 
frutíferas. Ter paz, saúde, armar uma rede pra ficar lá embaixo da árvore e ficar. 
(JAR, 27 anos) 
 
Eu gosto de criação, não sei se vai dar. O bichinho dá trabalho, e é 
responsabilidade. Porque se eu tivesse condições, eu tinha vontade mesmo é de ter 
um sítio bem grande e criar tudo quanto é tipo de criação. Cachorro, cabrito, ... 
porque eu gosto ... É plantar, eu gosto. Fruta, horta, essas coisas eu gosto... 
(MAG, 56 anos)  

 
 
Esse desejo de contato com a natureza também é descrito por RB, 

pesquisado por Linari (idem:51), quando ele diz “mas sempre que posso, coloco 
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uma enxada nas costas e vou carpir, porque além da atividade física, estou 

fazendo alguma coisa que considero útil, estou construindo”.  

 
Portanto, das pesquisas realizadas depreende-se que 40% dos entrevistados, 

quase a metade, pretende voltar à terra natal ou morar no campo quando se 

aposentarem para viver uma vida mais tranqüila. 

 

5.4 - Continuar trabalhando 
 
Muitas vezes os idosos são descartados do mundo do trabalho quando não 

acompanham as mudanças tecnológicas, educacionais e econômicas, com a 

justificativa de que eles se tornaram biológica e intelectualmente despreparados 

para enfrentar novos desafios e exigências impostas por um crescente mundo 

globalizado (NERI, ibid:37). 

 

De fato, o trabalhador, em qualquer faixa etária, deve manter-se 

atualizado para fazer frente às inovações que surgem a cada dia. Entretanto, 

Salgado, comentado por Debert (ibid:200), menciona que no sistema de trabalho 

capitalista ainda prevalece uma imagem negativa da velhice como resultado de 

uma época em que se valorizava a força física e a capacidade de produção dos 

homens, diferente da época atual, onde prevalece o poder da informação. 

 

A essa situação soma-se o aspecto da cultura ocidental que valoriza o 

jovem e o novo, uma sociedade que prefere incorporar as últimas novidades da 

moda a perpetuar as próprias tradições. Segundo Vera e Camargo, comentado 

por Debert (ibid:201), “vivemos em um mundo que cultua o 'jovem' como valor 

de produção e de consumo, um mundo de rápidas transformações em que tudo 

que é 'velho' é necessariamente obsoleto e ultrapassado”. 
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A realidade, entretanto, é que muitos idosos brasileiros voltam para o 

mercado de trabalho para melhorar a sua renda. Segundo levantamento do 

Dieese e da Fundação Seade de 2003, dos idosos ocupados com mais de 60 

anos, 31,4% eram assalariados, conforme Fernandes (ibid). 

 

Esses números ajudam a explicar porque dois entrevistados continuaram 

trabalhando após a aposentadoria, e justifica a intenção de mais onze 

entrevistados não-idosos de continuarem trabalhando. Em suma, 65% da 

amostra pesquisada pretende continuar ativa profissionalmente após a sua 

aposentadoria. 

 

Motivos para continuar trabalhando? Além dos apontados anteriormente, 

uns alegam o desejo de ocupar o seu tempo. Idoso com carteira assinada e 

benefícios é uma realidade possível apenas em grandes empresas.  

 
Eu não penso em me aposentar, enquanto eu tiver condições, eu não quero me 
aposentar, quero ver o fruto do meu trabalho, eu gosto do meu trabalho, eu gosto de 
trabalhar com pessoas, eu me sinto bem, eu sou o tipo de chefe de família que gosta 
de trabalhar com pessoas. (AQS, 56 anos) 
 
Jamais quero parar de trabalhar, porque o trabalho, eu tenho certeza, ajuda a gente a 
viver. (EM, 44 anos) 

 
 

Contudo, a realidade da grande maioria é outra. A necessidade de 

complementar o rendimento mensal da família, ou mesmo arcar com despesas 

de saúde (convênio médico, medicamentos), mais freqüentes nessa faixa de 

idade, levam o idoso a continuar trabalhando após a sua aposentadoria ou 

mesmo a retornar ao mercado de trabalho para aumentar a renda mensal e buscar 

uma melhor qualidade de vida. 
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A verdade é que a grande maioria de idosos, aposentados ou não,  está 

trabalhando porque precisa de dinheiro ou porque precisa auxiliar os filhos, que 

estão desempregados, nas despesas básicas. 

 

Se a necessidade de trabalhar é premente para a própria sobrevivência, a 

procura por emprego, ou por recolocação profissional, pode se transformar em 

tarefa frustrante para o idoso se o mercado não ofertar vagas suficientes para 

suprir tal demanda.  

 

Nesse sentido, o governo também precisa desempenhar o seu papel social 

que é o de legislar em favor dos desassistidos. No caso dos deficientes físicos, 

conforme observa Schindler (2002:B2), as empresas já têm de cumprir leis e 

convenções, tais como a Convenção 159 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), e a lei brasileira no. 8213/1991, que estabelece cotas de 

contratação de portadores de deficiência para empresas privadas com mais de 

cem funcionários. 

 

Além disso, as empresas têm de cumprir as exigências do Decreto no. 

3298/1999, que fixou a Política Nacional para a Integração de Pessoas 

Portadoras de Deficiência no mercado de trabalho e na sociedade, e da Lei no. 

10.098, que estabelece normas e critérios básicos para a promoção de 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida (SCHINDLER, idem). 

 

Da legislação para os deficientes físicos, pode-se tirar uma lição para o 

segmento idoso que carece de leis em todas as esferas do poder público que 

garantam a sua permanência ou mesmo a sua inclusão no mercado de trabalho. 
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Entretanto, nenhuma legislação será suficiente se os idosos não tiverem 

qualificação compatível com o que for requisitado pelos empregadores. O 

recrutamento das empresas visa a contratação dos melhores profissionais para  

diversos cargos. E pode-se dizer que tal qualificação também está relacionada 

aos anos de estudo que a pessoa detém. 

 

Se o idoso precisa trabalhar, e existem funções dentro da empresa que 

podem ser desempenhadas por ele, há que se adequar as capacidades e 

limitações desse trabalhador ao perfil do cargo a ser exercido. Nesse sentido, 

cabe a preocupação de não onerar o idoso com muitas horas de trabalho, e 

contemplá-lo com tarefas que exijam menos esforço físico. Essa percepção foi 

detectada na fala de um entrevistado, como segue: 

 
Eu acho que o idoso não deve fazer de tudo, daí fica muito pesado para ele, ficar o 
tempo todo fazendo a mesma coisa, eles não vão agüentar por causa da idade. Só 
isso. De resto, eles têm a mesma capacidade que a gente. (NRN, 22 anos) 
 
 
O presidente da Festiva também reconhece que o idoso pode desempenhar 

muitas tarefas na fábrica, desde que respeitadas as limitações físicas que advêm 

com o passar dos anos. Na sua visão, os idosos desempenham muito bem tarefas 

consideradas repetitivas e também desejam enfrentar novos desafios,  

 

... Elas [pessoas idosas] gostam de se sentir importantes com outras tarefas, é uma 
coisa engraçada, porque às vezes elas se sentem como se tivessem sido relegadas 
a um canto, ‘que eu só sirvo para aquilo’. Elas se sentem muito bem, quando elas 
são requisitadas para aquilo e também para outras coisas que são mais ou menos 
congêneres... Elas gostam de novos desafios, eu acho que o grande fator 
rejuvenescedor é esse, é você estar colocando novos desafios ou novas tarefas e 
fazendo elas entenderem que elas não servem só para aquilo. Servem para aquilo e 
para mais outras coisas. Que elas são úteis. Que elas estão inseridas num contexto.  
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Imaginando-se o próprio aposentado, o sr. Daniel também cogita a 

possibilidade de  poder continuar trabalhando, mas somente em atividades que 

lhe tragam prazer. 
 
 
Apesar do desejo de manter-se ativo, ainda existem alguns entraves para o 

exercício de uma profissão em idade avançada, principalmente no caso de 

mulheres idosas. Um deles é a oposição da própria família da idosa, assunto 

relatado à pesquisadora pela responsável pelos recursos humanos do Grupo Pão 

de Açúcar. As idosas contratadas como empacotadoras ou consultoras de 

gôndola  são pessoas comprometidas com o trabalho, assíduas, responsáveis e  

apresentam um trabalho com qualidade. No entanto, muitas vezes a própria 

família interfere na permanência da profissional na empresa. Muitas idosas 

foram donas de casa e após o casamento nunca mais trabalharam; quando 

retomam o mercado de trabalho, a família se sente abandonada e cobra a sua 

presença, o que acaba afastando as idosas do trabalho. 

 
Bosi (1994:76) explica essa interferência da família nas decisões do idoso, 

mencionando que na sociedade ocidental espera-se que os velhos não cometam 

erros, por conta da sua sabedoria, que eles tenham uma abnegação servil pela 

família. Também não se admite que os idosos tenham momentos de cólera, de 

esquecimento, de fraqueza sob pena de banimento do grupo familiar. 

 

Enfim, a pesquisadora concorda com Carvalho (ibid:10) quando ele diz que 

“cada vez mais, as organizações terão menores possibilidades de oferecer 

estabilidade de emprego e possibilidade de carreiras duradouras; aos próprios 

trabalhadores caberá, portanto, a administração de suas carreiras, a transição em 

suas profissões, bem como o momento e a maneira de interromper suas vidas 

profissionais”. 
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5.5 - “Mãos ocupadas, cabeça desanuviada”  

 
Esse é o lema da dona de casa Maria Sylvia Salles Coelho, na reportagem 

de Thomé (2002:A11), de 86 anos, que passa as tardes fazendo peças de crochê, 

dribla as noites de insônia com jogos de paciência, e escreveu dois livros (um 

romance e outro de memórias). 

 

Existem diversas maneiras de ser produtivo na vida e uma delas é realizar 

atividades que dêem prazer, atividades que foram adiadas em outras épocas por 

falta de tempo, e que, após a aposentadoria, são possíveis. 

 
Das pesquisas realizadas na Festiva, foi citada a habilidade de “costurar as 

próprias roupas” como forma de preencher o tempo: “Aí nesta altura, eu só vou 

passear, fazer ginástica e fazer minha roupa... eu gosto de costurar só para mim” 

(NMJ, 62 anos).  

 

Em outra entrevista, uma funcionária de 19 anos demonstrou desejo de 

bordar, fazer crochê, costurar, dentre outras coisas, quando estiver aposentada. 

 

Importante mencionar que o tempo livre do idoso pode ser aproveitado 

com elegância, por meio de atividades saudáveis física e mentalmente. 

Entretanto, existem alguns passatempos, tais como, bingos e jogos de azar, que 

trazem uma satisfação aparente e momentânea a custo de perdas financeiras.  

 

Sobre as habilidades, também conhecidas por hobby, GAC, entrevistado 

por Linari (ibid:69) opina, 
diria justamente que a pessoa tem que ter um hobby... tem que fazer o que gosta. 
Tenho um colega que gosta de aeromodelismo e se envolve, esquece que está 
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velho, esquece de ficar doente e não atrapalha a mulher em casa, que tem seus 
afazeres... Então, não tenho tempo de pensar em velhice, pode ter certeza.  

 
Em linhas gerais, alguns fatores são determinantes para o êxito das atividades culturais 

ou profissionais na terceira idade, como segue (SESC, idem:7-8): 
 

 Representa o momento de melhor avaliação crítica da vida em 
virtude das experiências acumuladas e é a fase em que as 
características de personalidade se acentuam. 

 A capacidade de julgamento e distinção é favorecida pela crescente 
sabedoria. 

 O reconhecimento do valor da vida favorece uma atuação com um 
nível surpreendente de envolvimento pessoal e estimula a 
criatividade. 

 A velocidade é substituída pela acuidade e a capacidade de 
concentração pode aumentar. 

 
 

5.6 - Abrir um negócio 
 

Ao refletir sobre a mudança da assistência à velhice ao longo do tempo,  

Friedman (1984:170) assinala que os filhos eram responsáveis pela garantia de 

uma velhice digna aos seus pais. Entretanto, os tempos mudaram e os costumes 

também, afrouxando tais responsabilidades. Hoje, os idosos sabem que não 

podem mais depender dos filhos (muitos deles desempregados retornam ao lar 

dos pais), e procuram garantir sua velhice através do trabalho contínuo (após a 

aposentadoria), da acumulação de bens imóveis (como forma de garantir renda 

através de aluguel) e de uma poupança própria. 

 
Uma outra modalidade apontada nas entrevistas para garantir uma 

atividade e também uma receita a mais na velhice é o negócio próprio, 

geralmente um comércio (loja de armarinhos, loja de roupas, doçaria, sorveteria, 

lanchonete, quitanda). Dos pesquisados, oito demonstraram o desejo de abrir um 

negócio após a sua aposentadoria, o que representa 40% da amostragem 

estudada, porcentagem que coincide com o levantamento do Dieese e da 
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Fundação Seade de 2003, onde se apontou que dos idosos ocupados com mais 

de 60 anos, 43,9% eram autônomos (FERNANDES, ibid). 

 

Abaixo estão transcritos alguns trechos das entrevistas que fazem menção 

ao tipo de negócio próprio pretendido pelos depoentes: 

 
Pode ser que eu monte um negócio para mim, uma lojinha... eu não falei mas 
poderia fazer um curso de culinária. Eu tenho assim um dom para comida. Então eu 
poderia ter um restaurante, uma cantina, que eu ia me sair bem. (JFS, 36 anos) 
 
... eu gosto muito de culinária, salgados, doces, e quem sabe um dia, eu possa 
colocar um comerciozinho desses para mim. (EM, 44 anos) 
 
Se for uma casa grande, reformar e por alguma coisa para vender, uma bomboniere. 
(RSP, 39 anos) 
 
Eu pretendo trabalhar em casa, tocar um negócio, tipo vender verduras, essas 
coisas. (LAC, 25 anos) 
 
Cuidar de um negócio. Tem que ter uma renda, né. Não dá para ficar dependendo 
dos filhos. (NRN, 22 anos) 
 
Eu quero ter alguma atividade, eu só não sei ainda. Eu gosto muito da área 
comercial. Eu gosto muito de lidar com o público, eu gosto de vender... Pode ser, 
um comércio de alimentícia, eu tenho um sonho de ter uma lojinha de roupas, de ter 
uma marca minha. Eu sonho alto ainda. (MAS, 43 anos) 
 
Se eu estou consciente, não importa se com 90 anos, eu pretendo montar um 
negócio para mim... Ah, um comerciozinho, vamos dizer, eu moro junto a uma 
escola e eu posso colocar uns doces. (ORD, 55 anos) 
 
Eu penso em pôr alguma coisa pra gente trabalhar em casa mesmo. .. Ah, sei lá. 
Uma sorveteria. Pra não ficar parada. (MAG, 56 anos) 

 
 

É consenso que, se o mercado de trabalho exclui os profissionais em média 

aos 40 anos, sobram pouquíssimas oportunidades de o idoso continuar 

trabalhando no mercado formal. Resta, então, partir para a informalidade 

(vendendo doces nas portas de escolas, fazendo salgados sob encomenda) ou 

montar um negócio.  
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Comparando o projeto de abrir um negócio próprio deste estudo com os 

dados da tabela de principais ocupações dos idosos aposentados por sexo – 1998 

(fonte: IBGE, PNAD de 1998), Camarano (idem:10) verifica que a posição na 

ocupação de empregador e/ou conta-própria chega a 70,9% entre os aposentados 

e a 54,1% entre os não-aposentados.  

 

Esses números ajudam a compreender porque sete entrevistados da Festiva, 

de 22 a 56 anos, pretendem obter renda extra de um negócio próprio quando se 

aposentarem. Contudo, se a intenção para depois da aposentadoria é abrir um 

negócio, Schirrmacher (ibid:14) pondera que “deve-se dar aos idosos as mesmas 

condições que são oferecidas aos empreendedores jovens para abrir um negócio. 

Atualmente, os bancos dificultam os empréstimos para pessoas acima de 60 

anos”. 

 

O importante é que à frente do seu negócio, essas pessoas envelhescentes 

ou futuros aposentados, serão donas do seu tempo. 

 

5.7 - Voluntariado 
 
Na perspectiva de cinco entrevistados, houve o desejo de atuar em 

trabalhos voluntários (comunidade, asilo, ONG, casa para acolher idosos 

carentes, escola infantil) após a aposentadoria, “... eu posso trabalhar em favor 

da minha comunidade, sempre colaborando, não pensar só em mim.” (EM, 44 

anos) e “poder continuar fazendo alguma coisa, não só em proveito próprio mas 

também em prol dos outros ... trabalhar em algum tipo de ONG, prestar serviços 

para o outro” (RFC, 63 anos). 
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Se eu tivesse condições eu colocaria uma casa para idosos. Uma casa assim para 
cuidar de pessoas carentes... Idosas carentes... Porque eu vejo tanta gente que 
precisa e na velhice fica aí jogado... (DLS, 40 anos) 
 
Ah, se eu tiver bem de saúde, eu vou fazer caminhada, e eu vou procurar uma 
escola para que eu possa ajudar e eu ter um tempo para eu poder sair de casa, e eu 
me sentir bem... Cuidar das crianças pequenas. Tem vários lugares que a gente pode 
ajudar. Lá no meu bairro mesmo, eles querem fazer uma igreja, e eu estou 
raciocinando que tem outros lugares que precisam da gente. (MCA, 45 anos) 
 

 
O desejo de voluntariado consiste de um ato espontâneo (vontade de doar 

seu tempo e mão-de-obra) em favor dos menos favorecidos,  relacionado a 

convicções pessoais possivelmente ligadas à religião (quatro entrevistados são 

católicos e uma é evangélica) e também à consciência de cidadania.  

 

Conforme define Dal Rio (idem:100), 

 
... uma ação voluntária está ligada a solidariedade, que na natureza humana é a 
capacidade de agir em benefício do outro. A disponibilidade para o trabalho 
voluntário decorre de um sentimento altruísta, mas, mesmo sem se dar conta, o 
voluntário espera usufruir algo em troca. Ser solidariamente ativo sobre a 
possibilidade de continuar o processo de realização e aperfeiçoamento enquanto ser 
humano, preocupado consigo e com o próximo. Propicia, ao mesmo tempo, uma 
abertura para a comunidade e para o mundo, vencendo o individualismo e o 
isolamento, fatores muito presentes no pós-trabalho. 

 

A pessoa idosa que se aposenta pode, então, buscar no voluntariado uma 

outra atividade que compense a perda de prestígio decorrente da saída do mundo 

produtivo. Dal Rio (ibid:1,96) menciona o tempo do pós-trabalho como o tempo 

que se dedica ao outro, sedimentado em valores de solidariedade e religiosidade. 

O voluntariado leva o idoso a ter uma atitude pró-ativa frente a questões sociais, 

colaborando para dar sentido à existência da pessoa que se aposenta, ao mesmo 

tempo em que representa uma tomada de decisão para atender a valores 

religiosos. 
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 Existem duas razões que levam as pessoas a serem voluntárias, segundo 

Corrullón, comentado por Dal Rio (ibid:74): motivação pessoal e motivação 

social. A primeira atende a uma inquietação interior diante de uma situação de 

dificuldade ou de sofrimento e geralmente sofre influência dos valores religiosos 

adquiridos.  

 
Esse impulso solidário está alicerçado em valores espirituais e culturais, 
manifestando-se principalmente nos religiosos praticantes. A história das religiões 
mostra que todas têm em seus fundamentos a caridade, a responsabilidade e a ajuda 
ao próximo. (DAL RIO, ibid) 
 
 
Sobre a influência da religião na ação de voluntariado, nota-se na fala de 

EM, católica praticante cujo filho está estudando para ser padre, um certo  

desprendimento diante da acumulação material (valor religioso) e sua vontade 

de dedicar-se à comunidade (serviço voluntário) após a aposentadoria, quando 

ela menciona 

 
...eu não vou ter herdeiros, eu vou ter só o meu filho, ele vai ser padre, se Deus 
abençoar, pois é o que eu quero, eu posso trabalhar em favor da minha comunidade, 
sempre colaborando, não pensar só em mim. Porque eu vou acumular bens, se eu 
não vou ter assim um herdeiro para deixar, pois o meu filho sendo de Deus, na certa 
não vai precisar de bens materiais. (EM, 44 anos) 
 
Em outra entrevista, apesar de católico não-praticante, AQS faz menção a 

Deus diversas vezes e, quando aposentado, diz que pretende auxiliar pessoas em 

instituições asilares.  

 
Ajudar as pessoas velhas, porque aquele velhinho que está encostado precisa de 
ajuda e você precisa chegar lá e dar um apoio pra ele, né... É gente que não tem um 
apoio, e a presença de alguém pra conversar, pra se distrair, pra se sentir bem. 
(AQS, 56 anos)  
 

No caso de AQS, como entende Dal Rio (ibid:98), talvez a doação não seja 

apenas dar, mas partilhar o que se é, o conhecimento, os conselhos, a 
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“capacidade de luta em função de outro ser ou de uma causa”. Isso porque AQS 

(56 anos) sempre gostou de pessoas, e com a saída do mundo produtivo, ele 

poderá continuar interagindo com outras pessoas, agora “idosos necessitados, 

asilados”. 

 

Uma vez abordada a motivação pessoal, a outra motivação que leva a pessoa 

ao voluntariado é a social. A motivação social representa o olhar incomodado de 

uma pessoa diante das questões sociais, impulsionando-a a  agir e enfrentar esses 

problemas (DAL RIO, ibid:74). Talvez esse seja o caso de RFC (63 anos) que se 

imagina aposentado e trabalhando como voluntário em prol dos outros, em algum 

tipo de organização não-governamental. 

 

As principais razões que mobilizam os idosos ao voluntariado podem ser 

descritas por Dal Rio (ibid:99) como  

 
... retribuição pelo que se recebeu, partilha da experiência acumulada durante e 
vida, retribuição pelo apoio recebido de entidade de ajuda mútua, sendo essas 
razões freqüentemente ancoradas em valores religiosos que incentivem o trabalho e 
o amor ao próximo. 
 

Para Corrullón, mencionado por Dal Rio (ibid:75), a motivação pessoal 

(emocional) inicial deve ser sustentada pela motivação social (consciência dos 

problemas sociais), caso contrário tende ao enfraquecimento e ao cansaço, 

levando, por fim, o voluntário à desistência. Isso porque “a ação voluntária 

requer reciprocidade: não é orientada simplesmente para assistência ao outro, 

mas para o crescimento de ambos, embora suas contribuições sejam diferentes”,  

conforme Roca, comentado por Dal Rio (ibid:76). 
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Pode-se dizer que a aposentadoria pressupõe, em tese, a saída do mundo 

produtivo do trabalho e o retorno ao espaço privado, a uma maior convivência 

com a família. Aqueles que não cultivaram outros interesses ao longo de sua 

vida, passam a viver exclusivamente para a família, ficando as demais relações 

enfraquecidas, o que contribui para o seu isolamento social. Contudo, quando a 

pessoa exerce o voluntariado, ela aprende a dividir o seu tempo com a família e 

a comunidade, inserindo-se novamente no espaço público (DAL RIO, ibid:101). 

 

É no espaço público que o voluntariado vai ocorrer, e, portanto, o idoso terá 

visibilidade social e poderá recriar o presente, efetivando um projeto de vida no 

pós-trabalho e estimulando a sua cidadania, “criando até mesmo condições para 

que o envelhecimento não seja negado” (DAL RIO, ibid:81). 

 
Se é no espaço público – o espaço de pensar conjuntamente – que se forma opinião, 
se o aposentado não aparece no espaço público ou se é referido com imagem 
distorcida (praga da previdência social, peso social e econômico, dependência dos 
ativos), não se elabora um pensamento correto sobre ele. Esquece-se o que ele 
construiu e que a sociedade vive sobre bases que ele alicerçou. O próprio 
aposentado fica privado de construir e visualizar a sua identidade. 
 

 

Mais do que realizar um trabalho em prol do outro, no fundo o que se busca 

é a realização de um trabalho para dar sentido à própria existência, conforme 

afirma Dal Rio (ibid:118-119), 

 
A dimensão do trabalho realizado para o outro está intrinsecamente relacionada a 
do trabalho realizado para si mesmo, pois ele não mais é exercido para manter a 
sobrevivência e, sim, para dar sentido a própria existência. 

 

Por último, ressalte-se que o sentimento de voluntariado não é privilégio 

dos idosos, ou seja, “não emerge no momento da aposentadoria”. Pelo contrário, 

esse sentimento normalmente vem sendo construído ao longo da história de vida 
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do voluntário e “configura-se como um traço pré-existente no pensamento e na 

ação de certos indivíduos”, conclui Dal Rio (ibid:123). 

 
Independente de qualquer questão polêmica, a conclusão é que o trabalho 
voluntário realizado por aposentados é, sem dúvida, uma forma saudável de viver o 
momento da aposentadoria. É uma forma de estar no mundo – espaços público e 
privado -, é uma forma de dar sentido à existência. 
 
 

5.8 - Outras atividades 
 
 

Com a aposentadoria, alguns indivíduos querem continuar ativos,  

trabalhando registrado ou mesmo cultivando a terra ou criando outros animais. 

Outros querem “ficar em casa, cuidar dos netos” (MCR, 47 anos), ou mesmo 

“continuar fazendo as mesmas coisas, cuidar da casa, do velhinho que estiver do 

meu lado ainda, dos netos, se precisarem” (SOS, 19 anos). No total, foram três 

entrevistadas que demonstraram o desejo de ficar em casa. 

 

A velhice pode ser uma oportunidade de  realização de sonhos que foram 

postergados ao longo da vida, em detrimento das conquistas do mundo do 

trabalho. Esse talvez não seja o caso dos funcionários do chão-de-fábrica da 

Festiva. 

 

Se o indivíduo viveu em função do trabalho para garantir a sua 

sobrevivência, ele jamais teve tempo e dinheiro para o lazer e é possível que ele 

continue exercendo uma atividade remunerada após a aposentadoria porque ele 

"não tem o hábito do tempo livre". 

 

Se, por outro lado, o indivíduo pôde nutrir outros interesses paralelos ao 

trabalho, a aposentadoria pode representar o tempo de liberdade necessário para 
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dedicar-se a outras atividades (cursos, passeios, viagens), como é o caso do  

presidente da Festiva que pretende se aposentar aos 65 anos e se dedicar aos 

seus hobbies: culinária e coleção de carros antigos. 
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CAPÍTULO 6 
 

 

Memória  
organizacional:  

algumas  
considerações 
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Existem construções sociais que associam a velhice a estereótipos, tais 

como a situação de pobreza (“velho é pobre”), a idéia de solidão e 

marginalidade (“ninguém liga para pessoas velhas, o velho está sozinho no 

mundo”), a idéia de pré-aposentadoria e desemprego (“velho não trabalha, então 

não vale nada”), a questões de dependência (“velho não sabe fazer nada 

sozinho”) e de falta de autonomia para decisões (“velho doente não pode fazer 

nada sozinho”) entre outras.  

 

Entretanto, existe algo que o idoso possui e que não pode ser reproduzido 

– a sua memória, resultante do tempo vivido, da experiência acumulada, do 

vínculo criado com pessoas, fatos e processos.  No ambiente da empresa, a 

memória do profissional idoso, aquele que possui “mais anos de casa”, pode 

representar também a memória da própria organização, a partir do momento que 

a cultura da empresa pode ser transmitida pelos idosos, com mais 

verossimilhança, para os novos entrantes, o que facilitaria as relações 

intergeracionais. 

 

Sobre as histórias contadas pelos mais velhos, Marc Bloch, comentado 

por Halbwachs (1990:65), menciona que "nas sociedades rurais acontece com 

muita freqüência que, durante o dia, enquanto pai e mãe estão ocupados nos 

campos ou com inúmeros trabalhos de casa, os pequenos são confiados à guarda 

dos ‘velhos', e é destes, e mais do que de seus familiares mais próximos, que as 

crianças recebem o legado dos costumes e das tradições de toda a espécie". 

 
Fazendo uma analogia com o mundo corporativo, pode-se dizer que os 

funcionários "veteranos" carregam grande parte da história da empresa e a eles 
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estaria a incumbência de repassar o legado da cultura organizacional para os 

jovens empregados. 

 
Esse legado organizacional que o profissional veterano possui pode ser 

entendido como o conhecimento de fatos e processos ocorridos no ambiente da 

empresa. Nesse sentido, JAR (27 anos) reconhece que “nessa fábrica, o que eu 

aprendi a trabalhar a boa parte foi com os idosos, um pessoal que veio com 

muita experiência e eu consegui arrancar muito deles”.  

 
Se a memória organizacional é construída a partir de ações e reações, de fatos e 

processos, ela também pode reforçar os vínculos dos atores envolvidos quando eles 
compartilham lembranças de respostas positivas, e também das negativas. Para ilustrar, o 
presidente da Festiva explica a importância da memória organizacional na pessoa da 
“senhorinha do café”, dizendo que, 

 
... Nós temos, também, uma senhorinha de idade que serve café. Pô, a gente podia 
colocar uma moça bonita, podia? Podia, mas a senhorinha do café sabe exatamente 
a hora que eu gosto de tomar café, como eu gosto do café, sabe o horário de todo 
mundo aqui. Como é que a gente pode trocar uma pessoa dessas? Sabe, ... ela usa 
essa parte da memória organizacional. Se nós inserirmos nessa memória 
organizacional um novo fato, ou um novo fator, ou uma nova tarefa, é capaz de 
alguma coisa dar errado, porque a comunicação, o link [conexão], começa a dar um 
curto. Mas se você deixar ela quieta no canto dela,... porque o velho é muito bom 
pra isso, para funções repetitivas, além das funções de experiência, as funções 
repetitivas. 

 

Observe-se que essa é uma modalidade de memória organizacional que  

denominaremos de “memória relativa a pessoas”.  Esse tipo de conhecimento, o 

de saber lidar com as pessoas segundo as suas idiossincrasias, facilita as inter-

relações e refere-se à memória de longo prazo sobre os assuntos da vida. De 

acordo com Schank e Abelson, comentado por Neri (ibid:47), o conhecimento 

pode ser organizado em duas classes: geral e específico. O conhecimento geral 

permite à pessoa entender e interpretar as ações de outra pessoa simplesmente 

porque ela é um ser humano com necessidades próprias. Já o conhecimento 
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específico, ou detalhado sobre uma situação, permite à pessoa ter menos dúvidas 

e agir mais diretamente em eventos freqüentemente experienciados. 

 

Nesse sentido, os funcionários mais antigos de uma empresa possuem uma 

vasta memória relativa ao comportamento e ações de pessoas que estão na 

organização e daqueles que já partiram. Esse conhecimento, por sua vez, pode 

ser generalizado e auxiliar a compreensão de uma nova situação e a resolução de 

conflitos. 

 

Sobre o significado de compartilhar momentos já vividos por pessoas da 

mesma geração, e que jamais poderão ser vividos por outra pessoa mais jovem, 

Augé (1998:33) observa que, 
 

Las personas de la misma edad tienen necesariamente, si no recuerdos comunes, 
por lo menos recuerdos en común, los cuales, si difieren los unos de los otros, 
distinguen aún más seguramente a quienes pueden referirse a los hechos 
recordados que a aquellos que, en el mejor de los casos, sólo tienen de ellos un 
conocimiento libresco. 

 

Refletindo mais um pouco, poder-se-ia apontar o caráter reprodutivo da 

cultura organizacional por meio da comunicação formal, com a utilização de 

manuais e livros, que seria substituto da história contada por testemunhas vivas. 

É evidente o valor intrínseco da história escrita. Entretanto, seu caráter é 

meramente formal e impessoal, perdendo o tônus da história contada, aquela que 

foi “vivida”. Halbwachs (idem:60) afirma, inclusive, que "não é na história 

aprendida, é na história vivida que se apóia nossa memória", no caso a memória 

organizacional. 

 
Mas, então, quando a história escrita será efetiva? Halbwachs (ibid:80-81) 

responde que, 
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a história começa somente no ponto onde acaba a tradição, momento em que se 
apaga ou se decompõe a memória social... Certamente, um dos objetivos da 
história pode ser, exatamente, lançar uma ponte entre o passado e o presente, e 
restabelecer essa continuidade interrompida. 

 

Assim, a necessidade de escrever a história de um período vivido pela 

sociedade emerge quando os seus protagonistas estão muito longe do passado 

para que possam testemunhar no presente. Em outras palavras, quando a 

memória de uma seqüência de fatos não tem mais suporte de um grupo de 

pessoas que os tenha assistido, então resta o único meio de salvar tais 

lembranças que é o registro formal, lembrando que "as palavras e os 

pensamentos morrem, mas os escritos permanecem" (HALBWACHS, ibid:80). 

 

Surge então a outra modalidade de memória organizacional que 

chamaremos de “memória relativa a fatos”. Esse conhecimento relativo a 

procedimentos, segundo Neri (ibid:56), refere-se a um repertório de 

procedimentos mentais usado para selecionar, ordenar e manipular a informação 

de um banco de dados e para usá-lo com o objetivo de tomar decisões e planejar 

ações. 

 

Da mesma forma que a “memória relativa a pessoas”, a relativa a fatos 

remonta ao conhecimento de ações e reações passadas para a solução de 

questões e conflitos da atualidade. Nesse sentido, pode-se dizer que a “memória 

relativa a pessoas e fatos” representa a própria sabedoria da pessoa, acumulada 

com os anos vividos. 

 

Interessante mencionar que à medida que se ganha conhecimento, ou 

sabedoria, em um certo assunto, perguntas adicionais podem surgir sobre outros 
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aspectos do mesmo assunto. A ignorância sobre esses aspectos, então, leva a 

investigações adicionais, gerando novo conhecimento. Vasconcelos (2002:101) 

aponta a emergência de um processo dialético: ignorância e conhecimento co-

evoluem, isto é, eles geram um ao outro na medida em que nos engajamos em 

processos de definição e solução de problemas.  

 

O ser humano nunca será um projeto acabado de sabedoria, pois ele sempre 

estará abrindo novos horizontes com a busca de respostas para novas 

indagações. Aqui também se insere a importância de novos projetos de vida para 

impulsionar o dia-a-dia do ser. 

 

Halbwachs (ibid:71) afirma que é no passado vivido, mais do que no 

passado aprendido pela história escrita, que se apóia a própria memória pessoal. 

Nessa memória pessoal pode existir o sentimento de pertença que, no caso da 

relação patrão e empregado, representa o vínculo empregatício, o “vestir a 

camisa da empresa”. Observe-se que o sentimento de pertença se perde quando 

o funcionário é desligado da organização, pois, ao ser dispensado, carrega 

consigo a memória histórica e social da própria empresa. 
 

Para Beauvoir (ibid:104), por exemplo, “a morte de um parente ou de um 

amigo não nos priva apenas de uma presença, mas também de toda aquela parte 

de nossa vida que a eles estava presa. As pessoas mais idosas levam consigo 

nosso próprio passado”. 

 

Ampliando esse sentimento para o mundo da empresa, pode-se dizer que 

essa memória social da empresa perdida por ocasião da saída dos funcionários 

mais velhos pode resultar no enfraquecimento da cultura organizacional, isto é, 

empregados veteranos dispensados podem carregar a tradição e a cultura da 
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empresa, causando, com isso, a perda da identidade da própria empresa. E 

Wong, comentado por Lippi (idem), alerta  
 

a tradição, a memória e a riqueza da sabedoria carregada pelos mais velhos têm 
que ser valorizadas. Se você corta isso, está ceifando as raízes e valores da 
empresa... A somatória das lições e experiências dos antigos com a mentalidade 
dos jovens é que faz a diferença. 
 
 

O ideal é atingir um equilíbrio entre as diferentes gerações e incentivar a 

diversidade no ambiente de trabalho, como é o caso da Biscoitos Festiva. 

Descartar as pessoas mais velhas e competentes pode ser desastroso não apenas 

para a memória da empresa mas também gerar um clima de desconfiança e de 

falta de comprometimento dos funcionários mais jovens, porque esses ficam 

sem referência e sem ligação com o passado da instituição (LIPPI, ibid). 

 

 Recorrendo a Geertz (1989:143), a empresa como instituição social 

precisaria ter um “ethos”, entendendo o “ethos” como o “tom, o caráter e a 

qualidade de sua vida, seu estilo moral e estético e sua disposição, é a atitude 

subjacente em relação a ele mesmo e ao seu mundo que a vida reflete” para 

disseminar o sentimento de respeito imputado aos mais velhos. O respeito ao 

idoso poderia representar um valor da empresa,  passado de geração para 

geração de funcionários, transformando-se em um diferencial perante a 

concorrência. 
 

Portanto, este trabalho representou a oportunidade de refletir sobre os 

motivos que levam uma empresa como a Festiva a empregar pessoas idosas, ou 

a mantê-las trabalhando após a sua aposentadoria. A renovação e a oxigenação 

da força de trabalho da Biscoitos Festiva se dá no sentido inverso ao que ocorre 

na grande maioria das empresas brasileiras com a contratação de profissionais 
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mais maduros e experientes do ramo de fabricação de biscoitos e afins para a 

melhoria da produtividade da empresa. 

 

O estudo de caso da Festiva também traz à tona algumas considerações, 

tanto das razões da empresa quanto dos seus funcionários idosos e não-idosos, 

como segue: 

 

convívio entre jovens e idosos no ambiente da fábrica é harmonioso e 

propicia a troca de experiências. Ressalte-se que ainda é o idoso que 

dá mais conhecimento ao jovem do que recebe deste.  

O 
 

erificando o nível de escolaridade da amostra pesquisada, constatam-

se os seguintes aspectos: (1) as vagas oferecidas pela empresa exigem 

nível de escolaridade de 1o. grau e estão sendo preenchidas por pessoas com 

anos de estudo acima do necessário para o cargo; (2) idosos com 60 anos ou 

mais de idade não estão sendo contratados ultimamente provavelmente porque 

os candidatos às vagas não possuem o nível de escolaridade exigido; (3) no 

ambiente da empresa, a amostra pesquisada de profissionais com 

aproximadamente 7 anos de empresa e com 40 anos ou mais de idade também 

não possui o 1o. grau completo; (4) o início da vida do trabalho em tenras idades 

(abaixo dos 14 anos) afasta a pessoa da vida escolar e cria um círculo vicioso 

onde, na vida adulta, o estudo passa para o segundo plano, porque existem 

outras obrigações a serem cumpridas; (5) a falta de estudo torna-se um entrave 

para a mudança de profissão ou mesmo para a busca de novas oportunidades no 

mercado.  

 V
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s entrevistas demonstram que o mercado de trabalho tem rejeitado 

pessoas com mais de 25 anos de idade para algumas funções, sendo 

que o descarte, ou a marginalização, dos trabalhadores ocorre em média quando 

eles atingem a idade de 35-40 anos. Embora 55% dos entrevistados estejam na 

faixa etária acima dos 40 anos, mesmo assim, 35% dos trabalhadores 

pesquisados pretendem se aposentar aos 55-60 anos de idade.  

A 

 

s profissionais idosos e envelhescentes da Festiva trabalham porque 

precisam levar o sustento para a família, mas têm planos para o futuro 

que incluem reformas na casa, um negócio próprio, o retorno à terra natal, a vida 

no sítio para criar animais e plantar, trabalhos voluntários.  

O 

 

a amostra pesquisada, 65% dos profissionais pretende continuar 

trabalhando após a aposentadoria, porque o trabalho “ajuda a pessoa a 

viver” e assim ela “não tem tempo para envelhecer”. 

D 
 

imagem da pessoa jovem normalmente está atrelada à idéia de corpo 

belo e saudável. Entretanto, quando questionados, os pesquisados 

referiram-se primeiramente ao estado de espírito do jovem, estado de ser, 

complementado depois por características físicas, tais como, a aparência jovem e 

saudável. Para a maioria dos pesquisados não existe idade para interromper a 

vida do trabalho, desde que a pessoa tenha boa saúde física e mental, embora o 

mercado de trabalho considere “velho” o profissional com 40 anos em média.  

A 
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á um sentimento de gratidão na relação empregado/empresa, pelo 

reconhecimento da política de contratação da empresa que dá 

oportunidades para os empregados de qualquer faixa etária. Prevalece também o 

sentimento de consideração na relação jovem/idoso, onde se considera a força de 

vontade e os ensinamentos dos mais velhos. 

H 

 

s falas propiciaram uma escuta da subjetividade tanto para os sujeitos 

desta pesquisa quanto para a pesquisadora, e suas implicações afetivas 

representaram uma oportunidade de “olhar” e “ver” o envelhecimento na 

sociedade e no ambiente de trabalho e o “repensar” a própria velhice.  

A 

 

Este trabalho traz, então, como proposta a construção de uma nova 

imagem do velho no mundo do trabalho, considerando-se as limitações naturais 

impostas pelo tempo, onde os idosos possam exercer a sua criatividade, 

compartilhar as suas experiências acumuladas com indivíduos de outras 

gerações, enfim, que a sabedoria possa ser redescoberta a partir da mudança de 

pensamento da sociedade sobre o significado do "ser velho" que nunca deixou 

de ser cidadão. 

 

O tema deste trabalho, portanto, ao abordar a mão-de-obra idosa como 

desafio para uma reorganização social, propõe que se articule de forma mais 

propícia a valorização dos recursos humanos existentes. Esse é um fator 

macroeconômico e demográfico que deve ser considerado no planejamento 

estratégico das empresas modernas para agregar valor aos seus 

produtos/serviços. 
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APÊNDICE I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO 
 
Orientadora - Profa. Dra. Beltrina Côrte 

 
 

  Por este instrumento de autorização, que assino abaixo, declaro que é de minha 

livre e espontânea vontade participar da pesquisa a ser efetuada pela aluna Ana Maya Goto 

Uyehara, devidamente matriculada no Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Gerontologia, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e sob a orientação da Profa. 

Dra. Beltrina Côrte, que estará disponível para discutir e esclarecer qualquer dúvida sobre a 

pesquisa em epígrafe no telefone (11) 3670-8400 ramal 287. 

 

 Estou ciente de que os dados por mim mencionados na pesquisa serão 

utilizados na análise final do trabalho intitulado "Por que contratar idosos? Um estudo de caso 

da Biscoitos Festiva”. Tenho pleno conhecimento de que não haverá desconforto, danos e/ou 

riscos à minha pessoa/instituição decorrentes desta pesquisa. Tenho ainda a liberdade de 

recusar a participar da pesquisa, ou interromper minha participação em qualquer fase da 

pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo, sendo asseguradas a garantia de sigilo e 

privacidade quanto aos dados que eventualmente forem por mim considerados confidenciais. 

Também estou ciente de que não haverá nenhuma forma de indenização ou ressarcimento de 

eventuais despesas decorrentes da minha participação nas entrevistas. 

 
  É de meu conhecimento, ainda, que todos os dados obtidos do 

questionário/entrevista e quaisquer outras informações concernentes aos mesmos constituem 

propriedade da aluna acima citada, à qual dou plenos direitos de retenção, utilização na 

análise da pesquisa e eventual divulgação em televisão, publicações em jornais e revistas 

editadas em território nacional ou estrangeiro, e que também terei acesso aos resultados finais 

deste trabalho quando da finalização do mesmo, respeitando os respectivos códigos de ética 

vigentes. 

 
 
Nome/Assinatura do pesquisado/RG          Data . . ./. . . / . . . 
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APÊNDICE II - QUESTIONÁRIO PARA A EMPRESA e PARA O 
EMPRESÁRIO 
 
 
Qualificação da empresa 
 

1. Empresa:                        

2. Ramo de atividade: 

3. Tempo de existência:                         

4. Quantidade total de funcionários: 

5. Quantos funcionários com 60 anos ou mais de idade 

6. Nome do pesquisado: 

7. Cargo do pesquisado: 

8. Idade do pesquisado: 

 
Qualificação do pesquisado: 
 

1. Nome: 

2. Cargo: 

3. Há quantos anos trabalha na empresa? 

4. Aposentado ( ) sim  ( ) não 

5. Há quantos anos é aposentado? 

6. Data da aposentadoria 

7. Carga horária de trabalho 

8. Setor 

9. Começou a trabalhar com qual idade 

10. Data de nascimento: 

11. Estado civil: 

12. Sexo 

13. Naturalidade 

14. Nacionalidade 

15. Escolaridade 

16. Cor 

17. Religião (pratica ou não) 

18. Profissão 
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19. Ocupação anterior 

20. Filhos/netos 

21. Hobby 

22. Vive com quem? 

23. Casa própria? 

 
Questões: 
 
1 -  Por que a FESTIVA contrata idosos com 60 anos ou mais de idade? 
 
2 -  Quais atividades são desempenhadas normalmente por idosos na empresa?  
 
3 -  Quais são os pré-requisitos exigidos na contratação de idosos? 
 
4 -  Na sua opinião, quais são as qualidades (habilidades) dos idosos? 
 
5 –  Na sua opinião, quais são as limitações dos idosos? 
 
6 -  Na sua opinião, quais são as tarefas que os idosos desempenham melhor? 
 
7 -  Existem programas de qualificação ou reciclagem dos funcionários ou 

programas de pré-aposentadoria patrocinados pela empresa? (descrição)  
 
9 –  Na sua opinião, em que idade o profissional é considerado “velho” pelo 

mercado de trabalho? 
 
10 –  Na sua opinião, em que idade o profissional deve parar de trabalhar? 
 
11 – Na sua opinião, o que significa ser jovem? O senhor se considera jovem? 
 
12 – Na sua opinião, quem é o idoso aqui na Festiva? 
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APÊNDICE III – QUESTIONÁRIO PARA O TRABALHADOR IDOSO  
(válido para profissionais em qualquer função com idade de 60 anos ou mais) 
 
 
Qualificação do pesquisado: 
 

1. Nome: 

2. Cargo: 

3. Há quantos anos trabalha na empresa? 

4. Aposentado ( ) sim  ( ) não 

5. Há quantos anos é aposentado? 

6. Data da aposentadoria 

7. Carga horária de trabalho 

8. Setor 

9. Começou a trabalhar com qual idade 

10. Data de nascimento: 

11. Estado civil: 

12. Sexo 

13. Naturalidade 

14. Nacionalidade 

15. Escolaridade 

16. Cor 

17. Religião (pratica ou não) 

18. Profissão 

19. Ocupação anterior 

20. Filhos/netos 

21. Hobby 

22. Vive com quem? 

23. Casa própria? 
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Questões: 
 
1 – Qual foi sua experiência profissional ANTES de ser contratado por esta 
empresa? (relato de empresas, cargos e tarefas desempenhadas) 
 
2 - Como o senhor chegou à empresa Biscoitos Festiva? 
 
3 – Na sua opinião, por que a Festiva contratou o senhor? 
 
4 - Como o senhor descreve o setor em que está trabalhando? 
 
5 – O senhor tem perspectivas de trabalho dentro da Festiva? 
 
6 – Por que o senhor  continua trabalhando? (motivos) 
 
7 - Quais são seus atuais projetos? E para o futuro? 
 
8 - Na sua opinião, em que idade o profissional é considerado “velho” para o 
mercado de trabalho? 
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APÊNDICE IV – QUESTIONÁRIO PARA O TRABALHADOR NÃO-
IDOSO 
 
 
Qualificação do pesquisado: 
 

1. Nome: 

2. Cargo: 

3. Há quantos anos trabalha na empresa? 

4. Carga horária de trabalho 

5. Setor 

6. Começou a trabalhar com qual idade 

7. Data de nascimento: 

8. Estado civil: 

9. Sexo 

10. Naturalidade 

11. Nacionalidade 

12. Escolaridade 

13. Cor 

14. Religião (pratica ou não) 

15. Profissão 

16. Ocupação anterior 

17. Filhos/netos 

18. Hobby 

19. Vive com quem? 

20. Casa própria? 

 

 161



 

Questões: 
 
1 - Como você descreve o setor em que está trabalhando na Festiva? 
 
2 - Que trabalhos você gostaria de estar fazendo dentro da Festiva? 
 
3 - Na sua opinião, por que a Festiva contrata idosos para o quadro de 
funcionários? 
 
4 - Na sua opinião, existem perspectivas de trabalho para o idoso dentro da 
Festiva? 
 
5 - Como é trabalhar com idosos? 
 
6 - Em que idade o profissional é considerado “velho” pelo mercado de 
trabalho? 
 
7 – Na sua opinião, quem é o idoso aqui na Festiva? Quem você considera 
idoso? Por quê? 
 
8 - Quais são seus projetos para o futuro?  
 
9 - Você pretende trabalhar até quantos anos? 
 
10 - O que você pretende fazer quando estiver aposentado?  
 
11 - O que significa ser jovem? Você se considera jovem? 
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