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RESUMO 

Este trabalho objetivou verificar até que ponto os programas de 

preparo e acompanhamento da aposentadoria tem sido privilegiados na 

Administração Pública Indireta no Brasil; até que ponto a administração desses 

programas vem influindo positivamente na produtividade da força de trabalho 

ativa, bem como, se a administração desses programas está garantindo maior 

longevidade e satisfação para os aposentados. 

o estudo abrange quatro órgãos representativos dos ramos de 

mineração, crédito, telecomunicações e petróleo, com limitação espacial restrita 

ao Rio de Janeiro, sede dos mesmos, enfocando a ação do programa a partir de 

sua implantação, até o advento da Lei 8842 de 4 de janeiro de 1994. 



SUMMARY 

The scope of this work has been to verify to when extent preparation 

and follow-up of retirement plans have been privileged in Brazil' s Indirect 

Public Administration. In also seeks to determine up to which extent the 

management of such plans has positively been affecting the productivity of the 

active labour force, as well as whether the management of said plans warrants 

extended longevity and satisfaction to the retired citizens. 

The study encompasses four organs in the fields of mining, credit, 

telecommunications and oil refming, whose headquarters are situated in Rio de 

Janeiro. 

The plan action has been focused as from its adoption until 

enactment oflaw n° 8842, ofjanuary 4, 1994. 



AGRADECIMENTOS 

Profa. Valéria de Souza 

Inspiradora de meu trabalho, orientadora do mesmo. 

Profa. Sylvia Vergara 

Com quem aprendi a "construir" um trabalho de pesquisa. 

Prof. Paulo Roberto Motta 

Orientador acadêmico. 

Enftm a todos os mestres do "Olimpo" do saber administrativo, onde tive a 

oportunidade de avançar no aprendizado da proftssão que escolhi. 

Prof. José Francisco de Souza 

Prof. Inálio Geraldo da Costa Rego 

Assessoras Silvia Teixeira de Araújo 

Silvia Regina de Almeida Bastos 

Componentes da Diretoria da ASASTEL-EMBRATEL. Coordenadores do 

PIPA. 

Dra. Oneide Enes 

CVRD. Coordenadora do PPA. 

Dra. Rosane Mafra de Gomes 

Dra. Teresinha Lima de Azevedo 

Coordenadoras do PPA do BANERJ. 

Sra. Patricia Defravieeri de Figueiredo 

Coordenadora do PP A na PETROBRÁS 

Dra. Maria Auxiliadora da Silva 

Assessora de Recursos Humanos da COGE. 

Dra. Helena Bertho da Silva 

Implantadora do PP A na CVRD. 

Incansável divulgadora do PP A. 



Siglas 

ANBEP - Associação de Mantenedores Beneficiários da PETROS 

ARH - Área de Recursos Humanos 

ASASTEL - Associação de Ex-servidores da EMBRA TEL 

BANERJ - Banco do Estado do Rio de Janeiro 

BEG - Banco do Estado da Guanabara 

CLPS - Consolidação das Leis da Previdência Social 

C.V.R.D. - Companhia Vale do Rio Doce 

CCQ - Círculos de Controle de Qualidade 

COGE - Comitê de Gestão Empresarial 

EBAP - Escola Brasileira de Administração Pública 

EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações 

PETROBRÁS - Petróleo Brasileiro S.A. 

PETROS - Fundação Petrobrás de Seguridade Social 

PIPA - Programa Integrado de Preparação para Aposentadoria 

PP A - Programa de Preparação para Aposentadoria 

TELOS - Órgão mantenedor da ASASTEL 

RH - Recursos Humanos 



sUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ... ...... ........ .... .... ..... ............... .... .......... .... ........ ... ....... ..... .... 1 

CAPÍTULO I - APRESENTAÇÃO ................................................................. 7 

Adentrando a situação do problema ......................................................... 7 

Quanto ao tipo de pesquisa ...................................................................... 9 

Dificuldades e facilidades . . .. .... ..... ... ... . .. ... ... . ... . . ... ... ... . ... .... .. . . ... ... ........ . . 10 

CAPÍTULO 11 - REFERENCIAL TEÓRICO .................................................. 14 

A preocupação com a aposentadoria - Primórdios ................................... 14 

Experiência de preparação para aposentadoria no exterior ....................... 17 

A Previdência Social no Brasil e a preocupação com o acompanhamento 

da Aposentadoria..................................................................................... 23 

Velhice e aposentadoria .......................................................................... 27 

Velhice ................................................................................................. 27 

O modelo perverso do envelhecimento .................................................... 29 

A Dieta prática, o esporte e a idade e a Velhice como oportunidade ........ 30 

A aposentadoria e suas perdas ................................................................. 33 

Corações e máquinas ............................................................................... 35 

A Vida na organização ............................................................................ 37 

De um início promissor a um fmal inexpressivo ...................................... 38 

Vida pessoal e satisfação no trabalho ...................................................... 43 

O preço do progresso .............................................................................. 45 

A preparação para a aposentadoria .......................................................... 54 

As organizações e os programas de preparação para a aposentadoria....... 56 

A filosofia da empresas e a organização do futuro ................................... 59 

CAPÍTULO 111 - EMPRESAS PESQUISADAS ...................... ........................ 62 



CAPÍTULO IV - OS PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA A 

APOSENTADORIA NAS EMPRESAS .... ................................................. 86 

CONCLUSÕES ......................................................................................... 111 

ANEXOS .................................................................................................. 118 

REFERENCIAL BffiLIOGRÁFICO ......................................................... 136 

BIBLIOGRAFIA ....................................................................................... 137 



INTRODUÇÃO 

Desdobrando a Constituição Federal e a Legislação vigente 

pertinente à aposentadoria, todos sabem que há um bom número de leis, como, 

também, farta e crescente literatura. 

Por que tanta lei, tanta literatura? 

São interrogações que invadiram a cabeça das pessoas. 

Fato é, se há pouco caso com o profissional ativo, que dirá para com o inativo? 

Para muitos, o problema do aposentado é do próprio 

aposentado ... "Tempo é o que não lhe deverá faltar". 

F elizmente, entretanto, podemos encontrar bons 

legisladores e administradores. Especialmente, na Administração Pública 

Indireta, na área de Recursos Humanos, (mais especificamente) a preocupação 

com o sistema de Aposentadoria e sua administração, se faz presente há cerca 

de duas décadas. 

Não só se nota a preocupação para com os beneficios, 

como o auxílio transporte ou subsídios para alimentação, como também, 

estudos e aplicações sobre o seguro em grupo, programa de complementação da 

aposentadoria e planos especiais de aposentadoria, para evitar a defasagem do 

nível salarial dos que vão se aposentar. 

Podemos, pois, observar uma preocupação maior quanto a 

uma situação mais condigna para o aposentado. 

Há que se considerar o fato de que o profissional que se 

aposenta, em princípio, dedicou uma vida, ou parte dela, a uma instituição e, 

como tal, merece uma compensação. 

Mas fica a pergunta: Será que, após conceder os direitos 

relativos à aposentadoria, incluindo-se um programa de compensação salarial, a 



qual garante a manutenção de sua situação econômica, compete ainda à 

empresa na qual o indivíduo se aposentou, preocupar-se com ele? 

Países desenvolvidos, já há algumas décadas, procedem a 

programas relativos à chamada Terceira Idade, seja quanto ao preparo para a 

nova fase de existência, seja, quanto ao reaproveitamento de aposentados em 

outras atividades para as quais estejam preparados, de acordo com suas 

preferências, habilidades ou vocações. 

A Espanha já possui há muito tempo um programa deste 

estilo. 

A palavra jubilado, em espanhol, sinônimo de aposentado, 

está ligada à idéia de alegria. 

Uma Política para o Preparo para Aposentadoria deveria englobar o 

seguinte: (visão estratégica) 

Missões 

- Apoiar a preocupação com o preparo e o acompanhamento da nova fase de 

existência do trabalhador. 

- Preparar o trabalhador para a nova fase de existência. 

- DefInir claramente seus direitos, esclarecendo suas oportunidades. 

Objetivos 

- Proteger o aposentado da exclusão da categoria de população ativa. 

- Permitir sua participação no desenvolvimento econômico do País. 

- Propiciar um continuum em sua existência produtiva. 

Políticas 

- Proceder à revisão dos critérios para aposentadoria. 

- Reconhecer a existência da mão-de-obra aproveitável formada pelos 

aposentados. 
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- Reconhecer o aumento da expectativa de existência condigna da classe 

Estratégias 

- Defender os aposentados do descaso à sua classe. 

- Chamar a atenção da sociedade para sua existência proficua na sua 

experiência. 

- Fortalecer sua representatividade através de associações. 

Programas 

- Sensibilização da sociedade para com a existência da classe. 

- Sensibilização dos aposentáveis para a sua nova fase de existência. 

- Elaboração de programas de preparo para a aposentadoria. 

Mencionamos a seguir a legislação brasileira que trata do 

assunto aposentadoria. 
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APOSENTADORIA 
NA CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA FEDERA TIV A 
DO BRASIL 

CELETISTAS 

"Art. 7. 0 SÃO DIREITOS DOS TRABALHADORES URBANOS 
E RURAIS, ALÉM DE OUTROS QUE VISEM À MELHORIA 
DE SUA CONDIÇÃO SOCIAL: 

XXIV - aposentadoria". 

ESTA TUT ÁRIOS 

"Art. 40. O servidor será aposentado: 
I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando 

decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos demais 
casos; 

H - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço; 

IH - voluntariamente: 

a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se 
mulher, com proventos integrais; 

b) aos trinta anos de efetivo exercício em funções de 
magistério, se professor, e vinte e cinco, se professora, com proventos integrais; 

c) aos trinta anos de serviço, se home~ e aos vinte e cinco, se 
mulher, com proventos proporcionais a esse tempo; 

d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos 
sessenta, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço 

§ 1.0 Lei complementar poderá estabelecer exceções ao 
disposto no inciso IH, a e c, no caso de exercício de atividades consideradas 
penosas, insalubres ou perigosas. 

§ 2. 0 a lei disporá sobre a aposentadoria em cargos ou 
empregos temporários. 

§ 3.0 O tempo de serviço público federal, estadual ou 
municipal será computado integralmente para efeitos de aposentadoria e de 
disponibilidade. 

§ 4. o Os proventos da aposentadoria serão revistos, na 
mesma proporção e na mesma data, sempre estendidos aos inativos quaisquer 
beneficios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em 
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atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do 
cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei. 

§ 5. ° O beneficio da pensão por morte corresponderá a 
totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite 
estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior". 

DECRETO N° 89.312 DE 23 DE JANEIRO DE 1984 

Expede nova edição da Consolidação das Leis da Previdência 
Social 

"O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o 
artigo 81, item li, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 6° da 
Lei n° 6.243, de 24 de Setembro de 1975, 
resolve: 

Art. 1.° É expedida nova edição da Consolidação das Leis da 
Previdência Social (CLPS), conforme texto anexo, que reúne a legislação 
referente à previdência social urbana, constituída da Lei n° 3.807, de 26 de 
agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), e a legislação 
complementar. 

Art. 2.° A consolidação de que trata o artigo 1° substitui a expedida 
como o Decreto nO 77.077 de 24 de janeiro de 1976, que fica revogado. 

Parágrafo único. As publicações oficiais da Consolidação ora expedida 
trarão na capa, em posição e caracteres bem visíveis, a indicação; SUBSTITUI 
A CLPS de 1976. 

Art. 3.° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 23 de janeiro de 1984; 163° da Independência e 96 da república. 

João Figueiredo. 
Jarbas Passarinho" 

PORTARIA MPAS N° 347 de 2 de fevereiro de 1976 

"O Ministério de Estado da Previdência e Assistência Social, no uso de 
suas atribuições, e tendo em vista a expedição, pelo Decreto n° 77.077 de 76, é 
substituída e revogada pela que acompanha o presente Decreto nO 89.312/84. 

1. As referências ou remissões a dispositivos consolidados pela CLPS 
em qualquer ato, despacho, parecer, relatório, informação, impresso ou 
documento oficial, no âmbito deste Ministério, inclusive nas entidades a ele 
vinculadas, deverão ser feitas, doravante, ao dispositivo consolidado e não ao 
da legislação anterior. 

2. Os impressos ou documentos oficiais, dos quais conste referência a 
dispositivos da legislação consolidada, continuarão em uso, até que se esgote o 
estoque existente, observando-se a norma enunciada no item 1, na reimpressão 
dos formulários. 
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3. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

L.G. do Nascimento e Silva - Ministro da Previdência e Assistência 
Social [Publicada no Diário Oficial da União de 10/02/1976.]" 

LEI N° 8842 DE 4 DE JANEIRO DE 1994 

SEÇÃO 11 

Das Diretrizes 
IV - na área de trabalho e previdência social 

c) criar e estimular a manutenção de programas de preparação para a 
aposentadoria nos setores público e privado com antecedência mínima de dois 
anos antes do afastamento. 

Em anexo apresentamos o desdobramento da Consolidação das Leis da 
Previdência Social, bem como o histórico do Seguro Social constante do 
Compêndio de Seguro Social de autoria do Professor Armando de Oliveira 
Assis. Fundação Getulio Vargas. Serviço de Publicações. RJ 1963. 
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CAPÍTULO I 

APRESENTAÇÃO 

Adentrando a situação do problema 

Surge a questão: 

Até que ponto tem sido privilegiado o planejamento e o 

acompanhamento da aposentadoria na Administração Pública Indireta no 

Brasil? 

Este trabalho teve como objetivo fmal, verificar até que ponto os 

programas de preparação e acompanhamento da aposentadoria tem sido 

privilegiados na Administração Pública Indireta no Brasil; constatar até que 

ponto a administração desses programas, vem influindo positivamente na 

produtividade da força de trabalho ativa; e verificar até onde a administração 

desse programa está garantindo maior longevidade e satisfação para os 

aposentados. 

Para tanto tomou-se necessário levantar o grau de eficácia do 

subsistema de aposentadoria dos órgãos escolhidos para estudo de casos, no 

que conceme a: - legislação pertinente; - política de recursos humanos; - planos 

de carreira; - beneficios paralelos; - regulamentos; - força de tra\balho do 

órgão; - relatórios; - orçamento programa. 

Partiu-se da pressuposição de que algumas empresas da 

Administração Pública Indireta, no Brasil, já privilegiavam seus servidores com 

um programa de preparação e acompanhamento da aposentadoria, mesmo antes 

de sua obrigatoriedade legal. 

Um programa elaborado estrategicamente, observando-se os 

princípios da eficiência e eficácia pode causar um impacto de cunho altamente 
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positivo no que tange ao grupo dos aposentados, face a oportunidade de 

prosseguimento em suas realizações na nova fase de existência, não se sentindo 

um recurso humano inativo, podendo assim influenciar positivamente na 

produtividade como forca de trabalho ativa. 

A pesquisa em pauta não pretendeu esgotar o estudo de todos os 

programas de preparação para a aposentadoria na Administração Pública 

Indireta no Brasil. 

O estudo restringiu-se a quatro órgãos da Administração Pública 

Indireta, mais especificamente os que já sabíamos, por gestões preliminares, 

desenvolverem programas do gênero. 

Selecionamos assim, órgãos que representam os ramos de 

telecomunicações, crédito, petróleo e mineração, a saber: EMBRA TEL, 

BANERJ, PETROBRÁS e C. V.R.D. 

Sua limitação espacial restringiu-se à área do Rio de Janeiro, onde se 

situavam as sedes das mesmas. 

A pesquisa foi procedida em cada um dos órgãos, enfocando a ação 

do programa a partir de sua implantação, até o advento da Lei n.o 8 842 de 4 

janeiro de 1994. 

Quanto à relevância do estudo poderíamos comentar que, embora se 

possa encontrar farta literatura, sobre a aposentadoria lato sensu, o mesmo não 

se pode dizer em relação à preparação e ao acompanhamento da aposentadoria. 

Este estudo, ao colher e apresentar subsídios de um programa de 

preparo e acompanhamento da aposentadoria, poderá influenciar positivamente 

outras empresas quanto a suas atitudes em relação à importância da 

aposentadoria, deixando esta de ser confimdida com a cessação total da vida 

ativa ou com óbito. 

A excelência do programa traçado estrategicamente, bem como seus 

próprios resultados e até um intercâmbio, poderão fornecer essa atitude positiva 

face à preocupação com o preparo e acompanhamento da aposentadoria por 
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parte de empresas que ainda não tenham contemplado seus servidores com um 

programa deste gênero. 

Além disso poderá o estudo contribuir para a criação de programas 

que encarem o aposentado como recurso humano ainda útil, para tanto, 

buscando bases teóricas numa Política de Educação comprometida com a 

transformação através de um método ativo-participativo de abordagem 

construtiva e vivencial. 

Quanto ao tipo de pesquisa 

A pesquisa teve um caráter documental, uma vez que objetivou 

proceder ao levantamento de todos os insumos necessários dos órgãos 

escolhidos para estudo, incluindo as publicações relevantes para a pesquisa. 

F oram assim consideradas relevantes todas as informações e 

publicações periódicas, relatórios, situação econômico-fmanceira, orçamento

programa, política de recursos humanos, sistemas de treinamento e avaliação. 

Poderíamos ainda dizer que, em se considerando a escassez de 

literatura específica sobre o preparo e acompanhamento da aposentadoria, a 

pesquisa foi exploratória por natureza. 

Cumpre notar que foram ouvidos todos os responsáveis pelo make 

decision dos órgãos enfocados no Estudo no que tange ao preparo e 

acompanhamento da aposentadoria. 

A coleta dos dados relevantes foi aSSIm procedida através de 

avaliação da documentação legal dos órgãos enfocados, bem como, através de 

entrevistas - semi estruturadas. (Roteiro, anexo) 

A análise da documentação legal dos órgãos veio proporcionar o 

conhecimento mais profundo da atividade e missão dos mesmos. 

Quanto ao tratamento das informações obtidas, lançou-se mão de 

métodos qualitativos em princípio. 
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Quanto às limitações podemos menCIOnar que, confonne já 

observado, a literatura sobre o preparo e acompanhamento da aposentadoria, 

inexiste, embora, sobre a aposentadoria "lato sensu" seja farta. 

Conseqüentemente, há falta de estatística na área. 

Outro fator que veio limitar a aplicação do método foi a aparente 

desconfiança dos funcionários em relação ao objetivo da pesquisa, 

acrescentando-se a possível falta de entendimento quanto à profundidade da 

mesma, a exclusão dos decision makers da matéria. Em que pesem as 

limitações 

mencionadas, a presente pesquisa justifica-se, pois atingidas as respostas para 

seu objetivo fmal, conseguiu-se dispor de relevante referencial teórico sobre a 

matéria, o qual poderá subsidiar trabalhos semelhantes. 

Dificuldades e facilidades 

Confonne comentado no intróito deste trabalho, o tema por si só já 

apresenta dificuldades de desenvolvimento, especialmente se atentarmos para 

seu referencial teórico pouco explorado no que tange ao planejamento e 

preparo para a aposentadoria, embora seja farta a literatura "lato sensu". 

Poderíamos afmnar que o trabalho se inspirou no desafio do próprio 

tema, 

O ponto de partida se deu quando da elaboração do papel referente 

ao assunto em atendimento às obrigações creditícias da Disciplina de Recursos 

Humanos. 

Tal trabalho constituiu um Estudo de Caso, envolvendo a 

EMBRA TEL; aprovado o mesmo, elegemos o tema para fazer face às 

obrigações creditícias da Disciplina de Metodologia da Pesquisa, titulando-o 

como Projeto de Dissertação. 
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Uma vez aprovado e, seguindo na exploração do tema, propusemo

nos a desenvolver um trabalho de Políticas Públicas (área previdenciária) 

enfocando a Administração da Aposentadoria na Administração Pública 

Indireta no Brasil, sendo que o mesmo não só atendeu às exigências creditícias 

da Disciplina de Políticas Públicas, como também se tomou o apoio para a 

elaboração da Dissertação. 

Dispondo assim de três enfoques disciplinares referentes ao tema 

eleito para a Dissertação, partimos para a elaboração da mesma. 

Inicialmente estabelecemos os contatos necessários com os 

"decision makers" da matéria e, de posse duma entrevista semi-estruturada, 

começamos pela EMBRA TEL. 

Tal escolha se prendeu ao fato de já havermos estreitado contatos 

com os "decision makers" da matéria na EMBRA TEL, quando da elaboração 

dos trabalhos citados. 

O contato inicial foi efetuado junto à sede da mesma, no centro do 

Rio de Janeiro, através de um assessor da Diretoria de Administração - o Dr. 

Arnaldo Goldenstein, graduado em administração pública pela EBAP no ano de 

1967, o qual não só demonstrou enorme solicitude, como também, forneceu 

dados que propiciaram o maior conhecimento da empresa. Em seguida 

encaminhou-nos a um assessor da Diretoria Técnica, no caso o Df. Francisco 

Pinheiro, graduado em Administração Pública pela EBAP em 1966, o qual 

complementou as respostas necessárias à entrevista, apresentando-nos ao 

responsável pelo assunto, no caso, o servidor aposentado da EMBRA TEL, 

professor José Francisco de Souza, o qual também é professor na UERJ e muito 

aprecia o tema do estudo. 

O professor José Francisco de Souza, é o Presidente da ASASTEL -

Associação dos Ex-Servidores da EMBRA TEL. 
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Após atender à entrevista semi-estruturada, forneceu dados 

referentes ao programa desenvolvido pela ASASTEL, o qual se chama 

Programa Integrado de Preparo para a Aposentadoria, PIPA. 

Com referência à PETROBRÁS, partimos dum contato inicial com 

um servidor aposentado da DIVIN, Divisão de Informações da Presidência da 

PETROBRÁS, o Professor Lemuel Bruno Taets, o qual, nos encaminhou ao Dr. 

Raymundo Zwy, Assistente Social da Associação dos Mantenedores e 

Beneficiários da Petros, AMBEP. 

O Dr. Raymundo Zwy, encaminhou-nos à Dra. Patrícia Defravieeri 

de Figueiredo, coordenadora do PPA na PETROBRÁS, que explanou "in 

tatum" a aplicação do PPA na PETROBRÁS, e forneceu publicações 

completas sobre a empresa. 

Quanto à C.V.R.D., InICIamOS o contato com um assessor de 

treinamento da área de Recursos Humanos, Dr. Luiz Carlos Andréa, graduado 

em administração pública pela EBAP o qual após fornecer dados contidos em 

relatório reservado sobre a empresa, encaminhou-nos à coordenadora do 

Programa de Preparo para a Aposentadoria, Dr. Oneide Enes a qual atendeu 

nossa entrevista e também descreveu a aplicação do PPA na C.V.R.D. 

Por fim, dirigimo-nos ao BANERJ, já sabendo de ante-mão estar o 

mesmo enfrentando na época a fase critica da intervenção, prevenidos assim 

para possíveis dificuldades. 

Por sugestão da eminente divulgadora e implantadora de programa 

de preparo para aposentadoria, professora Helena Bertho da Silva, dirigimo-nos 

à coordenação do PP A no BANERJ, pela qual respondem as Dras. Rosane 

Mafra Gomes e Teresinha Lima Azevedo. 

Encontrando a mesma solicitude dos demais entrevistados nas outras 

empresas, não só ouvimos cuidadosa explicação da aplicação do programa 

como também nos foi emprestada a publicação intitulada a História do 

BANERJ - Bancos estaduais e seus autores - Sindicato dos Bancários - 1993, 
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de autoria do Professor Luiz Cavalieri Basílio, referente à sua tese de 

doutorado, a qual, nos serviu de base para conhecimento do BANERJ. 

Considerando-se a escolha do tema, calcado nas experiências dos 

trabalhos desenvolvidos para atendimento às obrigações creditícias do curso de 

mestrado relativas à disciplinas de Administração de Recursos Humanos, 

Metodologia da Pesquisa, Políticas Públicas e por fIm, a dissertação fmal, 

poder-se-ia dizer que os trabalhos começaram em 1993, ainda antes da 

obrigatoriedade legal vigente a partir de 4 de janeiro de 1994, face à publicação 

da lei n° 8842, em janeiro de 1994, seção 11. 

Afmnaríamos que a empatia que floresceu quando do contato "face 

to face" junto aos "decision makers" da matéria, muito facilitou a construção 

da dissertação. 

Dentre as pequenas difIculdades encontradas poderíamos comentar a 

necessidade de executar a contento as entrevistas semi-estruturadas e para 

tanto, depender de disponibilidade dos responsáveis pelo assunto. 

Assim pois, após alguns percalços e bastante apoio por parte das 

"decision makers" da matéria, calcados em muito entusiasmo, desenvolvemos 

nosso trabalho. 
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CAPÍTULO 11 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A preocupação com a aposentadoria - Primórdios 

Na nossa civilização as infonnações de que se dispõe é de que as 

primeiras preocupações para com o Sistema de Aposentadoria remontam aos 

anos 50, nos Estados Unidos; e, no Brasil, caminham paralelamente à adoção 

das leis trabalhistas. 

Pesquisando em profundidade porém se nos reportarmos à épocas 

distantes concluiremos que há alguns séculos uma civilização Latino-americana 

se preocupou com o aposentado e uma programação para a terceira idade. 

Para situarmos na História tal civilização, comentaremos em resumo, 

sua fonnação, organização governamental e "modus vivendi ", com base no 

texto de Durval Ferreira, 1973. 

Esta civilização há cerca de 5 séculos, foi conquistada brutalmente 

pelos espanhóis que ao se depararem com ela, não a consideraram como tal 

alegando seu desconhecimento do uso da roda e também por não saberem 

contar até dez. 

O núcleo inicial dessa civilização se fonnou graças a fatores 

ecológicos duma região andina. 

Tudo começou em Cuzco onde a mitologia situou o lugar para onde 

o deus Sol enviou seu filho Mano Cápac e sua esposa-innã Mama Ocllo para 

fundarem um império que livrasse os homens do embrutecimento em que 

VIVIam. 

Tal região localiza-se nas férteis terras do vale de Urubambo e 

certamente tais riquezas criaram o mito do povo escolhido 
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Os incas, embora tinham o mito do povo escolhido, buscavam o 

agrupamento dos demais povos como tinha sido feito pelas culturas Chavin, 

Tiauanaco e depois pela Chan-Chan. Animados pela mítica de povo escolhido 

percorreram as geladas regiões andinas levando mensagem de união, ensinada 

pelo já citado fundador. 

Segundo o historiador Luiz E. Varcácel (peruano), citado por Ourval 

Ferreira (1973) conseguiram convencer muitos chefes de agrupamentos 

menores, de que, conservando seu próprio governo, poderiam aderir à uma 

organização unitária mais vasta, em seu próprio beneficio. Apesar das 

dificuldades no início, o processo foi vitorioso. 

Graças a uma forma de desenvolvimento econômico que conduzia 

ao bem estar geral, principalmente em função de progressos técnicos, aplicados 

a uma crescente produção agrícola e pastoril, abasteceram-se plenamente de 

alimentos, agasalhos, segurança, justiça e terras férteis, num sistema em que a 

união entre o Estado se fazia sentir e a autoridade suprema era o Inca. 

Segundo Varcácel, citado por Ourval Ferreira (1973), buscavam 

ainda, a adoção dum idioma comum, o quíchua, aperfeiçoando assim a 

comunicação entre os povos. 

A religião oficial tinha raízes numa mecânica de cerimonial e ritos 

comuns a todos os povos, aumentando a união. 

Uma cuidadosa preparação duma elite cultural avançada era exercida 

no interior dos templos em contato direto e permanente com os sábios amautas 

e grandes sacerdotes, assegurando a continuidade das chefias no vasto 

território, ao mesmo tempo, aperfeiçoando as técnicas administrativas. 

O povo teve acesso às mais evoluídas técnicas, desenvolvendo 

espantosas habilidades em arquitetura, ourivesaria, fundição de metais, 

engenharia hidráulica, tecelagem, ciências, etc. 

Assim, construíram cidades megalíticas prodigiosas como as de 

Cuzco, Pisac, Sacsayahuáman, Ollantaytambo, Machu Pichu, Kemko, 
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Tamoomachay, e outros centros urbanos ao longo dos vales de Urubambo, 

Apurimac, Paucartambo e outros, num território que é hoje abrangido por: 

Peru, Bolívia, Equador, Argentina, Chile e sul da Colômbia. 

N o império inca, graças ao ayullu (sistema de atividade contínua 

para a população), ninguém ficava sem fazer nada e também, sem vigilância. 

Estruturalmente, a administração estatal desenvolvia-se em escalões 

uniformes e em forma piramidal. No vértice, situava-se o inca supremo, 

descendo depois para as chefias regionais, dentro dos agrupamentos, pelos 

chefes yatiris (misto de juízes e sacerdotes) e pelos curacas (caciques 

administrativos e orientadores), tendo estes dois últimos, a assessoria dos 

mitimais ou enviados de confiança dos incas, os quais transmitiam o progresso 

conseguido pelos técnicos em Cuzco. Os três, curacas, yatiris e mitimais, 

mantinham o povoamento sob suas chefias em ordem e sob um total controle. O 

povo era a base da pirâmide. Os camponeses, ao terminar os trabalhos de 

semeadura e não tendo outra coisa a fazer senão aguardar a germinação das 

sementes, eram recrutados para serviços de construção de canais de irrigação 

feitos em pedra ou em trabalhos de transporte dos grandes blocos de granito 

cortados admiravelmente por hábeis canteiros e que se destinavam à construção 

de tempos, palácios, fortalezas e obras hidráulicas. 

Um dos últimos incas, Pachacuti, considerado como o maIOr de 

todos os administradores imperiais foi quem idealizou e executou um plano de 

trabalho múltiplo, coletivo de recrutamento, seleção e aproveitamento. 

Ele previu, inclusive, um sistema de aposentadoria dado aos mais 

velhos mas que os obrigava a se manterem ocupados para não morrer de apatia. 

Em troca, desta oportunidade, eram incumbidos de recolher todos os insetos 

daninhos e parasitas das casas e das lavouras, guardando-os dentro de um longo 

e grosso cano de bambú, o qual, a cada recenseamento estatístico mandado 

proceder pelo inca, tinha de ser apresentado como prova de uma atividade 
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contínua. Dessa maneira eles continuavam sendo úteis à sociedade, mantendo a 

limpeza do império. 

As mulheres traziam seus filhos às costas para não atrapalharem suas 

tarefas e as que não tinham filhos ou ocupações definidas se limitavam a fiar. 

Tais hábitos ainda se notam hoje. 

Em resumo histórico, mencionamos assim, a fonnação e organização 

duma civilização americana, cujo um de seus dirigentes máximos (o Inca), 

buscou a contínua atividade da população, inclusive, idealizando o 

aproveitamento da mão de obra dos mais velhos, através dum processo de 

aposentadoria, através do qual os mesmos se mantinham em atividade, 

sentindo-se parte integrante da população ativa. 

De todas as avançadas técnicas de desenvolvimento citados neste 

breve histórico, interessante é de se notar a preocupação de um dirigente para 

com a aposentadoria e o continuum da atividade para os aposentados. 

Experiência da preparação para a aposentadoria no exterior 

Após a descrição da preocupação para com o continuum das 

atividades para os aposentados por parte duma antiga civilização latino

americana, praticamente desbaratada, cerca de 5 séculos, damos um salto para a 

Época Contemporânea, apresentando a seguir a experiência de preparação para 

a aposentadoria em alguns países europeus e americanos. 
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Experiência de preparação para aposentadoria no exterior 

EMPRESAlORGANIZAÇAO DESTINAT ARIOS MEIOS ANlMAÇAO 
I.G. Farben Bayer Assalariados da empre- Reuniões semanais. Ci- Psicólogos, geriatras, 
(Alemanha) sa, entre 30 e 65 anos e cIo de 7 cursos conse- sociólogos, dietistas e 

cônjuges cutivos funcionários da comu-
nidade 

Goetzewerke Assalariados, a partir - Cursos semanais - 01 Não informa 
(Alemanha) de 35 anos e cônjuges hora de duração, du-

rante o período de 
trabalho 
Seminários - um fim de 
semana 

Hoogoven Ijimuiden Assalariados em idade Cursos e reuniões Especialistas na 3a 

(Altos Fornos) acima de 62 anos e (meia jornada ou idade 
(Holanda) cônjuge jornada integral) 
Associação de Preparação para Toda pessoa próxima Cursos e seminários, Não informa 
Aposentadoria da Grã-Bretanha da idade da apo- conforme a procura. 
e da Irlanda do Norte sentadoria São assegurados a dis-
(Inglaterra) tribuição de publi-

cações e filmes 
Littlewoods Org. Ltd. Assalariados durante o Cursos (1 dia por Não informa 
(Inglaterra) último ano de emprego semana, em 6 semanas 

consecutivas) 
Conselho de Aposentadoria de Trabalhadores (homens Cursos e seminários: Não informa 
Glasgow e mulheres), a 5 anos - 7 sessões de uma 
(Escócia) da aposentadoria jornada, a razão de 

uma ou várias por 
semana, conforme o 
caso 
- 3 jornadas completas 
em regime de internato 
(em geral os cursos não 
são mistos) 

"Ajuda a Pessoas Idosas" Trabalhadores e empre- CicIo de cursos ou Médicos e pessoal 
(Dinamarca) gados chegando à idade conferências: para-médico, pessoal 

da aposentadoria. - 10 cursos de 2 horas de serviços social e 
A participação é gra- imediatamente após o educadores. 
tuÍta para os inte- trabalho, um ou duas 
ressados: os cursos são vezes por semana. 
pagos pelas empresas - Sessões de 18 
ou caixas de pensão conferências, seguidas 

de uma discussão 
Centro Interempresarial de Aposentados e traba- Estágios sob a forma de Não informa 
Estudos, Formação e Aper- lhadores próximos da 4 sessões de 3 dias cada 
feiçoamento. aposentadoria, reunidos uma, durante um ano, 
(França) segundo as categorias com trabalho de 

profissionais reflexão entre as 
sessões 
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EMPRESAlORGANIZAÇAO 
Banco Nacional de Paris - BNP 
(França) 

Bekaert França 
(Empresa Belga) 

DESTINAT ARIOS MEIOS ANIMAÇAO 
Pessoal de empresa 
(39.000 pessoas): cerca 
de 580 anualmente 

Uma reunião de 3 Assistente social espe-
horas: homens e cializado 
mulheres distribuídos 
em 3 categorias: Em-
pregados. graduados e 
gerentes. 
Grupos de 12 a 15 
~soas 

Assalariados da empre- Jornadas de formação 
sa, atingindo 65 anos de um dia por semana: 
no ano considerado manhã livre: à tarde, 

programas de forma
ção. Grupos de 10 a 15 
pessoas 

Representantes da dire
ção, sindicatos e moni
tores especializados 

Centre Pluridisciplinaire 
Gerontologie de Grenoble 
(França) 

de Pertence à Universida- Pesquisas e Publica- Pesquisadores de di

Banc Credít Lyonnais Paris 
(França) 

RHODIA do 
Poulanc, Paris 
(França) 

Grupo Rhone 

S.A Gilette France - Paris 
(França) 

TURBONECA 
(França) 

de de Ciências Sociais. ções 
Desenvolve trabalho há 
15 anos, aberto à pes-
soas interessadas no 
tema 
Empregados voluntá- Seminários 
rios, lotados em diver-
sas regiões, que estejam 
com idade próxima da 
aposentadoria - 55 anos 
Empregados de uma Programas 
das empresas do grupo, treinamento 
lotados em Paris 

Programas de desenga- Política da empresa 
jamento paulatino, após 
60 anos, com periodo 
remunerados de 2 a 4 
semanas no inverno, 2 
na primavera, 2 no 
verão e mais 2 no 
outono, após 64 anos, 
com vistas à pre-
paração para a apo-
sentadoria 
Programa de desenga- Política da empresa 
jamento paulatino, en-
tre 60 e 65 anos, com a 
duração do trabalho 
reduzida, progressi-
vamente, sem redução 
do salário (de 60 a 62 
anos, 25%; de 62 a 64, 
50%; de 64 a 65, 
100%) 

versas áreas 

Consultores externos 
de empresas de 
treinamento 

de Elementos da área de 
treinamento que con
tratam consultoria ex-
tema 
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EMPRESAlORGANIZAÇAO DESTINAT ARIOS MEIOS ANIMAÇAO 
La Redoute Muitos sistemas de Ação infonnativa Especialistas diversos 
(França) atividade regressiva são abordando conseqüên-

implementados. cias fisicas. psico-
Empregados. aposen- lógicas e financeiras. 
tados e assalariados do envelhecimento e da 
com jornada reduzida aposentadoria 
se reúnem num clube 

Le Groupement Para interessados de Seminários Não infonna 
Interprofissionnel et Consulaire modo geraI: realiza 
D'Enseignement et de ações de Preparação 
Fonnation - Aquitaine para Aposentadoria. 
(França) iniciadas em 1977 
L'Union Regionale des Programa de formação Estágios Não infonna 
Ingenieurs profissional, para pre-
D'Aquitaine 14 Bis - de Tourny parar de maneira ativa, 
à Bordeaux a transição para a 
(França) aposentadoria 
Caisse de Retraite Inter Estágios dirigidos a Estágios de 5 semanas, Não informa 
Enterprise grupos associados, ten- um dia por semana ou 
(França) do em média 15 parti- 10 sessões de meio dia 

cipantes 
Association Genéral de Associados volun- Estágios em Paris ou Especialistas de orga-
Retraites pour Repartition - tários. reunidos em seções regionais nismos especializados 
Paris grupos de 20 a 30 
(França) pessoas. discutindo te-

mas ligados à condição 
de vida dos apo-
sentados 

ISP - Sociedade de Plane- Fundada em 1975. Não infonna Peritos procedentes de 
jadores de Aposentadoria Prévia Não se obteve dados diferentes partes do 
(USA) sobre a programação da mundo 

entidade 
Grandes Empresas Americanas Em pesquisa realizada Reuniões que visam Não infonna 
- Indústrias e Bancos em 800 (oitocentas) preparar as pessoas 
(USA) grandes empresas, cer- para um novo tipo de 

ca de 700 (setecentas) atividade futura. 
estão preparando, com Banca de serviços de 
dez ou quinze anos de aposentados 
antecedência. seus em-
pregados para a apo-
sentadoria 
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EMPRESNORGANIZAÇAO 
MARAVEN S.A - empresa de 
petróleo venezuelana 
(Venezuela) 

DESTINAT ARIOS 
o primeiro na 
Venezuela. Programa 
de Aposentadoria Pré
via dirigido à prepara
ção dos homens e das 
mulheres da organiza
ção que. em virtude da 
idade ou do tempo de 
serviço, devem ser 
aposentados. Módulos 
divididos por temas. 
dois anos antes do 
desligamento ou Mó
dulos condensados. 06 
meses antes da saída. 
para aqueles que não 
foram atingidos pelo 
primeiro. Envolve côn
juge ou familiares mais 
próximos nas princi
pais sessões. 
Paralelamente. Progra
ma de Orientação aos 
Supervisores sobre 
temas ligados à Ter
ceira Idade e à 
Aposentadoria 

FONTE: Comitê de Gestão Empresarial 
Setor de Energia Elétrica 
Sub Comitê de Recursos Humanos 
Preparação para Aposentadoria 
COGE SRH 14/87 

MEIOS 
Instrução ao 
Trabalhador: Cursos de 
Orientação por seis 
módulos: psicólogos: 
Social: Saúde: Finan
ceiro: Assuntos Legais: 
Sistema de Aposen
tadoria. 
Conferências. Vídeos. 
Apostilas. Artigos, 
Guias de Instrução. 
Seminários para Super
visores (08 horas) 

ANIMAÇAO 
Especialistas de cada 
módulo e supervisão da 
Psicóloga Claritza de 
Delgado 

Do elaborado trabalho de pesqUIsa desenvolvido pelo COGE, 

depreendemos que já há cerca de uma década, países europeus e americanos 

também se preocuparam com o preparo para a fase da aposentadoria. 

Embora os objetivos sejam os mesmos, as empresas pesquisadas 

lançaram mão de diferentes estilos nos seus programas. 

Assim pois, variam os critérios em relação ao público destinatário; 

denotamos assim: 

Programação atingindo interessados desde os 30 anos de idade até a 

faixa de 65 anos; componentes do grupo maior de 62 anos; último ano de 

emprego; homens e mulheres a cinco anos da aposentadoria; reunidos por 
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categoria profissional; todo o pessoal da empresa; programa de desengajamento 

facultativo entre 60 e 65 anos de idade, com redução de duração do trabalho e 

sem redução salarial; sistemas de atividades regressivas são implantados e 

assalariados com jornada reduzida se reúnem num clube; programas de 

formação profissional para preparar de maneira ativa a transição para a 

aposentadoria; estágios dirigidos a grupos pequenos de cerca de 15 

participantes; preparação com 10 a 15 anos de antecedência (USA); e 

paralelamente, programas para instrutores e supervisores ligados à Terceira 

Idade e à Aposentadoria. 

Quanto aos meios, também variam os critérios: 

Reuniões semanais em ciclo de 7 cursos consecutivos; cursos 

semanais (1 h de duração, durante o trabalho); curso e reuniões utilizando até 

meia jornada de trabalho; outros cursos e reuniões conforme a procura; 7 

sessões de uma jornada, a razão de uma ou várias por semana e 3 jornadas 

completas em regime de internato; ciclo de cursos e conferências; 10 cursos de 

2 horas após o trabalho ou sessão de 18 conferências seguidas de discussão; 

estágios de 4 sessões de 3 dias cada uma, com trabalho de reflexão entre as 

sessões; 

- Reuniões de homens e mulheres distribuídos pelas categorias de 

empregados, graduados e gerentes; jornada de formação de 1 dia por semana, 

10 a 15 pessoas; seminários; pesquisas e publicações; ação informativa 

abordando conseqüências físicas, psicológicas e fmanceiras, do envelhecimento 

e da aposentadoria; reuniões que visam preparar as pessoas para um novo tipo 

de atividade futura; banca de serviços de aposentados; e, ainda o centro 

Pluridisciplinar de Gerontologie de Genoble, pertencente à Universidade de 

Ciências Sociais - um trabalho desenvolvido através de pesquisas e publicações 

há cerca de um quarto de século. 

N o que tange à animacão, observam-se as maIS variadas 

organizações de equipes, envolvendo psicólogos, sociólogos, dentistas, 
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geriatras e funcionários da comunidade especialistas em terceira idade, 

médicos, educadores, assistentes sociais, representantes de direção, sindicatos, 

monitores especializados, bem como, pesquisadores e consultores externos e 

peritos procedentes de várias partes do mundo. 

A Previdência Social no Brasil e a preocupação com o acompanhamento da 
aposentadoria 

Do histórico da Previdência Social Brasileira, depreendemos que o 

seguro social aconteceu no nosso País depois que na Europa; e se incluirmos a 

rigor o seguro de acidentes de trabalho entre as modalidades de seguro social, 

podemos nos remontar a 1919, com o início da implantação do seguro social no 

Brasil, por ter sido promulgada em 15 de janeiro desse ano a primeira lei de n. o 

3.724, a qual vinha a regular as indenizações cabíveis aos empregados quando 

sofressem danos fisicos decorrentes do trabalho. Mas no que diz respeito ao 

seguro fmanciado pelos próprios interessados, aquele para cujo custeio 

concorrem em parte os empregados, só em 1923 que plantamos o marco inicial, 

datando de 24 de janeiro a Lei Eloy Chaves que criou em estrada de ferro do 

País uma Caixa de Aposentadoria e Pensões para os respectivos trabalhadores. 

Como se pode depreender, há cerca de 8 décadas já se organizava a 

nossa Previdência Social, instituía-se o seguro social e se incluía a Previdência 

Social nas disposições constitucionais. 

Os atuais dispositivos da nova Constituição do Brasil, constam de 

seu Título VIII, Capítulos I e 11 ( seções I-IV). 

Assim pois, da legislação citada no intróito do trabalho, pode-se 

denotar a existência de leis, regulamentos e dispositivos bastantes no que tange 

à previdência social e seguro social, bem como, aposentadoria. 
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A aposentadoria é uma preocupação constante para os empregados, 

empregadores e legisladores, bem como os estudiosos da Área de Recursos 

Humanos. 

Uma discussão que volta à baila novamente, é a relativa à idade 

limite para a aposentadoria, ora em estudo e ainda não alterada. 

V árias empresas da Administração Pública Indireta no Brasil, há 

cerca de duas décadas já buscam manter a remuneração dos funcionários que se 

aposentam, através de planos de compensação, fundos de pensão entre outros 

dispositivos, muitos deles já funcionando satisfatoriamente, o que já é um 

grande passo no interesse em proporcionar aos que se aposentam, uma 

existência mais tranqüila no decorrer da fase que se convencionou chamar de 

Terceira Idade. 

No Banco Central o número de aposentados é quase equivalente ao 

número de funcionários em atividade e, assim, reconhecendo a importância de 

cada um, percebendo o valor de material humano de que dispõe, o banco já 

propôs um programa de aproximação com os aposentados. (Informe Rio n. o 24 

de fevereiro de 1994 - publicação interna do Banco Central) 

Comentam os responsáveis pelos planos relativos a beneficio que 

sua preocupação é com a existência mais condigna do aposentado. 

A literatura sobre a Aposentadoria "lato sensu" podemos afmnar ser 

abundante, embora relativa ao preparo para a nova fase de existência após a 

aposentadoria ainda seja escassa. 

Contudo, sendo recente a preocupação com a preparação para a 

Aposentadoria, não ultrapassando ainda 2 décadas de implantação no Brasil, já 

se observam experiências gratificantes a respeito; um exemplo de que ainda se 

apresenta como novidade no Brasil é o fruto da recente pesquisa realizada em 

339 empresas de todos os setores atuantes do País através da qual se verifica 

que apenas 10% oferecem algum programa de preparação para a aposentadoria 

(O Globo: 20-02-94). 
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Esta preparação pode ser considerada uma nova função social que 

cabe à empresa moderna desempenhar. 

É uma forma inegável de valorizar o ser humano que de alguma 

forma contribuiu para o desenvolvimento da empresa. 

Nos países desenvolvidos a qualidade de vida não é expressa apenas 

em melhores condições materiais (TER), mas também, na busca das melhores 

condições de (SER). A busca do SER implica em constante autonomia, 

autocontrole, participação e condições de auto-desenvolvimento que perfazem 

as condições de auto-realização. 

Devemos copiar a idéia? 

Certa vez perguntaram à uma grande artista, se ela não costumava 

copIar a primeira grande intérprete do trabalho que estava desenvolvendo. 

Respondeu que, somente copiava a escola dela, a qual era ótima e, como tal, 

bom exemplo. 

O importante é nunca se esquecer da adaptação à realidade, em 

especial num país como o nosso onde a crise se faz presente e as mudanças são 

aceleradas. 

Toledo (1984) menCIOna que, se no Brasil de hoje, houver um 

denominador comum de trabalho, este denominador buscará condições de ter 

mais e também de ser mais. 

É um aceno em direção a auto-realização. 

A partir de Resende (1986) - é Preciso Mudar o Discurso em 

Recursos Humanos, poderíamos tomar um exemplo de uma situação típica para 

análise. 

Um funcionário de certa empresa estatal, regido pela Consolidação 

das Leis Trabalhistas, havendo completado 35 anos de contribuição obrigatória 

para a previdência, embora ainda não havendo chegado à idade limite para 

aposentadoria, é concitado à solicitar sua aposentadoria no prazo de um ano. 
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Estando o aludido funcionário com 55 anos de idade, petfeitas 

condições mentais e fisicas e, atravessando a fase áurea de sua maturidade 

vivencial, bem como, a curva de maturidade profissional, não estava em seus 

planos pessoais a aposentadoria neste momento. 

Caso a empresa em pauta, não tiver um programa de preparação e 

acompanhamento dos funcionários que vão se aposentar, certamente, diversas 

dúvidas começarão a pairar em sua mente; tais dúvidas, possivelmente, 

prejudicarão seu trabalho, sua produtividade, seu relacionamento, contribuindo 

negativamente para o desenvolvimento organizacional da empresa. E o clima 

organizacional? Será que não é afetado? 

Resende (1986) quando fala em mudar o discurso em Recursos 

Humanos, leva-nos a colocar em pauta questões como: 

- Não deveria estar contida na área de eficácia de Recursos 

Humanos, a preocupação com o preparo e o acompanhamento da 

aposentadoria? 

- Aonde termina a responsabilidade pelos Recursos Humanos da 

empresa: quando o funcionário morre, é demitido, pede demissão ou se 

aposenta? 

- A empresa deve esquecer de um funcionário que vai se aposentar 

após haver participado efetivamente do seu desenvolvimento organizacional? 

- Se na ansiedade provocada pela tensão da proximidade da 

aposentadoria não precisamente esperada ou desejada, o funcionário se tomar 

depressivo e até catatônico, será um caso a ser resolvido pelo departamento 

médico ou assistencial? 

- Não seria plausível, a preocupação da empresa quanto à 

continuidade da existência proveitosa de um Recurso Humano que tanto 

ofereceu de si, e ainda pode continuar a fazê-lo? 
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E se um ótimo funcionário que muito participou do 

desenvolvimento organizacional e, agora vai se aposentar, dentro de um ano, 

será que devemos começar a esquecê-lo? 

- Não pode ele, como recompensa merecida, ocupar agora, funções 

de assessoria ou consultoria autônoma, por exemplo, no caso de um alto 

escalão, de nível técnico, ou operacional? 

Depreendemos das questões mencionadas que, a participação, a 

criatividade e o treinamento podem e devem ser constantes na vida produtiva 

do indivíduo como caminho para a auto-realização, independente da fase da 

vida que atravessa, seja ela cunhada de ativa ou não. 

Velhice e aposentadoria 

Velhice 

Uma primeira questão que se coloca é a definição do que é velho. 

Pela ótica da Arqueologia um fóssil com milhões de anos pode ser considerado 

velho. Já para um historiador o tempo é contado em séculos e através de Idades 

socialmente definidas. Da mesma forma, a decisão sobre quando o ser humano 

deva se considerado idoso é fruto do consenso e varia no tempo, no espaço e 

até mesmo de acordo com a classe social analisada. O ciclo da vida, medido em 

anos e décadas, é determinado socialmente, fazendo com que um velho no 

século XV venha a ser considerado um adulto de meia-idade no século XX. A 

idade pois, é sem dúvida um conceito dinâmico e segundo Magalhães (1987) 

está baseada em um tripé formado pelas variáveis biológica, cronológica e 

social. 

A inexorabilidade do ciclo da vida leva-nos do nascimento à morte. 

Contudo, este percurso não é trilhado e percebido de igual modo ao longo do 

tempo. O desenvolvimento da medicina e da farmacologia, bem como a 
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melhoria das condições sanitárias têm possibilitado um retardamento no 

envelhecimento biológico, estendendo a duração da vida. Cinco séculos atrás, 

por exemplo, um indivíduo que chegasse aos 60 anos poderia ser considerado 

um privilegiado perante os demais. Atualmente, essas expectativas mudaram 

por completo. 

Cronologicamente, verificam-se variações na contagem do ciclo de 

vida pelas diversas civilizações face ao tipo de calendário utilizado ou em 

função de diferenças na determinação do momento que marca o início e o final 

do ciclo da vida. 

Além das idades biológicas, deve ser considerada a idade social. 

Esta varia no tempo e no espaço. A passagem da adolescência para a fase 

adulta, por exemplo, pode se dar aos 18, 21 ou quaisquer outras idades desde 

que definida consensualmente e ratificada legalmente. Da mesma forma, os 

critérios que defmem a velhice são os mais variados. De acordo com a 

EMBRA TUR, estão aptos a participar dos Clubes da Maior Idade aqueles 

indivíduos com mais de 50 anos. Por sua vez, a Prefeitura do Rio de Janeiro 

permite a utilização gratuita dos ônibus para os idosos, considerando para isso a 

idade de 65 anos. Os exemplos são infmitos. 

A grande questão ora enfrentada é o distanciamento que se formou 

entre as chamadas morte social e morte biológica. Nas últimas décadas a 

ciência, sobretudo nas regiões desenvolvidas do mundo, permitiu o 

prolongamento da vida humana. No entanto, este tempo maior de vida é 

constantemente mal aproveitado pelo idoso, face a um modelo social que atua 

incisivamente na defesa do novo e na marginalização do velho. O desafio que 

se coloca é fazer com que a morte social só ocorra quando da morte biológica, 

propiciando ao ser humano um período maior de realizações e de gozo de vida. 
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o modelo perverso de envelhecimento 

A Revolução Industrial é um marco fundamental nas transfonnações 

do processo de envelhecimento. Até o início do século XIX, a velocidade dos 

acontecimentos e o próprio percurso da vida davam-se de fonna mais lenta. 

Poucos eram aqueles que conseguiam chegar a uma idade considerada mais 

avançada pelos padrões atuais. 

No entanto, a partir do processo de industrialização e principalmente 

já no século XX, a aceleração do ritmo da vida significou uma revolução no seu 

ciclo. O homem passou a ser uma peça fundamental dentro de uma engrenagem 

que tinha como principal objetivo a maximização da produção. A divisão social 

do trabalho retirou do trabalhador o conhecimento e o domínio do processo 

produtivo como um todo. O homem, tal qual uma peça de uma máquina passou 

a ter uma determinada vida útil que, quando concluída, levava à sua 

substituição por mão-de-obra jovem de maior capacidade produtiva. Esta 

condição de elemento descartável fez com que o fim do período considerado 

produtivo correspondesse nonnalmente à assinatura de um atestado de óbito 

social que, via de regra, acelera o processo de envelhecimento, e 

conseqüentemente a morte biológica. 

O modelo de sociedade vigente, na sua apologia do consurnismo, do 

modismo e do individualismo, garante um reduzido espaço para o idoso em 

detrimento dos outros segmentos etários. O ser humano idoso é afastado de seu 

trabalho muitas vezes antes da sua vontade, da mesma fonna que uma máquina 

toma-se obsoleta e abre caminho para outras mais modernas. A conclusão a que 

se chega é que vivemos um processo contínuo de criação e destruição que foi 

resumido por Marx e transfonnou-se na frase-título do livro de Marshall 

Bennan: "Tudo que é sólido desmancha no ar". Com essa frase fica clara a 

frieza do sistema, onde tudo é feito para não durar, para ser consumido até 

29 



perder a utilidade. Assim, homens e máquinas não escapam do mesmo destino 

que passa pelas etapas de formação, manutenção e exclusão. 

Obviamente, o desenvolvimento científico e tecnológico obtido 

nestes dois últimos séculos produziu também efeitos positivos para o processo 

de envelhecimento. Através do avanço da medicina, dos remédios e da 

urbanização das cidades foi possível experimentar melhores condições 

materiais de vida do que em outros momentos da história. Esses beneficios 

apresentam-se irregularmente disseminados pelo mundo. Nas regiões 

desenvolvidas a expectativa de vida cresce à taxas inversamente proporcionais 

à taxa de mortalidade. Em posição oposta encontram-se as áreas 

subdesenvolvidas onde os avanços científicos e tecnológicos penetram 

lentamente e onde as condições sanitárias e de higiene estão abaixo do nível 

ideal desejado. 

É lamentável a constatação de que o mesmo sistema que permite ao 

homem uma dilatação do ciclo da vida, é também o responsável pela sua 

deterioração mental e espiritual, limitando uma maior participação social do 

idoso e uma elevação na sua qualidade de vida. 

A dieta prática, o esporte e a idade e a Velhice como oportunidade 

São três índices recomendados por José Luiz Gonzáles-Cafiete in 

Publicacion Del Ministério de Assuntos Sociales n. 090-91/92, pg. 108. 

Tomamos a liberdade de transcrever os três títulos recomendados em 

espanhol ipsis literis, destacando a Velhice como oportunidade: 

"I DIETETICA PRACTICA 

CADA dia es mayor, en la sociedad actual, el interés que 

despiertan los temas nutricionales, sin duda como reflejo de la 

preocupación por estar en buena forma fisica, abandonando las 

antiguas costumbres y los maios hábitos de las comidas insanas y 
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copiosas. En este volumen, el doctorRamón Gómez Rico nos 

propone un texto sobre dietética prática que va más aliá de una 

guia enumerativa de menús, dietas y recomendaciones. 

El libro orienta sobre la importancia de una nutricion 

eqüilibrada como mejor prevención y mejora de efermedades 

digestivas, renales, dei estómago, etcétera. 

Temas tan cotidianos como el colesterol, las anemias o la simple 

obesidad son tratados con bastante rigor cientifico y, a la vez, con 

un lenguaje suelto y sencillo que haja comprensible para todos la 

profundidade de su mensaje. No hay que olvidar que textos como 

éste favorecen las creencias populares de que e veces no todo está 

en la medicina tradicional y en los fármacos, ya que en tiempos de 

la antigua Grecia muchos antepassados, conjian en la dieta y la 

nutrición como primera e insustituible fuente de salud 

2 DEPORTE Y EDAD 

En los últimos tiempos, professores y médicos en general se han 

ido manifestando sobre la importancia dei deporte como actividad 

rehabilitadora en la tercera edad Manuel Zambrana y José A. 

Rodríguez, expertos en la gestión y dirección de actividades 

deportivas, han elaborado un libro donde se recogen las principales 

ventajas dei ejercicio fisico como fórmula para mitigar el efecto 

natural de la vejez y como mejora de ciertas enfermedades. 

Se recogen también programas y actividades para lograr una 

mayor efectividad y un mejor rendimento con distintos ejercicios, 

según la edade y las limitaciones dei que lo practica. 

Todo ello dentro de un marco de ocio y salud, donde el deporte 

adquire otro sentido diferente, no competitivo, ni brusco y exento de 

récord o triunfos. 
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El verdadero éxito reside en todos aquellos ancianos que con la 

prática dei deporte combaten el estrés, los maios, hábitos y la 

pereza, fomentando algo tan importante como es la propria y 

óptima salud cotidiana. Para ello, nada mejer que acudir a esas 

páginas, tanto profesionales como todo aquel interesado por el tema 

tan novedoso . 

.J LA VEJEZ COMO OPORTUNIDAD 

Este texto sirvió en su día como base documental para la 

elaboración dei Plan Gerontológico elaborado por el INSERSO, y 

ahora es editado por el Instituto en su colección de Servicios 

Sociales. 

Joan Subirats, autor dei presente libra, aborda la problemática 

de la tercera edad ahondando en sus posibilidades para ofrecer un 

mensaje cuyo lema sea una vez más "cambiar de actitud frente a los 

ancianos". La vejez, y según queda patente a lo largo de sus 

páginas, es una oportnidad para todo aquello que no uno deseó y 

jamás pudo realizar. 

Convivir, aprender, estrechar lazos y sobre todo sentirse útil 

para los demás y para uno mismo, son algunas de esas grandes 

oportunidades. Si la primera parte recoge hipótesis y alternativas 

sobre la vejez y la jubilación, la segunda nos ofrece una visión de 

vários pasíses, con tablas y referencias que pueden ayudar ai lector 

a tener una idea más aproximada de la tercera edad en el mundo. 

Para finalizar, y en un apéndice, se ofrece información sobre los 

"Seniornet", proyecto nacido en EE. uu. Que facilita el accesso de 

la gente mayor a las nuevas tecnologias informáticas". 
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Do título à velhice como oportunidade, chamou-nos a atenção o fato 

de o autor recomendado, no caso Subirats, Joan enfatiza a velhice como a idade 

da oportunidade da realização de velhos desejos, uma vez que se dispõe de 

meios, experiência e pode-se administrar o próprio tempo, convivendo, 

aprendendo, estreitando laços e sentido-se útil para os demais e para si mesmo. 

A aposentadoria e suas perdas 

o desligamento do mercado de trabalho por intermédio da 

aposentadoria é responsável por um momento de perdas para o aposentado e 

precisa ser bem trabalhado para ser superado. Neste momento de sua vida, o 

aposentado se afasta de uma rotina de décadas em que possuía um cargo 

defInido, um campo de atuação, uma identidade organizacional, além de um 

grupo social cujo convívio ocupava as vezes mais tempo do que o destinado à 

família. A ruptura com esses elos cria sentimentos de perda de prestígio, de 

status e das estruturas de sociabilidade que surgem associadas à perda do papel 

parental principal. 

Segundo Magalhães (1987), o homem, até a meia-idade, é o maior 

responsável pela proteção e sustentação da família. No desempenho deste 

papel, ele se toma o consumidor principal e aquele que garante o consumo dos 

demais membros da família. Ao se retirar do mercado de trabalho, esse mesmo 

indivíduo passa por uma realocação no interior da família. Ao mesmo tempo 

que deixa de ser o seu mais importante sustentáculo, reduz seu papel como 

produtor. Simultaneamente a esses acontecimentos, passa a assumir a condição 

de avô, o que corresponde à perda do papel parental principal. 

A desvinculação do mercado de trabalho e o distanciamento de seu 

grupo social leva ao isolamento do aposentado em virtude da perda das 

estruturas de sociabilidade. Esta perda tem relação com a sua classe social. De 
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acordo com o mesmo autor, dados dos Estados Unidos e Europa, possibilitam 

aftnnar que entre os mais ricos as estruturas de sociabilidade se mantém em 

cerca de 77%. Já entre os trabalhadores braçais esse índice é de 

aproximadamente 50%. 

Del Nero e Bromberg (1989) apresentam outros aspectos que devem 

ser considerados na avaliação das perdas geradas pela aposentadoria. Em 

primeiro lugar, são mais afetadas aquelas pessoas que ao longo da vida "ativa" 

vivenciaram poucas experiências com mudanças e que portanto, não tem 

conhecimento de quais serão suas reações e sua capacidade de adaptação. Da 

mesma fonna, a possibilidade de ser dono do próprio tempo às vezes não é bem 

aproveitada por aquelas pessoas que durante o período de trabalho foram muito 

dependentes do relógio. O mesmo não se veriftca entre as pessoas que gozavam 

de uma certa flexibilidade. 

As perdas serão mais sentidas se a família do aposentado não estiver 

preparada para conviver com uma pessoa cujo universo de ação ftcou bem mais 

limitado. O aspecto fmanceiro também deve ser considerado pois representa 

motivo de insegurança, podendo ocasionar uma alteração negativa do padrão de 

vida. Cresce com isso a importância de um planejamento que permita ao 

aposentado e à sua família a manutenção do nível de renda pré-aposentadoria. 

Veriftca-se, também que a motivação da vida pós-aposentadoria 

encontra-se intimamente ligada à presença de atividades que atraiam o interesse 

do aposentado, podendo se apresentar na fonna de hobbies, antigas ocupações 

extra-proftssionais ou no desenvolvimento de novas ou antigas potencialidades. 

O papel fundamental desempenhado pelos programas de preparação 

para a aposentadoria consiste na conscientização do futuro aposentado de que o 

período de aposentadoria corresponde a uma nova etapa de sua vida, onde não 

há porque declinar de suas ambições pessoais ou da busca de novas realizações. 
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o atual avanço tecnológico apresenta perspectivas de vidas jamais 

sonhadas pelos nossos ante-passados. O mundo deveria ser maravilhoso, mas o 

mundo está em crise. 

Existe solução tecnológica? 

A preocupação com o Recurso Humano tem acompanhado a evolução 

tecnológica? 

Encontramos uma explicação apresentada por Fella Moscovici (88) em 

"Renascença Organizacional". 

Corações e Máquinas 

"Nosso mundo deveria ser maravilhoso. O colossal avanço tecnológico 

oferece perspectivas de vida jamais sonhadas por nossos ancestrais. As 

máquinas fazem o trabalho pesado e os homens ficam livres para pensar, sonhar 

e desfrutar o prazer de sua existência. A expulsão do paraíso parece ter sido 

amplamente compensada pelo progresso. O paraíso é construído artificialmente, 

em vida, com os recursos tecnológicos. As máquinas propiciam conforto e 

cuidam das tarefas a nível individual e industrial, substituindo o esforço 

produtivo humano. 

E a felicidade, a alegria de viver? E a paz de espírito, a tranqüilidade 

interior? E o amor? Como consegui-los através das máquinas? 

Aldous Huxley imaginou em "Admirável Mundo Novo" a ingestão de 

pílulas de "emoções" variadas para suprir a carência humana num mundo 

altamente mecanizado, frio, impessoal. Será esta a tendência do nosso futuro -

"emoções-sintéticas", substitutivas de emoções reais? Não precisaremos mais 

sequer sentir, além de não fazer ... 

A relação homem-máquina vem despertando interesse crescente, 

preocupações e estudos científicos, especulações filosóficas, além de servir de 
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tema para obras artísticas de ficção, na literatura e no cinema, com efeitos 

especiais. A relação homem-homem tem merecido muito menos atenção e 

cuidado, como se não fosse afetada em profundidade justamente em 

decorrência da relação homem-máquina. 

O relacionamento humano está passando por uma cnse aguda de 

conseqüências imprevisíveis. À medida que a mecanização do mundo 

prossegue aceleradamente, a relação humana fica abalada, deformando-se em 

direção à sua própria mecanização. Aumenta a tendência a ver o outro como 

objeto, instrumento de sua própria satisfação. 

Esta tendência de "reificação" do homem tem sido denunciada por 

muitos pensadores. Martin Buber analisa, de forma esplêndida, a diferença 

entre o encontro EU-TU (pessoa-pessoa) e a relação EU-ISTO (pessoa-objeto), 

mostrando a enorme dificuldade do homem moderno de realizar um verdadeiro 

encontro EU-TU. Em nossa vida cotidiana o que prevalece é a relação EU

ISTO, de pessoa com objeto, isto é, com outra pessoa que é usada como 

instrumento para atingir objetos e prover satisfações. 

Há um evidente e imenso descompasso entre progresso tecnológico e 

progresso social em termos de qualidade de vida. O primeiro cresce em ritmo 

exponencial enquanto o outro se arrasta penosamente como réptil, com 

retrocessos inexplicáveis. 

O avanço tecnológico é assombroso, irreversível e de imenso valor para 

a humanidade. No auge de sua pujança intelectual, cientifica e tecnológica, o 

homem do século XX descurou-se, porém, do seu próprio desenvolvimento 

como pessoa humana. 

É preciso restaurar o equilíbrio perdido na relação do homem com a 

natureza, com o cosmo. É preciso recuperar a relação autêntica dos homens 

entre si, do homem, entre seu semelhante. 

É preciso resgatar o humano na tecnologia. 
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A vida na organização 

A qualidade de vida na organização atual deixa muito a desejar. 

O modelo burocrático, em maior ou menor extensão, ainda vigora na 

maioria das organizações sociais. Na tônica da filosofia administrativa 

burocrática e no controle sobre as pessoas. A orientação burocrática 

caracteriza-se por uma visão mecânica, em que as pessoas são simples partes 

trocáveis para o funcionamento contínuo e eficiente da máquina. 

A estrutura ou desenho organizacional desse modelo adota uma forma 

rígida, com cargos fixos, preestabelecidos. Os sistemas técnicos são desenhados 

por especialistas: a tecnologia determina a organização das tarefas e o fluxo de 

trabalho. Os sistemas de informação e decisão servem mais para atender a 

necessidades gerenciais do que para apoiar o trabalho principal de todos. 

Os processos humanos são gerenciados pelo Departamento de Pessoal, 

com foco predominantemente administrativo, o que tende a reduzi-los a 

cadastros, números, índices, estatísticas. A hierarquia é orientada para o papel 

organizacional e o poder da autoridade. Os sistemas de recompensa, 

coerentemente, encorajam a competição de só "olhar para cima" e "parecer o 

melhor" e assim ganhar os degraus da sinuosa escada do Olimpo 

organizacional. 

Não obstante os discursos inovadores, os papéis principais do gerente 

continuam sendo reforçados como: planejador, deliberador, controlados, 

avaliador, guardião e protetor do "status quo". O gerente sofre com a 

contradição da dupla mensagem organizacional: "Seja guardião e protetor do 

"status quo: versus "Seja criativo, proponha mudanças e soluções não 

convencionais" . 

Os sentimentos explícitos e implícitos na organização burocrática podem 

ser grupados em dois conjuntos opostos. De um lado, pessoas expressam que 

este ambiente de trabalho traz "conforto, segurança e satisfação". No outro 
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pólo, pessoas sentem-se frustadas, anSIOsas, impotentes, inúteis, temerosas, 

enraivecidas. Não é surpreendente verificar a coexistência de satisfação de uns 

e insatisfações de outros no mesmo esquema de trabalho. Há pessoas cujas 

necessidades são atendidas pelo modelo burocrático, enquanto outras ficam 

felizes e revoltadas quando submetida aos pressupostos da Teoria X. 1 

De um início promissor a um fmal inexpressivo 

Ao ingressar na Organização, o indivíduo está cheio de esperanças, de 

interesse pelo seu trabalho. Faz planos, sonha sobre suas realizações e idealiza 

uma carreIra invejável. Começa a trabalhar com energia e entusiasmo, 

esforçando-se para atingir seus objetivos. Quanto tempo dura este ímpeto 

inicial? 

Gradativamente, o indivíduo começa a descobrir uma realidade diferente 

daquela que imaginou. Verifica que seus planos não poderão ser concretizados 

tão facilmente. Surgem obstáculos, as outras pessoas criam dificuldades, as 

chefias não se mostram interessadas nem apoiadoras como pareciam. Revela-se 

uma realidade cerceante sobre sua vontade de trabalhar bem, de fazer coisas 

novas, de tomar iniciativas e de obter sucesso. Parece que há nonnas restritivas 

que reforçam procedimentos rotineiros e punem comportamentos diferentes ou 

ousados. O indivíduo fica perplexo e inseguro. Não consegue entender a 

discrepância entre discurso e ação por parte de seus superiores "Faça o que eu 

digo, mas não faça o que eu faço" parece ser a nonna básica de comportamento 

organizacional das chefias. 

1 A teoria X, enunciada por Douglas Mc. Gregor, expressa a crença de que o homen comum tem 
aversão inerente ao trabalho, evitando-o se puder; que precisa ser dirigido, controlado ou coagido para 
executar as tarefas, que evita responsabilidades, tem poucas ambições e deseja segurança em primeiro 
lugar. 
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A percepção mais clara do funcionamento real de colegas e chefias, das 

mensagens válidas e das mensagens ornamentais no dia-a-dia, e a compreensão, 

enfim, da complexidade conflitiva e frustrante da vida na organização 

arrefecem o entusiasmo inicial trazendo dúvidas quanto a possibilidade de 

carreira e realização pessoal na organização. 

A dúvida toma forma concreta: permanecer ou sair da organização? Se 

sair, há esperança de encontrar outra que lhe permita realizar seus sonhos de 

uma carreira bem-sucedida, de se tomar um profissional acima da média. Se 

permanecer, que mudanças terá que fazer em seus sonhos e em seu 

posicionamento? Como em qualquer situação de conflito intrapessoal, este é 

um período de grande tensão, insatisfação e ansiedade, podendo ser 

acompanhado de manifestações somáticas, tais como insônia, distúrbios 

gastrointestinais, alergias, hipertensão. Quanto mais tempo demorar o processo 

decisório, maiores as possibilidades de sofrimento psicossomático. 

Se o indivíduo decidiu continuar na organização, sua postura se orientará 

para uma acomodação de obediência aos padrões que regem o funcionamento 

interno. Nessa nova postura poderá, eventualmente, alcançar sucesso pessoal e 

fazer carreira, seguindo fielmente as regras do jogo (incluindo as menos nobres) 

e chegar perto do topo. Isto lhe custará a abdicação de certos valores seus - um 

preço psicológico razoável se acreditar "que os fins justificam os meios". É 

uma vitória sem sabor pleno, infelizmente. 

Por outro lado, se se entregar completamente, conformando-se em larga 

escala, diminuirá a tensão do conflito, porém continuará insatisfeito e não 

realizado. Poderá reclamar, indiretamente, do sistema junto a outros membros, 

em catarse coletiva, obtendo alívio dos sentimentos de frustrações sem contudo 

chegar à soluções concretas. As queixas passam a fazer parte do seu cotidiano 

como uma forma vicariante compensatória para a insatisfação que permanece 

em seu íntimo, pelo abandono de ideais e valores pessoais. 
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o meio de carreira abrange, portanto, uma fase tensa até à decisão e 

outra mais amena que, entretanto, não significa satisfação cabal. O indivíduo no 

meio da carreira pode situar-se mais próximo do sucesso ou caminhar para o 

pólo da estagnação. 

A distância entre as duas posições decorre de diferenças pessoais de 

atitudes e valores do que de capacitação profissional. Igualmente, concorrem 

fatores circunstanciais impulsores ou restritivos, o contexto interpessoal, social, 

econômico, político e a ocasião. Todavia, perceber, reconhecer e aproveitar a 

oportunidade, ou criar a oportunidade, depende mais de atributos pessoais do 

que de fatores externos. Saber reconhecer uma oportunidade e agir no momento 

certo são atributos da personalidade, da dinâmica pessoal. 

O meio de carreira é um longo período com oscilações que indicam 

pontos de conflitos não resolvidos, energia ainda disponível mas não utilizada. 

Se houver uma tendência forte ao conformismo, o indivíduo opta por 

essa segurança tranqüila, ainda que signifique estagnação pessoal. Sua energia 

será usada apenas para aquele mínimo necessário na manutenção do equilíbrio 

estático no trabalho. Sua atitude revelará ceticismo e desencanto com o trabalho 

e com a organização e possivelmente com a própria vida. 

Mesmo na acomodação, seguindo as regras genéricas, pode haver 

pequenos espaços de autonomia. O conformismo relativo constitui a 

modalidade mais freqüente de comportamento organizacional. Não se ferem as 

nonnas gerais, porém aproveitam-se todas as brechas possíveis para alguma 

fonna de auto-realização, afmnação e satisfação. O indivíduo, com malícia, 

poderá usar esses pequenos espaços, galgando posições mais elevadas que 

trazem satisfação e realização. 

O fmal da carreira apresenta dois cenários distintos. 

Um é o de satisfação com os resultados obtidos, com a carreIra 

realizada, a despeito de uma preocupação crescente com o pouco tempo para 

alcançar mais. A aposentadoria está próxima - o que acontecerá depois? Esse 

40 



período pré-aposentadoria traz certa inquietude, força o indivíduo bem

sucedido a pensar na nova etapa como algo problemático ou desagradável a ser 

enfrentado com disposição e realismo. 

O outro cenário é o de insatisfação crescente com a aproximação da 

velhice. O indivíduo conformista, que obteve segurança e tranqüilidade, 

percebe de repente que não era esta a vida que queria, que perdeu o seu tempo 

mais precioso, e que agora "é tarde demais" para mudar. Essa visão é muito 

dolorosa para os indivíduos inteligentes e conscientizados que fazem uma 

avaliação realística de sua carreira no trabalho. Pode levar a uma crise 

existencial, de decepção com a vida e desespero pelo tempo perdido. Que lhes 

resta agora? A espera da morte, passivamente, desesperançadamente. É comum 

observar casos de leve depressão ao fmal de carreira. 

A aposentadoria costuma ser idealizada como um período de paz, 

tranqüilidade, justo repouso e satisfação. Na prática, constitui um pesadelo para 

a maior parte das pessoas. Não há uma preparação para a passagem da 

atividade à inatividade. O indivíduo fica condenado a uma inatividade forçada e 

desprestigiação perante os outros. A família, a organização e a sociedade, numa 

visão mecanicista, olham o aposentado como alguém que já produziu o que 

tinha de produzir e, portanto, deve ser encostado a um canto, como sucata. 

Igual a um objeto/máquina, muito usado e agora sem serventia, seu destino é 

encolher-se e não atrapalhar os outros, até a morte. Muitos aposentados 

continuam trabalhando para escapar a esse infeliz destino. Outros se resignam a 

seguir o curso fatídico da pré-morte. 

O tempo é considerado em contagem regressIva. O marco é a 

aposentadoria. As referências são feitas em relação a quanto tempo ainda lhe 

falta para tal. A condição é a de "aposentados no emprego", vivendo mais em 

relação à aposentadoria do que ao trabalho. Psicologicamente vivem no curto 

prazo dentro da organização; planos são feitos sempre em relação ao que lhes 

resta de vida de trabalho. Esta condição psicológica afeta as relações com os 
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outros e com a própria organização e o seu cargo. Todos conhecem, em 

qualquer organização, aqueles indivíduos que estão "esperando a 

aposentadoria", portanto já na fronteira, à margem das atividades mais 

interessantes e importantes. A situação tangencial no trabalho pode reproduzir

se na vida pessoal - "a espera do fIm". 

A propósito, cabe lembrar a conceptualização de Erik Eriksom (1975) 

que considera a vida humana uma seqüência de sete estágios caracterizados por 

conflitos básicos. O primeiro conflito básico e confIança versus desconfIança, 

em que a cnança enfrenta o enorme mundo desconhecido e dele recebe 

impressões difusas que podem repercutir internamente como favoráveis ou 

desfavoráveis, fazendo com que a criança forme uma impressão geral positiva 

ou negativa do mundo. Esta impressão genérica constitui o grande alicerce 

sobre o qual serão construídas outras percepções, sentimentos e atitudes sobre o 

mundo e as pessoas. Se os aspectos positivos prevalecerem, a pessoa confIará 

em outras pessoas, o mundo será considerado confIável, fonte de prazer e de 

satisfação. Se os aspectos negativos predominam, a pessoa verá o mundo como 

hostil, assustador, perigoso, e as pessoas igualmente não confIáveis - a atitude 

conseqüente é de "defender-se contra" qualquer perigo, desconfIar dos outros, 

enquanto no primeiro caso, a atitude é de confIança básica, de paz com o 

mundo, de bem com a vida e com os outros. 

Se a resolução do conflito do primeiro estágio ("confiança versus 

desconfiança") for do lado positivo, isto facilita a resolução positiva do 

segundo estágio e assim sucessivamente. A modalidade de resolução do 

conflito de cada estágio influencia a resolução do estágio seguinte, com efeito 

cumulativo. Isto não que dizer, porém que não se possa alterar a tendência 

acumulada de um lado. Através de conscientização, autoconhecimento e terapia 

apropriada consegue-se reverter um processo de inadequação pessoal. 
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o último estágio do ciclo vital é caracterizado pelo conflito criativo e 

integração do ego versus estagnação e desespero. É o retrato de uma vida - o 

que se fez e o que não se fez, todos os acertos e desacertos, sonhos e ações. 

N as organizações, este último conflito aparece claramente na atitude das 

pessoas em fmal de carreira. Algumas, otimistas, iniciando coisas, 

desenvolvendo e estimulando seus substitutos, trabalhando com alegria e 

aceitando o término de sua carreira com realismo. Outras, pessimistas, sem 

energia, queixando-se da má sorte, da injustiça do destino, da indiferença dos 

outros, entregando-se ao desespero ao pensar no fun inevitável, pois "não dá 

mais tempo para refazer ... " 

A trajetória patética ora descrita não deve ser generalizada como típica 

da carreira profissional. Não obstante, faz parte da realidade de muitas 

organizações, em geral das empresas estatais. 

Há, entretanto, possibilidades de reverter esse quadro desalentador. 

Como o seu curso é influenciado por fatores culturais e eventos ligados a 

pessoas, pode ser modificado também por ações humanas efetivas que 

conduzam a um desfecho digno e satisfatório. 

Vida pessoal e satisfação no trabalho 

Uma pesquisa realizada por Kets de Vries e Miller (1985) com gerentes 

norte-americanos revelou algumas relações entre satisfação no trabalho e ciclo 

de vida pessoal. 

A vida no trabalho foi considerada composta de cinco fases: 1) choque 

da realidade; 2) socialização e crescimento; 3) crise do meio de carreira; 4) 

aceitação ; 5) pré-aposentadoria. Cada fase estende-se por uma faixa etária 

aproximada da vida do gerente desde o início, entre 20-25 anos, até o fmal da 

carreira, por volta de 65-70 anos. 

BIBLIOTECA MARIO HENRIQUE SIMONSEtt 
FUNDAÇAO GETOLlO VARGAS 
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Os autores relatam as experiências maIS comuns em cada fase no 

trabalho, e fora dele, e inferem sua repercussão sobre a satisfação com o 

trabalho em si ( o cargo) e com a organização. A Fig. 1.1 apresenta as variações 

de nível de satisfação no trabalho referentes às etapas de vida organizacional e 

pessoal. 

Vale notar que a cnse do melO ambiente, entre 35 e 45 anos 

aproximadamente, provoca uma queda acentuada na satisfação com o trabalho 

e constituí um período crítico na vida do gerente. 

Não se trata, porém, de um evento isolado circunscrito ao ambiente 

profissional. Na vida pessoal, o gerente começa a enfrentar a "crise da meia

idade", em que vários fatores biológicos, psicológicos, sociais e situacionais 

convergem em estado de insatisfação difusa. É um período dificil, de 

reconhecimento forçado do início da inevitável diminuição de capacidade 

fisica, aproximação do climatério, perda da juventude (ou chegada da velhice), 

maior preocupações com a saúde. 

No plano psicossocial, a satisfação conjugal pode atingir seu ponto mais 

baixo. Muitas separações tardias podem ocorrer nessa fase e contribuem, 

juntamente com desapontamentos causados pelo filhos, para uma sensação 

aguda de crise pessoal, tendências à depressão. 

Todos esses elementos pessoais concorrem para uma visão pessimista da 

carreira. O gerente de meia-idade percebe que suas oportunidades de ascensão 

funcional são limitadas, que o funil hierárquico estreita-se e que atingiu um 

patamar do qual dificilmente sairá. Não ousa fazer mudanças maiores por causa 

de condições restritivas psicológicas e fmanceiras. Além disso, a obsolescência 

profissional toma-se mais visível nesta etapa de vida. Tudo isto agrava o estado 

de insatisfação, fazendo com que o gerente sinta-se como se estivesse preso 

numa armadilha sem saída. 
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• Satisfação com o cargo 
O Satisfação com a organização 

ETAPAS FAIXA ETÁRIA 

I - Choque de realidade 20-25 

II - Socialização e crescimento 26-35 

III - Crise do meio de carreira 36-45 

IV - Aceitação 46-55 

V - Pré-aposentadoria 56-65 

Fonte: Kets de Vries e Miller (1985) 

Fig. 1.1 Ciclo de vida e satisfação profissional 

o preço do progresso 

As organizações despendem cada vez mais na aquisição de recursos 

tecnológicos com a fmalidade de aumentar a produtividade. As máquinas mais 

sofisticadas substituem as velhas máquinas simples, robustas e confiáveis. A 

automação de escritórios e de fábricas é hoje uma realidade definitiva. A 
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infonnatização alcança todos os setores da organização. As pessoas são 

treinadas para lidar como os novos equipamentos, contratam-se especialistas 

para tarefas novas e mais complexas e para monitorar o processo de atualização 

administrativa e de produção. 

Neste ambiente tão fascinante de tecnologia avançada as pessoas 

trabalham melhor e mais felizes? 

A resposta, para a grande maioria, é NÃO. A qualidade de vida não 

acompanhou a velocidade do avanço tecnológico, deftnhando gradativamente. 

A convivência com a tecnologia exige da pessoa um novo enfoque, uma 

nova postura de compreensão e colaboração. Compreensão do papel da 

máquina no presente e no futuro como serviçal e como substituta do homem. 

Todos queremos as máquinas como serviçais eftcientes, obedientes e 

inofensivos. Quando passam a nos substituir começa o drama do ciúme e da 

revolta. Quantas disputas já aconteceram em tomo dos robôs industriais, 

acusados pelos sindicatos de "roubarem" emprego de seres humanos? O fato de 

podennos ser substituídos por uma máquina, sem dúvida, causa um profundo 

impacto sobre a nossa auto-imagem e auto-estima. 

Desde a Revolução Industrial, com a progressiva mecanização e 

organização racional das tarefas, o trabalho humano perdeu a característica 

artesanal tomando-se um esforço fragmentado e alienado. 

A alegria do artesão ao completar sua obra, ao ver o seu produto fmal 

acabado ("o todo"), perdeu-se no percurso da modernização. Hoje cada um faz 

apenas um pedaço do trabalho, perdendo de vista o todo. O conforto fisico, a 

velocidade nos cálculos e nas infonnações, nas comunicações e nos transportes 

não trouxeram a verdadeira felicidade. Trouxeram, sim, algumas satisfações e 

prazeres passageiros, mas não a profunda satisfação de uma obra realizada, 

completa, com emoções e carinho. A realização pessoal ftcou mais dificil, as 

facilidades são tantas que não se sentem mais prazer com o sucesso fácil, com o 

mero desempenho correto baseado nas máquinas. 
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Por outro lado, com as facilidades tecnológicas, a competição ficou mais 

acirrada. É preciso vencer, é preciso ter sucesso, ficar sempre à frente dos 

outros, em direção ao topo. Nesta corrida contra o tempo e contra os outros o 

indivíduo vai exigindo cada vez mais de si, forçando-se a esforços desmedidos 

que vão comprometer sua saúde e sua produtividade. 

A ansiedade que acompanha esse estado de esforço contínuo provoca a 

conhecida síndrome de stress. Este parece mais acentuado quanto mais alto o 

indivíduo se situa na hierarquia da organização. Gerentes de alto escalão, 

executivos, diretores e assessores constituem uma população sofredora de 

stress na maioria das organizações. As pressões externas e internas incidem 

pesadamente sobre os que ocupam posições de responsabilidade e destaque. 

O stress é um preço muito caro que pagamos pelo progresso tecnológico. 

A velocidade e o desempenho das máquinas em muitas atividades 

organizacionais suplantam, de longe, a capacidade humana que segue outro 

ritmo. Ajustar o biorritmo ao ritmo das máquinas avançadas tem sido um 

desafio ainda não resolvido adequadamente. 

A maldição bíblica "Do suor do teu rosto comerás o teu pão "(Gên. 1.19) 

contínua perseguindo e castigando o homem moderno ao fmal do século XX, 

graças à tecnologia avançada, ao ritmo desabalado de vida, à competição 

selvagem, a falta de amor, substituindo o suor pelo stress. 

O indivíduo que trabalha na grande organização moderna, bem equipada 

tecnologicamente, tende a sentir-se diminuído como pessoa. O ambiente todo 

parece ser dominado pelas máquinas - elas são mais valorizadas que as pessoas 

de fonna inegável. Compara-se a atenção que recebem os computadores e as 

máquinas importantes nas indústrias com a atenção que recebem as pessoas. O 

espaço físico apropriado, refrigeração e outras condições não são questionadas 

para o funcionamento dos computadores. Que condições equivalentes são 

consideradas paras as pessoas? E a manutenção, como é efetuada para máquina 

e pessoas? É flagrante a distinção a favor das máquinas. 
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Como máquina, a pessoa fica sendo conhecida pelo que faz e não pelo 

que é. 

Na organização, ninguém se importa com quem o indivíduo é, só com o 

que o indivíduo faz. Fazer é mais valorizado do que Ser. Geralmente a 

referência a uma pessoa é em relação ao que fez - "Fulano é engenheiro." O 

papel organizacional toma-se a identidade social, o eu fica em segundo plano, 

encoberto pelo tipo de atividade profissional. A perda de indentidade como 

pessoa é muito frustrante e aumenta a ansiedade. 

No entanto, esta valorização do fazer em detrimento do ser está 

plenamente coerente com a concepção mecanicista da organização, 

representada pela estrutura burocrática. Tudo deve funcionar de acordo com 

um plano predetenninado, cada pessoa executa uma tarefa definida, as regras 

são claras: a ênfase está no fazer, cada pessoa é uma peça do grande 

meCanIsmo que é a organização. As máquinas fazem, não são. Da mesma 

maneira, as pessoas são consideradas ainda na maioria das organizações - elas 

fazem, não são. A produtividade é concebida em tennos quantitativos do fazer, 

e não do ser. As pessoas como tal não importam. Como peças de máquinas, 

podem ser substituídas por outras e o imenso mecanismo continuará 

funcionando como deve. 

Essa identidade artificial constitui maIS um fator de stress na 

organização. Embora bem-sucedido na carreira, o indivíduo enfrenta, em algum 

momento de sua vida, uma crise de identidade ao se perguntar: "Quem sou eu -

como pessoa?". O papel profissional não abrange todas as pontecialidades do 

indivíduo, que possui recursos não utilizados por serem desconhecidos. 

Quando se chega à meia-idade, a indagação "Quem sou eu?" assume 

feição inquietante. O sucesso profissional já não satisfaz plenamente. Há uma 

busca de algo mais", indefinido, mas que se sente como necessário para 

complementar e dar sentido à vida. Este "algo mais" está relacionado ao 
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conhecimento do eu - pessoa, de seu potencial, de sua individualidade como 

SER. 

A modalidade ser expressa-se nas ações espontâneas, nas emoções e 

sentimentos que fluem livremente. Quando se ouve música, quando se 

encaminha sem objetivo, só pelo prazer da própria atividade, a modalidade 

predominante é ser. Quando se ouve música para avaliar, quando se caminha 

para exercitar o corpo, a modalidade é fazer, pois a ação tem um propósito 

pragmático. 

Observando o dia-a-dia do indivíduo na organização, a modalidade fazer 

predomina largamente. Em que momentos a pessoa se permite ser? E na sua 

vida fora da organização - a proporção continua a mesma? 

Depois que se propagou a idéia de que "tempo é dinheiro", a utilização 

correta e completa do tempo passou a ser uma obsessão, no sentido de que é 

preciso ocupá-lo sempre com atividades produtivas. 

Os profissionais na organização precisam estar constantemente ocupados 

para mostrar competência e zelo pelo seu trabalho. Quanto mais alto o posto, 

mais ocupado deve estar o indivíduo. A tirania do relógio, dos horários, dos 

compromissos, da agenda, é um fator stressante na organização atual, nem 

mesmo o horário das refeições é poupado. É comum haver almoços de 

"negócios", e ultimamente até o café da manhã é desvirtuado, para aproveitar 

mais ainda todos os minutos disponíveis para fazer "coisas úteis". 

E o tempo para a família, o lazer, os amigos, o si-mesmo? Afinal não se 

vive só nos frns de semanas - a vida é permanente, todos os dias. A qualidade 

de vida depende dos hábitos, das formas de dividir e utilizar o tempo diário, da 

orientação existencial de cada um. A vida que não é vivida plenamente de 

segunda a sexta-feira não será recuperada no fim de semana .... 

Os executivos, por exemplo, ficam tão compelidos a fazer, que o tempo 

das viagens é, também, utilizado nesta modalidade. Nas salas de espera dos 

aeroportos e nos aviões, o estereótipo do executivo produtivo é representado 
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pela atividade incessante de ler e escrever, apoiado na sua característica pasta

maleta. Poucos são os que sabem aproveitar este tempo precioso para 

simplesmente ser, olhar as outras pessoas, devanear, deixar fluir pensamentos e 

sentimentos de forma espontânea, sem medo e sem culpa. Isto não é perda de 

tempo, é um investimento emocional inestimável para o equilíbrio interior, para 

sentir o seu eu na integração corpo-mente, para apenas ser, como as crianças e 

os animais, sem intenções pensadas. 

A organização atual, de feição predominante mecanicistalburocrática, 

preconiza um ritmo rígido inteiramente devotado ao trabalho, tolerando 

somente alguns intervalos ou interrupções mínimas inevitáveis, sem levar em 

consideração as necessidades humanas de estar consigo mesmo e com os 

outros, de atividades espontâneas, de interação emocional. 

Quantos de nós, profissionais sérios e responsáveis, permitem-se "ficar à 

toa", sem fazer nada, em contato com, o seu eu em algum momento do dia? 

A denominação "dia útil" expressa um dos valores de nossa cultura 

mecanicista. Os dias úteis são os dedicados ao trabalho. Os outros, são os 

"inúteis" em que não há atividade pragmática, produtiva, em termos 

econômicos. 

O repouso não é útil? O lazer não é útil? Os exercícios fisicos e as 

conversações não são úteis? Se o critério abrangente de saúde mental, de 

equilíbrio fisiopsíquico, é também acatado, então essas atividades são tão 

importantes, necessárias e úteis quanto as de trabalho. A questão é a dosagem, 

o equilíbrio entre as atividades e necessidades humanas e não a primazia de 

umas sobre as outras. 

Trabalho em excesso é tão pernicioso quanto qualquer doença. 

O culto ao trabalho que é levado a extremos toma-se patológico. Nos 

Estados Unidos criou-se a palavra "workaholics" para designar os indivíduos 

que são escravizados pela compulsão de trabalhar como se fossem drogados. 

Em português podemos chamá-los de "labormaníacos". 
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A intoxicação pelo trabalho - a labonnania - afeta a saúde física e mental 

da mesma fonna que a provocadas pelas drogas. O stress dos labonnaníacos 

acaba detenninando moléstias diversas. No entanto, muitas vezes esses 

indivíduos são elogiados e apontados como exemplos a serem imitados dentro 

da organização, pois trabalham exaustivamente desde cedo até muito após o 

expediente, levam trabalho para casa todos os dias e mais ainda, nos fms de 

semana, não tiram férias, nunca faltam .... 

Os labonnaníacos exemplares fonnam um grupo de alto risco, propenso 

a sofrer, mais cedo ou mais tarde, de algum distúrbio psicossomático das 

chamadas "doenças da civilização" .. 

Esses males modernos proliferam justamente com o desenvolvimento 

industrial e tecnológico, a prosperidade econômica, o conforto material, a 

fartura de alimentação, nas sociedades competitivas em que o stress é a variável 

constante na luta pelo sucesso, na carreira profissional e na vida pessoal, nos 

grande centros urbanos. 

Todos os fatores de stress mostram que a qualidade de vida na 

organização não acompanhou a tecnologia. T orna-se cada vez mais difícil 

conviver com equipamentos sofisticados que se distanciam do humano, 

desviando a ordem natural da natureza e do consumo. 

Falta um grande espaço na organização - o espaço humano. 

O espaço ocupado pelo artesão, pelo homem, foi se encolhendo à 

medida que as máquinas foram-se aperfeiçoando e ocupando seu lugar. Hoje é 

diminuto o espaço para a auto-realização, para a alegria espontânea, para o 

encontro humano. 

As coisas se passam em tomo de máquinas, planos racionais, tempo 

medido, controles rigorosos, resultados quantitativos, índices de custo e lucro , 

contabilidade de recurso materiais e humanos, técnicas de análise de valor. 

Nesse universo fica difícil preservar um espaço para o homem como 

homem, em que ele possa expandir suas potencialidades e simplesmente ser. 
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A alegria pura de estar junto com outras pessoas é raramente encontrada. 

Estar junto com os outros passa a ser um suplício, dadas as condições de 

convivência impostas pela organização. Desde o arranjo físico até as relações 

funcionais e as regras de funcionamento, tudo parece planejado para desvirtuar 

um relacionamento harmônico e amistoso entre os membros da organização. 

Surgem ciúmes, inveja, hostilidade, ressentimento, conflitos velados e 

manifestos, comunicações deficientes, competição, tudo isto com repercussão 

evidente no desempenho de cada um e do grupo como um todo. Essas 

modalidades de interação revelam a fragilidade do modelo administrativo 

adotado, em atraso flagrante com a tecnologia avançada na organização. 

Alguns aspectos de funcionamento de muitas organizações sugerem a 

revivência simbólica da Torre de Babel nos tempos modernos. 

Desnecessário dizer que não se pode generalizar, sob pena de abordar da 

forma simplista, a grande complexidade da realidade humana nas organizações 

frente à tecnologia. Há exceções, tanto de organização quanto de pessoas, que 

indicam as possibilidades não aproveitadas pelas demais. A maioria das 

organizações apresenta as conseqüências desastrosas do crescimento 

tecnológico acelerado, sem equivalente crescimento humanístico. 

Na organização atual o poder está relacionado ao sucesso. O gosto pelo 

poder cresce, embriaga, corrompe, desumaniza. Muitas pessoas competem por 

posições de maior poder, maior prestígio e status. 

O jogo do poder é amplamente jogado na organização e sobretudo entre 

os executivos de cúpula. À medida que se estreita a pirâmide hierárquica, quem 

chegará ao topo? A disputa pelo poder toma-se aí mais exacerbada e refmada, 

guerra e arte em combinação extraordinária .... 

Nesse nível, a luta assume caracteristicas sutis; não pode ser aberta e 

declarada, é preciso mascará-la através de manobras ardilosas que pareçam 

expressar grande preocupação e devotamento aos objetivos organizacionais. 

Trata-se de um jogo perigoso em que os movimentos devem aparentar 
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inocência, objetividade e interesse pelo bem comum. Cada lance exige grande 

astúcia do jogador para avançar sua meta sem revelar sua estratégia. Cada lance 

bem jogado coloca o jogador um passo à frente dos outros. Como no jogo de 

xadrez, o sucesso não é imediato em cada lance, mas o resultado vitorioso, 

visão intuitiva e paciência. 

Esta luta é mais um fator de stress da vida organizacional. O discurso 

proferido formalmente enfatiza a cooperação, trabalho em equipe, o esforço 

conjunto para o sucesso coletivo da unidade, do departamento, da organização 

como um todo. As ações dos altos executivos, entretanto, contradizem esse 

discurso desvendando as incontáveis modalidades de competição mais claras ou 

mais veladas, visando o sucesso individual que significa maior poder na 

organização. 

A maior riqueza de uma organização são as pessoas que nela trabalham. 

O investimento de peso não deve ser exclusivamente em tecnologia e sim, 

paralelamente e na mesma proporção, no sistema humano, em saúde e 

educação. Saúde na organização significa prover condições de trabalho 

adequadas ao biorritmo às necessidades das pessoas e que assegurem bem-estar 

físico e psíquico. Educação na organização significa prover condições de 

aperfeiçoamento no trabalho, de permitir a atualização de pontecialidades não 

exploradas pelas tarefas rotineiras, levando ao desenvolvimento do indivíduo 

como pessoa integral. 

A qualidade de vida no trabalho toma-se, assnn, um imperativo tão 

importante quanto a modernização tecnológica. 

A organização atualmente atravessa uma séria crise, reflexo da profunda 

cnse mundial. O que acontecer no mundo influenciará certamente a 

organização. Contudo, a influência do menor para o maior também é viável. Há 

movimentos de grupos em várias partes do mundo que mobilizam forças para 

influenciar as grandes decisões nacionais e internacionais. O exemplo do 

movimentos ecológicos, feministas, de direitos humanos, contra o apartheid, 
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etc. Indica a tendência de grupos a tomarem iniciativa, de forma organizada, 

para defender uma causa considerada justa, sem esperar que as mudanças 

políticas e sociais desejadas sejam "concedidas" pelos detentores do poder no 

momento. 

Outrossim, isto pode acontecer nas organizações. Se julgarmos que elas 

precisam mudar, podemos agir no sentido de influenciar a transformação ao 

invés de esperar as mudanças determinadas pelos eventos do sistemas maior, do 

ambiente externo. Uma postura é sofrer o inescapável processo de mudança 

imposto de fora. Outra postura é liderar o processo de mudança das forças 

internas para atender às mudanças externas em tempo hábil ou antecipado. 

Como será a organização do futuro? 

Depende de cada um de nós - que a está moldando - seja por omissão, 

alienação, passividade e conformismo, seja por conscientização, lucidez 

engajamento e iniciativa de ação. 

A preparação para a aposentadoria 

O direito à aposentadoria é uma conquista relativamente recente da 

população assalariada, pois só se generalizou no século xx. Por conseguinte, a 

preocupação em preparar indivíduos para essa nova etapa da vida se constitui 

em área cujo horizonte a ser explorado é vasto, suscitando o interesse de 

profissionais das mais diferentes áreas. 

A tarefa defrontada por esses profissionais consiste em transmitir 

aos futuros aposentados a visão da aposentadoria como sendo o marco de uma 

etapa importante de suas vidas que abre caminho para outra podendo vir a ser 

tão ou mais rica que as já vividas, agora sem a inexperiência que caracteriza o 

jovem e a carga de responsabilidade e stress que sobrecarregam o homem no 

mercado de trabalho. Os programas de preparação para a aposentadoria não têm 
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a intenção de fornecer receitas prontas que indiquem como o aposentado deva 

se comportar para garantir uma aposentadoria saudável e proficua. Os caminhos 

devem ser buscados pelos próprios interessados através da retomada de 

interesses que ficaram perdidos em alguma fase da vida, do desenvolvimento de 

potencialidades, de uma maior participação em trabalhos sociais, etc. O 

aposentado pode até mesmo dar-se ao direito de não fazer nada. Isto desde que 

não seja uma forma de suicídio social, ou uma espécie de auto-punição por não 

se considerar mais "ativo" ou produtivo para a sociedade. 

Como já foi visto, os sentimentos de perda que aterrorizam os 

futuros aposentados têm razão de ser. Uma sociedade que supervaloriza a 

produtividade, limita propositadamente o espaço de atuação dos mais velhos. 

Por isso, a conquista de novos espaços pelos aposentados dá-se somente 

mediante esforços contínuos e crescentes com o passar do tempo. Assim, ao 

aposentado e ao idoso em geral cabem dois caminhos a seguir. Desafiar as 

barreiras impostas pelo sistema e contribuir de distintas formas para o seu auto

enriquecimento e para o enriquecimento da sociedade ou aceitar passivamente 

os preconceitos, fechando-se em um casulo, a espera da morte biológica. 

Entre os preconceitos impostos pela nossa sociedade encontram-se 

as afirmações de que a velhice reduz a ânsia de participação social e de que os 

idosos resistem e criam barreiras aos processos de mudança. De acordo com 

Queiroz (1992a), o que existe de fato é uma falta de preparo dos adultos para o 

processo de envelhecimento. Este preparo nada mais é do que atividade de 

educar para o uso do tempo livre, que abrange o estímulo aos valores do lazer, 

da produção cultural, do trabalho voluntário e da participação comunitária. A 

aposentadoria é, assim, o momento em que a opção pelo "ter" mais que 

caracteriza o esforço de acumulação individual de bens é substituída pelo "ser" 

mais ou, em outras palavras, a preocupação em crescer espiritualmente através 

da melhor utilização possível do tempo livre. 
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As organizações e os programas de preparação para a aposentadoria 

As organizações fonnam sistemas abertos que interagem 

continuamente com o ambiente externo. Sendo assim, a adoção de programas 

de preparação para a aposentadoria pode servir também como um instrumento 

que vise melhorar a imagem da empresa perante o público em geral. Em outras 

palavras, ao lado de sua função social, estes programas serviriam como peça 

importante de projeção da própria imagem da empesa. 

Outra explicação para o interesse das empresas por esses programas 

pode ser encontrada junto ao seu público interno, ou seja, seu corpo de 

funcionários. Os programas de preparação para a aposentadoria garantem às 

empresas que os adotam uma imagem de preocupação em relação aos mais 

idosos e produz um incentivo para que os mais moços procurem continuar na 

organização onde o fmal da carreira é tratado com dignidade. 

Não existe um momento defrnido como sendo aquele em que o 

trabalhador deva começar a se preparar para a aposentadoria. Contudo, é 

interessante que o futuro aposentado tenha tempo hábil para, a partir das 

infonnações e orientações recebidas, fazer o seu próprio planejamento de vida. 

De acordo com Fernandes, os especialistas do tema indicam que a participação 

no programa deve acontecer entre um e cinco anos antes da aposentadoria. 

Segundo o autor, na realidade brasileira, os principais temas de interesse dos 

trabalhadores veteranos e que portanto merecem atenção nos programas de pré

aposentadoria são: 

"a) questões referentes à Previdência Social: valores da aposentadoria, tipos de 

beneficios, etc.; 

b) preocupações com a redução dos vencimentos que caracterizam a 

aposentadoria: indagações sobre possibilidades de outras fontes de renda; 
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c) questões relacionadas à moradia e ao relacionamento com a família e com a 

comunidade; 

d) interrogações sobre as perspectivas de novas ocupações, de preferência 

remuneradas ou lucrativas; 

e) interesse em relação às possibilidades de melhor aproveitamento do tempo 

livre, podendo ser sob forma de lazer (passeios, grupos da terceira idade, etc.) 

ou atividades de solidariedade (trabalhos voluntários)." 

A grande variedade de temas que devem ser discutidos eXIge a 

presença de uma equipe interdisciplinar composta por profissionais das mais 

diferentes áreas: psicólogos, médicos, advogados, terapeutas ocupacionais, 

nutricionistas, etc. 

o PP A e o ProfISsional de Recursos Humanos 

o desenvolvimento da informática e a participação crescente das 

mulheres no mercado de trabalho são apenas dois exemplos de novas realidades 

defrontadas pelas organizações nas últimas décadas. Aos profissionais de ARH 

cabe a tarefa de encontrar soluções para a adaptação do pessoal aos novos 

contextos organizacionais. Uma ARH alheia à ampliação dos espaços ocupados 

pelas mulheres ou à revolução trazida pela informática estará distanciada da 

realidade, o que pode vir a trazer resultados negativos à organização. 

Nesta mesma perspectiva, os programas de preparação para a 

aposentadoria são cada vez mais empregados pelas empresas para fazer frente a 

outra realidade do mundo moderno: uma expectativa de vida cada vez maior 

que resulta num período pós-carreira mais longo que deve ser vivido da melhor 

forma possível. 

Os profissionais de Recursos Humanos devem estar conscientes 

desta realidade, procurando criar condições para que os membros da 
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organização que estejam nas proximidades do momento de se desligar de suas 

atividades, possam ter a oportunidade de expressar suas dúvidas, discutir seus 

problemas e compartilhar suas ansiedades, em programas que contribuam para 

auxiliar o futuro aposentado na passagem para a aposentadoria. 

O grau de preocupação com a questão da aposentadoria e do idoso 

nas organizações depende muito do nível de preparo e de sensibilização dos 

profissionais de RH. De acordo com Queiroz (1992b), estes profissionais 

"constituem, na fase atual de envelhecimento demográfico da população 

brasileira, elementos fundamentais no equacionamento da relação 

empresa/envelhecimento, resultando disso a necessidade da sensibilização e 

qualificação desses profissionais para o tratamento dessa nova questão social". 

O fato do profissional de RH ter no ser humano o seu material de 

trabalho, toma sua adesão aos programas de preparação para a aposentadoria 

fundamental para o seu sucesso. A estes profissionais cabe a tarefa de 

influenciar e colaborar em todas as fases do programa. Essa missão, contudo, 

não está restrita à área de RH. Bons resultados somente serão colhidos caso os 

gerentes, tendo empregados atuando na equipe de monitores do PP A, garantam 

a sua participação nas atividades de treinamento, avaliação e em outras que 

visem uma maior capacitação. Cardoso (1990) argumenta que, ao "contribuir 

para o crescimento psicossocial do pré-aposentado e para sua aceitação na 

Companhia e na comunidade, ( ... ), o profissional de RH está identificado com 

os sócio-objetivos da empresa e estará certamente, preparando-se para a sua 

própria aposentadoria". 

Dessa forma, os programas de preparação para a aposentadoria 

criam as condições para os profissionais de RH aliarem seus interesses pessoais 

com os organizacionais. Esses programas possibilitam o crescimento individual 

e a integração daqueles que deles participam, quer sejam como monitores, quer 

sejam como futuros aposentados, além, é claro, de aumentar a produtividade 

face ao aumento da motivação alcançado. 
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A sensibilidade demonstrada pela ARH ao modificar as expectativas 

dos funcionários das organizações com o PP A e outras formas de 

desenvolvimento de pessoal, propicia uma chance ímpar de conquistar uma 

posição valiosa na administração das empresas. 

A fIlosofia das empresas e a organização do futuro 

Reportando-nos a Fella Moscovoci citaríamos que a filosofia das 

empresas tem suas bases num modelo burocrático, onde o clima é de visão 

mecânica e as pessoas são descartáveis. 

Tudo isso leva o indivíduo a sérios questionamentos no fmal de sua 

carreira empresarial e profissional. 

A organização atual preconiza o ritmo rígido inteiramente devotado 

ao trabalho, tolerando somente alguns intervalos para as interrupções mínimas 

inevitáveis, sem levar em consideração a necessidade humana de estar consigo 

mesmo e com os outros, de atividades espontâneas e de interação social. 

A denominação "dia útil" expressa um dos valores de nossa cultura 

mecanicista. 

O repouso não é útil? O lazer não é útil? 

Então essas atividades também são importantes ao trabalho. A 

questão é a dosagem, o equilíbrio entre as atividades. 

Trabalho em excesso é pernicioso como uma doença. Aliás, a 

chamada labormania pode levar à intoxicação pelo trabalho. 

São males modernos que proliferam junto com o desenvolvimento 

tecnológico. 

Todos os fatores de stress mostram que a qualidade de vida não 

acompanhou a tecnologia. Os equipamentos sofisticados cada vez se distanciam 

mais do humano, desviando a ordem natural do cosmo. Falta um grande espaço 

na organização. O espaço humano. 
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Fica dificil preservar no universo um espaço para o homem, como 

homem, onde ele possa simplesmente "ser". 

Na organização atual o poder está relacionado ao sucesso. O jogo do 

poder é amplamente jogado na organização, especialmente, entre os executivos; 

é mais um fator de stress. 

A maIOr nqueza de uma organização são as pessoas que nela 

trabalham. 

A organização atual atravessa uma séria cnse, reflexo da cnse 

mundial. O que acontece no mundo, vem influenciar a organização. 

Há movimentos no mundo, visando direitos humanos, feministas e 

ecológicos, etc., indicando a tendência de grupos a tomar iniciativa pela defesa 

de causas entendidas como justas; sem esperar que elas sejam concedidas, 

lutam por elas. 

Outrossim, isto acontece nas organizações. Se julgarmos que elas 

devem mudar, poderemos tentar influenciar neste sentido. Uma postura é 

esperar o processo de mudança acontecer, e outra, é buscar liderá-lo. 

A preocupação com o humano deve acompanhar a preocupação com 

o tecnológico. 

Assim pOIS, a preocupação com o profissional, como recurso 

humano, não deve restringir-se à sua passagem pela empresa, considerado 

como pertencente ao grupo dos "ativos", para depois da aposentadoria, por 

vezes inoportuna e inesperada, ser olvidado pela mesma. 

O indivíduo que dedicou uma vida ou parte de sua vida à uma 

organização, pode e deve ser preparado, bem como, acompanhado na sua 

existência, em busca de sua auto-realização, mesmo após aposentar-se. 

É imperativo que se procedam a planejamentos estratégicos que 

propiciem o preparo e o acompanhamento da aposentadoria, preocupando-se as 

organizações em proporcionar ao indivíduo a oportunidade de um contínuo em 
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sua vida de realizações, evitando assim, a criação de um hiato entre a chamada 

existência ativa e a inativa. 

O aumento gradativo da longevitude do povo brasileiro se faz sentir. 

Basta que atentemos para os dados constantes do Anuário Estatístico de 1994 -

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: 

Homens maiores de 60 anos constituem 7,79 da população 

Mulheres maiores de 60 anos constituem 6,80 da população 

É um percentual significativo se conciderarmos que o Brasil tem 

mais de 150.000.000 de habitantes. 

As denominações de ativo e inativo, podem ser transformadas em 

outras como, jubilado ou recompensado, bem como, engajado na nova fase de 

existência útil e condigna. 

O idoso precisa se sentir cidadão. 

É preciso resgatar o período de entrega de si para a sociedade. 

Quebra-se assim o estigma do início da estagnação e da interrupção 

da atividade. 

Como será então a organização do futuro? 

Fella Moscovici (88) 

Depende de cada um de nós - que a está moldando - seja por 

omissão, alienação, passividade ou conformismo, seja por conscientização, 

lucidez, engajamento e iniciativa de ação. 
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CAPÍTULO IH 

EMPRESAS PESQUISADAS 

I - Companhia Vale do Rio Doce - C.V.R.D. 

H - Banco do Estado do Rio de Janeiro - BANERJ 

IH - Empresa Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL 

IV - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS 

Nota: É impossível, para um brasileiro falar das empresas supracitadas, sem 

ressaltar alguns feitos e obras realizados pelas mesmas; assim pois, antes 

de expormos sua preocupação com o preparo para a aposentadoria, 

apresentamos, a seguir, um resumo de sua posição atual, perspectivas e 

citamos suas realizações principais. 

I - COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 

Fundada em 1942, se configura como a maior empresa produtora e 

exportadora de minério de ferro do mundo. Hoje a CVRD é um importante 

sistema empresarial, que atua de forma diversificada, nas áreas de minério de 

ferro, siderurgia, ouro, alumínio e bauxita, celulose e papel, transportes 

ferroviário e marítimo, cloreto de potássio e fertilizantes, entre outras. 

A CVRD opera em dez estados brasileiros, e exporta seus produtos e 

serviços para clientes em mais de trinta países. Suas atividades assumem âmbito 

internacional, já que a empresa possui escritórios ou empresas associadas nos 

Estados Unidos, França, Bélgica, Japão, China e Argentina. Em 1993, este 

sistema empresarial faturou US$ 5,8 bilhões, dos quais US$ 3,4 bilhões foram 

obtidos do mercado externo. 
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Perspectivas 

Os ciclos econômicos sempre se alternam, e aos tempos dificeis se 

sucedem épocas de prosperidade e crescimento. Esta é uma das principais 

lições que pode ser extraída por administradores, funcionários, sócios, clientes, 

fornecedores e acionistas, nos cinqüenta e quatro anos de história da 

Companhia Vale do Rio Doce. Grandes obstáculos existiram no passado, e 

todos eles foram suplantados, levando a CVRD a se transformar na realidade de 

hoje. 

Este amplo sistema empresarial não se abate perante os problemas e 

dificuldades, e sim faz deles motivo de estímulo. A estratégia implica em não 

somente ultrapassar os obstáculos mas, também aprender com eles, e criar 

novos conhecimentos, métodos e técnicas que possam ser utilizados na 

permanente caminhada rumo ao crescimento. Foi aplicando continuamente esta 

estratégia que, em 1993, apesar da complexa conjuntura nacional e 

internacional, a CVRD desenvolveu novos programas, traçou planos e 

empreendeu significativos investimentos. 

A Companhia tem, neste momento, novos projetos em estudos e/ou 

implantação nas áreas de celulose, cobre, prata, alumínio, caulim, ouro e 

geração de energia elétrica. Cabe ainda ressaltar a importância das atividades 

ligadas ao setor de transportes, em que dois corredores de exportação e 

abastecimento - um na região Sudeste e outro na região Norte - permitem 

estender os beneficios do desenvolvimento econômico e social a vários Estados 

brasileiros. A Logística de Transportes hoje desenvolvida e operada pela 

CVRD viabiliza a colocação de qualquer produto ou mercadoria disponível nas 

áreas de influência das suas ferrovias em qualquer parte do mundo, de forma 

rápida, barata e confiável. Estes fatos demonstram a capacidade da Companhia 
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em enfrentar desafios e, cada vez mais, solidificar sua posição no cenário 

nacional e internacional, edificando um futuro promissor. 

Principais eventos de 1993 

(Relatório anual 1994) 

• A CVRD toma-se a maIOr produtora de ouro da América Latina, 

preparando-se para participar do seleto grupo das mais poderosas mineradoras 

deste metal no mundo. 

• Através de novos leilões de privatização de usmas siderúrgicas 

brasileiras, a CVRD adquire participação acionária na Companhia Siderúrgica 

Nacional e na Açominas. 

• Assinado acordo dentre a CVRD e a Mineração Morro Velho, para o 

desenvolvimento do Projeto Cobre Salobo, em Carajás. 

• É oficializado, em solenidade, o início da duplicação da Celulose Nipo-

Brasileira S.A. - Cenibra. 

• São oficialmente reiniciadas as obras para a instalação da Alumina do 

Norte do Brasil S.A. - Alunorte que, nesta fase, irá gerar três mil empregos e 

movimentar cerca de US$180 milhões por ano em impostos, salários, 

contratação de serviços e compras diversas. 

• Iniciadas as obras de construção do Pier 2 e da sua ligação ao Terminal 

de Ponta da Madeira, a maior obra portuária em andamento no Brasil. 

• Inaugurado o Terminal de Grãos de Tubarão, que viabiliza o Corredor de 

Transporte Centro-Leste. 

• É inaugurado o transporte de passageiros na ligação ferroviária entre 

Açailândia e Imperatriz no Estado do Maranhão, operada pela Estrada de Fero 

Carajás. 

• A CVRD participa como garantidora do lançamento dos Eurobônus da 

Cenibra. 
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• A CVRD estende a operação do trem de passageiros da Estrada de Ferro 

Vitória a Minas até Belo Horizonte, restabelecendo a ligação ferroviária entre 

a capital do Estado de Minas Gerais e Vitória, capital do Estado do Espírito 

Santo. 

• Recriada a Superintendência de Tecnologia, voltada para garantir o 

aprimoramento de processos e técnicas de produção, e aumentar a 

competitividade e produtividade da CVRD. 

• Conclusão do ciclo de planejamento estratégico contemplando todas as 

unidades da CVRD, suas controladas e coligadas. 

• Diversas áreas da CVRD obtêm o Certificado de Qualidade ISO 9002: 

Superintendência do Porto de Tubarão - SUPOT, Superintendência do Porto de 

Ponta da Madeira - SUPOC, Superintendência das Minas/Itabira - SUMIN, 

Superintendência das Minas/Carajás - SUMIC, Superintendência de Pelotização 

- SUPEL, Superintendência Comercial - SUFER. Outras áreas, cujos processos 

estão em execução, deverão receber o Certificado ISO 9002 em 1994. 

• A Valesul Alumínio S.A. obteve o Certificado de Qualidade ISO 9002, 

abrangendo a Área de Fundição, pelo alto padrão de gerenciamento de seu 

processo produtivo. 

• A Cenibra também recebe o Certificado de Qualidade ISO 9002. 

• Em 31 de dezembro, é renovado por mais três anos o Contrato de Gestão 

com o acionista majoritário, inegável manifestação de confiança do Governo 

F ederal no senso de responsabilidade dos dirigentes e empregados da CVRD. 

A mensagem de seu Presidente sobre a atuação no decorrer de 1993, 

nos dá uma posição favorável de lucros, retratáveis de sua atuação. 

Ao esforço na busca de maIOr produtividade, competitividade e 

aumento da qualidade, diversas empresas coligadas do Sistema CVRD, 

receberam o certificado de Qualidade ISO 9002. Como também era de se 
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esperar, o sistema CVRD, prima por uma seleta composição de seus Recursos 

Humanos e como tal, também se preocupa com o preparo do servidor para a 

nova fase de sua existência, através do PP A, o conhecido Programa de Preparo 

para a Aposentadoria. 

A Força de Trabalho da CVRD, abrange atualmente cerca de 16.000 

funcionários. 

O Setor de Assistência Social procede à coordenação do PP A. 

De 1986 a 1993 foram sensibilizados 169 servidores, num total de 

69 grupos, na Administração Central. 

11 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

(História do BANERJ, com base no resumo da tese de doutoramento 

do Professor Luiz Cavalieri Basílio, professor da VERJ, 1993). 

Banco do Estado do Rio de Janeiro, conglomerado fmanceiro, de 

natureza jurídica, Sociedade Anônima. 

O referido mestre relata a história do BANERJ, valendo-se de 

termos em italiano clássico, para nomear fases de evolução do banco, utilizados 

para defmição de movimentos na música. 

O prof. Luiz Basílio assim começa: "Na segunda metade de 1940, 

logo após sairmos vitoriosos da 2a Grande Guerra, estávamos com fama de 

heróis e calcados em divisas acumuladas, fruto de crescente exportação que 

alimentou a gigantesca máquina bélica, montada pelos aliados. 

O Rio de Janeiro era uma cidade marcada pela migração. 

O crescimento industrial da metrópole atraía mão-de-obra advinda 

principalmente de Minas Gerais e Espírito Santo. 
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Assim aconteciam obras monumentais para a época, como o 

Aeroporto Santos Dumont, Aterro da Baía de Guanabara, a Urbanização da 

Esplanada do Castelo. 

A administração Henrique Dodsworth (1937-1945) efetivou a 

abertura da Avenida Presidente Vargas, recorrendo a eficiente estratégia de 

fmanciamento que não sobrecarregava o bolso do contribuinte, quer através do 

aumento de impostos ou de taxas de melhoria. A Prefeitura do Distrito Federal 

soube utilizar-se de empréstimos do Banco do Brasil. F oi porém um verdadeiro 

xadrez fmanceiro. 

Foi pela primeira vez utilizado o tipo de letra bancária que, uma vez 

emitida pela Prefeitura, pode caucionar no Banco do Brasil e levantar o 

empréstimo na totalidade do investimento. 

Tal vitoriosa iniciativa da administração Dodsworth, foi 

determinante para que surgisse na Prefeitura do Distrito Federal a idéia da 

criação de um estabelecimento de crédito, verdadeiro agente fmanceiro do 

governo municipal. 

O banco foi criado por uma feliz iniciativa do Prefeito Henrique 

Dodsworth em virtude do Decreto-Lei 7.355 de 2 de março de 1945, tendo sido 

autorizado a funcionar pelo Decreto 19.676 de 27 de setembro, e obtido pela 

carta patente sob o número 314, em 30 de novembro do mesmo ano ... a 15 de 

março de 1946, com a presença do Prefeito Hildebrando de Góes, o banco 

iniciava as suas operações. Tal fase o autor do trabalho chamou de "Allegro 

Sempre". 

O banco foi implantado de 1946 a 1952, e tal fase foi chamada de 

"Allegro molto". 

O banco se situava no centro da cidade, à rua da Quitanda, 129 e 

passava a operar com vultosos recursos da própria Prefeitura. Seu nascedouro 

se notabilizou pelo grande encaixe e excessiva liquidez. 
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o excesso de recursos levou a idéia de além dos créditos tradicionais 

oferecidos à indústria e comércio, também buscar o reerguimento da atividade 

agrícola que suprisse o Rio dos produtos indispensáveis. 

A falta de garantias no entanto dificultou sobremaneira a agilização 

de uma eficiente política agrícola. 

A vocação do banco para a solução de grandes desafios se 

concretizou com a construção do Estádio Municipal do Maracanã (1950). 

A falta de um plano de liquidação dos débitos por parte da 

Prefeitura, levou o banco à sua primeira crise, que se agravou em 1952, porque 

os juros superavam as amortizações, as quais importavam em CR$ 268 milhões. 

Praticamente a dívida se liquidou pela desvalorização do cruzeiro, não havendo 

ainda a correção. 

Cumpre notar que a essa época já trabalhavam no banco 235 

funcionários, selecionados em concurso e treinados intensamente. 

Veio então a fase de crise e estratégias de superação de 1953 a 1955, 

chamada pelo Professor Basílio de "Adagio". 

As ações do banco colocadas no mercado em 1946, com valor 

nominal de CR$200,00, alcançam em 1953 a cotação de CR$ 350,00, ou seja, 

uma valorização de 75%. Já o desdobramento do custo de vida publicado pela 

revista Conjuntura Econômica, da Fundação Getúlio Vargas, indica uma 

diminuição do poder de compra do cruzeiro, para o período de 47 a 53, de 

112,2%. 

Apesar da relação negativa, a credibilidade era grande, mas a 

expectativa se reverteu quando em 54 o lote de ações atingiu o preço médio de 

CR$ 242,50, o mais baixo ponto da instituição. 

Acontece que o maior depositante era a Prefeitura, o qual sacou, em 

52, uma quantia equivalente a 52,5% de tudo o que tinha de seu. 

Os saques continuaram e a Prefeitura levou o banco a ir à Caixa de 

Mobilização Bancária, que deu em garantia imóveis hipotecados. 
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Em 54, quando entrou João Ribeiro, este prometeu resolver o 

problema ou fechar o banco. 

F oi lançada uma campanha de depósitos, visando o aumento da 

participação do público. 

Vem a fase chamada de "Alegretto". 

De 1956 a 1970, o banco volta a crescer. 

Com o suicídio de Vargas, em agosto de 1954, o Brasil passa por 

uma crise. Graças ao General Henrique Lott é mantida a ordem institucional. 

Já em 56, o Brasil está mais confiante. 

As agências do banco passam a apresentar resultados positivos. Há 

grande aumento de depósitos e o banco enxuga também seu quadro para 397 

funcionários, em 55. 

acertos. 

O banco investe em novas agências e se toma mais complexo. 

Poderíamos afIrmar que o banco da Prefeitura teve seus limites e 

Acontece os anos 60, e com a transformação do Estado do Rio de 

Janeiro, cuja capital passa a ser Estado da Guanabara, o banco passa a ser o 

BEG - Banco do Estado da Guanabara, seus funcionários adotam um uniforme 

verde, do qual se orgulham. 

Passamos, no entanto, por outra crise, face à localização de capital 

estrangeiro investido em sua maior parte em São Paulo. Há um esvaziamento 

econômico. 

Mas o Estado da Guanabara, através de suas secretarias e empresas, 

procura fazer a metrópole crescer novamente. 

Em 1961, o banco lança a grande idéia - o Cheque Verde, que 

constitui a idéia de uma campanha publicitária. É o primeiro cheque especial no 

País. 
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Apesar do uso, nem sempre honesto por parte de seus detentores, 

trouxe ao banco grande promoção. 

Vem a época do canteiro de obras, a qual foi chamada de "Allegro 

assai". 

Av. Nilo Peçanha, 175, este é o novo endereço do banco, num prédio de 32 

andares. Dizem que a construção da sede desviou recursos, os quais 

provocaram descapitalização, o que levou o Banco Central a pensar apropriar

se do prédio. Foi então que resolveram alugar a metade do prédio para a 

USAID, por cinco anos. 

Embora importante a construção do prédio, a obra mais importante 

na época, chamada de "obra do século", na qual o BEG participou, foi a 

Adutora do Guandú, resolvendo o velho problema da falta d'água no Rio de 

Janeiro. 

A idéia era reaplicar, no setor privado, os recursos investidos na obra 

a medida que fossem recuperados, o que deveria ter início em 1966. 

Veio a Informatização e a busca da eficiência, chamada de "Allegro 

abbastanza" . 

Os anos verdes trouxeram m31S ânimo à eqwpe. O BEG se 

popularizou e milhares de correntistas passaram a freqüentá-lo diariamente, o 

que o levou à idéia de uma racionalização de serviços. 

Iniciou-se pela idéia da implantação da informatização na cobrança 

de títulos. 

Em 1961, já o banco inovara com a Companhia Brasileira de 

Correios e Telégrafos, um moderníssimo telex, interligando diversos serviços 

com agilidade. 

Em 1971 foram inaugurados os primeiros terminais "on line real 

time". Prestar contas passou a ser uma festa, pela facilidade que se apresentava. 
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A Refonna Bancária em Marcha, "Adagio". 

A refonnajá era debatida no Congresso desde 1950. 

Os trabalhadores se fizeram presentes no contexto, através de suas 

entidades de classe. 

A Refonna Bancária e o BEG, "Adagio meno". 

O BEG iniciou sua participação na prática de concentração bancária 

de fonna lenta. 

Nesta época o banco começa a proceder à incorporações como o 

controle do Banco Nobre de Minas Gerais, Comercial Bancária e Crédito 

Pessoal Brasil. Era preciso ampliar a rede de agências do BEG, o qual bem as 

administrou. Quanto ao Grupo Halles, décimo conglomerado fmanceiro do 

País, causou um certo pesadelo. O BEG já possuía 49 agências a administrar, 

de repente se viu incorporando 66 novos estabelecimentos. 

Como em 1974 era pequeno o clima de independência, face ao 

Governo Federal, tais incorporações foram aceitas passivamente de um certo 

modo. 

Conflitos e resistência no BEG. 

Poderíamos citar vários componentes como: A década de 60 é 

marcada por extraordinário crescimento, multiplicando-se agências; em 1970, 

há a grande época do vultoso número de correntistas. 

Mas a partir de 1961 o banco enfretou a resistência dos bancários, 

num movimento de lutas por conquistas. Enfrentou greves e lideranças 

bancárias, comprometidas com o PCB. Em 1962, enfrenta o sistema de 

"grevistas", onde não eram paradas todas as agências, o que provocava 

agilização nas negociações. Em 1962, surge o primeiro jornal do BEG - O 

Grito, que depois passa a se denominar Aroeira. 
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Limites e acertos do BEG 

É positivo o balanço do banco sob a sigla BEG. 

De 1961 a 1973, foi o agente financeiro que impulsionou o 

progresso e bem-estar da cidade. Sua participação como acionista na criação da 

Companhia Progresso do Estado da Guanabara não pode ser esquecida. 

Também se destaca sua participação como acionista da Companhia 

Siderúrgica da Guanabara. Além disso fmanciou o setor de telecomunicações e 

consolidou a Carteira Agrícola do Estado. 

Desenvolveu ainda uma grande pinacoteca composta de obras de 

diversos artistas, e administrou o Fundo Estadual de Auxílio à Indústria 

Cinematrográfica. 

O que levou ao clima de desvanecimento dos funcionários em 

relação ao banco, foi em parte a incorporação de entidades que trouxeram 

desconhecidos. 

Sobre o Banco do Estado do Rio de Janeiro 

Cita o Professor Basílio dois depoimentos. 

De um bancário: "Eu ainda ei de ver no banco todo mundo vestindo 

a camisa novamente, todo mundo brigando ... " 

Tristão de Athayde - Fusão dos Estados - "Lento": "A nossa unidade 

nacional, no entanto, nada tem a ganhar com essa unificação imposta e 

artificial, que confundiu unidade com uniformidade e pluralismo federal e 

regional fecundo com separatismo e subversão. Essa fusão precipitada e 

propagandística, também como foi a Transamazônica, nasceu errada. E como 

toda a coisa que nasce errada, irá pagar mais tarde, possivelmente, as 

conseqüências desta formação inicial". 
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É então dentro do dificil quadro político e institucional que o BEG 

incorpora o BERJ, com a conseqüente criação do BANERJ. 

Essa época é chamada, pelo Professor Basílio, de Adagio poco. 

Fala-se em crise de rentabilidade e culpa-se a absorção do Grupo 

Halles e o BERJ. 

o Bancário na Nova Ordem - "Larghetto" 

Equipes com histórias diferentes e culturas institucionais várias se 

juntam, contra suas vontades e o resultado não é dos melhores. 

O banco passa por uma fase de perda de identidade. O autoritarismo 

imposto nos processos de fusão causam descontentamentos. 

O BANERJ como prestador de serviços - "Andante" 

Apesar das muitas dificuldades descritas, uma característica pode ser 

identificada no balanço da atuação do Banco: a confiança da população do 

estado. 

A década de 80 - "Grave" 

Os dois primeiros anos da década de 80 são marcados pelos debates 

relativos à administração conjunta do banco comercial já transformado em 

conglomerado financeiro: BANERJ e o Banco de Desenvolvimento do Estado. 

Os nomes de presidentes e vice-presidentes se repetem. 

São denunciados contratos irregulares. 

O Metrô do Rio de Janeiro provoca endividamento por autorização 

de empréstimos". 
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Novos conflitos e resistência do BANERJ 

A absorção de outras empresas e a exigência por parte dos 

funcionários de um quadro único de pessoal eram assuntos prementes, face aos 

15 quadros diversos. 

Contudo, o [mal da década de 70 poderíamos dizer que foi um 

período de amadurecimento e luta. Nesta época se criou o jornal Malote. 

Em 1977 e 78 organizou-se a oposição. 

Em 1982, com o novo governo eleito pelo povo, novas esperanças 

surgem. 

Quando à intervenção do Banco Central, em 1987, as opiniões se 

dividem e uns acham (simpatizantes do PDT) que a atuação foi satisfatória e 

outros acham que de fato houveram irregularidades neste período. 

Epílogo: Há luz no fim do túnel- "Allegro Moderato" 

Mas, é preciso entender o banco como uma realidade viva, dinâmica 

e contraditória. Compreender os bancários como sujeitos criadores e jamais 

como apêndice necessário aos pés da registradora. 

Superar a crise do BANERJ significa captar a voz aos seus atores. 

pp 

Estando em processo de intervenção mais uma vez limitamo-nos a 

comentar que sua força de trabalho atual é de cerca de 12000 funcionários, 

segundo Cadastro do PP A; que o concurso público é uma exigência; que existe 

por fim uma direção preocupada com a qualidade de vida do pessoal e como 

tal, também se preocupa com a continuidade da fase existencial, chamada de 
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aposentadora e aplica o Programa de Preparação para a Aposentadoria, desde 

1990, já havendo sensibilizado cerca de 600 funcionários. 

A coordenação do PP A é feita pela Gerência de Desenvolvimento de 

Pessoal. 

IH - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 

Empresa Brasileira de Telecomunicações, pertencente ao Sistema 

Telebrás e componente da Administração Pública Indireta. 

Foi eleita a melhor empresa de serviços públicos que a Revista 

Exame consagrou em 1992, prêmio esse que se repete pela sétima vez. 

Nasceu em 1965 a partir do Código Brasileiro de Telecomunicações 

aprovado no período de experiência parlamentarista, 1961/62. 

F oi criada com a tarefa específica de construir um sistema básico de 

comunicações para o Brasil, substituindo e dando eficiência ao trabalho épico 

do Marechal Rondon que fez a primeira ligação por fio entre o Norte e o Sul do 

País. 

Um grande patrimônio da empresa é o seu corpo técnico, recrutado 

entre candidatos advindos das melhores universidades do País. 

Sua força de trabalho atual envolve 11. 000 funcionários. Guia de 

serviços da EMBRATEL (1993) pg 18. 

Podemos afirmar que ocupa uma posição de ponta no mercado 

internacional das telecomunicações. 

A tecnologia em comunicações está em constante transformação, 

mas a empresa, investiu com ênfase nos 15 primeiros anos de existência, na 

formação de seu pessoal, buscando a excelência. 

BIBLIOTECA MARIO HENRIQUE SIMUN ... t •• 
FUNDAÇAO GETÚLIO VARGAS 
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Um exemplo marcante da tecnologia de ponta que a empresa 

apresenta é a recente adoção da fibra ótica, com a instalação de um cabo entre o 

Rio de Janeiro e São Paulo. 

Uma empresa do setor com uma receita superior a US$ 100 mil por 

funcionário e considerada uma empresa de grande porte. A EMBRA TEL 

apresenta a posição de US$ 122 mil, no caso. Assim pois, está entre as 10 

maiores em todo o mundo. 

Isto, sem recorrer aos cofres públicos ou ao orçamento da União. 

Basta dizer que a receita líquida em 1992 foi de US$ 1,3 bilhões 

com um lucro líquido de US$ 240 milhões. Preparou o investimento de US$ 

600 milhões em 1993, sendo 80% de recursos próprios e apenas 20% de 

fmanciamento. Além disso, a empresa recolheu aos cofres públicos US$ 457 

milhões em impostos, dos quais, US$ 57 milhões, de imposto de renda. 

Seus funcionários são considerados bem remunerados face ao 

mercado. Resumindo a relevância dos serviços da EMBRA TEL, poderíamos 

citar entre os principais exemplos: 

Na EMBRATEL, podemos nos reportar a 1852 e pensar no 

Imperador e a experiência do primeiro telégrafo; podemos nos reportar a 

Epitácio Pessoa e pensar na experiência do Rádio se iniciando; podemos 

retornar a três séculos passados e lembrar de Isak Newton e hoje ver os satélites 

controlando frota de aviões, de caminhões, etc. 

Poderíamos citar o funcionamento que se inicia duma Rede Nacional 

de Comunicações de Dados por Comutação de Pacotes-Renpac, mais moderna, 

com 23 mil portas de acesso. No último ano, o aumento na utilização do citado 

serviço foi da ordem de 100%. 

Digno de nota é o T e1eporto, o Shopping das Comunicações, entre o 

Túnel Rebouças e o Sambódromo, totalmente informatizado dando aos clientes 

disponibilidade imediata de qualquer serviço. Conforme comenta o Presidente 

da EMBRATEL, Dr. Renato Archer, este projeto é um desafio. 
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Abrindo o mercado externo, poderíamos citar a aliança estratégica 

entre a EMBRA TEL e a Marconi, empresa portuguesa de telecomunicações, 

abrindo oportunidade para os dois países no cada vez mais competitivo 

mercado internacional de telecomunicações. 

Para concluir a citação da relevância dos serviços de alto nível da 

EMBRA TEL, comentaríamos a Revolução Brasileira no Espaço, com a 

presença dos satélites de comunicações da série Brasilat-comunicações 

domésticas. 

Em 1985, já os Brasilat davam os primeiros sinais de funcionamento 

a 36.000 km sobre São Gabriel e Cachoeira, na Amazônia. Hoje podemos dizer 

que a EMBRA TEL se faz presente dia e noite sobre a Amazônia. 

Através da Estação Terrena de Comunicações Internacionais Via 

Satélite de Tinguá- Itaboraí-RJ, se faz presente o sistema de telecomunicações 

do Brasil com mais de cem países, 5 continentes. 

Isto tudo sem comentarmos as comunicações por texto, som e 

unagem. 

Com base no exposto podemos citar uma frase conhecida na 

EMBRATEL: "Longe é um lugar que não existe", em telecomunicações. 

É lógico que a sofisticação das tecnologias em telecomunicações 

eXIgem um aperfeiçoamento constante, que leva a empresa a aplicar em 

treinamento constante em seu corpo funcional, muito explorado ultimamente 

por circuitos fechados de TV, a TV Executiva. 

A administração racional dos Recursos da empresa como resultado 

do treinamento, tem ganhos na produtividade. 

A EMBRA TEL foi uma das primeiras empresas da Administração 

Pública Indireta a adotar a aplicação do Programa de Preparo para a 

Aposentadoria. Motivada pelo Professor Marcelo Salgado que trouxe a idéia 

para o Brasil, conseguiu sensibilizar cerca de 120 funcionários de 1988 a 1989. 
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Por motivos vários, houve a seguir um penodo de desativação do 

plano. 

No ano de 1993, por iniciativa da Associação dos Aposentados da 

TELOS, nome da associação dos Aposentados da EMBRA TE L, foi elaborado 

um Programa de Preparação para a Aposentadoria, de autoria do Professor 

Eraldo de Freitas Montenegro, o qual, não só participou como "aposentável 

sensibilizado", como também, aposentado preocupado com o preparo para a 

aposentadoria. 

O programa por ele proposto foi chamado de Programa Integrado de 

Preparo para a Aposentadoria, ficando conhecido com o PIPA. 

O PIPA será inserido junto ao Programa de Preparação para a 

Aposentadoria, a que chamam de PP A. 

Enquanto a empresa aguarda sinal verde da nova direção para 

encetar a retomada do PP A, a Associação dos Aposentados da TELOS busca a 

não desativação da idéia lançada e, por escolha de um grupo de aposentados, 

em iniciativa conjunta, busca conveniar cursos que atendem a expectativas dos 

aposentados, tais como o Curso de Montagem de Negócio Próprio, dado pela 

SEBRAE. 

A Direção Cultural da Associação dos Aposentados da TELOS, cuja 

sigla é ASASTEL, acha que a retomada do PP A, deve ser uma iniciativa da 

EMBRATEL e não da ASASTEL, uma vez que assim explicita em seu bojo a 

Lei n° 8.842, de 4 de janeiro de 1994. 
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IV - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. 

Sociedade de Economia Mista, pertencente à Administração Indireta 

do Governo federal. Foi fundada em março de 1953, no Governo Vargas. 

Quando de sua fundação, o Presidente Vargas enviou mensagem ao 

Congresso, cujo um de seus artigos, o n° 13, permitia a participação de 

empresas organizadas, multinacionais, mas o bravo Deputado Federal Eusébio 

Rocha, do PTB de SP, alertou o Presidente quanto à brecha que se abria com 

tal artigo, a que respondeu o Presidente: "Quanto mais nacionalista o projeto, 

mais corresponderá aos meus anseios". 

O início da Petrobrás foi marcado pelo furor nacionalista. 

Para se demonstrar seu valor incomensurável na economia nacional, 

basta que lembremos que em 1954, o Brasil produzia 2.700 barris de petróleo 

por dia, 2% do consumo, produzindo hoje em dia, 710.000 barris ao dia, ou 

seja, 60%. 

O objetivo atual da Petrobrás é pois, vencer pressões e conservar o 

monopólio. 

É difícil falar de Petrobrás e não invocar o monopólio. 

Segundo Eusébio Rocha, Deputado Federal, à época, se a Petrobrás 

fosse privatizada, haveria convulsão social com conseqüência desastrosa de 

subida de preços afetando o setor industrial. 

Não há dúvida de que a Petrobrás é uma Potência Sul-americana. 

Suas ações cada vez mais adquirem liquidez e são estrela na bolsa. 

Para se resumir seu brilho incontestável, basta que citemos o fato de 

a Offshore Technology Conference tê-la escolhido para receber o prêmio 

Ditinguished Achievement Companies, em 1992, pelo desenvolvimento da 

produção em águas profundas, superior a 1000 metros. Como em nossa Terra o 

petróleo não se encontra em águas rasas, como em alguns países, o objetivo da 

Petrobrás é atingir a profundidade de 2000 metros. 
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o programa de capacitação técnica em águas profundas se chama 

PROCAP. 

PETROBRÁS e a Tecnologia 

A preocupação com a tecnologia levou à criação do CENPES-Centro 

de Aperfeiçoamento e Pesquisa de Petróleo, o qual teve seu embrião no 

CENAP. Tais atividades começaram por volta dos anos 50, sendo que depois, 

em 1963, o Conselho de Administração criou um órgão voltado para as 

atividades de pesquisa. 

A partir de 1976, as atividades de engenharia básica passaram a 

integrar sua área fIm. 

A partir de 1992, 1 % do faturamento bruto da Petrobrás passou a ser 

destinado ao CENPES. 

Um fato interessante na época, é que embora já havendo a indústria 

do petróleo brasileira, ainda muitos termos ingleses eram usados. O Professor 

Felisberto Carneiro, formado em letras clássicas, procurou brasileirizar os 

termos, entre outros, organopolinologia (estudo de resíduos fósseis orgânicos). 

Em 1965, o Professor Felisberto passou a ser responsável pela edição do 

Boletim Técnico da Petrobrás, ocupando a função até 1969. 

PETROBRÁS dá enorme apoio a inventos e patentes 

Como sabemos, a patente é o título legal que assegura a propriedade 

de uma invenção. 
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o SECOMT-Setor de Comercialização e Tecnologia é o responsável 

pela coordenação dessas atividades. 

A Petrobrás já registrou 440 pedidos de patentes no Brasil e mais 

600 no exterior, em 60 países. 

Os inventores são premiados quando patenteadas suas invenções e a 

criatividade para a ciência sempre incentivada. 

Dentre outros destaques deste grande fenômeno que é a Petrobrás, 

podemos citar a Tecnologia a Serviço da Atmosfera. No CENPES há um 

laboratório para testes de produtos (álcool, gasolina e lubrificantes) no que diz 

respeito a emissão de poluentes e desempenho de veículos leves, e 

melhoramento da qualidade do ar. 

O Laboratório de Ensaios Veiculares foi inaugurado em 1992, com 

US$ 5 milhões de investimentos. 

Outros destaques a mencionar 

Refmo em Miniatura - O Parque de Unidade Piloto do CENPES 

trabalha com uma refmaria, porém através de 21 plantas piloto que ocupam 

uma área de 1.200 m2
, são feitos testes, desde a destilação e craqueamento, 

desasfaltação, coque, até hidrotratamento. O custo é de US$ 2 milhões que será 

pago em 10 anos. 

CENPES e Comunidade 

Projeto CENPES vai à comunidade, desenvolvendo projetos como: 
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- PETROILHA, abrangendo 38 escolas de l° e 2° graus. Até agora 

quase 2000 alunos visitaram o Centro. O Projeto possibilita a reforma de 

escolas. 

- Projeto Meninos Carentes, menores da Associação de Patrulheiros 

do Estado do Rio de Janeiro são treinados para a realização de tarefas de 

telefonia, informática, manutenção e mecânica. 

A Petrobrás ainda procede a: 

- Alfabetização de adultos no trabalho, pessoal de empreiteiras 

recebe 6 horas de aulas semanais de professores especializados em supletivo. 

- Coleta Seleta de Lixo, começou há pouco tempo, assinou contrato 

com a Associação Ecológica de Marapendi, e seus recursos são direcionados 

para a recuperação de escolas públicas. 

- Educação Ambiental, trata-se de um convênio a ser assinado com o 

Instituto Estadual de Florestas, de onde resultará o plantio de horta comunitária 

no Fundão e apoio às aulas do IEF. 

- Contra a Fome, Comida, comida não servida nos restaurantes é 

destinada a orfanatos, como Tia Beth, Da. Júlia, beneficiando dezenas de 

cnanças. 

- Ações Espontâneas, campanha do quilo, adoção de creches, doação 

de fundo, etc. 

PETROBRÁS e seu patrimônio 

Para se falar de algumas verdades ligadas à imagem deste grande 

fenômeno que é a Petrobrás, temos que mencionar a posse de suas riquezas e o 

patrimônio tecnológico conquistado em cerca de 40 anos. Resumindo, 

poderíamos dizer que o Brasil merece a PETROBRÁS. 
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o patrimônio industrial da Petrobrás supera os US$ 50 bilhões não 

incluídas as reservas de petróleo e gás já descobertas, que chegam a 10 bilhões 

de barris, equivalentes, ao serem produzidos, a US$ 150 bilhões e 30 bilhões de 

barris de reservas potenciais, cujo valor pode atingir US$ 450 bilhões. 

A Petrobrás fatura cerca de US 17 bilhões por ano e paga mais US$ 

4 bilhões de impostos e taxas anuais; a economia de divisas por ela 

proporcionada, nos seus 40 anos de existência, já supera US$ 180 bilhões. 

A produção brasileira de petróleo cresceu em tomo de 10% nos 

últimos anos e hoje é de 720 mil barris por dia. 

Calcula-se que por volta de 1998 deverá atender à 70% da demanda. 

Fica aí a pergunta: Por que o monopólio? 

No caso da Petrobrás, o monopólio é do País e o País protege o seu 

monopólio. Não é a Petrobrás, mas a sociedade que define os produtos que a 

Petrobrás irá vender. 

Uma questão importante: o monopólio pressupõe uma empresa com 

escala, ou seja, existem mercado, produtos para serem vendidos, muitas 

oportunidades comerciais e, com isso, ela pode desenvolver pesquisas. Somente 

em 1993 a Petrobrás aplicou recursos da ordem de US$ 160 bilhões em 

pesqUIsa. 

Não poderíamos deixar de relembrar que o Brasil é o primeiro País 

do mundo em tecnologia de petróleo em águas profundas. 

Custos 

Os custos operacionais da Petrobrás vem caindo anualmente. Os 

programas de economia, já atingiram US$ 1 bilhão por ano, passando de US$ 

4.6 para US$ 3.6 bilhões. 
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A soma dos salários e encargos pagos pela Petrobrás corresponde a 

9% do preço que o consumidor paga pelos derivados de petróleo. 

A PETROBRÁS e a Economia 

Para fazer face à sua explendorosa posição econômica., bem como, o 

destaque mundial na sua tecnologia., a Petrobrás dispõe de cerca de 49.000 

servidores. 

o processo de seleção é um dos maIS ngorosos possíveis, e tal 

esmero na qualidade dos Recursos Humanos se estende do suprimento ao 

desenvolvimento dos mesmos. 

Ultimamente, a Petrobrás procede ao estilo "Eficiência tem nota". É 

o novo sistema de gerenciamento de desempenho dos empregados. 

Segundo a Norma de Gerenciamento de Desempenho de Pessoal, 

aprovada em 6 de outubro de 1993 pela Diretoria Executiva., o processo passa a 

ser contínuo, realizando-se em 3 etapas: a primeira é a de negociação e 

planejamento, onde gerentes e empregados fixam metas, objetivos e 

compromissos mútuos para um período de 6 meses. Na segunda etapa de 

acompanhamento os compromissos firmados são avaliados, podendo haver 

redirecionamento de prioridades de mudanças. A terceira etapa acontece no 

fmal de cada seis meses, quando gerentes e empregados conversam 

individualmente ou em equipe, para avaliar os resultados a partir do que foi 

negociado. Nesta ocasião o gerente deverá considerar além de suas percepções, 

a do empregado, da equipe e dos clientes. É quando ocorrerá o planejamento e 

negociação para o próximo semestre, garantindo-se continuidade ao processo. 

As avaliações deverão ser formalizadas duas vezes por ano, até maio 

e novembro, mas isto não impede que se realizem em outros meses a critério 

das gerências e equipes. 
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Os valores embutidos na divisão de responsabilidades entre gerente, 

empregados e equipes são a valorização do ser humano e sua interação, além do 

desenvolvimento intelectual e profissional. 

O modelo traz uma mudança nos antigos conceitos (superior, médio 

e inferior) para graus de desempenho que variam de 1 a 5 com ênfase nos 

resultados e complementados por fatores institucionais de desempenho 

(acrescidos de fatores setoriais, se for ocaso). São eles: comprometimento com 

resultados, satisfação dos clientes, melhoria contínua e atitudes de cooperação 

no trabalho. O peso de cada um destes fatores será defmido pelos órgãos 

segundo o grau de importância desses ítens para as suas atividades. 

Conseqüências 

Os resultados deste processo serão os sinalizadores para a aplicação 

do Sistema de Conseqüências, que será orientado por um conjunto de normas 

de Administração de Recursos Humanos e ações gerenciais relacionadas ao 

empregado, à organização do trabalho e à ambiencia organizacional. 

O aprimoramento da Função de Recursos Humanos é um dos três 

projetos funcionais estratégicos tidos como prioritários dentre os oito 

existentes. Os demais são o projeto de Desenvolvimento Gerencial (que é um 

projeto estratégico da Petrobrás) e o Plano de Cargos. 

A Petrobrás iniciou a preocupação com o preparo para a 

aposentadoria em 1989. Até 1994, cerca de 1000 servidores participaram de 34 

seminários na Administração Central. 

O programa de Preparo para a Aposentadoria (P P A) é coordenado 

pela área de Assistência Social. 
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CAPÍTULO IV 

OS PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA 

A APOSENTADORIA NAS EMPRESAS 

Neste capítulo são descritos os Programas de Preparo para a 

Aposentadoria, utilizados pelas empresas pesquisadas, a saber: Programa 

Integrado de Preparação para Aposentadoria, o PIPA, utilizado pela 

EMBRA TEL; e o Programa de Preparação para a Aposentadoria, o PP A, 

utilizado pelas demais empresas pesquisadas, isto é, PETROBRÁS, CVRD e 

BANERJ. 

"PROJETO PIPA 

PROGRAMA INTEGRADO DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA 

TEXTO DE REFERÊNCIA 

VERSÃO: JANEIRO 93 

AUTOR: ERALDO DE FREITAS MONTENEGRO 

suMÁRIo 
1. APRESENTAÇÃO 

2. PRESSUPOSTOS 

3. ELEMENTOS DE PARTIDA 

4. ARTICULAÇÕES DO PROJETO PIPA 

4.1 ATIVOS 

4.2 INATIVOS 

5. METODOLOGIA PARA IMPLANTAÇÃO 

5.1 ATIVOS 

5.2 INATIVOS 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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1. Apresentação 

Este docmnento tem por objetivo apresentar a organização e 

condições gerais de realização do Projeto PIPA-Programa Integrado de 

Preparação para Aposentadoria. 

Considerando-se os aspectos particulares das unidades produtivas, 

quando se pensar na execução do projeto dever-se-á procurar mn ajustamento 

para as especificidades de cada espaço. 

2. Pressupostos 

Indicadores mundiais fornecidos pelas organizações de saúde ligadas 

aos trabalhos com a terceira idade demonstram dá importância de se 

desenvolver programas a partir da própria empresa, estabelecendo-se condições 

mais apropriadas para o ingresso na inatividade. 

Registram-se mundialmente: 

- a grande maioria dos aposentados constata mna qualidade de vida 

bem aquém da imaginada: 

- elevado número de óbitos nos três primeiros anos da aposentadoria; 

- taxas significativas do uso de bebidas alcoólicas e drogas; 

- separações conjugais; 

- suicídios. 

A síntese desses lamentáveis indicadores pode ser sentida na 

identificação de mna inutilidade social, vivida em baixo nível de qualidade. 

Diante deste cenário o Projeto PIPA tem por pressupostos: 

- fornecer mna estrutura de referência para os trabalhos de 

preparação da aposentadoria; 
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- organizar logicamente todo um conjunto de atividades que melhore 

a qualidade de vida e reforce a função utilidade do homem de terceira idade; 

- ser suficientemente flexível para permitir agregação de atividades 

relacionadas com ambiente de elevada especificidade. 

3. Elementos de partida 

Quando se preparando para implantação do Projeto PIPA no 

contexto da empresa, algumas definições devem ser provocadas para expressar 

com clareza, o universo das pessoas envolvidas. 

Os empregados ativos identificam-se por duas categorias: os 

aposentáveis e demais empregados. 

Denominamos aposentáveis os empregados que legalmente já 

dispõem de todos os requisitos ou que os adquirirá nos próximos 24 meses, 

para se aposentarem, seja antecipadamente ou não, mas que ainda permanecem 

na ativa. 

Os inativos representam aqueles empregados já aposentados, quando 

da implantação do Projeto PIPA, no ambiente considerado. 
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4. Articulações do Projeto PIPA 

A figura 1 apresenta as articulações do Projeto PIPA 
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INATIVOS 
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I 
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Articulação Geral do Projeto PIPA 

figura 1 

4.1 Empregados Ativos 

4.1.1 - Atividades sensibilizadoras 
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I 
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Caracterizam atividades comprometidas com o despertar de uma 

consciência para aposentadoria, buscando minimizar os efeitos divulgados 

pelas organizações de saúde. 
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Organizam-se de maneira diferente para os aposentáveis e demais 

empregados: 

a) Aposentáveis 

A figura evidencia as atividades propostas como sensibilizadoras dos 

empregados 

cadastro 

resultados 

ri 
mapeamento 

~ 
identicação 

H treinamento dos das 
perfis opções 

Sensibilização dos aposentados 

figura 2 

* Cadastro 

Registro de todos os empregados 

* Mapeamento de Perfis 

H banco 

de dados 

Aplicação de pesquisa no universo dos aposentáveis e tabulação dos 

* Identificação das opções 

Organização das opções a partir da tabulação da pesquisa. 

* Treinamento 

Programação, desenvolvimento, execução e avaliação das atividades 

de treinamento comprometidas com as opções. 

As condições gerais da execução das atividades de treinamento serão 

ajustadas ao modelo organizacional de cada ambiente. 

* Base de Dados 

Registro dos aposentáveis sensibilizados. 
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b) Demais empregados 

A figura 3 evidencia as atividades propostas como sensibilizadoras 

dos demais empregados - aqueles que ainda não atingiram as condições para a 

aposentadoria. 

TREINAMENTO 

" CONFRATER}ilZAÇÃO 
INTRODUTÓRIO /' 

Sensibilização dos demais empregados 

figura 3 

* Treinamento Introdutório 

Quando da admissão, durante o treinamento introdutório, deverá ser 

incluída uma palestra objetivando uma preparação prévia para a terceira idade, 

enfatizando a atenção com a saúde, a importância do papel preventivo de uma 

fundação como TELOS e destacando os índices apresentados pelas 

organizações mundiais, como ameaças a serem neutralizadas. 

* Confraternização 

Anualmente, quando da semana do aposentado e no aniversário da 

empresa, esta programará atividades que proporcionem a confraternização entre 

empregados e ex-empregados. A demonstração de respeito pelos que ajudaram 

a existência dos negócios, facilita a construção do projeto coletivo, garantindo a 

preservação dos valores. 
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4.2 Inativos 

Treinamento I 
Outros I 

levantamentos 

o 

Cadastro Mapeamento Aptidões Aproveitamento 
Aposentáveis ... de ~ dos .... e -.. f+ Atividades 

Aposentados Perus Desejos Imediato 

Base 
, 

~ de 
Aposentados 

Figura 4: Operação com os Inatiws 

A figura 4 evidência a articulação da operação com os inativos. 

Quando da implantação do PIPA no ambiente considerado, algumas 

variáveis serão identificadas, objetivando amoldamento particular para 

execução: 

* inexistência de experiência anterior; 

* existência parcial da experiência anterior; 

* experiência anterior sob outra configuração; 

Assim, a partir da observação da figura 4, teremos: 

* Cadastro de aposentado 

Esses registros poderão ser obtidos de uma base de aposentáveis, 

quando houver, ou produto de outros levantamentos. 

* Mapeamento de perfis 
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Aplicação de pesquisa no universo dos aposentados e tabulação dos 

resultados. 

* Aptidões, desejos e necessidades 

Identificação das aptidões, desejos e necessidades. Quando 

necessário um maior desenvolvimento serão executadas atividades de 

treinamento específicos. 

* Atividades 

Representadas no modelo arborescente mostrado na figura 5, tais 

atividades obedecerão ao mecanismo mostrado na figura 6. 

Modelo Entidades .. 
Arborescente - Conveniadas 

Execução de Atividades 

Figura 6 

A partir de um processo de seleção um elenco de entidades será conveniado 

para fins de execução do programa 

Um sistema permanente de avaliação garantirá a correção de rumo, 

além de sinalizar necessidades de substituições de entidades. 

* Base de Aposentados 
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Uma base de aposentados será permanentemente alimentada e 

analisada. 

* Informativo 

O estabelecimento de wn canal de informação será fundamental para 

a manutenção dos propósitos do programa. 
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Modelo Arborescente das Atividades Para Aposentado 

Figura 5 
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5. Metodologia para implantação do Projeto PIPA 

5.1 Ativos 

5. 1. 1 - Perfil da Empresa 

5.1.2 - Registro histórico 

5.1.3 - Variáveis Impostas pela Empresa 

5.1.4 - Construção do F onnulário da Pesquisa 

5.1.5 - Aplicação e tabulação da pesquisa 

5.1.6 - Elaboração e negociação do Plano de Ação 

5.1.7 - Acompanhamento dos resultados 

5.1.8 - Ajustamento do Plano de Ação 

5.2 Inativos 

5.2.1 - Perfil da Entidade de Classe 

5.2.2 - Registro histórico 

5.2.3 - Variáveis impostas pela Entidade de Classe 

5.2.4 - Construção do Fonnulário de Pesquisa 

5.2.5 - Aplicação e tabulação da pesquisa 

5.2.6 - Elaboração e negociação do Plano de Ação 

5.2.7 - Acompanhamento dos resultados 

5.2.8 - Ajustamento do Plano de Ação 

6. Considerações Finais 

Este Tenno de Referência será devidamente atualizado sempre que 

uma observação correta na execução do Projeto PIPA, assim o exigir. 
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Articulação Geral do Projeto PIPA 

Figura 7 
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PPA 

PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA 

Introdução 

A preocupação com a preparação para a aposentadoria surgiu nos 

Estados Unidos por volta de 1950. No Brasil, as primeiras experiências foram 

desenvolvidas pela Administração Regional do SESC em São Paulo, em 1977. 

O Programa de Preparação para Aposentadoria (PPA) desenvolvido 

pela assistente social Helena Bertho da Silva já teve a oportunidade de ser 

aplicado em diversas instituições públicas, entre elas, o BANERJ, a CVRD e a 

PETROBRÁS. 

Metodologia 

"A metodologia empregada no PP A tem a fmalidade de desenvolver 

a consciência crítica e de auxiliar na exteriorização dos sentimentos e no 

resgate de potencialidades das pessoas que caminham para a aposentadoria. 

Trata-se de uma metodologia participativa onde se procura ativar o hemisfério 

cerebral direito, responsável pela sensibilidade e pela criatividade, aspectos 

normalmente pouco valorizados pela sociedade moderna. 

O estímulo à criatividade é feito mediante procedimentos 

metodológicos que passam por debates, jogos lúdicos e oficinas de criatividade 

(desenho, pintura, trabalho com argila e sucata, música, dança, dramatização, 

colagem, etc.). 

O PP A é uma experiência grupal onde monitores e participantes são 

convidados a refletirem em conjunto sobre cada uma das experiências 
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vivenciadas ao longo do programa. Através da avaliação, o grupo obtém o feed

back fundamental para auto-regular o processo e assim realimentá-Io. 

Como conclui Bertho da Silva (1991, pp 9), "a metodologia do PPA 

é uma ação educativa intencional e substantiva, enquanto modo de fazer, como 

fazer". 
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Def"mição e aspectos básicos 

o PP A consiste na fonnação de grupos de funcionários interessados 

em participar de reuniões onde temas relacionados à aposentadoria são tratados 

com vistas a tomar cada um dos participantes mais apto a lidar com o período 

pós-carreira. Na verdade, o PPA tenta englobar um público mais amplo, 

incluindo também ex-funcionários, aposentados e seus cônjuges. 

O número de participantes em cada grupo do PP A é variável, 

devendo, contudo, ser de no mínimo 20 e no máximo 30. A presença de 

aposentados deve ser limitada a cinco em grupos de 20 participantes ativos e 

sete nos grupos de 30. O PPA tem duração de 40 horas e de preferência deve 

ser aplicado em regime hotelado, na perspectiva de obter uma maior 

concentração por parte dos participantes. 

O PP A dispõe de um conteúdo programático que busca preencher as 

expectativas dos aposentandos e aposentados. O Programa, no entanto, não tem 

a pretensão de ser entregue acabado aos participantes, abrindo a possibilidade 

do acréscimo de outros tópicos de acordo com as ansiedades do grupo. Os 

temas básicos tratados são: 

a) Previdência Social e Previdência Privada; 

b) Aspectos legais relacionados aos aposentados e aos idosos; 

c) Planejamento fmanceiro; 

d) Processo de envelhecimento nos planos biológico, psicológico e social; 

e) Saúde oral (higiene bucal); 

f) Convivência familiar - Reconquista de espaços e papéis; 

g) Comunidade - Participação; 

h) Aproveitamento do tempo livre - lazer; 

i) Resgate de potencialidades; 

j) Identidade - Criatividade - Educação pennanente; 

1) Dimensão espiritual. 
100 



Estrutura do PP A 

o PP A é wn programa que busca a preparação de wna equipe de 

monitores que fique responsável pela sua aplicação. Esses monitores ou agentes 

são funcionários da própria organização onde será ministrado o programa, 

sendo que a participação deve ser voluntária. A presença de membros dos 

diversos escalões é sem dúvida wn aspecto relevante do programa pOIS 

contribui para a mudança de valores e comportamentos em relação à 

aposentadoria, além de proporcIOnar aos aposentados wn sentimento de 

integração à organização. 

Para ser melhor compreendido, o PP A pode ser dividido em três 

segmentos que, na verdade, encontram-se interrelacionados. Esses três 

segmentos correspondem às fases preparatória, de operacionalização e de 

avaliação. Na primeira fase é elaborado wn projeto para o programa e são 

recrutados e treinados os monitores. É a fase de inscrição dos empregados 

candidatos ao PPA e aposentados que complementarão o grupo. Na fase de 

operacionalização acontecem as reuniões, a elaboração de relatórios, o 

acompanhamento técnico-administrativo e a avaliação formativa das reuniões. 

Finalmente, na fase de avaliação, procede-se à avaliação somativa do projeto, 

sendo elaborado wn relatório fmal que culmina com a revisão do projeto com 

base nas avaliações. 
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Os monitores e suas atribuições 

Além do aspecto voluntário do trabalho como monitor, a 

apresentação de algumas caracteristicas é necessária àqueles empregados que 

desejem integrar a equipe do PP A. O candidato a monitor deve ter 

conhecimentos relativos a um ou mais temas do conteúdo programático. Da 

mesma forma, deve ter experiência didática ou de trabalho com grupos. É 

também importante que o interessado em ser agente do PP A demonstre 

disposição para buscar o aperfeiçoamento. São quatro os agentes que 

participam do PP A: 

a) Gerente 

- administra o projeto. 

b) Monitor 1 - Coordenador 

- garante o funcionamento e a qualidade do programa. 

- divulga-o dentro e fora da organização. 

- sensibiliza os gerentes das diversas áreas envolvidas no Programa. 

- realiza com os aposentados reuniões de sensibilização e avaliação fmal. 

- defme estratégias. 

- providencia treinamento específico e de reciclagem para os monitores. 

- planeja cronograma. 

- reúne e supervisiona tecnicamente a equipe. 

c) Monitor 2 - Facilitador 

- elabora plano de reunião conforme a especificação do assunto. 

- realiza as reuniões como informador, animador e facilitador de 

metodologia participativa. 

- realiza pesquisa bibliográfica específica. 

d) Monitor 3 - ObservadorlRelator 

- observa a reunião do seu par e relata o desenvolvimento da mesma. 

- ressalta os pontos de depoimentos mais significativos. 
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- troca impressões com seu par a respeito da reunião. 

A avaliação das reuniões pelos participantes deve ser feita em dois 

momentos. Ao Facilitador e ao Observador cabem mobilizar o grupo para a 

avaliação após a análise de cada um dos temas básicos. Por seu turno, é 

atribuição do Coordenador realizar a avaliação pelo grupo ao término de cada 

conjunto de reuniões. 

Segundo a idealizadora do PP A, após anos de bem sucedidas e 

frutíferas experiências de adoção do Programa em empresas públicas, o ano de 

1994 marcou o início de sua aplicação também por empresas do setor privado. 

Outras grandes empresas, como a CAEMI, a IBM já aplicam o PP A e 

experimentam a liberação do trabalho com 2 horas de antecedência para os 

aposentáveis, a fIm de que se acostumem à administração de seu novo tempo 

disponível. 
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ASPECTOS DO PPA 

Aposentadoria 

Desengajamento da força de trabalho. Ganho da tranqüilidade de 

poder buscar ocupação alternativa, com prazer. 

Fatores observáveis Aposentadoria (velhice) 

- fazer o que gosta - fazendo o que gosta 

- onde gosta - trabalhando no que gosta 

- onde mora 

- família 

- cansaço 

- coração 

Aspectos 

- Trabalho 

- Status 

- Papéis parientais principais 

- Amigos e colegas 

- Remuneração 

- Saúde 

- não tem coragem de sair? 

Perdas 

- Identidade organizacional 

- Prestígio 

- Prestígio 

- Ruptura com estrutura da 

sociedade 

- Por habilidade e talento 

(perda de poder aquisitivo) 

- Abalada 
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Base Teórica do PPA 

Política da Educação comprometida com a Transfonnação 

- Método ativo-participativo 

- Metodologia participativa 

- Abordagem construtiva 

- Abordagem vivenciallPedagogia libertadora 

- Didática-prática, de caráter pedagógico-social-cultural 

apoiado no tripé grupo/ação/reflexão 

- Organicista-humanista (Ruger) 

- Cognitiva (Piaget) 

Reflexão 

Grupo 

Ação Transfonnação 
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Transformação 

- Método participativo 

- Metodologia participativa 

- Abordagem construtiva 

- Abordagem vivenciallPedagogia libertadora 

- Didática - prática de caráter pedagógico-sócio-cultural apoiando-se no tripé 

grupo/reflexão/ação 

- Educador - orientador - facilitador 

- Educando - autor e ator 

- Educação - diretiva e intencional: modo de educar, não diretivo 

Principais teorias - Organicista e humanista (Ruger) 

Cognitiva (Piaget) 
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Pontos críticos 

- Entendimento do conteúdo metodológico em função da abordagem proposta 

- Utilização de atividades de arte plástica e outros recursos pedagógicos 

- Postura profissional como valor de aprendizagem 

- Compromisso da empresa priorizando o PP A 

- Liberação dos empregados pré-aposentados e dos monitores para participarem 

das atividades inerentes ao PP A 

- Canalização dos objetivos de avaliação do PP A com os do treinamento da 

empresa 

- Acompanhamento da monitoria durante algum tempo 

- Aceitação dos organizadores quanto à formação de grupos heterogêneos 

- Avaliação direcionada ao processo, não aos resultados (não o monitor) 

- Exercício participativo, tanto dos monitores quanto dos pré-aposentados 

- Aceitacão do feed-back 

- Planejamento das reuniões (plano prescritivo) 

t3IBLlOTEC.<\ MARIO HENRIQUE SIMONSU, 
FUNDAçAQ GETÚLIO VARGAS 
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Momentos do PPA 

- Sensibilização da Organização (Refonna do quadro de pessoal) 

- Sensibilização do funcionário (ligado e integrado num continuum) 

- Treinamento dos monitores do PP A 

Nota - O PPA é dado em média entre 40 e 48 horas, ocupando em geral o 

tempo relativo a uma semana. 

Citação - O verdadeiro lugar é aquele onde as pessoas são objeto do mesmo. 

108 



Perguntas 

- Dever-se-ia dar um curso de atualização para o pré-aposentado? 

- Aposenta-se do emprego, trabalho ou da vida? 

- Preparar para a aposentadoria não seria uma forma de cortar o cordão 

umbilical para com a empresa? 

- Aposentadoria não está relacionada ao exercício da liberdade? 

- Participar não é a influência sobre a decisão? 

(contrário de tarefeiro) 

- Será que o conteúdo do PP A não pode ser utilizado para o trabalho? 

- Por que não um programa para a vida? 
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ILUSTRANDO 

CCQ e PPA e PIPA 

Traçando um paralelismo 

Conteúdo e objetivos 

Fundamento Educacional 

Qualidade e Participação 

Objetivam a melhoria de Qualidade de Vida 

Deveriam ser uma constante na vida do recurso humano 

Ambos tem caráter estratégico 

Existência legal 

Não são de responsabilidade precípua do órgão de Recursos Humanos 

Preocupação recente 

Exploram a criatividade 

Competição? 

Tanto os Circulos de Controle de Qualidade, quanto os Programas de 

Preparação para a Aposentadoria, se fundamentam em dispositivos 

constitucionais. 
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CONCLUSÕES 

Comentando os Programas de Preparação para a Aposentadoria 

Como já citado no capítulo que se intitula Referencial Teórico, o 

povo Inca cuja cultura durou 3000 anos, preocupou-se, através de seus 

dirigentes, com o continuum da vida ativa para os aposentados, propiciando

lhes a oportunidade de se sentirem úteis à sociedade e engajados no processo 

participativo. 

As pesquisas relativas à fase contemporânea remontam-nos a pouco 

mais de quatro décadas, quando nos anos 50, em países desenvolvidos, como os 

Estados Unidos e alguns países europeus, surgiu a preocupação com o preparo 

para aposentadoria. 

Das empresas pesquisadas tomamos conhecimento inicialmente do 

PIPA ou Programa Integrado de Preparação para a Aposentadoria, utilizado no 

momento pela Associação dos Aposentados da TELOS, - ASAS TEL -

Associação dos Aposentados da EMBRA TEL, e depois do PP A - Programa de 

Preparo para a Aposentadoria, adotado pelas demais empresas pesquisadas: 

Banco do Estado do Rio de Janeiro-BANERJ; Petróleo Brasileiro S.A.

PETROBRÁS; Companhia Vale do Rio Doce-CVRD. 

Este plano foi trazido para o Brasil pelo Professor Marcelo Salgado, 

que o implantou no SESC de São Paulo, em 1977, e, pouco mais de uma 

década após, participou de sua implantação na EMBRA TEL. 

À essa época a professora Helena Bertho da Silva, foi responsável 

por sua implantação na CVRD. 

Ambos os professores citados, incansáveis divulgadores do 

Programa de Preparo para Aposentadoria lograram ver sua continuidade. 

111 



Da semente lançada, colhem-se frutos bem sazonados, retratados nos 

depoimentos de participantes e registrados em vídeo. 

Todas as empresas pesquisadas começaram por implantar o mesmo 

Programa de Preparo a Aposentadoria - PP A; à exclusão da EMBRA TEL que 

ora aplica a PIPA de autoria do Professor Eraldo de Freitas Montenegro. 

Assim pois, todas as empresas pesquisadas atendem às exigências da 

Lei 8842 de 4 de janeiro de 1984. 

É de se ressaltar a promoção de confraternizações entre 

aposentandos e aposentados por parte da EMBRA TEL; através do PIPA, 

proporcionado-lhes a oportunidade de se sentirem parte integrante da empresa, 

trocando sinergias e propondo a adoção de cursos de aprendizado ou 

treinamento que lhes será útil no dia-a-dia de sua nova fase existencial. 

A base teórica de ambos se assemelha, suscitando, inspiração de um 

em outro. 

Poderíamos considerar apenas uma pequena diferença no que tange 

à maior ou menor percentagem de estilo direcional. 

O importante é que em ambos se faz presente a idéia: ação, reflexão e 

transformação. 

Analisando os Programas de Preparação para Aposentados 

Dos estudos de Casos procedidos em nosso trabalho nas empresas 

BANERJ, C.V.R.D., EMBRATEL e PETROBRÁS concluímos que, à exclusão 

da EMBRA TEL todas aplicam o Programa de Preparo para a Aposentadoria 

PPA. 

A EMBRA TEL também aplicou sob a orientação do Professor 

Marcelo Salgado, havendo interrompido por circunstâncias várias. 
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Enquanto aguarda autorização para implantação de um programa 

aplica através da ASASTEL, - Associação dos Ex-Servidores da EMBRA TEL, 

o PIPA, que significa Programa Integrado de Preparação para a Aposentadoria. 

Este é também um programa abrangente atingindo aposentados e 

aposentáveis, buscando através de reuniões periódicas a confraternização entre 

aposentados e aposentáveis. 

É um programa que busca através de atividades sensibilizadoras 

atingir todos os empregados aposentados e aposentáveis, mas como 

diferentemente das demais empresas é coordenado pela Associação dos Ex

Servidores e aguarda instruções da direção da empresa para se decidir pela sua 

aplicação como atendimento à exigência legal, preferimos descrevê-lo 

conforme seu autor o preconizou, detendo-nos no PPA-Programa de Preparação 

para a Aposentadoria que está colhendo bons frutos através da busca da 

sensibilização. 

Também porque o PIPA não é um plano diretivo propriamente dito, 

dando-lhe um cunho democrático de opção por dele fazer parte. Isto não 

desmerece a atitude da coordenação do PIPA que busca por ora com base em 

sugestões e solicitações do aposentados, organizar e ministrar cursos do estilo " 

como Organizar seu Próprio Negócio". 

Sem comparar a atitude mais ou menos diretiva de cada um, 

apoiamo-los e, apresentamos a seguir uma análise do PP A, enfocando a 

aposentadoria, a base teórica do PP A, a transformação, os pontos críticos, os 

momentos e as perguntas que suscitam. 
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Ilustrando 

CCQ e PPA e PIPA 

Traçando um paralelismo 

Conteúdo e objetivos 

Fundamento Educacional 

Qualidade e Participação 

Objetivam a melhoria de Qualidade de Vida 

Deveriam ser uma constante na vida do recurso humano 

Ambos tem caráter estratégico 

Existência legal 

Não são de responsabilidade precípua do órgão de Recursos Humanos 

Preocupação recente 

Exploram a criatividade 

Competição? 

Tanto os Circulos de Controle de Qualidade, quanto os Programas de 

Preparação para a Aposentadoria, se fundamentam em dispositivos 

constitucionais. 

Concluindo 

A experiência demonstra o incontestável valor dos Programas de 

Preparação para a Aposentadoria. 

Muito tem favorecido seu êxito como preparo para a nova fase de 

existência também denominada Terceira Idade, a sua metodologia calcada no 

desenvolvimento de consciência crítica e no auxílio da exteriorização dos 

114 



sentimentos, bem como, o resgate das pontencialidades das pessoas que 

caminham para a aposentadoria. 

Outrossim, sua metodologia é participativa com abordagem 

construtiva e baseada no Tripé: Grupo - Ação - reflexão. 

Demais disso os Programas de Preparação para a Aposentadoria, 

buscam preencher as expectativas dos aposentandos e aposentados, através de 

temas básicos, o mais abrangentes possível. 

Os PPA'S tem fundamento educacional, objetivando a melhoria de 

qualidade de vida, tem caráter estratégico, exploram a criatividade e preparam 

para a competição. 

Embora façam parte duma preocupação recente, tem seu valor 

refletido nos depoimentos vivos de participantes, retratados em vídeo inclusive. 

Esta é a reposta positiva para o valor do processo. 

O PP A paralelamente ao PIPA, atende à preocupação com o tema: 

Preparo e Acompanhamento da Aposentadoria. 

Assim como a vida começa com o nascimento, a morte também aí 

começa; segundo opiniões de estudiosos do envelhecimento, a deterioração 

física começa por volta dos 20 anos. 

Segundo a visão mística, a vida é eterna, embora possa ter várias 

fases em vários pontos geográficos do Universo em sua evolução. 

Segundo pesquisas científicas, o homem foi preparado pela Natureza 

para viver pelo menos o dobro da média que vive no mundo dito civilizado. 

Somando a visão científica e a mística, sem mencionarmos o T AO 

da Física, fica a pergunta: Por que não pensarmos na vida como um continuum 

composto de fases. 

Cabe ainda a citação de um gênio da pintura, considerado um 

homem realizado: "A vida é um conjunto de boas e más experiências e o 

importante e sabermos tirar proveito de todas elas" (Pablo Picasso). 
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Seria bom que existissem programações ou programa para cada fase 

da existência, evitando dividir a vida em idades convencionadas e fonnando 

hiatos, cujas conseqüências são conhecidas. 

Um Programa de Preparo para uma nova fase da vida, considerada 

crítica por muitos, deveria se mesclar com aprendizado e treinamento, os quais 

deveriam ser uma constante na vida. 

Deveriam as empresas dispor de Programa que, independente do 

aprendizado necessário ou treinamento nas técnicas do cargo ou 

desenvolvimento e outros mais, preparasse o indivíduo para as várias fases da 

vida, ajudando-o através de ações participativas a se descobrir mais e encontrar 

em si vocações e pendores que lhe seriam úteis na sua lecupletação, como 

também o seriam para os que com ele convivessem. 

Deveria um Programa dessa espécie ser dirigido ou orientado por 

pessoas de fonnação heterogênea. 

Deveria tal programa estar adjudicado ao Setor de Treinamento, ao 

de Assistência Social, Psicologia Industrial, Diretoria ou outro órgão 

equivalente. 

Havendo um programa que além de ser uma política para a Terceira 

Idade ou Aposentadoria com uma visão estratégica, preparasse o indivíduo para 

vida, independente da instituição da qual fizesse parte, ele não temeria as 

possíveis mudanças de emprego ou atividades ligadas à sobrevivência, pois 

conheceria melhor seu potencial, sabendo transfonnar um pendor em ponto de 
. . 

apolO ou VIce-versa. 

Por fim a pergunta: O PPA e o PIPA são o caminho? 

Resposta: são um caminho. 

Parafraseando Carlos Castafieda (The Teachings of Don Juan): 

"Qualquer caminho é apenas um caminho e não constitui insulto algum, para si 

mesmo ou para os outros, abandoná-lo quando assim ordena o coração. ( ... ). 
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Olhe cada caminho com cuidado e atenção. Tente-o tantas vezes quantas julgar 

necessárias... Então faça a si mesmo uma pergunta: possui esse caminho um 

coração? em caso afIrmativo, o caminho é bom. Caso contrário, esse caminho 

não possui importância alguma" . (Capra, Fritjof - o Tao da Física. IP - Editora 

Cultrix - ano 91, 92, 93, 94, 95, pg 21.) 
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ANEXO I 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CLPS) 

TITULO I 
INTRODUÇÃO 
CAPITULO ÚNICO 

"Art. 1.0 A previdência social urbana, regime de que trata esta 
Consolidação, tem por fIm assegurar aos seus benefIciários os meios 
indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, 
tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem 
dependiam economicamente, bem como serviços que visam à proteção da sua 
saúde e concorrem para o seu bem-estar. 

Art. 2.° As pessoas abrangidas pela previdência social urbana são os seus 
benefIciários, assim entendidos: 

I - segurado - quem exerce atividade remunerada, efetiva ou 
eventual, com ou sem vínculo empregatício, a título precário ou não, ressalvado 
o disposto no artigo 4°. 

II - dependentes - as pessoas assim definidas no capítulo II do título 
II. 

Art. 3.° O ingresso em atividade abrangida pela previdência social 
urbana determina a fIliação automática a esse regime. 

Parágrafo único. Quem exerce mais de uma atividade abrangida pela 
previdência social urbana está obrigado a contribuir em relação a cada uma 
delas. ressalvando o disposto no fmal do § 1.0 do artigo 6.°, porém a filiação é 
sempre única. 

Art. 4.° A previdência social urbana não abrange: 
I - o servidor civil ou militar da União, estado, território, Distrito 

Federal, ou municipal, bem como o de autarquia respectiva, sujeito a regime 
próprio de previdência social, observado o disposto nos §§ 2.° e 3° do artigo 6.°; 

II - o trabalhor e o empregador rurais. 
Art. 5.°_ considera-se: 

I - empresa - o empregador, individual ou coletivo, que, assumindo o 
risco da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de 
serviço bem como a repartição pública, a autarquia e qualquer outra entidade 
pública ou serviço administrado, incorporado ou concedido pelo Poder Público, 
em relação ao respectivo servidor abrangido pela previdência social urbana, 
observando o disposto no parágrafo único; 

II - empregado - a pessoa fisica que presta serviço de natureza não 
eventual a empresa, sob sua dependência e mediante salário; 

m - empregado doméstico - quem presta serviço de natureza 
contínua a pessoa ou família no âmbito residencial destas, sem fmalidade 
lucrativa; 

IV - trabalhador autônomo; 
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a) quem exerce habitualmente e por conta própria atividade 
profissional remunerada; 

b) quem presta, sem relação de emprego serviço de caráter 
eventual a uma ou mais empresas; 

c) o comerciante ambulante - que exerce pessoalmente, por 
conta própria e a seu risco, pequena atividade comercial na via pública ou de 
porta em porta, em condições que não caracterizam relação de emprego com o 
fornecedor dos produtos; 

d) o médico residente - admitido em programa de residência 
médica, para treinamento em serviço; 

e) o bolsista - na Fundação Habitacional do Exército, estudante 
estagiário de nível universitário titular de bolsa de complementação educacional 
ou recém-diplomado titular de bolsa de iniciação Profissional; 

V - trabalhador avulso - quem presta serviço a diversas empresas, 
pertencendo ou não a sindicato, inclusive o estivador, conferente ou 
assemelhado; 

VI - trabalhador temporário - quem presta serviço por intermédio de 
empresa de trabalho temporário; 

Parágrafo único. Equiparam-se à empresa o trabalhador autônomo que 
remunera serviço a ele prestado por outro trabalhador autônomo, a cooperativa 
de trabalho, a sociedade civil de direito ou de fato prestadora de serviços, o 
empregador doméstico, a missão diplomática estrangeira no Brasil e o 
respectivo membro, em relação a emprego admitido a seu serviço. 

TÍTULO 11 

SEGURADO, DEPENDENTES E INSCRIÇÃO 
CAPITULO I 
Segurado 

CAPÍTULO H 
Dependentes 

CAPÍTULO IH 
Inscrição 

TITULOm 
PRESTAÇÕES 

CAPÍTULO I 
Seção I 
Espécies 
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Seção 11 
Carência e acumulação de beneficios 

Seção 111 
Salário-de-beneficio 

Seção IV 
Valor dos beneficios 

CAPITULO 11 
Auxilio-doença 

CAPÍTULOIll 
Aposentadoria por Invalidez 

CAPÍTULO IV 
Aposentadoria por velhice 

CAPITULO V 
Aposentadoria por tempo de serviço e abono de permanência em serviço 

CAPÍTULO VI 
Aposentadoria especial 

CAPÍTULO VII 
Aposentadoria de legislação especial 
Seção I 
Aeronauta 

Seção 11 
Jornalista profissional 

Seção III 
Professor 

CAPÍTULO Vlll 
Auxilio-natalidade 

CAPÍTULO IX 
Salário - família 

CAPÍTULO X 
Salário-maternidade 
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CAPÍTULO XI 
Auxilio-reclusão 

CAPÍTULO XII 
Auxilio-funeral 

CAPÍTULO XIII 
Pensão 

CAPÍTULO XIV 
Abono anual 

CAPÍTULO XV 
Pecúlio 

CAPÍTULO XVI 
Assistência médica 

CAPÍTULO XVII 
Assistência complementar 

CAPÍTULO XVIII 
Assistência reeducativa e de readaptação profissional 

CAPÍTULO XIX 
Renda mensal vitalícia 

CAPÍTULOXX 
Contagem recíproca de tempo de serviço 

CAPÍTULO XXI 
Beneficios em condições especiais 
Seção I 
Ex-combatente 

Seção 11 
Ferroviário servidor público ou em regime especial 

SeçãoID 
Estudante 

CAPÍTULO XXII 
Disposições diversas 
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DISPOSITIVOS DA NOVA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL 
TITULO VIII 
Da Ordem Social 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÃO GERAL 

CAPÍTULO 11 
Das Seguridade Social 
Seção I 
Disposições gerais 

Seção 11 
Da Saúde 

Seção 111 
Da previdência social 

Seção IV 
Da assistência social 

[PUBLICAÇÃO CONSOLIDADA DA LEI N° 8.212 DE 24/07/1991, 
DETERMINADA PELO ARTIGO 6.0 DA LEI N° 9.032 DE 28/04/1995]. 

LEI N° 8.212, DE JULHO DE 1991. 
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui o Plano de 
Custeio, e dá outras providências. 

o Presidente da República: 
Faço saber que o congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL 
TÍTULO I 

CONCEITUAÇÃO E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

TÍTULO 11 
DA SAÚDE 

TÍTULO 111 
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

TÍTULO IV 
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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TÍTULO V 
DA ORGANIZAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL 

COMPÊNDIO DE SEGURO SOCIAL 
Assis, Armando de Oliveira 
F.G.V. - Serviço de Publicações. RJ. 1963 

CAPÍTULO XVIII 
O SEGURO SOCIAL NO PLANO INTERNACIONAL 

"88 - A tendência internacional do seguro social - Observando-se a evolução 
histórica do seguro social, deduz-se que a sua vocação internacionalista é nele 
espontânea e - coisa lógica, aliás- a êle inerente, pois convém anotar que o 
seguro social é fórmula destinada a atender a problema humanos e, portanto, 
instrumento de ação social que transcende à diversidade de nações, línguas, 
psicologias e sistemas políticos. 

Como todo fato novo, êle teria que ter berço, e êste foi, como vimos, a 
Alemanha, mercê de uma feliz convergência de causas. Porém, uma vez 
sazonados os seus primeiros frutos, passou êle a ser cultivado nos demais 
países, adaptando-se, evidentemente, às respectivas condições de meio e 
ambiente. 

Após alguns anos de experiência, os países vanguardeiros já tinham 
impressões a permutar, e os demais que passaram naturalmente a por êle se 
interessar tinham, por sua vez, o que aprender com aquêles. Adiciona-se a isso 
a proximidade dos países europeus e a fácil e constante migração de 
trabalhadores entre êles para se perceber como ao espontâneo movimento 
internacionalista do seguro social se associou logo o interêsse de incrementar o 
intercâmbio entre as nações, mediante entendimentos recíprocos e conferências, 
a fIm de se promover tanto a permuta de informações quanto a continuidade da 
proteção outorgada aos trabalhadores migrantes. 

Já na primeira fase de expansão do seguro social, anterior de 1914-1918, 
alguns países europeus assinaram acôrdos em que pactuaram a reciprocidade de 
tratamento dos respectivos nacionais, no que concerne aos direitos à 
previdência social, em favor dos que emigravam de um território a outro. 

89 - O papel da Organização Internacional do Trabalho do seguro 
social - Com a criação da Organização Internacional do Trabalho, como já 
dissemos, ao mesmo tempo em que era dado vigoroso impulso à expansão do 
seguro social por todo o mundo, era iniciada uma verdadeira legislação 
internacional de previdência social. 

De acordo com as fmalidades e os meios de trabalho dessa Organização, 
passou ela a incluir temas de previdência social para estudo e debates nas 
conferências que por ela são realizadas anualmente em Genebra, local de sua 
sede, conferência que visam a elaborar documentos que recebem o nome de 
"convênio" e "recomendações", e constituem, já hoje em dia, em corpo 
legislativo de um verdadeiro Direito Internacional de previdência social. 
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Segundo essa nomenclatura "convênio" é um documento em que se 
estipulam nonnas que devem ser obedecidas ou adotadas por todos os países
membros da O.I.T. que o ratificaram, e "recomendação" é um documento que 
apenas aconselha a adoção de determinadas nonnas ou contém instruções para 
a melhor execução dos "convênios". 

No campo da previdência social, merecem registro os seguintes 
documentos confeccionados pela O. I. T.: 

a) Convênio nO 24, de 1927, que tratou do seguro-doença em favor 
dos trabalhos da indústria e do comércio; 
b) Convênios nOs. 35, 37 e 39 de 1933, que cuidaram, 
respectivamente, do seguro obrigatório de velhice, invalidez e morte, 
em favor dos trabalhadores da indústria e do comércio, e de outras 
classes; 
c) em 1944, em plena conflagração mundial, realizou a O.I.T. uma 
reunião em Filadélfia, estados Unidos da América ( em virtude de 
ser inviável a reunião em Genebra), onde foi aprovada uma 
Recomendação, que recebeu o n.o 67, que pode ser considerada 
como o primeiro "código internacional" da previdência social; essa 
recomendação, visando a fixar diretrizes para a "garantia dos meios 
à melhor execução de tôdas as modalidades do seguro social, de 
modo a servir de padrão a todos os países do globo; 
d) em 1952 foi aprovado o Convênio n.o 102, que consubstancia as 
"nonnas mínimas da seguridade social"; êsse documento já ostenta a 
nova expressão - seguridade social - sintomática das tendências 
modernas, e foi elaborado com o objetivo de refundir todos os 
documentos anterionnente publicados, valendo, assim, como uma 
tentativa de estabelecer, para todo o mundo, um estatuto básico a 
orientar a organização e administração de previdência social. 

A atividade da O.I.T., por fôrça da sua constituição orgânica, interessa 
aos Governos dos países-membros, e é desdobrada com vistas a influir nas 
respectivas legislações, pelo que se afinna que aquela Organização funciona, na 
espécie, como um verdadeiro "legislativo internacional". 

90 - A criação de organismos internacionais especialmente dedicados 
ao estudo do seguro social - Com a expansão e o aperfeiçoamento do seguro 
social, os seus organismos gestores foram sentindo também a necessidade de se 
entenderem e trocarem entre si os seus pontos de vista e a experiência 
resultantes da ação positiva no desempenho de seus deveres. Com êsse intuito, 
as instituições de vários países europeus se reuniram, em 1927, em uma 
Conferência internacional, da qual resultou, pouco mais tarde, a criação de uma 
organização denominada Conferência Internacional da Mutualidade e dos 
Seguros Sociais. 

Logo após a cessação da segunda guerra mundial, em 1947, essa 
Conferência Social (A.I.S.S.), que inscreveu como sua finalidade a de 
"coordenar e intensificar internacionalmente todos os esforços da extensão da 
preservação e do aperfeiçoamento técnico e administrativo, timbra em admitir 
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com seus filiados apenas os organismos que se incumbem da gestão de 
qualquer modalidade de seguro social ( inclusive quando de trata de repartição 
pública ou Ministério), e desenvolve suas atividades em tomo de problema de 
ordem prática da previdência social, estudando, debatendo e difundindo 
questões de natureza técnico-administrativa. Ela é, hoje, verdadeiramente, uma 
organização de âmbito mundial, pois conta com 181 membros espalhados por 
78 países,l e funciona, outrossim, em íntima colaboração com a OJ.I., uma 
vez que é na sede desta, em Genebra, que se acha instalada sua Secretaria 
Geral. 

De três anos, e de cada vez em um determinado país, realiza a 
Associação as suas Assembléias Gerais, nas quais são debatidos assuntos de 
interêsse imediato das instituições, e cujos resultados são vazados em 
"resoluções", "conclusões" e "recomendações", para uso de seus filiados. Nos 
intervalos entre as Assembléias Gerais funcionam Comissões técnicas, 
permanentes ou temporárias, que se dedicam aos estudos, em profundidade, de 
um determinado problema e preparam, assim, material especializado para ser 
objeto de deliberação das Assembléias Gerais. 

Além dessas atividades, merecem referência destacada os relatórios 
técnicos e as obras especializadas publicadas pela A.I.S.S., que são tidos, 
atualmente, como dos melhores repositórios informativos e a mais valiosa 
documentação sôbre a matéria. 

Nas Américas se registra, também, um movimento semelhante. Em 1940, 
por ocasião da inauguração, em Lima, de um grande hospital construído pelo 
seguro social peruano, reuniu-se pela primeira vez um Comitê Interamericano 
de iniciativas em matéria de seguridade social, donde se originou a idéia da 
criação de um organismo permanente que recebeu o nome de Conferência 
Interamericana de Seguridade Social (C.I.S.S.), cuja primeira reunião foi levada 
a efeito em Santiago do Chile, em 1942. 

Essa Conferência agrupa, de preferência, os Governos ou órgãos 
ministeriais dos países americanos, com o objetivo de desenvolver e facilitar a 
cooperação das administrações e instituições de seguridade social. A sua 
Secretaria Geral está situada na cidade do México, junto ao Instituto Mexicano 
do Seguro Social, e a organização conta, também, com os auspícios da O.I.I. 

A conferência Interamericana realiza sua reuniões a intervalos regulares, 
de cada vez em um país americano, e os resultados de seus estudos e debates 
recebem a forma de "resoluções". A par dessas atividades, edita uma revista 
técnica e tem publicado, igualmente, obras técnicas sôbre a seguridade social. 

Outra organização internacional que cuida de assuntos de previdência 
social é a Organização Ibero-americana de Seguridade Social (O.I.S.S.), findada 
em Madri em, 1951, por ocasião do I Congresso Ibero-Americano de 
Seguridade da Espanha em conjunto com o Instituto de Cultura Hispânica. 

Essa organização congrega tanto os órgãos governamentais quanto as 
instituições de previdência social dos países da chamada América Latina, de 
Portugal, da Espanha e, ainda, das Filipinas A O.I.S.S. se propõe a promover o 

1 Dados referentes a agôsto-l961, segundo o Relatório do Secretário Geral referente às atividades da 
AI.S.S. no biênio 1960-1961. 
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bem-estar econorruco e social dos povos dêsses países, mediante a 
coordenação, o intercâmbio e o aproveitamento de suas experiências em 
matéria de seguridade social, tarefas que executa por meio de Congressos 
levados a efeito, a intervalos de dois ou três anos, de cada vez em um dos 
países-membros, e através de publicações especializadas, que estão igualmente, 
ganhando o favor dos estudiosos em face do seu alto nível técnico e científico. 

Dentre as realizações da Organização Ibero-americana, cabe menção 
especial ao Centro Internacional de Formação de Técnicos, por ela mantido em 
Secretaria Geral, que funciona no edificio-sede do Instituto de Cultura 
Hispânica, em Madri. O Centro efetua, anualmente, cursos de seis meses 
destinados à formação de funcionários especializados em técnica administrativa 
e técnica atuarial, sendo tais curso acessíveis a servidores das instituições à 
O.LS.S. Vários funcionários brasileiros já freqüentaram êsses cursos. 

O Brasil, pelo seu Govêrno, participou da Conferência Internacional de 
Seguridade Social. E as instituições brasileiras de previdência social estão à 
A.LS.S. e à O.LS.S., de cujas atividades e reuniões têm participado 
regularmente. 

T ôdas essas organizações internacionais procuram, a seu turno, 
coordenar suas atividades, buscando não só fazer com que seus trabalhos sejam 
complementares uns dos outros como realizar sua reuniões, conferências e 
congressos alternadamente, mesmo porque, via de regra, umas se fazem 
presentes às reuniões das outras. 

Além dêsses organismos, que se dedicam., exclusiva e permanentemente, 
aos problemas da seguridade social, podemos anotar que já em variadas 
ocasiões se têm efetuado "Conferências Regionais dos Estados da América 
membros da Organização Internacional do Trabalho", nas quais se têm 
discutido, também, questões de previdência social. E a organização dos Estado 
Americanos, cuja Secretaria funciona em Washington, e que reúne as 21 
Repúblicas Americanas com o propósito de fomentar sua solidariedade e 
defender sua soberania, tem também, em algumas de suas reuniões, incluído 
temas de previdência social. 

91 - O seguro social na "Declaração Universal de Direitos do Homem" 
- A garantia da estabilidade econômica dos indivíduos adquiriu tal magnitude 
no mundo hodierno, que a Organização das nações Unidas, ao votar, em 1948, 
a "Declaração Universal de Direitos do Homem", nela incluiu, como inciso 1 
do seu art. 25, o seguinte postulado: 

"Tôda pessoa tem direito a um nível de vida adequado, que lhe 
assegure, bem assim à sua família, a saúde e o bem-estar, e em 
especial a alimentação e os serviços sociais necessários; tem, 
ademais, direito aos seguros em caso de desemprêgo, doença, 
invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda de seus meios de 
subsistência por circunstâncias independentes de sua vontade." 

Por essa multifária atividade, se pode medir como cresce no mundo 
inteiro, dia a dia, o intêresse e a preocupação pelos assuntos da previdência 
social." 
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CAPÍTULO XX 
NASCIMENTO E EVOLUÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO 
BRASIL SUA INCLUSÃO NAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 

97 - Histórico da previdência social brasileira - Como não podia deixar 
de ser, o seguro social apareceu no Brasil em época bem posterior à de seu 
inicio na Europa, tendo aqui sido introduzido no comêço de seu período do de 
grande expansão, isto é, após a primeira grande guerra mundial. 

Quando nos referimos a êste fato histórico, reportamo-nos apenas ao 
seguro social própriamente dito, isto é, ao seguro social já revestido do tôdas as 
características até agora estudadas. Isso porque, se fôssemos alinhar como 
medidas de seguro social as providências destinadas ao amparo econômico de 
determinadas classes da sociedade do Império os montepios e montes de 
socorro criados em favor dos funcionários públicos e seus dependentes. 

Incluindo-se, como é de rigor, o seguro de acidentes do trabalho entre as 
modalidades do seguro social, podemos remontar ao ano de 1919 como início 
da implantação do seguro social no Brasil, por ter sido promulgada, em 15 de 
janeiro desse ano, a primeira lei (de n° 3.724), que veio regular as indenizações 
cabíveis aos empregados quando sofrem danos fisicos decorrentes do trabalho. 
Mas no que diz respeito ao seguro financiado pelo próprios interessados, aquêle 
para cujo custeio concorrem em parte os empregados, só em princípios de 1923 
é que plantamos o marco inicialmente datado de 24 de janeiro a denominada 
"Lei Eloy Chaves", que criou em cada estrada de ferro do País uma Caixa de 
Aposentadoria e Pensões, para os respectivos trabalhadores. Não é destituído de 
interêsse chamar a atenção para o fato de terem sido os empregados em estradas 
de ferro os primeiros contemplados em nosso país com uma lei de seguro 
social. sendo um das classes de trabalhadores mais unidas, e apresentando suas 
atividades de riscos mais agravados que os de outra profissões, puseram-se êles 
em movimento com fito de obterem um sistema de proteção que lhes pudessem 
compensar o desgaste fisico prematuro decorrente de seus penosos trabalhos. 
Êsse movimento encontrou eco no Congresso Nacional onde o então deputado 
Eloy Chaves consubstanciou num projeto de lei as reivindicações daqueles 
trabalhadores, no qual, seguindo de perto os esquemas já em vigor nos países 
da Europa, propunham a criação de Caixas destinadas a conceder aposentadoria 
aos ferroviários e pensões às suas famílias. Esse projeto é que, convertido no 
decreto Legislativo n° 4.682, marcou o nascimento do seguro social no Brasil. 

É conveniente, entretanto, anotar desde logo que o sistema de 
fmanciamento previsto para Caixas de Aposentadoria e Pensões dos 
Ferroviários não era o que passou a vigorar posteriormente. Na lei primitiva, ao 
passo que os empregados contribuíam com quantias proporcionais aos 
vencimentos, a emprêsa entrava com importância proporcional à sua renda 
bruta. 

Tres anos depois da promulgação, 1962 portanto, foi estendida, pelo 
Decreto legislativo n° 5.109, de 20 de dezembro, a obrigatoriedade de criação 
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de caixas às emprêsas de navegação marítima e fluvial e às de exploração de 
portos. 

Esse mesmo decreto, para disciplinar o funcionamento das caixas, 
submeteu-as à jurisdição do Conselho Nacional do trabalho, criado em 1923, 
que passou, assim, a ser órgão, também, de fiscalização da previdência social. 

Com a criação, porém, em 1930, do Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio, entre cujas atribuições estava a de orientar e supervisionar o seguro 
social brasileiro, é que êste começou a tomar impulso, processando-se nesse 
ano, com o Decreto nO 19.497, a inclusão, no regime das caixas de 
Aposentadorias e Pensões, dos empregados em serviços de telefone, fôrça, luz, 
bondes, telegrafia e radiotelegrafia. 

Em 1932, pelo Decreto n° 22.096, de 16 de novembro, foi o regime das 
Caixas estendido aos serviços de mineração em geral. 

A partir de 1933, a política expansionista do seguro social tomou maior 
incremento, promovendo-se, em vez da criação de pequenas caixas confmadas 
a emprêsas, a instalação de organismos de âmbito nacional, através dos quais se 
buscava amparar determinadas categorias de trabalhadores. Dentro dêsses 
critério surgiu, em primeiro lugar, o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Marítimos, criado em 29 de junho, pelo Decreto nO 22.872. Logo a seguir, em 
1934, apareceram o Instituto de Aposentaria e Pensões dos Comerciários 
(Decreto nO 24.273, de 22 de maio), duas Caixas de Aposentadoria e Pensões: a 
Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Trabalhadores em Trapiche e Annazéns 
de Café e a dos Operários estivadores (Decretos nOs 24.274 e 275, de 22 de 
maio, respectivamente), e o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários 
(Decreto nO 24.615, de 9 de julho). 

Finalmente, em 31 de dezembro de 1936, foi assinada a Lei nO 367, que 
criava o Instituto de Aposentadorias e Pensões. 

A evolução do nosso seguro social chegou a evidenciar bem cedo que as 
duas Caixas de Aposentadoria e Pensões acima referidas eram, na realidade, 
dois institutos, e assim, em 1938, foram elas transformadas, respectivamente, 
no Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Empregados em transportes e 
cargas e no Instituto de Aposentadoria e Pensões da Estiva (Decreto-lei nO 627, 
d 18-8-38). Êste último, pelo Decreto-lei n. ° 7.720, de 9 de julho de 1945, foi, 
afinal, incorporado ao Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados 
em Transporte e Cargas 

1938, igualmente, surgiu no cenário da previdência social do Brasil uma 
instituição que se dedica a gerir o seguro relativo aos funcionários públicos 
federais: o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, que 
assim se constituiu por transformação do antigo Instituto nacional de 
Previdência. Estas instituições sempre se distinguiram por suas características 
sui gene ris, fugindo ao esquema já escrito, motivo por que nêles não nos 
deteremos nesta resenha histórica. 

Em 1940, registra-se a criação, pelo Decreto-lei n.o 2.478, de 5 de 
agôsto, do serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS), idéia que 
nasceu de uma iniciativa do LA.P.!., o qual, a título de inversão de reservas, 
havia instalado um serviço de Alimentação, cujo plano merecera do então 
Ministro do trabalho plena aprovação, a ponto de determinar que êsse Serviço 
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funcionasse em colaboração com as demais instituições de previdência social. 
Nesse regime de colaboração dos também instalado, mais tarde, o Serviço de 
Assistência Médica Domiciliar e de Urgência da Previdência Social 
(S.S.M.D.U.), conforme Decreto n.o 27.664, de 30 de setembro de 1949. 

No que diz respeito às Caixas, a política inicialmente seguida, de 
instalar-se uma por emprêsa, redundou em que elas proliferassem em número 
extraordinário, tendo o nosso país chegado a possuir mais de 180 organismos 
dessa espécie. Verificando-se, porém, que a grande maioria delas congregava 
pequenas massas de segurados, o que não permitia a sua existência em perfeitas 
condições de estabilidade econômica, vieram sendo fundidas em organismos 
maiores, que em geral tinham âmbito de ação regiona1, o que fêz em 1954, o 
seu número estivesse reduzido a 25. 

Já a multiplicidade das Caixas havia suscitado, no ano de 1931, pelo 
Decreto n.o 20.465, de 1° de outubro, a expedição de um regulamento único, 
com normas uniformes e padronizadas para as atividade de tôdas elas, 
igualando-se as taxas de contribuições, os planos de beneficios e os métodos de 
administração. Êsse regulamento foi grandemente refundido pelo Decreto n. ° 
26.778, de 14 de junho de 1949, que regulamentou a Lei n.o 593, de 14 de 
junho de 1948, a qual ampliou os beneficios concedidos pelas caixas. 

Com a criação sucessiva dos grandes institutos, aconteceu que para cada 
um foi sendo elaborada uma legislação especia1, legislação que não guardou 
unidade de vez que, além de diferirem um pouco os desejos, reivindicações e 
condições de cada categoria profissional contemplada, a experiência indicava a 
conveniência de serem adotados métodos e princípios mais modernos nas leis 
posteriores. Tal trabalho de aperfeiçoamento de nossa legislação de seguro 
social culminou com a lei que criou o Instituto dos Industriários, determinando 
esta, pela primeira vez, que à instalação efetiva dos serviços precedessem os 
estudo necessários a uma perfeita organização técnica e administrativa do nôvo 
órgão. 

Essa criação parcelada, acompanhada de leis que, embora observado os 
mesmos princípios básicos, divergiam por vêzes profundamente quanto ao valor 
das contribuições obrigatórias e aos respectivos planos de beneficios, deu em 
resultado a existência de uma situação confusa, causada principalmente pelas 
diferenças estatuídas no que diz respeito aos direitos dos segurados. 

Além de estarem diversamente contempladas as várias classes 
profissionais abrangidas pela previdência social, a mudança de emprêgo, 
acarretando a transferência obrigatória de um segurado de uma instituição para 
outra, causava queixas e incompreensões dificilmente removíveis. Tendo-se em 
vista que com a criação do Instituto dos Industriários atendeu à legislação 
brasileira, com pequeníssimas exceções, a todos os trabalhadores urbanos, 
começou a se fazer mais sentido a conveniência de promover-se para tôda a 
previdência brasileira, como já de fizera em 1931 em relação às Caixas, a 
promulgação de uma lei única que regulasse de maneira uniforme pelo menos 
os deveres e os direitos dos segurados. Foi desse objetivo que, em 1941, o 
Conselho Atuarial do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 
encaminhou ao Chefe do Governo um projeto de decreto-lei que era prevista a 
uniformização das taxas de contribuições e dos planos de beneficios de tôdas as 
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instituições de seguro social brasileiras. Tal projeto, porém, submetido ao 
estudo de outros órgãos da administração pública, teve sua adoção protelada, e 
em conseqüência, ficou esquecido. 

Em 1945, pelo Decreto-lei n.o 7.526, de 7 de maio, tentou o Govêrno 
brasileiro uma das mais amplas e profundas reformas no sistema de seguro 
social. Essa lei não se propunha apenas a uniformizar a legislação, mas 
procurava, reunindo num órgão único tôdas as instituições de previdência 
social, ampliar consideràvelmente o campo da proteção econômica oferecida 
pelo Estado, projetando, para isso, um organismo que se chamaria "Instituto 
dos Serviços Sociais do Brasil". Para os estudos preliminares à implantação de 
tal organismo foi constituída uma comissão que, após mais ou menos ano e 
meio de trabalhos, apresentou ao Governo o resultado dos estudos e inquéritos 
a que precedeu, e os projetos da legislação que se fazia mister à sua efetivação. 

Essa lei, contudo, pela sua amplitude e pela transformação que trazia à 
organização da previdência social brasileira, não encontro ambiente propício, e 
em conseqüência, encerrados os trabalhos da referida Comissão, transformou
se também num dos marcos históricos da evolução da nossa legislação social. 

No ano de 1946 foram tomadas duas providências de grande repercussão 
na estrutura da previdência social brasileira; os Decretos-lei n.os 8.738 e 8.742, 
ambos de 19 de janeiro, transformavam a Câmara e o Departamento de 
Previdência Social do antigo Conselho Nacional o Trabalho, respectivamente, 
no Conselho Superior de Previdência Social e no Departamento Nacional de 
Previdência Social, passando ambos a fazer parte integrante do então Ministério 
do Trabalho, Indústria e Comércio. Tomavam corpo, assim os dois órgãos que 
hoje se recebem da supervisão e fiscalização de todo o sistema de previdência 
social abrangido pela Lei Orgânica. 

Merecem citados, dentre a farta legislação que foi surgindo nessa fase da 
evolução do seguro social no Brasil, os seguintes diplomas legais: 

a) a Lei n. ° 1.162, de 22 de junho de 1950, que estabelece normas 
para a aposentadoria e pensão dos servidores das autarquias 
pertencentes ao patrimônio da União, e cujo regulamento foi 
aprovado pelo Decreto n.o 28.798-A, de 26 de outubro de 1950; 
b) a Lei n.o 1.432, de 31 de dezembro de 1951, que restabeleceu 
entre os Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões e Pensões 
comunidade de serviços médicos para combate à tuberculose e 
outras moléstias nocivas à coletividade e cria o Conselho de 
Medicina Previdência Social. Como veremos mais adiante, sómente 
em 1955 foi regulamentada essa lei, e mesmo assim a vigência do 
regulamento durou pouco tempo; 
c) em 6 de outubro de 1953, o Decreto n.o 31.547 ampliou o plano 
de beneficios do LA.P.L, instituindo para os segurados obrigatórios a 
"aposentadoria por velhice" e o auxílio-maternidade"; 
d) e em 23 de dezembro de 1952 o Decreto n.o 31.984 depôs que os 
seguros de acidentes do trabalho do pessoal de obras da União, dos 
presidiários e dos empregados de autarquias, sociedades de 
economia mista e emprêsas concessionárias de serviços públicos 
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devem ser realizados obrigatóriamente nas instituições de 
previdência social. 

A par dessa variedade de leis e de organismos, cujos inconvenientes 
cada vez se tomavam mais gritantes, continuava a existir um tendência à 
uniformização da legislação ou ao menos a uma possível unificação entre 
organismos de previdência social e, desta forma, três decretos trataram da fusão 
de Caixas de Aposentadoria e Pensões: Decreto n.o 32.700 "A", de 1 de maio 
de 1953; decreto n.o 34.586, de 12 de novembro de 1953, e Decreto n.o 
36.221,de 24 de setembro de 1954, que afinal, determinou a fusão de tôdas as 
Caixas remanescentes em uma única, como prazo fixado em 31 de dezembro de 
1954, a partir de quando passou a existir apenas a caixa de Aposentadoria e 
pensões do ferroviários e Empregados em Serviços Públicos (C.A.P.F.E.S.P.). 

Ainda no ano de 1954, mais um passo decisivo no rumo da 
uniformização da legislação chegou se concretizar com o Decreto n.o 35.448, 
de 1 de maio de 1954, que expedia o Regulamento geral dos Institutos de 
Aposentadorias e Pensões; entretanto, sua duração não foi além de 4 meses, 
pois em 3 de setembro de 1954 foi revogado pelo Decreto n.O 36.132. 

A comunidade de serviços médicos da previdência social, instituída pela 
Lei n. ° 1.532, já citada, e prelúdio de uma futura unificação administrativa, teve 
sorte semelhante: seu regulamento, aprovado pelos Decretos nOs. 37.271, de 28 
de abril de 1955, e 37 de setembro de 1955, que traçou estrutura e 
funcionamento de uma grande comunidade denominada Serviço de Assistência 
Médica da Previdência Social (S.A.M.P.S.), teve sua execução suspensa pelo 
Decreto n.o 38.482, de 30 de dezembro de 1955, e o assunto caiu no olvido. 

Novas leis e decretos foram aparecendo, ora criando novos órgãos, ora 
ampliando o campo de aplicação ou multiplicando beneficios; já obedecendo à 
tendência da unificação, já afastando-se completamente dela. 

A Lei n.o 3.149, de 21 de maio de 1957, dispôs sôbre a organização do 
Serviço de Assistência e Seguro Social dos Economiários (S.A.S.S.E.), 
desmembrando do I.A.P.I. as caixas Econômicas Federais e seus servidores, 
que passaram a ter um regime próprio de "seguro civil". 

A Lei n.o 3.275, de 4 de outubro de 1957, unificou o período de carência 
do seguro-morte nos Institutos e Caixa de Aposentadoria e Pensões. 

A Lei n.o 3.385-A, de 13 de maio de 1958, estendeu aos segurados de 
todos os Institutos e Previdência Social a "aposentadoria ordinária", que já era 
concedida aos segurados do I.A.P.B., na forma da Lei n.o 3.322, de 26 de 
novembro de 1957. 

Em 26 de agosto de 1960, veio a lume, afinal, a Lei n.o 3.807, chamada 
"Lei Orgânica da Previdência Social", e cujo regulamento Geral foi aprovado 
pelo decreto n.o 48.959-A, de 19 de setembro de 1960, Dizemos "afinal" 
porque representa um passo relevante na história da previdência social 
brasileira, passo que já há bastante tempo vinha sendo desejado e tentado, pois 
datam de 1947 os primeiros estudos para um projeto de lei orgânica da 
previdência social com a reunião de todos os projetos sôbre o assunto 
apresentados, à época, ao Congresso Brasileiro. Em junho de 1947 foi 
apresentado o primeiro projeto de lei orgânica, o qual embora uniformizando e 
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metodizando a legislação de previdência social, deixava para uma etapa futura a 
possível unificação administrativa das nossa instituições. Êsse projeto foi 
refundido várias vêzes, até converter-se na Lei n.o 3.807, que estabeleceu 
condições idênticas para todos os segurados da nossa previdência social, 
acabando, pois, com uma situação que já se tinha como intolerável, e prepara 
uma futura unificação administrativa, visto que as instituições de previdência 
social subordinadas ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, através do 
s departamento Nacional da Previdência Social (D.N.P.S.), receberam a mesma 
estrutura e se regem pelas mesmas normas. 

Pela Lei n.o 3.807, a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários 
e Empregados em Serviços Públicos foi transformada em Instituto. Essa 
alteração de nome veio consagrar de fato, pois, com a fusão de tôdas as Caixas 
em uma única, êsse adquiria porte e condições iguais ao dos demais Institutos. 

Há um pormenor da Lei Orgânica, que vai comentado no capítulo 
referente às prestações, em tômo do qual vale a pena fazer alguns apontamentos 
de ordem histórica: o reajustamento periódico dos beneficios. A lei Orgânica, 
como não podia deixar de acontecer, incorporou o que a respeito dispunha uma 
lei que lhe foi pouco anterior (Lei n.O 3.593, de 27-7-1959). Esta, por sua vez, 
era a etapa culminante de processo que se iniciara alguns anos antes, em 1945 
quando se atacou, pela primeira vez, ainda que em medida singular, o problema 
da revalorização dos beneficios concedidos pela previdência social brasileira 
(Decreto-lei n.o 7.835, de 6-8-1945). A seguir, em épocas sucessivas, outras 
providências legislativas reiteraram a solução, determinando majorações nos 
valôres dos beneficios em manutenção; a isso se destinaram as Leis n. Os 1.136 e 
2.250, de 19-6-1950 e 30-6-1954, respectivamente. Foi assim que surgiu e 
vingou, na legislação brasileira, o princípio do ajustamento dos beneficios da 
previdência social ao custo de vida. 

Queremos mencionar, ainda, a Lei n. ° 3.782, de 22 julho de 1960, pela 
qual, a partir de 1 de fevereiro de 1961, com a criação do Ministério da 
Indústria e Comércio, a denominação do Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio passou a ser Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

98 - Disposições constitucionais sôbre a previdência social - A evolução 
das idéias se patenteia, igualmente na história constitucional do Brasil. A 
primeira Constituição republicana de 1891, não cogitava, em absoluto, de 
qualquer formas de legislação protetora dos trabalhadores. 

Com a reforma levada a efeito em 1926 foi que se introduziu um artigo 
dispondo sôbre a competência do Congresso Nacional para legislar sôbre o 
trabalho. 

Foi a Constituição Federal de 16 de julho de 1934 a que, pela primeira 
vez, previu, como prerrogativa da União, a de legislar sôbre previdência social, 
dispondo, entre outras coisas, que as contribuições da União, dos empregadores 
e dos empregados deviam ser iguais. Devido a êste pormenor, complementado 
pela Lei n.o 159 de 30-12-1935, é que até hoje se observa tal norma no custeio 
do seguro social brasileira. 

A carta Constitucional de 10 de novembro de 1937 também continha 
disposição sôbre a matéria, pois em seu art. 137, letra In, se lia: 
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"Art. 137 - A legislação do trabalho observará, além de outros, os 
seguintes preceitos: 

m) a instituição de seguros de velhice, de invalidez, de vida e para os 
casos de acidentes do trabalho;" 

A Constituição em vigor, que foi assinada a 18 de setembro de 1946, 
dedica um artigo especial à legislação do trabalho e da previdência social, o de 
n.O 157, em cujos itens XVI e XVII se encontram os seguintes preceitos 

"XVI - Previdência, mediante contribuição da União, do 
empregador e do empregado, em favor da maternidade e contra as 
conseqüências da doença, da velhice, da invalidez e da morte; 
XVII - obrigatoriedade da instituição do seguro pelo empregador 
contra os acidentes do trabalho." 

99 - Alguns dados numéricos - Ao iniciar-se em 1923, o seguro social 
abrangia perto de 23.000 segurados. Até 1932, antes da criação dos grandes 
Institutos, êsse número ascendeu a cêrca de 200.000, e hoje está pela casa dos 
4,5 milhões. Estimando-se a existência, em média, de dois dependentes para 
cada segurado, podemos dizer que 13,5 milhões de pessoas estão hoje 
amparadas, no Brasil pelo seguro social. 

Se é um número respeitável, deixa-nos entrever, contudo, o que falta a 
êste realizar para oferecer, a todo brasileiro, a proteção econômica que merece. 
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ANEXO 11 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

PARTE I 

- Deftnições e natureza jurídica de empresa 

- Criação 

- Objetivos 

- Patrimônio 

- F orça de trabalho 

- Investimentos 

- Tecnologias 

- Receita 

- Remuneração face ao mercado 

- Relações externas 

- Aperfeiçoamento de pessoal 

- Pesquisas tecnológicas 

- Resultados 

PARTE II 

- Como é nomeado na Empresa o programa de preparo para a aposentadoria? 

- Qual a data de sua implantação? 

- Quem gerencia ou coordena o programa? 

- Qual a sua estrutura? 

- Elementos de partida? 
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- Bases? 

- Metodologia? 

- Existe treinamento para os instrutores ou coordenadores? 

- Como é procedido o treinamento? 

- Pontos críticos? 

- Como é procedida a sensibilização da empresa (organização) e dos 

funcionários? 

- Quantos funcionários sensibilizados participaram do programa, desde sua 

implantação até a data do advento da obrigatoriedade legal de existência de 

programa? 

- Já colheram depoimentos de aposentados e aposentáveis que participaram do 

programa? 
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