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Pechincha. Viajar de avião
está ficando mais barato no
Brasil. Segundo a Agência
Nacional de Aviação Civil , o
preço médio da tarifa caiu
40% desde 2002.
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Mercado aberto. As opções são muitas e vão desde abrir um negócio a buscar um novo emprego

Profissões para a 3ª idade: o
que fazer após a aposentadoria
As regras são as
mesmas de antes
de se aposentar: ter
iniciativa e saber
onde quer chegar

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GABRIEL LORDÊLLO

O empresário Elmar Bressanelli inaugurou no dia 16 de
agosto de 2010 a loja de calçados Crocs no Shopping Vitória. O franqueado da marca
no Espírito Santo é aposentado há seis anos do Banco do
Estado do Espírito Santo (Banestes). “Fui gerente de departamento e diretor da Banestes Seguros. Após deixar o
trabalho no banco, eu senti a
necessidade de continuar trabalhando. Fui sócio de um
posto de gasolina e, em agosto do ano passado, inaugurei a
loja”, contou. A opção pela
marca veio após conhecer os
produtos na loja do sobrinho,
em Brasília. “O produto é muito conhecido no mercado e
faltava uma loja como essa no
Estado. Estamos na expansão
do Shopping e a vitrine são os
próprios produtos expostos”.
avaliou Bressanelli.

DINÁ SANCHOTENE

dsanchotene@redegazeta.com.br
n n Já foi o tempo em que ficar em casa de pijama ou na
pracinha jogando dominó
eram as atividades de quem
se aposentava. Hoje, essa
realidade é bem diferente,
pois muitos estão arregaçando as mangas para continuar
na ativa. Para que já trabalhou 30 ou 35 anos e não quer
ficar parado, há a opção de
abrir um negócio próprio ou
arranjar um outro emprego.
Segundo a psicóloga Riviane Damásio, da Psicoespaço,
há muitas formas de se realizar profissionalmente após a
aposentadoria. Segundo ela,
isso significa trabalhar num
negócio próprio, fazer trabalho voluntário ou continuar
sendo trabalhador efetivo numa empresa. “Vai variar de
acordo com o significado de
aposentadoria para cada um,
lembrando que a tendência da
população é viver mais e, com
isso, aumentar o tempo de
produtividade das pessoas,
com consequente diminuição
da discriminação”, disse.
Já o sócio diretor da Rizzo
Franchise, Marcus Rizzo,
acredita que, no caso de abrir
uma franquia, as pessoas devem escolher algo que ainda
não conheça. Segundo ele, a
experiência adquirida em
anos de trabalho nem sempre
é a mesma do perfil desse tipo
de negócio. “Antes de mais nada é preciso observar todos os
prós e contras de um negócio
próprio. Outro passo importante é conversar com outros
franqueados da marca. Geralmente, os contratos de franquias têm um prazo de dez
anos”, afirma.
O presidente da Elancers e
diretor de novos produtos da
Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-Nacional), Cezar Tegon, afirma
que os tipos de negócios que
podemserabertosestãodiretamente ligados ao perfil da pessoa,aotipodeconhecimentose
habilidades que elas possuem e
ao esforço que elas desejam
empregar. “A pessoa pode usar
parte do tempo para prestar
consultoria na área em que
atuava, para apoiar projetos específicos,paraparticipardeatividades voluntárias, etc. Realmente não faltam opções”.

Sem medo
de iniciar um
novo negócio
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Um mundo de possibilidades

Análise

Veja quais são os tipos de negócios e franquias mais indicadas
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TIPOS DE NEGÓCIOS QUE
AS PESSOAS QUE SE
APOSENTAM PODEM ABRIR
Dicas: para abrir o
próprio negócio, é
necessário saber tomar
iniciativa, ter metas bem
definidas, planejamento e
buscar o maior número de
informações possíveis. “É
preciso olhar o negócio
como gestor. Se for
trabalhar na área de
vendas, além de vender,
por exemplo, é necessário
saber lidar com pessoas e
gerenciar equipe”, disse o
consultor do Sebrae
Marcos da Cunha e Silva.
Opções: veja algumas
opções de áreas de
trabalho para quem se
aposentou e quer
continuar na ativa.
Lanchonete
Salão de beleza
Loja de material de

construção
Escritório de consultoria
Fornecimento de refeição
Atelier de costura
Loja de artesanato
Corretor
Loja de presente e
decoração
Centro automotivo
Pousada
Restauração de livros
Copiadora
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Transportadora
FRANQUIAS MAIS
VOLTADAS A ESSE TIPO DE
PÚBLICO
Dica: nos Estados Unidos,
há franquias
especializadas em
determinados públicos
como pessoas idosas, o
que não ocorre aqui no
Brasil. O sócio diretor da
Rizzo Franchise, Marcus
Rizzo, explica que antes de
mais nada é preciso ter
identificação com o
negócio que for abrir.
Opção: algumas
sugestões de segmentos a
investir:

Aulas particulares

Decoração e presentes

Centro de lazer

Educação

Fábrica de brindes

Consultoria

Serviço de reforma
residencial

Alimentação
Serviços

QUANDO A
TEORIA SE
UNE COM A
PRÁTICA

Vagas estão em grandes
empresas e no comércio
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Quanto maior o conhecimento
técnico, mais portas abertas

Diretor de novos produtos da
Associação Brasileira de Recursos
Humanos (ABRH-Nacional)
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Vagas: o comércio
contrata pessoas idosas
para atendimento,
enquanto as grandes
empresas contratam para
cargos de gestão,
segundo a psicóloga
Riviane Damásio, da
Psicoespaço. Motoristas
também são contratados.
“Esse conceito de ‘idoso’
induz a pensar em um
profissional mais
debilitado, sendo que não
é o caso. Na terceira
idade encontramos
pessoas dispostas,
antenadas com o mercado
e com o desenvolvimento.
Quanto maior o
conhecimento técnico do
profissional, mais aberto
estará o mercado para
ele”, disse.
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O momento vivido pelo
Brasil no quesito emprego, torna o cenário muito
favorável para todos os
profissionais, independente da idade. Este cenário serve para desmistificar alguns problemas do
passado, entre eles as de
que os profissionais com
idade mais avançada, acima dos 40, estavam fora do
mercado e que poderiam,
no máximo, atuar como
consultores nas áreas em
que tinham experiência.
Hoje, esses profissionais
estão em alta e aproveitando muito o momento
aquecido do mercado,
pois tem a grande vantagem de unir conhecimento teórico e prático. Isso,
por razões lógicas, os mais
jovens ainda não tem.
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