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1 INTRODUÇÃO
0 presente trabalho de conclusão de curso apresenta a inserção do profissnserção do
profissional de Serviço Social na Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural —
EPAGRI. Particularizam as ações desenvolvidas pelo Serviço Social na empresa, com a
apresentação do processo de implementação do Programa de Apoio e Preparação para a
Aposentadoria. Desta maneira, descreve-se a pesquisa realizada com os aposentados, os
resultados quantitativos e qualitativos desta pesquisa e a efetivação da ação planejada, ou seja.
a formação do grupo de aposentados da EPAGRI.
A origem deste trabalho está nos resultados obtidos em dois momentos importantes da
minha formação profissional: primeiro na realização do estágio curricular na Gerência de
Recursos Humanos, mais especificamente, na Area de Serviço Social na Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural — EPAGRI e, em segundo lugar, por meio da discussão e
análise sobre as alterações que vêm ocorrendo nas relações entre o Estado e a sociedade civil,
ampliaram-se as Areas de atuação do profissional e foram criadas novas demandas para o
exercício da profissão. São novos desafios postos ao Serviço Social, como é o caso da
assessoria., prática que até então pertencia a outras Areas.
Ao longo dos anos, algumas organizações passam a mencionar que estão valorizando
cada vez mais o seu potencial humano, pois os problemas sociais e psicológicos interferem
diretamente no bem-estar físico e social do empregado, conseqüentemente, no desempenho
profissional e na produtividade. É neste contexto que o Serviço Social é chamado para atuar.
inserido na área de recursos humanos, intervindo nas relações entre o empregado e a empresa,
contribuindo indiretamente para que os resultados desejados sejam atingidos.
Desta forma, o estudo busca apresentar as dificuldades sociais, psicológicas, económicas
e culturais que urn trabalhador enfrenta nessa etapa da vida, demonstrando como os
transtornos, medos, conflitos e inseguranças interferem no ambiente familiar e social.
Procura-se evidenciar como a aposentadoria obriga as pessoas a encarar essa nova realidade e
a reformular o seu projeto de vida. Ressalta-se também a importância do programa junto aos

2

grupos de aposentados, que proporcionam um espaço de socialização e de estimulo aos
mesmos para que possam resgatar a auto-estima, proporcionando uma ocupação

e

possivelmente uma reintegração ao mercado de trabalho.
O presente trabalho de conclusão de curso, tem como objetivo apresentar

o

desenvolvimento do Programa de Apoio e Preparação para a Aposentadoria desenvolvido na
Epagri. Bem como, descrever a pesquisa realizada com os aposentados, os resultados
quantitativos e qualitativos desta pesquisa e a efetivação da ação planejada, ou seja, a
formação do grupo de aposentados da Epagri.
O objetivo principal da realização dessa pesquisa foi verificar o interesse dos
aposentados no programa de preparação e reflexão para a aposentadoria, bem como, a sua
vontade de participar no processo de implantação.
No contexto desse programa, a proposta de trabalho do Serviço Social é prestar
assessoria ao grupo de aposentados, auxiliando-os e orientando-os na implantação e
implementação dos projetos pessoais e profissionais no contexto organizacional da EPAGRI.
nesse sentido que se enfatiza a atuação do assistente social enquanto assessor do grupo
infirmal de aposentados da EPAGRI. Descrevem-se os novos desafios dos profissionais de
Serviço Social frente As novas demandas que fazem parte do atual processo de trabalho do
assistente social.
Sintetizar em alguns parágrafos introdutórios, o esforço, complexidade e abrangência do
conteúdo que envolve as questões abordadas neste trabalho é uma tarefa imensa. Neste
momento, passam-se, apenas, pinceladas sobre os assuntos. Foi preciso, para melhor
compreender essas questões, revisitar os referenciais teóricos sobre a aposentadoria e os
documentos organizacionais, bem como analisar e interpretar os dados da pesquisa realizada
com os aposentados. Além disso, foram pesquisadas e discutidas as novas demandas que estão
sendo incorporadas pelo Serviço Social.
0 limite deste trabalho está justamente no fato de que o estudo, a reflexão e o processo
de uma caminhada, apenas se iniciaram. No entanto, tenho consciência dos meus limites e das
circunstâncias de minha vida que este trabalho foi realizado, mas ele faz parte do significado e
do meu momento de vida e, dele extraio grandes e profundas lições de aprendizado e de vida.
Assim esse trabalho de conclusão de curso está estruturado em seis partes, a partir da
introdução.
Inicialmente apresenta-se uma breve introdução do trabalho. O segundo capitulo
consiste no resgate histórico da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural —
EPAGRI. Começa com uma breve descrição da extensão rural no Brasil e em Santa Catarina,
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caracterizando as empresas que se incorporaram formando a EPAGRI. Apresentam-se,
também, as causas e conseqüências da rust-to das empresas e a contextualização da EPAGRI
na atualidade.
O capitulo seguinte evidencia a inserção da Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina - EPAGRI, os recursos humanos e a CASACARESC. O
quarto capitulo retrata o Serviço Social nas organizações, dando ênfase ao trabalho realizado
em uma empresa estatal, a EPAGRI. Apontam-se também, neste capitulo alguns programas
desenvolvidos pelo Serviço Social.
No quinto capitulo, buscou-se contextualizar a aposentadoria. Inicia-se com o histórico
da previdência social e da previdência complementar, fazendo uma análise dos program's

destinados A aposentadoria, da situação dos aposentados e da terceira idade. Apresenta-se
então o objeto de estudo empírico deste trabalho, - o Programa de Apoio e Preparação para a
Aposentadoria, descrevendo o motivo que fundamentou a implantação do programa. Ainda
neste capitulo, expõem-se os fundamentos teóricos

e metodológicos utilizados no

desenvolvimento do programa, além da pesquisa realizada com os aposentados. Apresentamse a análise e a interpretação dos dados obtidos através do questionário. Para finalizar, é feita
uma exposição dos resultados da pesquisa, seguida da descrição da ação planejada (neste
caso, a formação do grupo de aposentados da EPAGRI) e da apresentação da proposta de
trabalho do Serviço Social.
Encerra-se o trabalho com as considerações finais, em que se faz uma análise do
contexto geral do trabalho e da ação desenvolvida com os aposentados. A seguir, apresentamse as referencias bibliográficas e os anexos.

2 A EXTENSÃO RURAL NO BRASIL E EM SANTA CATARINA
A extensão rural iniciou-se no Brasil após a 2 ?--- Guerra Mundial, como forma de
concessão das elites agrária e industrial, com forte apoio governamental e em parceria com o
governo americano. O objetivo da extensão rural era implantar o capitalismo no campo, de
maneira que se garantisse a industrialização no pais. A extensão rural concretizou-se
oficialmente após o Brasil ter firmado um convênio com os Estados Unidos.
Apesar do programa de extensão rural no pais ter contado com uma intervenção
fortíssima e decisiva do Estado, não deveria assumir a condição de uma empresa estatal.
Com relação a Santa Catarina, a imigração e a colonização colaboraram para que o
estado fosse constituído por um dos maiores contingentes de pequenas e médias propriedades.
Em função dessa característica, a agricultura possui um baixo nível de mecanização e
aplicação de tecnologias chamadas modernas. A produção está voltada mais para a
subsistência e para o abastecimento do mercado urbano regional ou para o tbrnecimento, em
baixa escala, de matéria-prima para a agroindústria que, por sua vez, é quem determina o
prego dos produtos.
No entanto, o agricultor sempre encontrou dificuldades para ter acesso As informações
voltadas para a Area agrícola devido, principalmente, ao seu baixo nível de escolaridade.
Enfrenta dificuldades também para conseguir financiar melhorias, incorporando a tecnologia
produção, pois os lucros são pequenos e não hã interesse em parcerias com médias e grandes
empresas Em alguns casos, o agricultor, ao contratar um financiamento, percebe que os juros
altos dificultam o acesso ao empréstimo.
dentro deste contexto que o governo passa a ampliar as pesquisas e a assistência aos
agricultores.
A base da extensão rural foi estabelecida no fmal da década de 1940, com a criação da
Associação de Crédito e Assistência Rural de Minas Gerais (ACAR — MG).
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A ACAR — MG foi patrocinada pelas Fundações Ford e Rockfeller, através da American
International Association — AJA — e do Escritório Técnico Agricola — ETA, em parceria com
o governo federal, a Confederação Rural Brasileira e o Banco do Brasil S. A.
Algum tempo depois, nos anos de 1954-1955, é criada a ANCAR, com atuação nos
estados do Piaui, Ceara, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e
Bahia, bem como a ANCAR — RG, no Rio Grande do Sul.
Em 1956, é fundada a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural — ABCAR,
cujo objetivo era centralizar e coordenar as ações de extensão rural no pais. Neste ano surge
também a ACARPA, do Paraná.
Foi no ano de 1956 que se iniciou a extensão rural em Santa Catarina, através da criação
do primeiro escritório de assistência técnica e extensão rural, denominado Eta-Projeto 17.
Instala-se em fevereiro, por meio de um convênio assinado entre o Governo do Estado e o
Escritório Técnico de Agricultura, dentro do programa de cooperação Brasil — Estados
Unidos, urn escritório central. Pouco tempo depois, instala-se no município de São José,
cidade escolhida como piloto, a primeira equipe técnica composta por um engenheiro

agrônomo e dois extensionistas.
O financiamento norte-americano é encerrado alguns anos mais tarde, em 1969,
terminando então a participação da American International Association — AIA — e do
Escritório Técnico de Agricultura — ETA.

2.1 As Empresas que antecederam a EPAGR1
As empresas que fizeram parte da fusão e originaram a Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural — EPAGRI foram quatro empresas estatais:
•

EMPASC - Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária.,

•

ACARESC - Associação de Crédito e Assistência Rural do Estado de Santa
Catarina;

•

ACARPESC - Associação de Crédito e Assistência Rural e da Pesca do
Estado de Santa Catarina;

•

LASC - Instituto de Apicultura de Santa Catarina.

Com a criação destas instituições, o governo do estado de Santa Catarina passa a
valorizar mais o setor rural. Os serviços de pesquisa, extensão rural e assistência técnica são
desenvolvidos em parceria com a comunidade organizada, o que propiciou o surgimento de
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cooperativas, sindicatos, agroindústrias e outras organizações dessa natureza que ainda hoje
contribuem para o desenvolvimento do setor rural do estado.
Para entender melhor este processo, é fundamental descrever brevemente a origem
destas instituições.

2.1.1 EMPASC — Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuá ria S.A.

No ano de 1975 foi criada a Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária —EMPASC,
ampliando-se as ações e pesquisas do governo de acordo com o modelo do sistema nacional
de pesquisa agropecuária traçado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária —
EIVIBRAPA.
A EMPASC foi criada em 30 de abril de 1975 pela Lei Estadual n°5.089/75, com sede e
foro em Florianópolis e com a finalidade de executar a política de implantação e
desenvolvimento do Sistema Estadual de Pesquisa Agropecuária. Pelo Decreto n° 1217/75 de
27.10.75, a Assembléia Geral de Constituição da EMPASC aprovou seus Estatutos Sociais e
os nomes dos componentes da primeira Diretoria e do Conselho Fiscal (SANTOS, 2001).
A EMPASC era uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado
vinculada à Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento. Foi constituída sob a forma
de sociedade por ações, sendo seus principais acionistas o governo do estado (60% do capital)
e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária — EMBRAPA (40% do capital).
De acordo com o regimento interno da EMPASC, os seus objetivos eram:
1 — Planejar, orientar e promover a execução de atividades de pesquisa agropecuária,
visando produzir conhecimentos e tecnologias de interesse da agricultura catarinense.
II — Executar a coordenação técnica de programas e projetos de pesquisa agropecuária
cuja execução envolve a atuação técnico-cientifica, evitando duplicações desnecessárias de
atividades e fragmentação de recursos humanos, técnicos e financeiros.
Ill — Executar, diretamente ou por intermédio de outras entidades, atividades auxiliares
ou complementares, destinadas a melhorar o aproveitamento dos resultados da pesquisa
(SANTOS, 2001).
A EMPASC foi extinta em 1991. Nesse momento, as bases fisicas da empresa
consistiam em uma sede em Florianópolis, um centro de pesquisa para pequenos produtores
em Chapecó, e nove estações experimentais (Caçador, Videira, Lages, Campos Novos,
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Ituporanga, Itajai, Urussanga, Sao Joaquim e a Estação Experimental do Planalto Norte, em
Canoinhas).
A EMPASC operava uma rede de 25 Estações Meteorológicas distribuídas em todo
estado e desenvolvia atividades através dos Laboratórios Associados de Sensoriamento
Remoto de Santa Catarina, localizados em Fraiburgo e São Joaquim. No final de 1990, a
EMPASC contava com uma rede de pesquisa composta por 20 programas, os quais se
desdobravam em 223 projetos e 483 experimentos.
No momento em que a empresa foi incorporada à EPAGRI, eram mantidas publicações
seriadas (Boletim Técnico, Sistemas de Produção, Relatórios Anuais, Documentos, Indicação
de Pesquisa), editava-se a Revista Agropecufiria Catarinense e publicavam-se livros e anais de
congressos e outros eventos.

2.1.2 ACARESC

Associação de Credito e Extensão Rural de Santa Catarina

Em 1957, um ano depois de instalado, o primeiro escritório de assistência técnica e
extensão rural em Santa Catarina transformou-se na Associação de Crédito e Assistência
Rural do Estado de Santa Catarina - ACARESC. A ACARESC foi fundada em 21 de junho de
1957, constituindo-se em uma associação de direito privado sem fins lucrativos com o
objetivo de promover a execução da Extensão Rural em Santa Catarina sob a coordenação da
ABCAR.
Até o ano de 1974, estava sob a coordenação da ABCAR e, em 1975, passou a atuar sob
a coordenação da Empresa Brasileira de Assistência Técnica

e Extensão Rural —

EMBRATER. A ACARESC adotou, a partir daquele ano, a denominação EMATER
SC/ACARESC.
A ACARESC era uma sociedade civil sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade
pública pelo Decreto Federal no 50.622 de 18.05.61 e pela Lei Estadual n° 2.977 de 23.12.61,
com sede e foro na cidade de Florianópolis, sendo vinculada A. Secretaria da Agricultura, do
Abastecimento e da Irrigação do governo do estado de Santa Catarina. Seu objetivo era:
Contribuir para a aceleração do desenvolvimento do meio rural
catarinense mediante a execução de um programa de assistência
técnica, económica e social, baseado em métodos educativos que
visam a elevação da produtividade do trabalho das famílias rurais (...)
com uma estratégia de ação baseada em métodos de Extensão Rural
articulada ao Crédito Educativo (SANTOS, 2001, p. 91).
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0 sucesso alcançado pela ACARESC foi marcante, principalmente no período
correspondente A fase tecnocratico-desenvolvimentista, entre os anos de 1948 e 1969. A
eficácia e eficiência conquistadas deveram-se ao fato da instituição possuir um estreito
vinculo com a agroindústria e as praticas corporativas, além de relativa autonomia em relação
às políticas clientelistas tradicionais, o que lhe permitiu a montagem de uma estrutura
organizacional competente, apesar de autoritária.
A ACARESC contava com 17 escritórios regionais e os escritórios locais estavam
presentes em 199 dos 217 municípios do Estado. A extensão rural dispunha de 8 centros de
treinamento instalados em regiões estratégicas do ponto-de-vista da produção agropecuária:
tais centros objetivavam a formação de recursos humanos e o aperfeiçoamento de técnicos.
agricultores, donas-de-casa e jovens.

2.1.3 ACARPESC - Associação de Crédito e Assistência Rural e da Pesca do Estado de
Santa Catarina

A Associação de Crédito e Assistência Rural e da Pesca do Estado de Santa Catarina ACARPESC foi fundada em 06 de dezembro de 1968 e extinta em 1990.
De acordo com o seu estatuto a ACARPESC era uma organização considerada,
Sociedade civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado,
reconhecida de utilidade pública federal pelo decreto lei 87.741, vinculada
Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, cabendo-lhe a promo0o e
desenvolvimento de programas educacionais de fomento à pesca, de crédito ao
pescador de extensão pesqueira e de atividades de piscicultura em água salgada e
doce (MENEGASSO, 1989, p. 116).

A ACARPESC foi criada com o objetivo de oferecer crédito e assistência técnica aos
pescadores e piscicultores dos rios e das Aguas marinhas do estado.
Para atingir os objetivos a ACARPESC instalou no ano de 1968, os escritórios de
atendimento nos municípios de Florianópolis, São Francisco do Sul, Itajai e Laguna. Em
1969, outros escritórios são instalados nos municípios de Guaruva, Penha, Porto Belo,
Governador Celso Ramos, Palhoça e Imarui, além dos escritórios regionais de Laguna, hajai e
Igara. Portanto, as estruturas físicas - escritórios locais -, situavam-se apenas em municípios
do litoral catarinense. A ACARPESC possuía um Escritório Central em Florianópolis,
Escritórios Regionais localizados nos municípios Sedes das Micro-Regiões do estado e uma
Estação de Piscicultura.
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2.1.4 IASC

-

Instituto de Apicultura de Santa Catarina

Em 1979, é fundado o Instituto de Apicultura de Santa Catarina - IASC, reforçando o
trabalho que vinha sendo feito com os apicultores desde 1952.
Cabe destacar que a apicultura foi uma atividade que se desenvolveu em Santa Catarina
desde a chegada dos imigrantes europeus, que buscavam um edulcorante que substituísse o
açúcar. Apesar das condições climáticas

e topográficas

serem propicias para o

desenvolvimento da apicultura, havia o problema da tecnologia disponível ser muito
rudimentar. A partir de 1951, a secretaria de agricultura implantou em Florianópolis, na
Fazenda Assis Brasil, o Serviço de Apicultura, sob a coordenação da Diretoria de Produção
Animal (SANTOS, 2001).
Em 1953, o serviço é substituído pelo Projeto de Apicultura, cuja fmalidade era dar
assistência ao agricultor desejoso de melhorar a sua criação de abelhas, iniciando um novo
período para o desenvolvimento da apicultura catarinense.
Alguns anos mais tarde, em 1961, o Projeto de Apicultura deixa de realizar suas
atividades na Fazenda Assis Brasil, local que havia sediado os serviços por dez anos. A
Apicultura 6 transferida para o Bairro Saco Grande, local em que foi criada a "Cidade das
Abelhas".

Apesar de ter conseguido um lugar especifico para atuar, o IASC não possuía
empregados nas demais cidades do estado, o que não impedia a realização de serviços em
outros municipios. Para coordenar o trabalho no interior, eram utilizados os escritórios locais
da ACARESC e as associações dos apicultores ajudavam a identificar as demandas.
Destaca-se que o trabalho desenvolvido era prestigiado por todos em decorrência dos
avanços obtidos como: a publicação de folhetos e folders corn informações técnicas para
apicultores, que deu origem ao livro "Nova Apicultura", editado em 1974.

3 A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA

CATARINA - EPAGRI

As razões que levaram à incorporação das empresas sal) analisadas sob diferentes
ângulos, dependendo da visão dos atores envolvidos. No entanto, há quem considere que os
antecedentes do processo de fusão têm origem em 1983, quando a nova diretoria da
ACARESC entra em conflito com o Secretario da Agricultura, o futuro Governador
Kleiniibing. Este, por sua vez, exige das várias entidades componentes da Secretaria uma ação
mais comprometida com o processo eleitoral. Em 1989, Kleinilbing é eleito governador,
sendo que uma das suas intenções era extinguir a empresa, devido ao seu confronto corn a
direção.
Assim, o Governador eleito em 1989, inicia uma ampla reforma administrativa na area
agrícola, ocasionando a extinção e a fusão de varias empresas: a ACARESC, a ACARPESC, a
EMPASC e a IASC (SANTOS, 2001). E por essa razão que a fusão tem sido caracterizada
por muitos como um ato de "revanchismo politico" do Governador Kleinubing.
0 Plano de Modernização do governo justificava a fusão a partir dos seguintes
pressupostos:

•
A retirada gradativa do Estado das atividades que competem
basicamente à iniciativa privada;
0 enxugamento da estrutura, diminuindo o número dc organismos c
•
cargos de chefia;
•
O incentivo it municipalização dos serviços, dando apoio As
prefeituras para um desenvolvimento mais adequado e participativo do meio
rural;
•
A criação de Centros de Tecnologia Agricola — CFAs, que eram as
bases fisicas que desenvolveram a pesquisa agropecuária, a transferência de
tecnologias e o treinamento e atualização dos técnicos dos municípios de
sua abrangência (SANTOS, 2001, p. 58).
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Assim em 1991, o governo do estado decide mudar a estrutura do trabalho orientado ao
setor rural criando a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão da Tecnologia de Santa
Catarina - EPAGRI, que veio a incorporar a ACARESC, a EMATER, a ACARPESC, a
EMPASC e a IASC em uma futica organização.
Os atos constitutivos que precederam a criação da EPAGRI foram:
I Lei 8.245, art. 99, inciso VIII— Tram da fusão ou incorporação da EMPASC e
EMATER-SC originando uma Sociedade de Economia Mista, de 08\04\1991.
2 Decreto Estadual n° 1.080. de 20/11/1991 — Dispõe sobre a constituição da
EPAGRI.
3 Fases da incorporação das sociedades civis e empresas que resultaram na
EPAGRI:
3.1 Ata da Reunido Extraordinária da Junta Governativa da ACARPESC.
realizada em 26/09/1991, que autorizou a incorporação da ACARPESC
pela ACARESC.
3.2 Ata da 2a Reunião Extraordinária da Junta Administrativa da ACARESC,
realizada em 26\09\1991, que incorporou a ACARPESC à ACARESC.
3.3 Ata da 3 Reunião Extraordinária do Conselho Técnico Administrativo da
EMATER, realizada em 20/11/1991, que autorizou a incorporação da
EMATER pela EMPASC S.A.
3.4 Ata da 29' Assembléia Extraordinária da EMPASC S.A., realizada em
20/11/1991, que incorporou a EMATER à EMPASC S.A., autorizou a
mudança da denominação social para EPAGRI e a reformulação do
Estatuto Social (Estatuto Social, TITULO I - 1993, p. 03).
A nova instituição adota, em 1995, a denominação que prevalece até hoje.
transformando-se em Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina
- EPAGRI, que orienta as suns ações no sentido do uso sustentável dos recursos naturais, da
agricultura competitiva e da qualidade de vida no setor rural.
A EPAGRI foi criada com o intuito de satisfazer as necessidades do pequeno agricultor.
A empresa tem abrangência estadual, embora seja reconhecida em nível nacional e
internacional, e visa o desenvolvimento da aqiiicultura e da agricultura catarinense.
A Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. —
EPAGRI é uma sociedade de economia mista, com personalidade jurídica de direito privado,
sob a forma de sociedade por ações, constituída nos termos do artigo 99 da Lei Estadual n°
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8.245, de 18 de abril de 1991, em decorrência da transformação da natureza jurídica da
Empresa de Pesquisa Agropecuária S.A. — EMPASC, após ter incorporado a Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural de Santa Catarina — EMATER/SC, sendo a universal
sucessora de ambas, vinculada it Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento de
Santa Catarina e regida pela Lei n° 6.404 de 15/12/76 e por seu estatuto (ESTATUTO
SOCIAL DA EPAGRI, 1993, Art. 1').
A sede da EPAGRI está situada em Florianópolis, no bairro Itacorubi, e pode criar e
extinguir unidades descentralizadas, escritórios e representações em qualquer ponto do
território estadual. As atividades administrativas são concentradas na sede, onde são
coordenados os projetos e programas das catorze regionais que existem no estado.
A estrutura organizacional da sede ad:ministrativa é constituída por:
•

Assembléia Geral;

•

Conselho Fiscal;

•

Conselho de administração;

•

Diretoria Executiva;

•

Presidência;

•

Assessoria Jurídica;

•

Assessoria de Imprensa;

•

Assessoria Interna;

•

Gabinete da Presidência;

•

Gerência de Planejamento;

•

Gerência Técnica;

•

Gerência de Administração e Finanças;

•

Gerência de Marketing e Comunicação;

•

Gerência de Recursos Humanos.

A EPAGRI é dirigida pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e da Agricultura, sendo
instrumento de execução das políticas emanadas do governo estadual, amparada nas políticas
federais e sob pressão das demandas municipais. A empresa desenvolve programas, projetos e
serviços em diversas áreas, com base nas ações recomendadas por um planejamento
estratégico que visa o desenvolvimento da agricultura e do agricultor catarinense.
A empresa também desenvolve propostas de incentivo à agroecologia como uma
alternativa viável para pequenas propriedades, caracterizada pela harmonização das atividades
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produtivas com o meio ambiente através da diversidade de espécies, da proteção permanente
do solo e da reciclagem de nutrientes.
Dessa forma, a organização tem os seguintes objetivos e diretrizes:
Objetivos:
•

Promover a prevenção, recuperação, conservação e utilização sustentável
dos recursos naturais;

•

Buscar a competitividade da agricultura catarinense frente a mercados
globalizados, adequando os produtos As exigências dos consumidores;

•

Promover a melhoria da qualidade de vida no meio rural e pesqueiro.

•

Contribuir para o processo de organização dos produtores, da produção e

Diretrizes:

da comercialização;
•

Desenvolver inovações nas cadeias produtivas visando agregação de
valor aos produtos e gerando oportunidades de ocupação da mão-de-obra
no meio rural;

•

Participar da formulação de políticas agrícolas, agrárias, pesqueiras e de
ciência e tecnologia que atendam As necessidades da sociedade
catarinense e que sejam compatíveis com a agricultura familiar e as
comunidades de pescadores artesanais;

•

Desenvolver ações diferenciadas para a promoção do desenvolvimento de
produtores rurais e pescadores artesanais não atendidos por outras
instituições, tampouco pelo complexo industrial;

•

Assessorar e capacitar as lideranças rurais, os membros dos conselhos
municipais de desenvolvimento rural e os agentes de extensão para
execução de silas atividades;

•

Profissionalizar agricultores e contribuir na educação informal da família
rural;

•

Identificar e desenvolver sistemas produtivos que visem a redução das
desigualdades sociais e econômicas no meio rural, a elevação da renda
dos produtores e das condições de vida e a redução do êxodo rural;

•

Gerar e transferir tecnologias voltadas ao desenvolvimento sustentável;
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▪ Gerar e adequar tecnologias para a conversão e reconversão dos sistemas
produtivos não-competitivos visando, em especial, nichos de mercado de
alto valor agregado;
•

Democratizar o acesso As informações, dados, tecnologias, produtos e
serviços ofertados pela EPAGR1.

Dentre as atividades que a Empresa desenvolve, cabe citar alguns dos serviços prestados
pela empresa:
•

Produção de videos a partir de conteúdos técnicos e científicos, voltados para
diferentes tipos de usuários, como por exemplo escolas, cooperativas,
universidades, colégios agrícolas e outras instituições de caráter cultural,
cientifico e educacional;

▪ Produção de vinho na Estação Experimental de Videira;
•

Publicações como livros, boletins técnicos, documentos e a revista
Agropecuária Catarinense, lançada em 15 de março de 1988, com edição

trimestral;
•

Disponibilizaçã'o de dados meteorológicos de urna rede de estações
meteorológicas, banco de dados e, em ações conjuntas com outras
instituições, dados e previsões meteorológicas, monitoramento geral da
atmosfera, estações de avisos fitossanitários, canas climáticas básicas
mensais e dados para estabelecimentos de zoneamento agroclimatico — com
o objetivo de dar suporte à pesquisa agropecuária e a outras atividades

socioeconômicas desenvolvidas em Santa Catarina;
•

Análises laboratoriais de biotecnologia, fitossanidade, sanidade animal.

nutrição animal, análise de solo, entre outros, com o intuito de atender
pesquisa e prestar serviços a todos aqueles envolvidos com o setor
agropecuário;
•

Serviços relacionados

a

produção de mel, tais como pesquisa apícola

aplicada, assistência técnica

e

difusão

de tecnologia, cursos de

profissionalização de apicultores, cursos sobre produtos das abelhas, analise
e controle da qualidade dos produtos das abelhas, produção de abelhas

rainhas selecionadas, produção de material didático apícola.
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acompanhamento a grupos de visitação organizados e supervisão de
estagiários;
•

Cursos profissionalizantes para agricultores, pescadores e suas famílias, nas
tecnologias geradas e/ou adaptadas para a agropecuária, a pesca e as
atividades gerenciais, visando tomar suas atividades mais produtivas

e

rentáveis;
•

Venda, implantação e manutenção de um software de contabilidade da
propriedade rural, o CONTAGRI, que permite, de forma simples e rápida,
apuração dos resultados econômicos da propriedade e das atividades nela
desenvolvidas (SANTOS, 2001).

Em 1994, a Empresa iniciou um processo de planejamento estratégico com o objetivo de
preparar-se para operar num ambiente como o atual, caracterizado pelas rápidas e continuas
mudanças. Finalizado em 1998, o planejamento estratégico estabelece a missão da empresa do
seguinte modo: "Conhecimento, tecnologia e extensão para o desenvolvimento sustentável do
meio rural em beneficio da sociedade" (SANTOS, 2001).
Atualmente, a EPAGR1 presta serviço A comunidade catarinense por meio de uma
Administração Estadual localizada em Florianópolis e 14 Gerências Regionais, 5 Gerências
Estaduais e 242 Escritórios Municipais.
As Gerências Regionais estão localizadas nos seguintes municípios: Sao Miguel do
Oeste, Chapec6, Videira, Campos Novos, Caçador, Lages, Rio do Sul, Canoinhas, Joinville,
Itajai, Florianópolis, Tubarão, Uru.ssanga e Videira.
As Estações Experimentais situam-se em dez municípios do Estado: Chapeeó, Itajai,
Lages, Caçador, Videira, Campos Novos, Canoinhas, Urussanga, Ituporanga e São Joaquim.
Possui ainda 11 Centros de Treinamento: São Miguel do Oeste, Chapecó, Videira, Campos
Novos, Concórdia, São Joaquim, Canoinhas, Florianópolis, Itajai, Araranguá e Agronômica.
A Empresa ainda conta com um Centro de Referencia e Extensão Apícola, localizado em
Florianópolis.
No regimento interno da Empresa há um inciso que exige que se estabeleçam parcerias,
convênios e integração com instituições nacionais e internacionais, públicas, privadas e nãogovernamentais, visando o desenvolvimento de tecnologias e a prestação de serviços.
A empresa dispõe de uma politica de comunicação que atinge os mais diversos
segmentos sociais, já que seu trabalho é muito abrangente. É utilizado o marketing como
Ibrma de permitir a divulgação das informações sobre a empresa e a manutenção de um fluxo
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constante de informações sobre as reais necessidades do mercado e da sociedade. Também há
um contato direto com os usuários dos programas e serviços oferecidos, pelo fato de existirem
diversas regionais distribuídas por todo o estado.
O modelo de gestão da EPAGRI permite que os empregados tenham responsabilidade
na coordenação, planejamento

e controle do próprio trabalho, sendo a autoridade

descentralizada e exercida por equipes que trabalham em conjunto, em tomo de uma visão
comum. E um modelo participativo e facilitador da avaliação dos processos pelos clientes
internos e externos.
Ressalta-se que os projetos, atividades e ações desenvolvidos pela empresa são
desenvolvidos com a efetiva participação dos clientes, usuários e beneficiários, como por
exemplo os empreendimentos rurais e pesqueiros de base familiar e suas organizações
associativas e sindicais, tornando o processo decisório sensível aos seus interesses.

3.1 Os Recursos Humanos na EPAGRI
A necessidade de implantar o setor de Recursos Humanos na empresa partiu da premissa
de que a estrutura de RH é necessária, urna vez que auxilia no alcance da missão e dos
objetivos organizacionais estabelecidos.
A configuração particular do RH na EPAGFtl, especificamente destinada à pesquisa e
extensão rural, foi constituída ao longo da existência das empresas que a antecederam.
programa de capacitação dos recursos humanos, bem como suas áreas de formação
prioritárias, estavam em sintonia. Constatou-se, porém, na fase do planejamento estratégico.
que a preocupação básica das areas de formação enfatizava o aumento da produção e
produtividade fisica das culturas e criações, dando pouco espaço para as questões relativas
sustentabilidade ambiental e social (EPAGRI, 1997).
As ações estratégicas da area de RH foram delineadas de forma a garantir a adequação
do quadro funcional ao novo paradigma de desenvolvimento sustentável, uma vez que. é por
meio do crescimento e da realização das pessoas que ocorre a satisfação das necessidades da
empresa.
Uma das grandes preocupações clAs empresas nos anos 90 é redefinir as políticas de
Recursos Humanos, ampliando os programas de cunho social, que valorizem os funcionários,
propiciando uma maior satisfação em relação á. empresa e motivando-os a produzirem com
mais qualidade e eficiência.
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Atualmente, o corpo técnico da Gerência de Recursos Humanos compreende os
seguintes cargos: agente técnico de nível superior (I, 11. III, IV) e agente operacional
administrativo (1,11, III). Dessa forma, as funções dividem-se em:

NÚCLEO
ADMINISTRATIVO
APOIO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRAÇÃO
DE PESSOAL

DESENVOLVIMENTO
DE RECURSOS
HU MANOS
CERES

CASACARESC
SERVIÇO
SOCIAL

Figura 1: Organograma da Gerência dc RII
Fonte: EPAGRI, 2001

Com o propósito de atender aos projetos de cunho social, a EPAGRI contava no ano de
2001, corn 172 extensionistas, dentre os quais, 87 profissionais possuíam nível superior, nas
seguintes areas: Biologia, Ciências Domésticas, Ciências Sociais, Economia Doméstica,
Enfermagem, Nutrição, Farmácia e Serviço Social.
0 trabalho realizado por estes profissionais consiste em desenvolver programas voltados
família do agricultor rural, prestando assistência e orientação nas areas da saúde,
saneamento, nutrição, educação e conhecimentos ambientais de modo a incrementar a
qualidade de vida dos trabalhadores rurais e de seus dependentes. No que se refere
especificamente à atuação do assistente social na EPAGRI, este, consolida um atendimento
voltado para o bem-estar fisico, emocional, psicológico e social do empregado e de seu
familiar.
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3.2 A CASACARESC

A CASACARESC compreende a Area de beneficios, envolvendo o bem-estar social,
fisico e psicológico dos empregados da EPAGRI. No seu âmbito são desenvolvidos
programas que atendam essas necessidades.

A Caixa Assistencial e Beneficente do Empregados da EPAGR1 — CASACARESC,
fundada aos 30 dias do mas julho de 1970, é uma sociedade civil que congrega os
empregados da EPAGRI e se destina a assegurar o bem-estar social, pelos
programas de saúde — PASA e programa de mutuo denominado PAFI
(CASACARESC, 1999).

Os fundos revertidos para a CASACARESC são constituídos pela contribuição mensal
de seus empregados e da Empresa.
A CASACARESC é constituída pelos seguintes programas e fundos, corn adesão
optativa: PASA (Programa de Assistência à Saúde), PAFI (Programa de Assistência
Financeira) e FAME (Fundo de Auxílio Médico/Hospitalar).

"O PASA é um programa de assistência A. saúde, instituído através do convênio entre a
EPAGRI e a CASACARESC" (REGULAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA

SAÚDE, art. 1 0).
Os associados titulares deste programa são os empregados e os aposentados com suas
contribuições em dia. Como dependentes, são considerados o cônjuge, o companheiro, os
filhos solteiros até 21 anos de idade (ou 24 anos de idade, quando cursam graduação); os
filhos solteiros inválidos maiores de 21 anos, os enteados e menores sob sua guarda e corn Os
mesmos direitos dos filhos, o pai ou a mãe do empregado solteiro, desquitado ou divorciado e
que não tenha outros dependentes. Também hã. os dependentes especiais, no caso, pais, sogros

e filhos solteiros (REGULAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, art.
Para implementação dos beneficios é firmado um convênio entre a CASACARESC e
entidades privadas de assistência: UNIMED, UNIODONTO e outras (REGULAMENTO DO
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, art. 8').
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O PAFI - Programa de Auxilio Financeiro é um programa mantido pela contribuição
exclusiva dos associados na razão de 2% sobre a remuneração, descontada em folha

(REGULAMENTO DO PROGRAMA DE AUXÍLIO FINANCEIRO, art. 1 0).
0 terceiro beneficio 6 o Fundo de Auxilio Médico/Hospitalar - FAMH, cujo objetivo 6
cobrir todas as despesas médico/hospitalares (internações hospitalares), que estão definidas no
Programa de Assistência à Saúde — PASA e tratamentos de quimioterapia e radioterapia

(REGULAMENTO DO FUNDO DE AUXÍLIO MÉDICO /HOSPITALAR, art. 1').
No próximo capitulo, apresenta-se o Serviço Social no contexto organizacional.

40 SERVIÇO SOCIAL NAS ORGANIZAÇÕES

As considerações e a contextualização até aqui apresentadas, sobre a organização
EPAGRI, tem sua pertinência com os propósitos do presente trabalho de conclusão de curso,
uma vez que, se pretende apresentar ações realizadas no cotidiano do profissional de Serviço
Social inserido naquele contexto, ao mesmo tempo em que, se discute os referenciais teóricos
que norteiam essas práticas nas chamadas organizações estatais.
No item que segue, passar-se-á a discutir o Serviço Social no contexto organizacional, e
ainda, comentam-se algumas ações desenvolvidas pelo Serviço Social na EPAGRI.

4.1 0 Serviço Social em ulna Organização Estatal
A atuação do assistente social em órgãos públicos sempre esteve ligada ao planejamento
e à execução dos serviços sociais. Sua ação está direcionada à mediação das relações entre a

organização e o usuário, "entre os serviços prestados e a solicitação destes serviços pelos
interessados" (SILVA, 2000, p. 122), além de prestar informação sobre os direitos e
beneficios e sobre os meios de garanti-los. Outrossim, sua ação também visa assessorar Os
administradores, de modo a viabilizar programas sociais que contemplem todos os
empregados da organização.
Porém, as alterações societárias na area económica, politica e social implicam novas

demandas para o exercício da profissão. A política do neoliberalismo coloca para o Serviço
Social novos desafios e o profissional começa a rever o conservadorismo presente nas décadas
de 70 e 80, tendo como conseqüência uma reflexão sobre a sua prática.
Em relação a essas mudanças postas para a profissão, cabe ressaltar que:
a capacitação teórico-metodológica e histórica é que permite uma apreensAo do
processo social como totalidade, reprodu zi ndo o movimento do real em suas
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manifestações universais, particulares e singulares, em seus componentes de
objetividade e subjetividade, em suas dimensões econômicas, politicas, éticas,
ideológicas e culturais, fundamentado em categorias que emanam da adoção de
uma teoria social critica (ABESS, 1996, p. 152).

Analisando o papel do Serviço Social nas organizações estatais, percebe-se que novos
desafios estão sendo discutidos no Ambito da profissão em decorrência dessas alterações que
envolvem o contexto social.
As areas de atuação do assistente social seja nas Areas públicas ou privadas, abrangem
demandas novas, como a assessoria gerencial, a qualidade total, as parcerias e a gestão de
serviços sociais. "t exatamente o domínio dessas novas mediações que hoje se coloca como
requisito indispensável à qualificação do profissional de serviço social" (ABESS/CEDEPSS,
1996, p. 161). Esses novos perfis do fazer profissional requerem mudanças na intervenção
profissional, o que não significa que tenham substituído as demandas tradicionais.
Sobre as novas tendências postas ao Serviço Social, em especial a intervenção do
assistente social em uma organização pública, Mayer (2000) afirma que:
Dentro da instituição enquanto organização pública, o principal desafio do Serviço
Social é tecer as parcerias, bem como se inserir junto aos serviços de recursos
humanos, extrapolando a área de concessão de beneficios, a fim de intervir junto is
relações de trabalho e conseqüentemente na qualificação profissional (MAYER,
(2000, p. 46-47).

Os assistentes sociais yam ampliando os seus espaços de trabalho, como é o caso da
assessoria, em que o profissional faz o diagnostico da realidade do município em que está
inserido, para poder avaliar como será o orçamento público. Faz-se necessária, também, a
construção de "alianças táticas" com os atores envolvidos na execução do seu planejamento.

Também faz parte do desa fio profissional a sua inserção na Area de recursos humanos,
principalmente na Area de beneficios ou relações de trabalho e qualificação profissional
(MENEGASSO, 1999).
Com relação a estas transformações no mercado de trabalho do assistente social e, ern
especial, com a sua implantação na política de RH, Dourado (199?) destaca que:
A demanda empresarial para o Serviço Social é de buscar a colaboração das
equipes de trabalho para o atingimento das metas de produção (...). O investimento
empresarial é todo no sentido de alcançar, por parte dos empregados, maior
produtividade e satisfação com o trabalho. Se antes o enfoque para o Serviço Social
esteve voltado para a concessão de beneficios e espaços para a participação dos
empregados que permitiam ao empresariado o abafamento dos conflitos, hoje a
demanda da empresa esta muito mais direcionada para o alcance de resultados que
respondam aos impactos do mundo globalizado (....). Ressalta-se, ainda., que as
mudanças estruturais que vêm ocorrendo estão trazendo, entre outros reflexos, a
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redução de níveis hierárquicos e a redução dos segmentos de execução das políticas
de RH, promovendo o processo de terceirização, inclusive do próprio Serviço
Social, enquanto executor das políticas de assistência e benefícios (p. 87).

Esses novos caminhos que es/do se abrindo para o processo de trabalho do assistente
social requerem alterações, também, na forma como ele conduz o seu projeto profissional, já
que as demandas ultrapassam o papel que anteriormente the cabia e que se restringia à função
de executor de políticas sociais. Para que este profissional possa manter-se no mercado de
trabalho, é essencial que ele tenha uma consciência critica da realidade em que está atuando,
aprimorando constantemente o seu referencial teórico e metodológico.

4.2 0 Serviço Social na Organização EPAGRI

Em dezembro de 1995, a Federação dos Empregados Associados da EPAGR1— PAPER
encaminhou A EPAGRI (e esta, por sua vez, encaminhou ao setor de Recursos Humanos) uma
proposta de implantação do Serviço Social na empresa. A justificativa era valorizar os
recursos humanos da empresa, promovendo o bem-estar fisico, emocional e social dos seus
empregados. Nesse sentido, a FAPER propõe os seguintes objetivos:
•
•

Promover o bem-estar fisico, emocional e social dos seus empregados;
Implantar e proporcionar a Assistência Social aos seus empregados;

•

Viabilizar a ação profissional e pessoal na empresa;

•

Contribuir para o desenvolvimento do Programa Saúde Preventiva;

•

Favorecer a integração de seus empregados (EPAGR1, 1995).

Em dezembro de 1996, a Gerência de Recursos Humanos solicitou uma assistente social
para a empresa, percebendo a necessidade de haver um profissional dessa área que
desenvolvesse programas e atividades voltados para o bem-estar fisico, emocional e social de
seus empregados. Um ano mais tarde, em 1997, o Serviço Social foi implantado e efetivado
na organização. Para dar inicio ao processo de trabalho, o assistente social elaborou um piano
de ação, baseado nos dados coletados junto aos empregados, as chefias e as outras
organizações em que o Serviço Social atua para compreender melhor o trabalho desenvolvido
pelo Serviço Social no contexto organizacional.
Ficou muito clara a necessidade de uma atuação mais humanizadora com relação aos
problemas de saúde enfrentados pelos empregados e familiares, As necessidades de prevenção
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e informação a respeito de diversas doenças como a dependência química,, entre outras e A
preparação para a aposentadoria
Nestes cinco anos de existência, o Serviço Social conseguiu conquistar tanto o seu
espaço na empresa, sendo valorizado e respeitado pelo empregados, quanto os meios e
instrumentos para o desenvolvimento de seu trabalho.
O trabalho do Serviço Social da EPAGR1 abrange todo o estado, de modo a estender as
suas ações a todos os sujeitos sociais pertinentes A empresa. Contudo, fica claro que o quadro
de profissionais de Serviço Social precisa ser ampliado, para que os programas e atividades
desenvolvidas junto aos empregados possam ser estendidos com mais eficiência e qualidade.
Dada essa necessidade, o setor de Serviço Social contará, a partir do corrente ano (2002), com
mais cinco assistentes sociais, sendo que um atuará junto A sede e quatro nas regionais do
estado.
Assim, o Serviço Social procura contribuir com o processo de reflexão e análise dos
problemas e dificuldades de ordem pessoal ou profissional dos empregados e familiares.
Visando viabilizar as expectativas dos empregados e da empresa, os assistente sociais
procedem encaminhamentos relativos As questões relacionadas a saúde e beneficios internos e
externos, promovem ações educativas através de palestras, cursos, treinamentos, campanhas
de prevenção de doenças e dependência química e colaboram no processo de preparação para
a aposentadoria.
Os programas e atividades desenvolvidos pelo Serviço Social visam, fundamentalmente,
atender as necessidades decorrentes da relação trabalho/trabalhador. Para tanto, o assistente
social dispõe da seguinte estrutura: duas salas, sendo que uma delas se destina ao atendimento
individual dos usuários, um carro e um motorista exclusivos para o setor, além do apoio
técnico e financeiro da empresa. Com relação ao ano de 2001, o corpo técnico em
Florianópolis, era composto por um assistente social, dois estagiários de Serviço Social e um
estagiário de Psicologia no primeiro semestre.
importante salientar a descrição que Iamamoto (1999) faz dos meios que o Serviço
Social utiliza para a realização do seu processo de trabalho:
o assistente social não detém todos os meios necessários para a efetivação de seu
trabalho: financeiros, técnicos e humanos, necessários ao exercício profissional
autônomo. Depende de recursos previstos nos programas e projetos da instituição
que o requisita e o contrata, por meio dos quais é exercido o trabalho especializado
(1A.IVIAMÓTO, 1999, P. 63).
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Ainda de acordo com lamamoto (1997, p. 43), "as bases teórico-metodológicas são
recursos essenciais que o assistente social aciona para exercer o seu trabalho".
O trabalho desenvolvido pelo assistente social consiste em buscar um conhecimento
mais amplo sobre as relações sociais existentes no contexto organizacional, para que as suas
atividades se desenvolvam de acordo com as demandas internas e externas, que interferem
gradativamente no relacionamento entre o empregado e a Empresa
Sob esta ótica, o objetivo do Serviço Social é contribuir no processo de reflexão e
análise dos problemas e dificuldades dos empregados e familiares, sejam eles de ordem
pessoal, profissional e/ou social (MACHADO, 1995).
De acordo com a proposta de implantação de Serviço Social na EPAGR1 (EPAGRI,
1995), 6 fundamental que se tenha uma preocupação com o trabalhador, que não vive somente
no contexto empresarial, mas que apresenta carências, anseios e necessidades, desde o nível
da subsistência econômica até o nível das reflexões sociais.
Nesse sentido, cabe ao assistente social mediar, no âmbito organizacional, as relações da
empresa com o trabalhador, "contribuir na gerência de novas parcerias entre o capital e o
trabalho (...), administração de beneficios sociais e na condução de novos métodos de
organização do trabalho" (NETTO, 1996, p. 123).
Conforme a afirmação de Menegasso (1999), o papel do assistente social na empresa
ser o mediador entre o trabalho e a vida privada do trabalhador, sendo que a atuação do
profissional está voltada para uma política de parceria entre o trabalhador e a empresa.
Para atender As necessidades da empresa e/ou do empregado, o Serviço Social na
EPAGRI direciona as suas atividades em quatro programas: atendimento individualizado,
saúde preventiva, dependência química e programa de apoio e preparação para a
aposentadoria.

4.2.1 0 Atendimento Individualizado

O atendimento individualizado procura abranger diversas demandas, como as questões
ligadas A saúde. A atuação do assistente social consiste em prestar assistência aos empregados
e/ou familiares que apresentem dificuldades referentes a problemas fisicos, psicológicos,
sociais, econômicos, estruturais e de relacionamento interpessoal.
Os procedimentos utilizados no atendimento do usuário na EPAGRI são: a entrevista
(individual/ ou com familiares), a visita domiciliar e hospitalar, a reunião com familiares e/ou
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chefias, e o devido registro do usuário, como também o encaminhamento para o atendimento
psicossocial. É importante salientar que na EPAGRI compreende-se a visita domiciliar como
"a realização do processo de entrevista e observação na residência dos sujeitos sociais, a qual
serve para conhecer os sujeitos sociais e a realidade social. 0 profissional faz a análise dos
sujeitos sociais, realizando

o diagnóstico

da realidade social

e

das situações

singulares/particulares, para então poder intervir". (MIOTO, 2000).
No que se refere a atuação do assistente social em organizações, Silva (2001) considera
que:
O Serviço Social como profissão situa-se no processo de reprodução das relações
sociais como mediador na relação Estado, instituição e usuário, desenvolvendo uma
ação sócio-educativa, distribuindo recursos materiais, atestando carências,
realizando triagens, possibilitando o acesso a serviços e beneficios sociais,
esclarecendo os usuários sobre seus direitos (SILVA, 2001, p. 120).

A prática do assistente social requer que ele elabore um planejamento estratégico "a
nível institucional e extra-institucional, abrindo espaços para diferentes formas de articulação:
através de reuniões conjuntas, de trabalho com redes, de manifestações conjuntas"
(FALEIROS, 1996, p. 15-16). É nesse sentido que o Serviço Social na EPAGRI atua, através
dos encaminhamentos de recursos internos e externos, de modo a buscar recursos materials e
humanos junto a outras instituições e facilitar os procedimentos em caso de internações e
exames de alto custo.
Entre outras atividades que o profissional desenvolve, também temos a supervisão de
estagio. Apesar do Serviço Social ter sido implantado em 1996 na EPAGRI, foi somente em
2001 que o setor contou com estagiários de Serviço Social, pois, até então, havia apenas urna
estagiária de psicologia. Vasconcelos (1998) enfatiza que, para que a política de estágio
alcance com sucesso os seus objetivos,

é necessário que o supervisor aproxime

substancialmente o estagiário da realidade, do objeto da ação profissional.
Essa aproximação entre o estagiário e a assistente social implica uma relação de troca de
conhecimentos teóricos, metodológicos e operacionais. Ambos precisam constantemente
atualizar-se e aperfeiçoar-se quanto as demandas existentes no contexto organizacional.

4.2.2 0 Programa de Sande Preventiva

Quanto ao programa de Saúde Preventiva, o objetivo é gerar a informação, identificando
as carências e as expectativas dos empregados. 0 desenvolvimento do Programa de Saúde
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Preventiva 6 definido a partir das seguintes metodologias: questionário, levantamento de

dados, palest/as, contato com profissionais de outras areas, reuniões, divulgações e contatos
com representantes regionais e chefias.
Para tanto, o processo de trabalho neste programa constitui-se na promoção de palestras
mensais e campanhas preventivas. Estes encontros contam com a participação

dos

empregados em reuniões onde podem opinar e decidir, junto com o setor, a respeito dos
palestrantes e (ins temáticas a serem abordadas. Os encontros são realizados na primeira sexta-

feira do mês, em horário de funcionamento da empresa, o que proporciona um momento de
descontração, lazer e informação para o empregado, além de melhorar o relacionamento entre
os colegas de trabalho. As metodologias de trabalho utilizadas no programa são as reuniões,
os contatos com profissionais de outras areas, contatos com representantes regionais e com
chefias, divulgação e questionários para avaliar a satisfação do usuário quanto ao programa.
A EPAGRI, em parceria com o SESI - Serviço Social da Indústria, iniciou no ano de

2001 o Programa de Ginastica na Empresa - PGE, com abrangência estadual. As atividades
são realizadas, diariamente, em cada setor da empresa, sendo que para cada setor 6 escolhido
um facilitador\empregado da Empresa para realizar junto com os empregados os exercícios
que são elaborados pelo SESI. As atividades da assistente social consistem em prestar
assessoria no desenvolvimento do programa, realizar reuniões freqüentes e elaborar pesquisas
para avaliar o grau de satisfação dos empregados.
O PGE 6 uma atividade fisica que se adapta as condições do local de trabalho. As
atividades têm a duração de quinze minutos aproximadamente. 0 programa estimula a pratica
de atividades diárias, prevenindo doenças relacionadas ao trabalho, como cardiopatias,
hipertensão arterial e osteoporose. A ginástica ativa a circulação sanguínea e a oxigenação
cerebral, melhorando a oxigenação dos músculos e tendões, diminuindo a fadiga muscular

localizada, o que contribui para a retomada da concentração necessária nas atividades do
trabalho e diminui os acidentes de trabalho.
Conforme Relatório do Programa de Ginástica na Empresa - CAT, 2001, outros
beneficios podem ser percebidos: a atividade favorece o contato social com os colegas,
proporcionando descontração e a integração, e reforça a auto-estima individual. Além disso ,
os empregados reconhecem a preocupação da empresa com relação ao seu bem-estar fisico,
social e psicológico.
Para o ano de 2002, o Serviço Social, juntamente com a CASACARESC, pretende

proporcionar aos empregados exames periódicos, além daqueles previstos no código
trabalhista, tais como: mamografia, tireóide (TSH), glicemia, próstata (PSA), entre outros.
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Dessa forma, a empresa estará auxiliando no processo de prevenção de problemas de saúde
como o cancer e a diabete, por exemplo.

4.2.3 0 Programa de Dependência Química

O Programa de Dependência Química tem por objetivo gerar condições de tratamento
para os empregados, familiares e dependentes visando promover ações educativas no sentido
de prevenir o uso de drogas. Neste programa o profissional de Serviço Social realiza
iniciahnente o atendimento psicossocial aos empregados e familiares com dependência
química, orientando-os e encaminhando-os para hospitais ou clinicas de tratamento. Os
usuários com dependência química têm direito na Epagri, a uma internação por ano. O
assistente social acompanha cada caso em particular, bem como os seus familiares, por meio
de entrevistas, visitas domiciliares e hospitalares.
No que se refere à política de prevenção, o assistente social orienta a diretoria e as
gerências com o intuito de informá-los quanto ao tratamento e as possíveis causas dos
problemas enfrentados pelos empregados. Também procura orientar as gerências regionais,
organizando palestras com profissionais da Area e distribuindo material didático.
0 procedimento operacional trabalhado pela assistente social para a efetivação do

programa resume-se em: organização de palestras, contato com chefias, familiares e entidades
para tratamento e informação, divulgação do programa, distribuição de materiais
informativos, realização de entrevistas, visita hospitalar e domiciliar.
Considerando o fato do assistente social na empresa executar os seus programas em
torno do relacionamento entre a empresa e o empregado, o profissional constantemente faz
uso da mediação como instrumento de trabalho, intervindo diretamente nos fatores
emocionais, psicológicos, econômicos e sociais os quais podem ocasionar conseqüências
singulares no relacionamento organizacional e familiar.

4.2.4 0 Programa de Apoio e Preparação para a Aposentadoria

0 Programa de Apoio e Preparação para a Aposentadoria objetiva possibilitar aos

aposentados uma reflexão no sentido de resgatar a qualidade de vida, fortalecer a auto-estima
e os sentimentos de realização, para que estes tenham ilma resposta ao envelhecimento,
encarando a aposentadoria como um fato natural e social. Sao objetivos específicos do
Programa de Apoio e Preparação para a Aposentadoria:
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Para a empresa:

•

Adotar urna política de Recursos Humanos que valorize e singularize o ser humano;

•

Auxiliar o aposentado no decorrer de sua aposentadoria e prepará-lo para futuros
desafi os;

•

Manter um cadastro atualizado do tempo de contribuição para a previdência social e
aposentados da empresa.

Para o aposentado:

•

Ter um espaço de socialização e convivência, de forma a garantir também o
vinculo com a empresa;

•

Estimular a produção cultural e intelectual;

•

Buscar uma melhor qualidade de vida nos aspectos psicológicos, financeiros e
de saúde fisica

O procedimento operacional consiste na reali7ação de levantamento de dados, pesquisas
documentais, intercâmbio com outras empresas, entrevistas, reuniões, seminários, encontros
grupais, dinâmicas de interação, prestar informações aos aposentados, acompanhamento e
avaliação do desenvolvimento do programa.

4.2.5 0 processo de Mediação, planejamento e assessoria

0 processo de mediação entre empregados/familiares e a empresa, viabiliza o acesso a
recursos internos e externos à empresa, ou seja, aos direitos sociais, podendo propiciar
melhores condições fisicas, sociais e psicológicas para o empregado e sua familia. Também o
referido instrumento possibilita a solução de conflitos, intervindo nos problemas e
dificuldades dos empregados e familiares que possam afetar o clima organizacional da
empresa e da família.
Conforme expõe Medeiros (1999), é importante destacar que, no campo do Serviço
Social, as mediações são:
Categorias instrumentais pelas quais se processa a operacionalizacao da ação
profissional. Expressa-se pelo conjunto de instrumentos, recursos, técnicas e
estratégias pelas quais a ação profissional ganha operacionalidade e concretude.
Sao instancias de passagem da teoria para a prática (MEDEIROS, 1999, p. 25).

E nesse sentido, que Faleiros (1997), explicita como acontece a mediação no cotidiano
do assistente social, sendo importante frisar que:
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0 foco de intervenção social se constrói nesse processo de atribulação do poder dos
usuários e sujeitos da ação profissional no enfrentamento das questões relacionais
complexas do dia, pois envolvem a construção de estratégias para dispor de
recursos, poder, agilidade, acesso, organização, informação, comunicação. (...) E ai
que se dá o trabalho sobre mediações complexas na dinâmica das relações
particulares e gerais dos processos de fragilização social, para intervir nas relações
de forças, nos recursos e nos poderes institucionais (FALEIROS, 1997, p. 41).

No entender de Iamamoto (1999), para qualquer trabalho a ser realizado, é essencial que
o profissional faça uso dos instrumentos teóricos e/ou metodológicos para a concepção de um
processo de trabalho que naturalmente exigirá a "matéria-prima ou objeto" para a efetivação
da ação desenvolvida. Pesquisar e conhecer a realidade que norteia o objeto de trabalho é
essencial para transformar em realidade o que está sendo planejado.
It fundamental destacar que o cotidiano da assistente social envolve muitas demandas,
seja na área pública, privada ou em organizações sem fins lucrativos. Para que o processo de
trabalho do assistente social seja realizado com eficácia e eficiência é fundamental que se
realize um planejamento.
Nogueira (1996) descreve que o planejamento é importante para a qualificação da
atuação do assistente social. Por meio do planejamento, o profissional diminui as incertezas e
os possíveis erros, havendo um melhor desempenho quando se pretende alcançar uma meta.
a partir do planejamento que se defme o objeto (matéria-prima), os instrumentos de trabalho
(meios para a atuação) e os resultados (produto). Para que se possa concretizar o que foi
planejado 6 necessário que o profissional saiba articular a teoria com a pratica, levando em
conta o contexto atual em que esta inserido, inovando sempre os conhecimentos teóricos e
metodológicos.
Ressalta-se, então, que a ação do profissional requer alterações no seu processo de
trabalho. Faz-se necessário que ele reestruture os seus projetos em andamento

e os

procedimentos técnico-operacionais utilizados, conhecendo o contexto em que esta inserido,
bem como a conjuntura sócio-econômica, de forma que a sua critica e avaliação em torno da
pratica desenvolvida venham ao encontro da eficiência e da eficácia no trabalho desenvolvido.
Dada a intensidade das demandas postas ao assistente social da EPAGRI, nota-se que as
transformações que vem acontecendo nos últimos anos na área de atuação do profissional
também se fazem presentes no processo de trabalho do assistente social na EPAGRI. Éocaso,
principalmente, da assessoria aos gerentes e a outros profissionais.
Cesar (1998) sustenta que uma das mudanças para a profissão consiste no fato de que
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a função do Serviço Social continua vinculada As relações de trabalho, sendo
requisitado para intervir nos problemas que interferem na produtividade. Esta
função do Serviço Social permanece associada ao tratamento de questões de
natureza psicossocial (...). Ao lado dessa função tradicional, é possível perceber a
singularidade dos novos papéis que o Serviço Social exerce, corno é o caso do
assessoramento as chefias no trato de questões que extrapolam o âmbito fabril. (...)
o profissional continua a ser requisitado para intervir nas questões relacionadas
vida particular do empregado e que interferem no seu desempenho produtivo
(CESAR , 1998, p. 126 - 127).

O Serviço Social vem assumindo a assessoria na Area de RI-I, papel que anteriormente
cabia aos gerentes e administradores, conforme evidencia Cesar (1998). No que se refere
troca de conhecimentos técnicos e operativos, cabe citar:
0 Serviço Social, como os demais segmentos da area de recursos humanos , vem
assumindo o papel de assessoramento dos gerentes, para que estes possam melhor
"administrar as pessoas", propiciando confiabilidade, amizade, aprendizado,
crescimento e satisfação de seus "colaboradores", que são requisitos das gerências
(...). Esta função de assessoria, assumida pela Area de RH, passa a ter como
"clientes internos" não só o trabalhador, mas os próprios gerentes. A eles são
oferecidos recursos técnicos específicos para que possam suprir necessidades ,
resolver problemas e "anomalias pessoais". Criam-se e introduzem-se instrumentos
para auxiliar as chefias no alcance de suas metas (CESAR, 1998, p. 128).

Essa divisão dos instrumentos de trabalho, assim como a troca de conhecimentos com
OS gerentes e administradores, possibilita ao Serviço Social a ampliação das suas demandas e
do processo de trabalho, o que ocasiona uma mudança significativa para a profissão, que
anteriormente era considerada sem grande importância para uma organização, fail apenas para
a concessão de beneficios e serviços sociais.
Dentre as mudanças transcorridas no âmbito profissional, convém citar, como desa fios
para a prática profissional, a assessoria e a consultoria. Geralmente as demandas pertinentes
assessoria e à consultoria correspondem à orientação de projetos, palestras e curso nas mais
diferentes temáticas.
Neste caso, cabe ao assessor/consultor, conhecendo minimamente a equipe,
explicitar o complexo conjunto de dificuldades que permeia aquelas solicitações.
analisando e revelando a realidade da equipe e oferecendo uma proposta que
enriqueça e exercite seu conteúdo teórico, técnico e politico, a partir de urna
reflexão profunda da realidade trabalhada por ela. E o contato sistemático com a
equipe e a realidade do objeto de sua ação profissional que possibilita ao
assessor/consultor construir as condições de projetar e realizar sua tarefa.
apontando possibilidades, limites e alternativas na construção e viabilização do
projeto profissional pelos assistentes sociais (VASCONCELOS, 1998, p. 131).

Apesar do assistente social estar inserido em uma organização estatal, é importante
frisar que ele usufrui de certa autonomia na efetivação do seu processo de trabalho, podendo
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decidir e optar a respeito de qual será a melhor forma de conduzir o processo. Logicamente, o
profissional não dispõe de total autonomia, sendo indispensável, para dar continuidade
gestão das políticas implementadas, trabalhar em conjunto com profissionais de outras Areas,
tanto internos quanto externos. Deverá contribuir no gerenciamento dos empregados e na
interlocução dentro das redes prestadoras de serviços e das parcerias.
Sobre essas novas formas de atuação do assistente social, cabe descrever as exposições
que alguns autores fazem sobre as práticas acima citadas.
Com relação à autonomia do assistente social, Iamamoto (1992, apud MEDEIROS,
1999) afirma que:
Dispõe de uma relativa autonomia no exercício de suas funções institucionais, o
que se expressa numa relação singular de contato direto com o usuário em que o
controle institucional não é total, abrindo a possibilidade de redefinir os rumos da
ação profissional, conforme a maneira pela qual ele interprete o seu papel
profi ssional (MEDEIROS, 1999, p. 27).

Um dos instrumentos que vêm sendo largamente utilizados pelo Serviço Social é a
parceria Segundo Bodart (apud MAYER, 2000) a parceria 6:
uma relação de troca, que promove o progresso e o melhor posicionamento de
mercado entre duas empresas. Essas empresas devem ter consciência do nível de
comprometimento nessa relação de con fiança, sujeita A critica, cujo objetivo é a
constante satisfação do cliente (MAYER, 2000, p. 47).

Compreende-se então que a parceria é uma relação que "estabelece um compromisso de
caráter bilateral onde ambas as partes devem reconhecer os compromissos e responsabilidades
inerentes aos seus respectivos papéis, para que se possa desenvolver e aprimorar as relações"
(MAYER, 2000, p. 48).
Cabe ao Serviço Social ter um conhecimento amplo do contexto organizacional, bem
como das demandas existentes. Paralelo a isso, é essencial que as gerências e os empregados
também estejam envolvidos no processo de trabalho e nas tomadas de decisão.
Quando os profissionais de Serviço Social optarem por uma político de parceria, é
necessário ter consciência de que a habilidade e o desejo de cooperar será o maior
fator de sucesso, exigindo dos parceiros força e equilíbrio na relação , ao passo que
a maior dificuldade reside na formação de equipes de trabalho (MAYER, 2000, p.
47).
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As alterações na relação entre o Estado e a sociedade repercutem na prática profissional,
levando o assistente social a interpretar as mudanças e incorporar ao processo de trabalho as
novas tendências postas ao Serviço Social.
Para um melhor entendimento do programa de preparação e apoio a aposentadoria, um
dos projetos de assessoria do Serviço Social na organização, faz-se necessário situar a questão
da Seguridade Social, bem como um histórico da Previdência Social. Desta maneira, o

próximo capitulo será estruturado em duns partes: em primeiro lugar será demonstrado como
se deu o desenvolvimento das politicas de Seguridade e Previdência social no Brasil,
destacando-se a questão da aposentadoria. Em seguida, ser á relatada a razão que timdamentou
a implantação do Programa de Preparação e Apoio para a Aposentadoria, bem como a

apresentação e interpretação dos dados obtidos, por meio de uma pesquisa realizada junto aos
aposentados, com o objetivo de subsidiar a implantação do programa mencionado
anteriormente.

5 UM OLHAR SOBRE A APOSENTADORIA

5.1 0 entendimento de Seguridade Social
Para falar de aposentadoria, é necessário antes fazer um breve comentário , segundo a
análise de Mota (1996) sobre a seguridade social. O conceito de seguridade surge na Europa
em meados dos anos quarenta, após a 2a Guerra Mundial. Nasce como sistema de proteção
social, devido as transformações ocorridas durante a Revolução Industrial, quando a questão
social é vista como um problema para a sociedade. A partir dai, consolidou-se um conjunto de
políticas sociais que veio a formar o Estado de Bem-Estar Social, o Welfare State.
Contudo, o reconhecimento da desigualdade social apresentava um caráter contraditório
em relação à seguridade social, que implicava:
ações compensatórias para aqueles impossibilitados de trabalhar; cobertura nas
situações de riscos de trabalho: doenças, acidentes, invalidez e desemprego
temporário; manutenyito da renda: beneficios, aposentadorias. pensões (MOTA,
1995, p. 191).

Logo, a seguridade social passou a englobar todo um conjunto de políticas sociais.
chamado "tripé" da seguridade social é formado pela política de atenção à saúde, pela política
de assistência social e pela política da previdência.
Mota (1996) ainda relata a divisão da seguridade social a partir de dois modelos: a
Seguridade Social baseada no padrão inglês, cujos princípios foram estabelecidos no relatório
Beveridge - Welfare State — Estado de Bem-Estar Social, passando a estender os direitos não
só aos assalariados, mas também a todos os cidadãos (ANDRADE, 1993). 0 segundo modelo
é definido como urn conjunto de programas governamentais e tem origem no sistema alemão
de Bismarck. Suas características são: centralidade dos riscos do trabalho, rigidez no critério
de inclusão e seletividade para o acesso aos beneficios.
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Pereira (1998) descreve o conceito de Seguridade Social visto sob a ótica da
Constituição Brasileira de 1988:
O conceito de Seguridade Social abraçado pela Constituição federal brasileira de
1988 é restrito e acunhado, se comparado com o esquema concebido por Beveridge,
em 1942. Assim, enquanto o esquema beveridgiano inclui, ao lado de um programa
unificado e amplo de seguro social, a saúde, a assistência, a reabilitação, a pensão
as crianças, o treinamento profissional e a sustentação ao emprego (Beveridge,
1943), o esquema brasileiro restringe-se a Previdência, à Saúde e a Assistência
Social (PEREIRA. 1998. p. 66).

0 conceito de Seguridade Social como política social e como direito social foi
reconhecido a partir da Constituição de 1988. Anteriormente só a previdência era direito
subjetivo. A saúde e a assistência social dependiam de decisões políticas e recursos
disponíveis. Assim, a seguridade apareceu na Constituição como um conjunto de direitos
públicos e cada um deles teve a sua legislação: a saúde em 1990, a previdência em 1991 e a
assistência social em 1993, com a LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social (BALERA„
1996).

5.1.2 0 Direito Previdenchirio

A aposentadoria no Brasil passa a ser foco das atenções políticas nos anos 90, em
decorrência do aumento significativo de profissionais autônomos e da flexibilização do
trabalho, que geraram a crise num sistema previdenciário que depende da contribuição dos
trabalhadores para manter-se. Outro fator que está colaborando para a deficiência dos serviços
previdenciarios é o aumento expressivo da população idosa, ocasionando a insuficiência na
arrecadação para custear os seguros sociais da população inativa, mantida pelos trabalhadores
ativos.
Para entender melhor o que está acontecendo com o sistema previdenciário atual, é
importante descrever a trajetória da previdência social.
Silva (1997) afirma que a previdência nasce em meio

a crise do capitalismo, em 1929,

para moldar as desigualdades sociais e as injustiças, tornando-se aos poucos urna política
social de crucial importância para os trabalhadores. Com a industrialização e a expansão do
capitalismo no século XLX, os trabalhadores depararam-se com um período de desequilíbrios
sociais e econômicos, caracterizado por uma grande diferença entre as classes sociais e o
aumento considerável da pobreza e do desemprego.
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O processo de urbanização aprofunda ainda mais a miséria, a má distribuição de renda e
a insatisfação entre os sujeitos sociais que começam a mobilizar-se através das reivindicações,
procurando solucionar e /ou minimizar essas questões.
O reconhecimento dos sinais de proteção social teve inicio na Alemanha, quando foram
aprovadas a Lei do Seguro Doença, a Lei do Seguro Acidente (1884) e a Lei do Seguro da
Invalidez e Velhice (1889). Apresentadas como uma iniciativa de Otto Von Bismark, na
verdade essas leis são fruto das pressões políticas e sociais exercidas pelos trabalhadores
daquele pais.
No Brasil, o marco da previdência social surgiu através da criação da "Lei Eloi Chaves",
em 1923. Seu atendimento estendia-se apenas aos empregados da estiada de ferro, e seu
objetivo era a cobertura contra os riscos de trabalho, invalidez, morte e velhice. Contudo, os
legisladores e o governo não demonstraram responsabilidade quanto ao rigor doutrinário,
técnico e organizacional de que um seguro necessita (STEPHANES, 199?).
Ainda segundo Silva (1997), em 1926, dando continuidade à Lei Eloi Chaves, são
criadas as Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAP' s), destinada aos funcionários civis da
União. Eram sociedades civis e consistiam em associações que abrangiam os funcionários de
determinada empresa. Eram financiadas através da contribuição dos trabalhadores sobre o
salário, dos empresários sobre o faturamento e do Estado. Os beneficios abrangiam assistência
médica, aposentadoria, pensão e auxilio funeral.
Essa época é caracterizada por uma grande insatisfação da classe média, pela expansão
dos movimentos sindicais, pelo inicio da industrialização do pais e também pela instituição da
estabilidade do emprego a partir de dez anos de serviço, em 1928. Contudo, o trabalhador
estava mais desprotegido e mais exposto aos riscos e acidentes, nessa época em que a questão
social tomou-se um dos principais focos de debate nacional. A proteção era seletiva, pois
muitas vezes não se atingia o número de segurados para o estabelecimento das bases
securitárias, demonstrando-se então inviável tal sistema.
A primeira crise financeira e administrativa da previdência foi registrada em 1930, em
virtude do grande número de fraudes e da corrupção administrativa. A previdência foi
suspensa por seis meses.
As Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAP' s) são substituidas pelo Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Trabalhadores Marítimos (TAP) em 1933, considerada a
primeira instituição brasileira de previdência de abrangência nacional. Um ano mais tarde, é a
vez dos comerciários e bancários terem seus próprios LAP's. Ainda nesse ano, o Decreto-Lei
IV 3.724, sobre acidentes de trabalho, é substituído pelo Decreto n° 24.637, que passou a
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abranger os trabalhadores da indústria, comércio, agricultura, pecuária e os de natureza
doméstica. Paralelo a isso, em 1938, foram instalados três institutos de Aposentadorias e
Pensões, o dos industriários (1936), o dos empregados em transportes de carga e estivas e o
dos Servidores do Estado.
Em 1944, é criado o Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência — SAMDU,
como uma comunidade de Serviço da Previdência, que em 1966 foi incorporado ao INPS.
Em 1945, Getúlio tenta unificar as CAP's e os IAP's. Nessa época, o objetivo dos IAP's
era:
promover serviços de previdência (além dos já existentes), assistência mêdicohospitalar e condições de melhoria nas Areas de alimentação , vestuário e educação.
Pelo decreto, as aposentadorias seriam vinculadas ao salário mínimo, e variariam de
35% a 70 % deste, conforme a necessidade da família e a arrecadação regional
(SILVA 1997, p. 39).

Os anos 50 são caracterizados por grandes manifestações populares contra o
desemprego, a inflação, o arrocho salarial, a internacionalização da economia. Greves são
promovidas por diversos trabalhadores urbanos e há manifestações dos trabalhadores rurais
devido aos conflitos gerados pela posse de terra. De acordo com Silva (1997), esses conflitos
impulsionaram mudanças significativas, além de estarem acompanhados pela implantação de
indústrias ligadas ao setor agrícola, pela expansão do setor de transportes e pela construção de
hidrelétricas.
Essa efervescência política contribuiu para que, no final do Governo de Juscelino,
fosse aprovada a Lei Orgânica da Previdência Social — LOPS (n° 3.807 de
26/08/60), que tentou uniformizar as contribuições e prestações dos diferentes
institutos, além de conceder igual importância aos beneficios e aos serviços
(SILVA 1997, p. 41).

A LOPS foi muito importante porque deu inicio ao processo de unificação da
Previdência Social, formalizou os beneficios, estabeleceu normas e critérios para a concessão
de beneficios, incorporou várias reivindicações dos trabalhadores, tais como: direito
aposentadoria por tempo de serviço para todas as categorias, aposentadoria especial
(atividades insalubres) e cálculo do beneficio pelas últimas doze prestações. Os domésticos,
rurais e autônomos eram excluídos do sistema.
Convém citar que este período também foi marcado por uma nova crise financeira da
Previdência, causada por débitos acumulados pelo governo, desvios de verbas e ampliação de
beneficios, em decorrência da má administração e do descompromisso do governo com o
sistema.
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Conforme cita Stephanes (199?), novas mudanças transcorrem na previdência social: em
1966 desaparecem os institutos e é criado o Instituto Nacional de Previdência Social - INPS,
transformado em Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em 1990. Com a incorporação
dos CAP's, IAP's e o SAMDU é criado o INPS pelo decreto 72 de 21/11/66. Sua politica era
baseada na "redução de beneficios e achatamento de valores. Assim os recursos da
previdência poderiam ser usados para financiar a expansão do capital privado industrial, (...)

como a construção de rodovias, pontes" (SILVA, 1997, P. 44-45).
Essas irregularidades ocasionaram outra grande crise financeira na previdência, que se
estendeu desde o final da década de 70 até o inicio da década de 80.
Desde então, a previdência passou a funcionar no regime de repartição simples, de
forma que aquilo que arrecada é destinado a cobrir os gastos com beneficios, sem

investimento a médio e longo prazo.
Essa mudança operacional foi um dos fatores que favoreceu a utilizavao dos
recursos da previdência como fundo de reserva pelos governos militares, que de
forma desmedida desviaram A chamada "divida histórica" do governo para com a
previdência social (SILVA, 1997 p. 44).

importante expor que, em meio a essas transformações, o Serviço Social sempre
esteve presente. Apresentava-se, contudo, de forma dispersa e fragmentada. Foi estimulado,
em 1974, com a criação da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), mais
tarde incorporada ao SIMPAS (Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social). Dessa
forma, surge uma importante articulação entre as Areas da saúde, previdência e assistência
social, "hoje reconhecido tripé da seguridade social" (SILVA, 1997 p. 46). No mesmo ano, o

governo cria o Ministério da Previdência e Assistência Social (VIPAS), desvinculado do
Ministério do Trabalho.
A ampliação das desigualdades sociais e o enfraquecimento das políticas sociais do
regime militar desencadeiam uma reação social. Para amenizar os movimentos dos
trabalhadores, o governo expandiu os serviços do INPS — que consistiam basicamente no

atendimento geral à população em caso de emergência, sobretudo na Area da saúde —
instituindo o salário maternidade, a cobertura por acidente de trabalho aos trabalhadores rurais
e o amparo previdenciário para os maiores de 70 anos e para os inválidos.
Stephanes (199?) cita algumas causes que estão gerando a crise na previdência e que
convém expor. Com a reforma dos últimos anos, e desde que passou a fazer parte da
Seguridade Social (Constituição de 1988), foram sendo incorporados à previdência social
inúmeros beneficios e direitos. No entanto, o Brasil não possui estrutura §6-cio-econômica
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adequada para cobrir os gastos com os beneficios. 0 sistema é moderno demais para o pais.
Os gastos são maiores que as contribuiçOes. É necessária uma nova reformulação para
adequação à realidade. Vários motivos e fatores continuam favorecendo a crise do sistema
previdenciario: fraudes, desvios de recursos orçamentários, má distribuição e gestão dos
recursos e implementação dos beneficios, e a falta de um controle de entrada e saída de
verbas.
Além desses fatores, ha também os beneficios assistenciais e rurais, que têm pouca OU
nenhuma contribuição, mas representAm quase metade dos beneficios. Nestes se enquadram
os beneficios rurais, a LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) — idosos e deficientes -, a
renda mensal vitalícia (rural e urbana), que se transforma num dos maiores programas de
renda minima do mundo. São gastos que vêm aumentando consideravelmente nos últimos
anos, sem que haja um retomo.
Sem a estabilidade no trabalho e com a flexibilizaçã'o, o número de trabalhadores
informais que não contribuem com a previdência tern aumentado consideravelmente. Além
disso, as privatizações, a descentralização estatal e a informatização vem diminuindo
gradativamente o número de cargos/funções e empregados.
Além desses problemas, existem outros como o fato de que os recursos que deveriam ser
destinados à previdência são utilizndos para outros fins, como a construção de Brasilia,
grandes hidrelétricas, a ponte Rio-Niterói, entre outras obras. Ressalta-se que mais da metade
do valor arrecadado para a Seguridade Social foi destinado a outras Areas. 0 que restou foi
designado para a saúde, à assistência social e a previdência. 0 valor destinado a outros fins
cobriria tranqiffiamente a seguridade social.
importante esclarecer que a questão dos beneficios e as transformações na conjuntura
sócio-econômica não são as ¡micas causas da crise na previdência. Ao longo da historia, esta
tem se caracterizado por uma administração marcada pelo clientelismo politico, sem
eficiência, com erros, fraudes, desvios de recursos e com baixa qualidade nos serviços
prestados.
Tendo em vista as limitações da previdência oficial, surge a previdência complementar.
A previdência complementar privada caracteriza-se por ser de caráter voluntário: as
empresas podem ou não institui-la, e os seus empregados são livres para ingressar ou não na
previdência complementar.
A previdência privada é uma das formas de poupança, ou melhor, uma de suas
aplicações, pois consiste, em se tratando do empregado, em reservar ele uma parte
do seu salário para pagamento de prêmio de um seguro privado, corn o qual virá
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cobrir-se contra os riscos normais da existência (SCHROEDER, 1996, p. 55 apud
CESARINO JUNIOR, 1980, p. 437).

Schroeder (1996) coloca ainda que a previdência complementar permite a. empresa
contratar no mercado profissional mais qualificado e eficiente, pois esses benefícios
melhoram a imagem da empresa, além de estimular as pessoas a ampliarem os seus
conhecimentos. Um dos pontos a favor da previdência complementar privada é que ela atribui

a empresa uma melhoria no planejamento de recursos humanos.
A partir da Constituição de 1988, a previdência complementar passou a ser
caracterizada por dois grupos: as entidades fechadas e as entidades abertas. (...) As
entidades abertas destinam-se a qualquer interessado. Podem ser constituídas sob a
forma de sociedades anônimas (com fins lucrativos) ou sociedades civis (sem fins
lucrativos). (...) As entidades fechadas, destinadas aos empregados de uma mesma
empresa ou de um grupo de empresas, são constituídas sob a forma de sociedades
civis ou funda0es, e não podem ter fins lucrativos (SCHROEDER, 1996, p. 5859).

Em 1988, a Constituição Federal apresenta avanços significativos. A seguridade social
surge como um conjunto de direitos públicos cujo objetivo é a universalização dos direitos
sociais, que se devem estender a todos os cidadãos. A reforma constitucional implicou
também a descentralização das políticas administrativas, com a participação da sociedade. A
Constituição Federal de 1988, em seu art. 6°, explica que "são direitos sociais a educação, a
saúde, o trabalho, a moradia, a previdência social, a proteção à maternidade e a infancia, a
assistência aos desamparados".
O conceito de previdência privada, na Constituição de 1988, art. 202, estabelece que:
O regime de previdência privado, de caráter complementar e organizado de forma
autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo,
baseado na constituição de reservas que garantam o beneficio contratado. e
regulado por lei complementar (BRASIL, 1988).

0 tripé da seguridade social, que envolve as areas da saúde, da previdência e da
assistência social, constituiu-se em um dos maiores avanços da Constituição de 1988.
Formando um conjunto de significativas mudanças, como a universalização dos serviços
sociais públicos e a maior participação dos cidadãos na gestão dos sistemas, percebeu-se
também uma melhoria na organização da administração. Embora esses progressos tenham um
duplo sentido por também terem acontecido para amenizar as lutas sociais e promover a
inclnsAo dos trabalhadores informais do mercado de trabalho, significou a conquista de
direitos e beneficios que antes não eram concedidos

a sociedade (MOTA, 1995).
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No próximo item serão discutidos os terms terceira idade e aposentadoria, esta última
vista como a "extensão do direito universal ao trabalho" (HADDAD, 1993, p. 6). Os idosos
são estes os personagens que aos poucos vão se tornando maioria no nosso pais e estão
merecendo uma atenção especial.

5.2 Aposentadoria

e Terceira Idade

Uma das questões pertinentes 6. aposentadoria é o direito a uma velhice tranqüila e
digna. A sociedade percebe os aposentados apenas como objeto das politicas públicas. Isso
acontece a partir do momento que o indivíduo deixa de fazer parte do mercado de trabalho,
quando a sociedade passa a considerá-lo como um ser inútil. (HADDAD, 1993).
La Vega (1997) descreve que a questão da aposentadoria ainda é um fato novo a ser
discutido, pois no passado a vida dos idosos era mais curta e hoje se percebe um aumento
significativo na expectativa de vida.
Em virtude da preocupação das pessoas com a qualidade de vida, o número de idosos
vem superando o número de jovens. Leite (1993) argumenta que uma das principais
preocupações hoje t' o crescimento das faixas etárias mais elevadas, ou seja, o envelhecimento
da população.
Essa transicAo demogrdfica (...) resulta principalmente da reduçâo da natalidade,
bem como dos progressos da saúde pública e da medicina (...). Costuma-se ver ai
um reflexo da melhoria das condições sócio-econômicas, que em geral provocam
decréscimo da natalidade, independentemente de qualquer medida de planejamento
familiar (LEITE, 1993, p. 25).

"A velhice não é apenas uma condição natural, mas, sobretudo social" (LEITE, 1993, p.
33). A velhice vista como um problema social não é um resultado mecânico do aumento do
número de pessoas idosas, mas é resultado das alterações na conjuntura social (DEBERT,
1998).
0 artigo 230 da Constituição Federal de 1988 diz que "a família, a sociedade e o Estado
têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade,
defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito A vida".
0 significado de aposentadoria tomou novas proporções, deixando de ser um momento
de descanso e recolhimento para tornar-se um período de atividade, lazer e realização pessoal.
A questão econômica deixou de ser considerada o principal problema a ser tratado, dando
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lugar aos aspectos sociais, culturais e psicológicos. Analisando a questão sob este fingulo ,
importante frisar o que Stucchi (1998) diz a respeito:
Pensar na aposentadoria, portanto, acompanhar como um problema que dizia
respeito aos individuos, As suas famílias e As agencias filantrópicas constitui-se em
questão pública. É compreender como o problema do sustento da velhice
transforma-se num direito de trabalhador, que, após certo número de anos de
trabalho ou ao atingir deteiminada idade, passa a receber urna renda vitalícia

(STUCCIII, 1998, p. 36).

A aposentadoria aparece como um novo desafio. 0 termo traz inúmeras conseqüências
psicológicas, tanto para o aposentado quanto para a família e muitas vezes a adaptação de
ambas as partes gera insatisfações, transtornos emocionais, afetivos, entre outros.
La Vega (1998) descreve o significado de aposentadoria para as pessoas que estão
entrando nessa nova etapa da vida:
Para algumas pessoas, a aposentadoria é algo esperado, principalmente para os que
tern uma situação econômica mais equilibrada e o nível sócio-cultural mais
elevado.(...) Alguns aguardam sua aposentadoria considerando que sera o seu
tempo de realização. (...) Para eles, o tempo de aposentadoria significa urn tempo
de mudanças positivas, de ampliação do seu campo experimental humano e
espiritual. Já para outros — o que constitui urna maioria — a aposentadoria se
apresenta revestida de dúvidas, temores, inseguranças, tensões, ansiedades etc. (LA
VEGA, 1998, p. 35-36).

Frairnan (1995) enfatiza o aumento extraordinário da população idosa no mundo, que
está extrapolando a expectativa dos estudiosos. Sobre o assunto, é importante frisar que:
Os dados apontam para um envelhecimento global das sociedades , especialmente
naqueles paises do chamado Terceiro Mundo. Os principais responsáveis por este
envelhecimento foram As conquistas cientificas e políticas, sobretudo na Area
médica e de educação, que hoje dispõe de diversos recursos para ampliar o tempo
da vida das pessoas (FRAIIVIAN, 1995. p. 21).

Motta (1998) afirma que, para as pessoas que estão entrando nessa faixa etária, é dificil
reconhecer-se como velho, principalmente para as mulheres, para as quais a velhice significa
a decadência fisica, mental e social. Em outros termos, a velhice da mulher vista sob o ângulo
da sociedade é analisada da seguinte forma:
Ao homem velho se (id uma atenção maior, na medida em que se percebe a
aposentadoria como uma mudança radical de vida — uma passagem de um mundo
amplo e público para urn mundo doméstico e restrito... A mulher, na velhice, está
no ultimo estagio de um continuum sempre ligado à esfera doméstica (MOTTA,
1998, p. 232 spud BARROS, 1981, p. 13).
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Por ser uma nova etapa da vida, a aposentadoria de certa forma impõe uma
reformulação no cotidiano do novo aposentado. Essa mudança causa inúmeras reações de
natureza psicológica, fisica e social.
A perda do sentido da vida com a aposentadoria se dá pelo fato de o ser encontrar
seus interesses só no trabalho durante a vida laborativa. Dai a importância de
cultivar outros interesses, alem do trabalho, durante o tempo de vida produtiva (LA
VEGA, 1998, p. 32).

La Vega (1998) caracteriza a aposentadoria sob dois aspectos: "prêmio e castigo". No
primeiro item, o tempo é considerado o melhor fator, pois na aposentadoria as pessoas
investirão mais tempo em si próprios, podendo também melhorar o relacionamento familiar.
O termo castigo diz respeito à perda de papéis, status, prestigio social, A diminuição do poder
aquisitivo, A falta de oportunidade para a participação em programas de lazer e educação e a
ruptura com o lazer e com vínculos de amizades ligados ao trabalho.
Neste caso, algumas causas que definirão como sera a aposentadoria correspondem "a
fatores individuais (saúde, temperamento, interesses) e coletivos (sociais, econômicos,
culturais); e talvez a combinação deles" (LET1E, 1993, p. 117). Para estas pessoas, a terceira
idade não é o único fator que os leva a se aposentar, mas 6, sobretudo, "a rigidez dos horários,
a necessidade de comparecer diariamente, com chuva ou com sol, a obrigatoriedade de ir
trabalhar quando o corpo pede repouso" (LEITE, 1993, p. 124).
La Vega (1998) afirma que o aposentado precisa estar preparado para retomar
comunidade, incluindo a participação em associações, entidades sociais, movimentos
religiosos e assistenciais, associação de moradores, trabalhos em hospitais, grupos de
convivência da terceira idade.
O aposentado não precisa necessariamente participar de um grupo para ocupar o seu
tempo. HA outras atividades que ele pode desenvolver, como exercícios fisicos, atividades
sociais, recreativas, artísticas, culturais e até mesmo curtir a convivência familiar.
No entender de Leite (1993), é de crucial importância que o aposentado, antes mesmo de
se desligar da empresa, já exerça uma ocupação informal, pois assim a sua saída não sera tão
dolorosa, além de preencher as horas ociosas.
Stucchi (1998, p. 45) enfatiza ainda que para muitos a aposentadoria significa "a
discriminação que vitima o indivíduo inativo, a opressão do retomo à casa, submetido numa
sociedade que preza os valores da produtividade e da eficiência".
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Além de o aposentado cobrar de si próprio o que fará no seu tempo livre, também há a
cobrança dos familiares e da sociedade. Para o aposentado essas "exigências" trazem consigo
a depressão, a nostalgia e a insegurança. Muitas vezes, o aposentado sente-se na obrigação de
ocupar de alguma forma o seu tempo, como se fosse uma resposta a estas indagações.
Para que o empregado chegue na fase da aposentadoria com um elevado índice de
qualidade de vida é necessário que os empregados façam um planejamento para o seu 'ilium,
pois o sucesso dependerá da segurança financeira e psicológica. Quem não se prepara
fisicamente, psicologicamente e economicamente verá seus "sonhos afundarem".
Ainda são poucas as empresas que investem neste beneficio (os programas de
preparação para a aposentadoria), pois a maioria das empresas tem uma visão restrita quanto
ao seu papel na vida dessas pessoas. A finalidade de trabalhar com os aposentados é motiválos a refletirem sobre o seu futuro e traçar projetos pessoais. A aposentadoria para os
executivos das empresas é muito mais dolorosa, pois estavam acostumados ao status do cargo
e até mesmo aos convites para as confrate rnizações da empresa.
As pessoas que não desenvolviam outros círculos de amizade e que não praticavam
atividades paralelas ao trabalho tendem a sofrer mais. Conseqüentemente, as crises conjugais
e familiares vão se intensificando, pois o casal e os filhos nap estão preparados para esta
mudança. Por estarem acostumados a ficar fora de casa aproximadamente 40 horas semanais,
ocorre geralmente que estas pessoas se sentem deslocadas na sua própria casa: "são estanhos
no ninho". P, comum quererem mudar os horários e os hábitos dos filhos. A companheira , por
sua vez, pode nab se adaptar ao "novo relacionamento", o que pode culminar em separação
(FOLHA DE SAO PAULO, 2001).
A passagem de uma vida laborativa ativa, para o inicio de uma nova realidade que ao
mesmo tempo é desejada e esperada, significa, portanto, também dúvidas, medos e
frustrações.
Analisando a questão sob esse enfoque, viu-se a necessidade de desenvolver um
programa com os aposentados da EPAGRI com a finalidade de proporcionar-lhes um meio de
adquirirem o seu espaço na empresa e reivindicarem os seus direitos, anseios e desejos.

5.3 0 Programa de Apoio e Preparação pa ra a Aposentadoria

O trabalho com a preparação para aposentadoria no Brasil inicia-se na década de 1980,
sendo o SESC o pioneiro. Desde então, o trabalho vem sendo ampliado. No estado de Santa
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Catarina, foi a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) que realizou o primeiro
programa de preparação para a aposentadoria, em 1985. Dois anos depois, as Centrais
Elétricas de Santa Catarina (CELESC) iniciam um trabalho com os seus funcionários (LA
VEGA, 1987). No ano de 1993, "a Associação Brasileira das Entidades Fechadas da
Previdência Privada registrou 89 empresas interessadas ou iniciadas no processo de
implantação dos programas de preparação para a aposentadoria" (s-rucall, 1998, p. 36 apud
IB(JE, 1992).
Os programa de preparação para a aposentadoria caracterizam-se por "transformar o
significado da velhice de algo negativo em um momento potencialmente positivo"
(STUCCH1, 1998, p. 37), sendo na sua maioria implantados pela área de RH e desenvolvidos
pelo Serviço Social ou por consultores e assessores.
A autora ainda afirma que "a aposentadoria é caracterizada pela saída do mundo do
trabalho, pela entrada no mundo doméstico e pela passagem de um mundo de poder para um
mundo em que o poder está na mão dos outros" (STUCCHL 1998, p. 41).
Essas modificações repercutem também na família do aposentado, que passará a ficar
mais tempo em casa. Caberá aos familiares apoiá-lo nessa nova fase, bem como entendê-lo e

compreender esse momento em que deixa de exercer uma determinada função para tornar-se
aposentado; todos precisarão adaptar-se a essas mudanças. Sobre essas transformações, La
Vega (1997) expõe que:
Como a vida está centrada no trabalho, a mente do ser humano, em geral, encontrase no final da vida laborativa totalmente cultivada e habilitada por pensamentos
relacionados corn esta atividade. Isto é um fato que fará desencadear conseqüências
negativas no campo psicológico após a aposentadoria, que , por extensão, alcançará
o fisico (LA VEGA 1997, p. 27).

Para essas pessoas, a saída da empresa, a perda dos papéis, dos vínculos estabelecidos
ao longo dos anos, do status e principalmente do tempo que a empresa the consumia, são
fatores determinantes que podem provocar alterações psicológicas, formando uma nova
situação difícil de aceitar.
A aposentadoria é um aspecto da vida que geralmente não é encarado com
serenidade, segurança, tranqüilidade e confiança em si mesmo. Normalmente
coincide com a chegada da terceira idade, ou próximo dela, causando ainda mais
conflitos fisico-emocionais. (...) Não permitindo que a perda de papéis e funções
leve-os ao isolamento, mas que dê condições de organizarem suas vidas para bem

viverem (EPAGRI, 2001).

Sayles & Staruss (1969, apud ROI)RIGUES, 1994), enfatizam que os funcionários que
possuem uma vida familiar insatisfatória têm o trabalho como fink° ou maior meio para obter
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a satisfUção de suas necessidades, principalmente as sociais. Handy (1978, apud Rodrigues,
1994) relata que o trabalho assume proporções enormes na vida do homem de hoje. Talvez o
trabalho seja o meio principal para o homem atingir sua identidade e buscar seu ideal.
Percebe-se, então, a importância de elaborar um programa para melhorar a qualidade de
vida dos aposentados, no que se refere aos aspectos psicológicos, de saúde flsica, sociais e
culturais. Objetiva-se, ainda, possibilitar aos aposentados uma reflexão no sentido de resgatar
a qualidade de vida, fortalecer a auto-estima e os sentimentos de realização. encarando a
aposentadoria como um fato natural e social.
Dessa forma, a Empresa pretende resgatar a auto-imagem e

a con fi ança de seus ex-

empregados, proporcionando aos aposentados uma oportunidade de restabelecer o elo com os
ex-colegas, o convívio social e o espaço para a realização de trabalhos com grupos de
aposentados.
importante enfatizar que anteriormente já existia na EPAGRI uma proposta de
programa semelhante. Contudo, tal programa ainda não havia sido posto em pratica.
Inicialmente, a intenção era trabalhar com os empregados que estivessem próximos da
aposentadoria. No entanto, em virtude das dificuldades encontradas no recrutamento dos
recursos humanos necessários para o desenvolvimento do programa para pré-aposentados e
aposentados, preferiu-se trabalhar primeiramente com os aposentados.
No próximo item, será apresentado o desenvolvimento do Programa de Reflexão e
Preparação para a Aposentadoria, assim como a pesquisa realizada com os aposentados da
EPAGRI e os resultados obtidos.

5.3.1 Procedimentos Metodológicos

O trabalho realizado junto ao Programa de Apoio e Preparação para a Aposentadoria,
especificamente com os aposentados da EPAGRI é considerado uma pesquisa empírica, uma
vez que, o programa envolve a ação dos participantes.
O estudo realizado caracteriza-se por ser uma pesquisa qualitativa, entendida como a
melhor forma de compreender o fenômeno social, possibilitando analisar a complexidade do
mesmo, verificando variáveis, visualizando os grupos sociais a fun de entender o
comportamento dos indivíduos (TRIVINOS 1987, apud MAYER 2000).
Buscou-se através da teoria constatar os anseios, as dúvidas, os medos e os desejos que
um aposentado sente após o término da vida laborativa. Procura-se verificar como os aspectos
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positivos e negativos da aposentadoria interferem no âmbito familiar, social, econômico e
psicológico. Identifica-se como ocorre o processo dos programas destinados aos aposentados.

O trabalho desenvolvido é considerado uma pesquisa-ação, sendo definida como:
[...] Um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em
uma estreita associação com uma ação ou uma resolução de um problema coletivo e
no qual os pesquisadores c os participantes representativos da situação ou do
problema estão envolvidos do modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT
1985, p. 114 apud GIL 1991, p. 60).

Em consonância com esta abordagem, buscou-se uma visão mais ampla para a
descoberta e compreensão dos fenômenos dentro e fora dos contextos organizacionais.
(MAYER, 2000). Nesta perspectiva, descrevem-se a seguir, a trajetória da pesquisa e a análise
dos dados obtidos.

5.3.2 A trajetória da pesquisa

O Programa de Apoio e Preparação para a Aposentadoria começa ser desenvolvido no
período de fevereiro a novembro de 2001, sob a coordenação e planejamento de dois
estagiários, com a orientação do assistente social, juntamente com o representante dos
aposentados e o apoio administrativo da organização.A execução e a avaliação do programa
ficaram sob a responsabilidade da CASACARESC através do Serviço Social, com o apoio
administrativo da diretoria da EPAGRI.
0 desenvolvimento do programa consistiu no levantamento do niunero dos aposentados
do estado, na formulação e orgarlimção do questionário e na divulgação da proposta de ação.
Por fim realizam-se a análise e a interpretação dos resultados da pesquisa, para, então, dar
inicio à ação planejada, que foi a formação de um grupo de aposentados da EPAGRI.
A elaboração do programa de apoio ao aposentando, teve como primeiro passo, a
reali-zação de um levantamento quantitativo do número de aposentados, a partir de 1991,
vinculados aos processos de aposentadoria da CERES, do INSS e do PDV, separando-os por
regionais. No levantamento preliminar realizado para a aplicação do questionário,
identificaram-se 309 aposentados em todo o Estado.
5.3.2.1 Os Antecedentes da pesquisa
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acumulativa, durante todo o processo, constituindo um conjunto dinarnico de informações"
(BAPTISTA 1999, p.51).
A tabulação dos resultados consiste na disposição dos dados em tabela, permitindo a
verificação das relações entres os sujeitos da pesquisa (Abramo, 1979).
No entender de Baptista (1999) a análise dos dados permite a constatação de fatos e de
tendências da questão e de suas circunstancias, bem corno identificar as questões mais
profimdas e as areas que demandem pesquisas mais profundas.
O objetivo da análise é organizar os dados obtidos, de forma que forneçam as respostas
ao problema proposto na pesquisa. Já a interpretação tem como objetivo a procura no sentido
mais amplo das respostas que é feita mediante sua ligação a outros conhecimentos obtidos.
(Gil, 1991).
Salienta-se que no presente trabalho se procurou ater as questões mais relevantes, sendo
que algumas deixaram de ser englobadas na análise dos dados da pesquisa.
Para que a interpretação dos dados obtidos alcance o objetivo da pesquisa é necessário
que a construção da estratégia de ação esteja relacionada com os conhecimentos acumulados.
Baptista (1999) descreve o que deve ser considerado na análise de interpretação para que se
consiga terminar com sucesso o processo.
O que vai determinar a qualidade de urna análise interpretativa critica do material

obtido na coleta de dados é a explicação da perspectiva teórica assumida e o
conhecimento das teorias intermediárias que permitam o aprofundamento de
aspectos fundamentais do problema e sua interpretação (BAPTISTA 1999, p. 68).

Buscou-se através de referenciais teóricos estudar as questões relacionadas As crenças,
valores, ansiedades e desejos dos aposentados; bem como os aspectos sociais, politicos,
econômicos, fisicos e psicológicos.

5.3.3 Apresentação e interpretação dos dados obtidos

5.3.3.1 0 perfil dos aposentados da EPAGRI

Pelos dados coletados pode-se observar, no que se refere à idade, a maioria dos
respondentes, aposentados, situa-se na faixa etária dos 50 a 60 anos de idade, representando
57,3% do total. Na faixa etária entre 40 e 50 anos de idade, 18,4% dos respondentes.
Conclui-se, então, que os sujeitos pesquisados correspondem a uma `população de jovens', já

51

A tabela I, na. seqüência, descreve os dados obtidos, bem como os percentuais
correspondentes a escolaridade. Constatou-se que a empresa na sua trajetória sempre
estimulou e investiu em treinamentos e capacitação dos seus empregados. Como também.
proporcionou-lhes a oportunidade de quali fi car a sua formação profissional. Pode-se, então,
afirmar que os aposentados, no decorrer de sua carreira foram incentivados e preocuparam-se
em investir na sua capacitavao profissional.
Tabela 1: Grau de escolaridade

ESCOLARIDADE

PERCENTUAL

Analfabeto

1.2%

Alfabetizado
1 0 grau incompleto

3.7 %
6.1 %

grau completo
2' grau incompleto
2° grau completo
3 0 grau incompleto
3 0 grau completo
Não respondeu

61%
1.2%
22,0%

Total

100,0%

7.3 %
50,0 %
2.4 %

Fonte: Pesquisa realizada corn os aposentados da EPAGRI.

Com as transformações que vêm ocorrendo na conjuntura socioeconômica e com a
politic.a neoliberal que foi ampliada na década de 1990, o mercado de trabalho tomou-se mais
exigente quanto a. qualificação e a qualidade de seus profissionais. Com a era da
informatização e corn o desempenho dos diversos cargos e funções que um profissional
precisa exercer para continuar inserido na competição 6 essencial que ele esteja
constantemente se atualizando e saber desempenhar outras funções, que até então, não
pertenciam A. sua Area profissional.
A fi gura 5, a seguir, evidencia o tempo de aposentadoria.

7,3% 6,1%

6,1%

13,4%

Date I ano
0 1 a 2 anos
02 a 3 anos
D3 a 4 anos
• 4 a anos
▪ acima de 5 anos

5

11,0%
7,3%

▪ não respondeu

Figura 4: Tempo de Aposentadoria
Fonte: Pesquisa realizada com os aposentados da EPAGRI.

A figura 5 apresenta o tempo de aposentadoria. Com até dois anos, corresponde it 48,8%
aproximando-se da metade dos aposentados. Comparando este dado com a idade dos
pesquisados, verifica-se que a maioria está na faixa de 55 a 60 anos de idade. Pode-se assim
afirmar que os empregados se aposentaram na faixa entre 50 e 60 anos.
La Vega (1997) comenta que, a aposentadoria está iniciando cada vez mais cedo, pois o
número de aposentados tem aumentado consideravelmente na faixa dos 40 anos.
Leite (1993) descreve a insatisfação de algumas pessoas com relação à aposentadoria
precoce. Geralmente são pessoas que começam a trabalhar muito cedo e ja possuem o tempo
de serviço necessário para aposentar-se. Na maioria dos casos são pessoas que desenvolvem
atividades desgastantes, não possuindo condições de trabalhar por muito tempo.
Para a sociedade a idade é um condicionante imprescindível para o comportamento
social e as relações entre Os indivíduos e os grupos, ou seja, a idade impõe normas e limites
para as pessoas, ate mesmo prejudicando as relações sociais entre os indivíduos (FRA1MAN,
1995).
Pode-se, também, constatar no estudo realizado que a maioria dos aposentados sente
falta de convivência com os ex-companheiros de trabalho e mencionaram a necessidade de
uma preparação para a aposentadoria antes de sair da empresa. No entanto, consideram que
aposentadoria tem como um dos aspectos positivos, escolher quais as atividades que deseja
realizar.

Outrossim, ressalta-se ainda como aspecto negativo o fato de que a aposentadoria
considerada uma ruptura nas relações de trabalho, mas também, nos relacionamentos
estabelecidos no local de trabalho.
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É importante enfatizar, que a aposentadoria pode significar uma mudança repentina e
radical no cotidiano e na vida das pessoas.
... O rompimento do vinculo profissional representa, simultanwinente, a perda do
lugar no sistema de produção, a reorganização espacial e temporal da vida da
pessoa e a reestruturação da identidade pessoal (DEBET1R, 1999, p. 8 apud
SANTOS, 1990).

Evidencia-se que o afastamento súbito do local de trabalho, pela aposentadoria, pode
gerar, não só a quebra de uma rotina, mas, transformações significativas no cotidiano e na
vida das pessoas. Isso pode ser indicativo da necessidade das pessoas de passarem por um
período de readaptação. Na seqüência viabilizar-se-6 a analise sobre a atividade laboral dos
aposentados pesquisados.

5.3.3.2 A atividade laboral e o cotidiano dos aposentados

Para as pessoas que consideram o trabalho como ¡mica fonte de satisfação pessoal e
profissional, a aposentadoria poderá significar uma porta aberta para a depressão, o
isolamento, o sentimento de interiorização e o estresse.
No entender de Santos, (1990) a aposentadoria está ligada à classe social e econômica
que o aposentado pertence. Para o autor, se a pessoa pertencer a uma classe social mais
favorecida, provavelmente a aposentadoria será melhor, mas se teve problema econômico
durante a sua vida laborativa e dependia exclusivamente do salário mensal, a aposentadoria
poderá significar um problema para estas pessoas, principalmente se a pensão de aposentado
não for suficiente para a sobrevivência familiar. Em muitos casos, essas pessoas não
desfrutavam de tempo livre para o lazer e a partir do momento que elas o possuem não
conseguirão aproveitá-lo sem a ajuda da família, de pessoas que passaram pela mesma
situação.
Debetir (1999), considera que a aposentadoria significa, para as pessoas cuja identidade
profissional não é atingida, a construção de projetos pessoais e profissionais. Para essas
pessoas o sentido da aposentadoria 6 positivo e favorável para esse momento da vida.
... A aposentadoria não representa o fim da vida, mas o inicio de uma nova maneira
de viver, na qual a pessoa pode se dedicar as atividades que the proporcionam
prazer c autovalorinção. Os sentimentos de liberdade, alivio e felicidade são
associados aa cessação da atividade profissional (DEBETIR, 1999, p. 19).
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Nesse sentido observou-se que no que se refere it ocupação profissional, os dados
obtidos apontam que dos 82 aposentados que responderam os questionários, 37 deles realizam
algum tipo de ocupação sendo que destas, 21 das ocupações são remuneradas o que indica que
a aposentadoria para essas pessoas não significou uma ruptura da vida laborativa.
Provavelmente, em muitos casos Os aposentados, ainda no período em que estavam inseridos
da EPAGRI, já possuíam um projeto profissional para o futuro ou mantinham ocupação
pro fissional simultânea a que desempenharam na empresa.
Essas pessoas continuam a perceber-se integradas no mundo profissional, mesmo que
seja por outros caminhos (SANTOS, 1999). No entender de Fraiman (1990) apud Santos
(1999) esses aposentados são denominados como:
Individuos que já requereram a uma aposentadoria oficial e desliganun-se de sua
ocupação profissional anterior. 0 aposentado já tomou suas decisões no que se
refere à ocupação do tempo, interesses e expectativa de vida, podendo dedicar-se a
uma segunda carreira, ao trabalho autônomo, a adoção de causas sociais, ou mesmo
aos cuidados com a casa e a adoção de causas sociais, ou mesmo aos cuidados com
a casa e família (FRAIMAN, 1990 aped SANTOS, 1990, p. 12).

Santos (1990), relata que o tempo livre que o individuo possui, enquanto aposentado,
pode servir para a sua expansão individual, ou ser apenas um tempo vazio desprovido de
significados. Por outro lado, o autor argumenta ainda que os trabalhadores que encontram na
profissão satisfação minima de suas necessidades básicas, a aposentadoria pode significar um
retorno ao mercado de trabalho, possibilitando o rendimento a mais.
Perguntados sobre as atividades que realizam no seu dia-a-dia, com maior freqüência,
pode-se verificar que os aposentados procuram de alguma forma, ocupar o seu tempo.
Ressalta-se que esta questão era de múltipla escolha, sendo que todas elas compreendem o
lazer do aposentado. A leitura constitui-se na atividade que é realizada com maior freqüência,
27,1%, conforme as respostas obtidas. E= importante destacar uni número bastante expressivo,
correspondente ao item assistir TV, representando 25,2% das respostas. Nesse sentido, cabe
apresentar que o esporte e a caminhada totalizam 2,3%, indicando que os aposentados não
costumam praticar com freqüência atividades fisicas.
Percebe-se, que o item referente as viagens representa, também, um número bastante
significativo, indicando que 18,7% dos aposentados costumam viajar. Quanto aos clubes
sociais e jogos (baralho, dominó, etc), totalizam-se 13,1% do total, bem como, o item
referente ao 'outros' (trabalhos voluntários e cursos) representou 13,1% das respostas.
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Observando as respostas obtidas infere-se que, com relação a estes aspectos, que Os
aposentados dão preferência As atividades citadas anteriormente, como forma de ampliar os
círculos de amizades, descontração e convívio social.
No que se refere ao interesse dos aposentados, em participar de um programa de apoio
aposentadoria por meio de um grupo, e ainda, consultados sobre quais atividades que eles
gostariam que fossem realizadas pode-se notar que os aposentados na sua maioria
manifestaram o desejo de continuar envolvidos em atividades na empresa.
A seguir, relaciona-se a principal razão que justifica os interesses dos aposentados
focalizados neste estudo.

•

O aposentado deve buscar sua inserção no meio inclusive na EPAGRI;

•

Para o aposentado não cair no isolamento;

•

Integração com os ex e novos funcionários,

•

Manter o espirito epagriano vivo;

•

Realizar outras atividades dentro da EPACiRl;

•

Importância do desenvolvimento psicossocial e cultural;

•

Ajudaria a passar o tempo;

•

Proporcionar o reconhecimento, a valorização, o companheirismo e o apoio para
os aposentados;

•

Preservar as amizades;

•

Participação dos eventos na empresa:

•

Manter o vinculo com a EPAGRI;

•

Humanizar o processo de saída do funcionário:

•

Valorização dos funcionários;

•

Evitar a ociosidade aumentando a auto-estima.

A partir do momento que uma empresa começa a se preocupar com os seus
aposentados estará contribuindo com o convívio social e a continuidade do relacionamento
com Os ex-colegas de trabalho. Dessa forma, os aposentados não se sentirão excluídos da
empresa sentindo-se valorizados. Atingindo indiretamente os empregados da empresa,

o

programa poderá vir a contribuir com a valorização das pessoas no trabalho, proporcionandolhes apoio no thturo quando ocorrer A aposentadoria.
No entender de Santos (1990), a aposentadoria traz consigo uma diminuição do status
social alterando a ordem dos papéis, situando a família mais acentuadamente, no novo papel
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na vida do aposentado. O autor expõe que é necessário haver um processo de socialização,
desde o inicio, através da familia e da escola, para que a pessoa possa encontrar seu
"equilíbrio pessoal e adaptação social" (SANTOS, 1990, p. 6).

trabalho que da ao sujeito o seu status, pois á através do papel profissional que
o sujeito tem acesso à rede de comunicação. Quando o sujeito se aposenta ele perde
sua rede de comunicação, assim como seu status na sociedade. Nessa perspeetiva , a
aposentadoria conduz a urna volta a família para tentar encontrar um novo
equilíbrio que possa compensar o equilíbrio perdido. Caso contrario, haverá uni
isolamento social do sujeito (SANTOS, 1990, p. 7).

Para essas pessoas a saída da empresa, a perda de papéis, os vínculos estabelecidos ao
longo dos anos, o status e principalmente o tempo que a empresa lhes consumia são fatores
determinantes para mexer com o psicológico e o social dos aposentados.
A pesquisa realizada tinha como objetivo, também, iniciar um trabalho com os
aposentados da EPAGRI, incentivando-os a formar um grupo de trabalho que viesse ao
encontro das necessidades fisicas, psicológicas, sociais e culturais do aposentado.

[...1 as atividades grupais xm pessoas da própria geração favorece o bem-estar.
facilitando a emergéncia de significados comuns e, principalmente, a ampliação de
um universo existencial, com a substituição do tempo ocioso por um tempo
prazcroso que, em alguns casos nunca fora vivenciado. Desta forma, o grupo
funciona como suporte social, podendo influir positivamente na solução de
problemas (DEBET111, 1999, p. 14).

Deps (1993) define as atividades grupais como um meio para reduzir o estresse,
proporcionando a interação social, pois a solidão e a falta de atividades em grupo podem ser
preditores de estresse e depressão. Quanto maior a participação em atividades organizadas,
seja a partir de um grupo ou não, menor sera o estresse. O autor afirma ainda, que as
atividades realizadas em grupo têm impacto maior do que as atividades solitárias, em
decorrência de suporte social que também pode influenciar na solução de problemas.
Como atividades, para serem trabalhadas, os aposentados focalizados neste estudo
sugeriram:
•

Distribuição de boletins informativos; realização de seminários, palestras sobre
como: comportamento psicologia, terceira idade, aposentadoria, qualidade de
vida;

•

Cursos rápidos: computação dança, canto, línguas, pintura, artesanato, relações
humanas;
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•

Passeios, excursões (para o interior do estado, para visitar atividades
desenvolvidas na EPAGRI, entre outras) e encontros esportivos;

•

Elaboração de crachás aos aposentados, possibilitando assim o livre acesso
empresa para o melhor aproveitamento dos centros de treinamento;

•

Formação de uma associação para Os aposentados;

•

Disponibilidade de um espaço especifico dentro da empresa para os aposentados;

•

Convidar os aposentados para as reuniões e festas da empresa;

•

Formação de grupos de aposentados para discutirem e publicarem temas sobre
suas especializações;

•

"Irabalhos manuais;

•

Voluntários em entidades sociais;

Dentre as vantagens da formação de um grupo de aposentados, salienta-se que a
atividade desenvolvida a partir de um grupo poderá contribuir no desenvolvimento da relação
social e conduzir o aposentado a rever o seu projeto de vida e o profissional, se isto vier ao
encontro das suas expectativas, além de promover a qualidade de vida.

5.3.3.3 A comunicação com a organização e as sugestões dos aposentados à CASACA RESC

Para finalizar a busca de informações sobre os aposentados, o questionário abordou
ainda, a questão da comunicação com a CASACARESC.

Tabela 2: Comunicação com a CASACARESC
COMUNICAÇÃO

PERCENTUAL

Pessoal

29.6%

e-mail
Fax
Correio
Telefone
Reunião
Não respondeu
Não tem Comunicação

0,7%

Fonte: Pcsquisa realizada com os aposentados da EPAGRI.

34,9 %
30,4 %
0,7%
3,0 %
0,7%
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Nota-se que a maioria dos aposentados procura constantemente a empresa. Os meios de
comunicação mais utilizados pelos aposentados para comunicar-se com a CASACRESC
foram: o correio, representando 34,4%, e o telefone, apresentando 30,9% das respostas.
Encerra-se o questionário com as sugestões e criticas referentes aos serviços prestados
pela CASACARESC.
A seguir relaciona-se o que foi mencionado pelos aposentados que responderam ao
questionário:

•

Melhoria na comunicação e orientação sobre plano de saúde para os associados.
atendimento odontológico, empréstimo pessoal, e sobre a própria CASACARESC;

•

Mais noticias sobre a CERES;

•

O custo do PASA é muito alto;

•

Coincidir o vencimento dos pagamentos mensais de acordo com o interesse dos
aposentados;

•

O percentual de descontos deveria ser sobre o valor recebido da CERES mais INSS e

não o valor que foi recebido antes da aposentadoria;
•

Informar melhor os aposentados sobre os programas desenvolvidos na
CASACARESC;

•

Preocupação com a renovação da Unimed quando acabar o PDV;

•

Prestar atendimento psicossocial antes, durante e após a aposentadoria;

•

A fi la do PAFI é muito longa — precisa ser reduzida;

Em conseqüência das respostas do questionário, o Serviço Social da Empresa conclui
pela necessidade de implantação de um Programa de Apoio e Preparação aos Aposentados. O
programa tem seu inicio com a apresentação dos resultados da pesquisa, e da proposta de
trabalho realizado em reunião com a presença do gerente de recursos humanos, o presidente e

o administrador da CASACARESC e o representante dos aposentados.
5.3.3.4 A consolidação do Programa de Apoio a Aposentadoria

Após a primeira reunião, os aposentados juntamente com o seu representante iniciam a

discussão sobre a constituição de um grupo de trabalho. Diante disso, foram organizados
alguns encontros com os aposentados para discutir quais seriam as ações a serem
desenvolvidas. Na seqüência citam-se algumas propostas apresentadas:
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•

Visitar instituições que desenvolvam um trabalho com aposentados e/ou que
possuam uma associação de aposentados;

•

Comunicar os resultados da pesquisa aos aposentados do estado;

•

Levantamento dos e-mails dos aposentados;

•

Elaborar um banco de dados, na empresa, para cadastrar os aposentados:

•

Propor mudança no estatuto do PDV, no que se refere aos avalistas exigidos
pelo programa;

•

Enfatizar as questões relacionadas à saúde;

•

Ter alguém do grupo na CASACARESC permanentemente;

•

Oportunizar a reformulação do estatuto da CASACARESC aos aposentados;

•

Requisitar da empresa uma sala para os encontros, akin de um computador;

•

Comunicar a empresa e os aposentados sobre o grupo que esta se formando;

•

Convidar os demais aposentados a participarem do grupo para discutir outras
propostas;

Neste contexto, a proposta de trabalho da equipe de Serviço Social é assessorar o grupo
de aposentados na condução das atividades, orientando-o na organização de projetos que
envolvem questões referentes à saúde, aposentadoria, lazer e informações gerais, auxiliando-o
no encaminhamento de recursos internos e externos e fazendo a mediação entre Os
aposentados e a empresa. Prestará, também. o atendimento psicossocial aos aposentados e/ou
familiares e a orientação quanto aos seus direitos e benefícios.
A formação do grupo de aposentados implica uma convivência extremamente positiva.
A convivência com outras pessoas que se encontram na mesma situação está relacionada com
troca de valores e experiências positivas e negativas. Outros aspectos também são cultivados
como o relacionamento familiar e novas amizades, propiciando a reintegração do aposentado
no mercado de trabalho.
Este programa possibilitará aos aposentados iniciar um trabalho que venha atender as
suas necessidades, desde o lazer até a defesa e viabilização de seus direitos. Enfatiza-se que o
sucesso da condução do programa dependerá, fundamentalmente do grupo, pois este dispõe
de total autonomia para conduzir o processo de trabalho, além de possuir o apoio técnico e
financeiro da empresa.
Posteriormente, o Serviço Social na organização tem como proposta iniciar um trabalho
com os pre-aposentados. A intenção é qiie os responsáveis pela condução do processo sejam a
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equipe do Serviço Social e o grupo de aposentados. É pensando em como a aposentadoria e o
envelhecimento transformam a vida de um empregado que a empresa trabalhará também com
os pré-aposentados. Ao prepará-los para a saída, a empresa estará minimizando os conflitos, a
insegurança quanta A chegada da aposentadoria, e "neutralizando os sentidos negativos da
aposentadoria para torná-la uma realidade menos repulsiva". (STUCCIII, 1998 p. 45).
A implementação de programas de preparação para a aposentadoria está diretamente
relacionada A política de recursos humanos da organização. A intenção de desenvolver um
programa para os seus empregados poderá contribuir para a imagem organizacional
(FRANÇA, 1992 apud DEBETIR, 1999). Santos (1990) enfatiza ainda os beneficios que estes
programas trazem para seus funcionários, cabendo citar:
O clima organizacional tende a tomar-se mais saudável, na medida em que os
empregados sentem que os interesses da empresa não estão voltados apenas para o
momento presente, mas também , demonstram uma preocupação com o bem-estar
futuro de seus membros. Deste modo, investe-se na qualidade de vida do
trabalhador, o que constitui um fator significativo no cenário da administração
moderna (SANTOS, 1990, p. 43).

O trabalho com o grupo de aposentados poderá favorecer a criação de um espaço de
socialização e convivência, visando o sua autovalorização, o restabelecimento dos vinculas
entre os colegas e o status. O trabalho em grupo estimulará o exercício da intelectualidade, a
atualização das questões pertinentes A terceira idade e a conjuntura socioeconômica e o
estimulo ao desenvolvimento de atividades que estejam ligadas A Area de atuação dos
aposentados (LA 'VEGA, 1998).
Além disso, o aposentado ocupará o seu tempo livre, sem que haja a rigidez. de hordrios,
o compromisso de estar no trabalho diariamente não se obrigando a fazer o que não gosta; ao
mesmo tempo em que estará melhorando a sua qualidade de vida.
Nesse contexto, a aposentadoria é vista como urn elemento determinante da
discriminação que vitima o individuo inativo, da opressão que o retorno a casa
determina c da marginalizai* social a que é submetido numa sociedade que prez.a
os valores da produtividade c da eficiencia. (STUCC111 1998, p. 45).

La Vega (1998) cita algumas temáticas que podem ser trabalhadas com o grupo de
aposentados, além de enumerar as vantagens do grupo:
•

Desenvolvimento de autocuidado e atividades preventivas com a saúde;

•

Maior atenção A dieta alimentar equilibrada, buscando a preservação de doenças,
controlando o colesterol, trigliceridios, glicose e outros.
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•

Maior agilidade e bem-estar fisico e psicológico alcançados através da ginástica, natação,
etc.

•

Utilização correta do tempo livre, vencendo depressões, sensação de vazio, alcoolismo,
etc.

•

Criação e fortificação dos vínculos afetivos de amizades, o que estimula o conjunto do
grupo a conviver também em atividades de lazer.

•

Participação em atividades com outras entidades e integração com outros grupos.

•

Resgate de papéis. status, amizades, vínculos afetivos, através da vida em grupo, o que
auxilia o potencial interno dos participantes, como também cria sentimentos de
valorização e sensação de vida útil.

•
•

Diminuição em 100% das intemações hospitalares, por problemas recorrentes a depressão.
Resgate do namoro/ companheirismo e unidade familiar entre os casais que participam do
grupo.

•
•

Participação espontânea no processo de motivação para a formação de novos grupos.
Elevação da qualidade de vida.

No que se refere A implantação do Programa de Reflexão e Preparação para a
Aposentadoria, conclui-se que este é de fundamental importância para os aposentados e para a
empresa. Coube ao serviço Social da EPAGRI proporcionar aos aposentados a oportunidade
de poder vir a realizar um trabalho que corresponda As suas expectativas. It nesse sentido que
se realizou a pesquisa, para que se pudesse aprofundar melhor a questão referente aos
aspectos biológicos, sociais, psicológicos, politicos, econômicos e culturais. Através da
pesquisa realizada, percebeu-se que a major preocupação dos aposentados é fazer parte
novamente da empresa. Assim, a formação dos grupos irá oportuniz.ar que eles sejam
qualificados como co-participantes da EPAGRI.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constata-se que na realização desse trabalho dois pontos foram amplamente discutidos:
o processo de trabalho realizado com os aposentados da F,PAGRI e os desafios que estão
sendo colocados para o profissional de Serviço Social.
A aposentadoria é caracterizada por muitos como a perda de poder e status. Este
acontecimento gera conflitos internos, angustia e allições. A partir do momento que o cidadão
se aposenta e chega b. terceira idade, a sociedade passa a desprezá-lo por não fazer mais parte
do mundo produtivo, gerando o preconceito. É necessário que o aposentado tenha uma visão
positiva sobre o que está acontecendo consigo, para que possa adaptar-se à transformação
repentina na sua vida.
Quando a empresa se preocupa com o aposentado e o pré-aposentado, estará valorizando
o seu potencial humano e resgatando a auto-imagem dessas pessoas. Foi pensando em atender
essa demanda que a empresa, por meio do seu Serviço Social, se preocupou em desenvolver
um trabalho com os aposentados, motivando-os a iniciar uma ação que venha ao encontro das
suas expectativas. Ressalta-se que, posteriormente, o trabalho será estendido também aos préaposentados. A empresa procurará despertar uma visão positiva com relação à aposentadoria,
motivando o empregado a refletir sobre o seu futuro e a traçar os projetos pessoais e
possivelmente profissionais.
Preferiu-se iniciar com a formação de grupos de trabalho, pois as solicitações dos
aposentados poderiam ser viabilizadas com maior abrangência e qualidade. Caberá ao Serviço
Social da Empresa, assessorá-los na condução do processo.
nesse sentido que se procurou enfatizar a assessoria como um dos desafios da
profissão. E uma nova demanda que está surgindo no âmbito da atuação do assistente social,
exigindo que o assistente social faça uma reformulação tfa, - procedinitritos teóricos e
metodológicos.
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O profissional de Serviço Social precisa estar atento as transformações na conjuntura
sócio-econômica, bem como, as exigências que o mercado de trabalho está impondo aos
profissionais, como um todo. Estas questões refletem diretamente no processo de trabalho do
assistente social, requerendo-lhe constante investimento na capacitação profissional.
Sugere-se que os cursos de Serviço Social trabalhem mais com as novas demandas que
estão sendo postas para a profissão. Pois esses desafios fazem parte de um novo mercado de

trabalho, que está mais exigente e competitivo. Neste contexto o assistente social concorre
também com profissionais de outras Areas, antes não pertencentes ao espaço de atuação.
fundamental que o assistente social abrace essas transformações da pratica pro fissional,
ampliando a sua area de atuação e inovando os conhecimentos técnicos operacionais.
rompendo, dessa forma, com o conservadorismo.
Conclui-se que o processo inicial do trabalho que sera realizado com os aposentados foi
efetivado como sucesso, pois se conseguiu concretizar uma das etapas fundamentais do
Programa de Reflexão e Preparação para a Aposentadoria, que foi oportunizar aos
aposentados a formação do grupo de aposentados.
Para finalizar este trabalho, enfatiza-se que o presente estudo e as informações contidas
nele /A) significaram a reta final de uma jornada, mas a etapa inicial de uma busca constante
do saber e do aperfeiçoamento profissional.
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ANEXO: QUESTIONÁRIO

PROGRAMA DE APOIO E PREPARAÇÃO PARA A APOSENTADORIA

1) Em que regional da Epagri você pertencia quando trabalhava?
2) Idade:
3) Sexo:
4) Estado Civil:
( ) Solteiro (a)
( ) Casado (a)
( ) Divorciado (a)

( ) Viúvo
( ) Outros

5) Grau de Escolaridade:

( ) Analfabeto (a)
( ) Alfabetizado (a)
( ) Primeiro Grau Incompleto
( ) Primeiro Grau Completo
( ) Segundo Grau Incompleto
( ) Segundo Grau Completo

( ) Terceiro Grau Incompleto
( ) Terceiro Grau Completo
( ) Especialização
( ) Doutorado
( ) PhD

6) HA quanto tempo está aposentado?
7) Como está sendo a aposentadoria para voce?
8) Está tendo algum tipo de ocupação profissional?

( ) Sim

( ) Não

9) Caso sim esta é rem unerada?
( ) Sim

( ) Não

10) Quais atividades você costuma realizar com mais freqüência?

()
()
()
()

Esportes
Caminhadas
Viagens
Leituras (revistas, jornais, livros)

( ) Assistir televisão
( ) Clubes sociais
( ) Jogos (baralho, dominó, etc)
( ) Outros (exemplifique)
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11) Depois que você se aposentou a Epagri esta correspondendo as suas
expectativas?
( ) Não

( ) Sim
Justifique:

12) Você conhece alguma empresa que desenvolva atividades com os
aposentados?
( ) Não

( ) Sim
Caso sim, quais são estas atividades'?

13) Você gostaria que a Epagri realizasse algum tipo de atividade com os
aposentados?
( ) Não

( ) Sim
Por que?

14) Você acha importante a formação de grupos de trabalho?
( )Não

( ) Sim

15) Você gostaria de participar de um núcleo de trabalho para planejar
atividades com os aposentados?
( ) Não

( ) Sim

16) Dê sugestões de atividades a serem realizadas (educativa, social e
lazer...)
17) A sua comunicação com a CASACARESC tem sido por meio de:

( ) Contato pessoal
( ) e-mail
( ) fax

( ) correio
( ) telefone
( ) reunido

18) Dos serviços que a CASACARESC prestam, quais poderiam ser
melhorados?

