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Passando dessa
para melhor
Rebeca Herval e Cristiene Menezes

“O animal só conhece a
morte na morte”
Arthur Schopenhauer

dor, as agências funerárias surgem
como o verdadeiro alento para
aqueles que, em função do pesar,
tornam-se impotentes. A elas são
delegadas desde o deslocamento
do corpo até a realização dos funerais, permitindo que a família
tenha tempo e tranqüilidade para
dar o último adeus.

O

acontecimento é inevitável,
mas o sofrimento causado pela
morte de um ente querido é tão
grande, que muitos chegam a ficar
sem noção dos seus atos quando
alguém querido é “levado”. Aque-
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le que perdeu um parente ou amigo, ao receber a notícia da morte,
entra em um estado de entorpecimento, onde realidade e sonho se
misturam, o que dificulta a tomada de decisões. Nesse momento de

Como captar clientes
Os tradicionais “papa-defuntos”
continuam em ação, são os agentes funerários que ficam próximo
ao Instituto Médico Legal e na
porta de grandes hospitais. Mas
as famílias já desconfiam da baixa qualidade do serviço e do alto
preço que é cobrado por eles. Para
conquistar clientes, as funerárias
colocam vendedores de porta em
porta, em pequenas cidades, e investem no telemarketing nas capitais. Ainda assim, mesmo com
diferentes abordagens, vender o
conceito “Plano Funerário” ainda
é uma tarefa muito delicada.
A solução foi reciclar a idéia de o
cliente ainda vivo pagar por algo
que usará apenas quando estiver
morto. A nova lógica é o Plano de
Assistência Familiar, que além de
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Jardim do Cemitério Parque da Colina

ser um belo eufemismo também
oferece benefícios aos associados.
De acordo com o consultor de
estabelecimentos fúnebres Celso
Mendonça, a alternativa de vender melhor qualidade de vida, e
não mais morte, tem aumentado
o lucro das empresas.
Nesse sistema, o cliente continua pagando mensalmente, só
que por um plano que abrange,
além do funeral, descontos de 10
a 70% em diversos serviços, como
consulta médica, advogado, cursos e pet shop, entre outros. O preço médio para um funeral simples
com urna, flor sobre o corpo e remoção, que custaria R$ 800,00 no
particular, sai por R$ 3,00 mensais. Já um funeral cinco estrelas,
com uma urna mais elaborada,
coroa de flores, ornamentação,
transporte e todas as taxas inclusas, de R$ 3.500,00 sai por volta
de R$ 15,00 por mês, para uma
família com até oito membros.
O aposentado José de Oliveira
aponta as vantagens desse tipo de
plano. “Vale muito mais a pena
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pagar meu funeral de pouquinho
em pouquinho, assim tenho a certeza de que não darei prejuízos à
minha família ao morrer”. Além
das pessoas físicas, empresas também podem se associar e oferecer
a seus funcionários essa vantagem. Os valores para corporações
são diferenciados, e custam, em
média, R$ 2,00 por pessoa.
As funerárias bem-sucedidas investem em propagandas no rádio
e na televisão, se mostram amigas

e prontas a ajudar quando o cliente precisar. De acordo com o consultor Celso Mendonça, no Rio de
Janeiro o foco ainda é sobre a classe mais pobre, por isso as empresas
frisam a facilidade de pagamento.
O dia-a-dia
A família de Dona Etelvina Ferreira foi uma das primeiras a receber auxílio do “Plano Assistencial
Sefas”. Como a cliente era uma
associada, a primeira medida da

“É difícil explicar para o cliente quando não
conseguimos enterrar o corpo no mesmo
dia, eles não entendem que a quantidade de
sepulturas varia de um dia para o outro”
Leonardo Paiva
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Cristo abençoa os mortos no Cemitério do Caju

dona da funerária foi entrar no
sistema de gerenciamento e confirmar se o pagamento estava em
dia. Em seguida, seu filho tentou
reservar uma sepultura pela Administração do Serviço Funerário
do Município, enquanto o marido

providenciava a documentação.
Depois de tudo organizado, coube ao agente funerário Wanderley
da Costa cuidar da preparação
para o velório. Após recolher as
roupas de Dona Etelvina, foi para
uma sala da funerária para tra-

tar o corpo. O primeiro passo foi
tamponar, com forro de algodão e
pó secante a garganta, o ouvido e
o nariz, para, em seguida, fazer a
maquiagem. Para ornamentação,
é preferível usar flores artificiais,
uma vez que as naturais aceleram
o processo de decomposição.
Agilidade é uma característica
comum para quem trabalha no
setor. No mesmo instante em que
o velório acontecia, Wanderley resolvia a parte burocrática no escritório da capela. O parente deve ter
o CPF, a Identidade e a Declaração
de Óbito, emitida pelo hospital,
para fazer a Autorização de Prestação de Serviço. Feito isso, o agente
funerário e o familiar vão ao cartório para o Registro de Óbito.
A primeira via da Certidão de
Óbito recebe o nome de “Guia de
Sepultamento”, e deve ser entregue na administração do cemitério. Vale ressaltar que no Brasil
só é possível enterrar alguém mediante a apresentação dessa guia.
Ainda é preciso pagar a taxa Cemiterial, para o aluguel do jazigo,
e a Municipal, para os custos operacionais, como manutenção e
pagamento de funcionários. Não
há regra para o pagamento dessas despesas, se devem ficar a cargo da funerária ou do familiar.

O sepultamento visto por outras civilizações
Entre os antigos hindus, a prática da incineração crematória era popular e encarada como a

via de acesso ao Absoluto, ao Nirvana. Já os indivíduos capazes de ter uma vida ascética,
como monges, eram enterrados e o local tornava-se sagrado. Os cidadãos gregos eram
cremados juntos e as cinzas depositadas em vala comum, apenas os heróis tinham os
corpos levados à pira crematória. No Egito, a prática mais comum era o embalsamamento. Primeiro, eram retirados o cérebro e os outros órgãos, depois passavam por
uma preparação minuciosa até o corpo ser enfaixado.

Na Idade Média, os mortos costumavam ser enterrados no terreno de igrejas para que

a população ficasse bem próxima a eles durante as festividades. Mas, com o passar do tempo, foi-se
adquirindo repúdio à idéia de efemeridade da vida. José Carlos Rodrigues, autor do livro Tabu da morte, antropólogo
e professor da PUC-Rio, afirma que essa é uma característica da cultura ocidental e uma razão fundamental para isso é a
ideologia de um futuro infinito. “Uma sociedade que acredita nos ‘teres’ e nos ‘haveres’ não pode olhar a morte de frente
porque mostra como isso não vale nada”, declara.
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Tanatopractores em ação

Falta de vagas
O administrador Leonardo Paiva, ao providenciar o enterro de
Dona Etelvina, viu-se diante de um
grande e cada vez mais comum
problema: a falta de vagas em cemitérios. A família Ferreira fazia
questão de enterrar Dona Etelvina
ainda no dia 14 de setembro, mas
segundo informações da Administração do Serviço Funerário do
Município, não havia mais sepulturas disponíveis para aquele dia.
Restavam duas soluções: pedir
para a família enterrar o corpo de
Dona Etelvina em outro cemitério,
ou convencê-los a adiar o sepultamento para o dia seguinte. Nesse
caso, Leonardo ligaria cedo para
fazer a reserva. “É difícil explicar
para o cliente quando não conseguimos enterrar o corpo no mesmo dia, eles não entendem que
a quantidade de sepulturas varia
de um dia para o outro”, comenta
Leonardo. As vagas dependem da
quantidade de exumações realizadas no dia. Depois de três anos, é
comum que os familiares retirem
a ossada e liberem a sepultura.
No primeiro momento, a resposta mais rápida para esse dilema é
a cremação. Mas, como esse ato
acaba com a possibilidade de realizar investigações criminais, há
um processo burocrático muito
complicado. Aqueles que desejam
ser cremados devem deixar essa
vontade documentada em cartório. Caso contrário, será preciso
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As medidas de seguranças vitais para os técnicos

que todos os familiares diretos assinem a autorização.
Além da burocracia, o alto custo
faz com que apenas a minoria da
população escolha esse procedimento. No estado do Rio de Janeiro, apenas os cemitérios do Caju,
na capital e o Parque da Colina,
em Niterói, estão aptos a prestar
esse serviço. No cemitério do Caju,
por exemplo, como sai muito caro
ligar o forno especial, as cremações são realizadas apenas uma
vez na semana, às sextas-feiras.
Enquanto isso, o corpo deve ficar
na geladeira do cemitério, cuja diária custa aproximadamente R$
400,00.
O mercado de trabalho
Uma funerária emprega vários
profissionais. Na maioria são funcionários que não concluíram o ensino fundamental, mas há também
os universitários (principalmente os
que fizeram cursos de Administração de Empresas e Secretariado), e
os que são especializados no setor,
como é o caso dos técnicos de Tanatopraxia. “É um ofício como outro
qualquer, com alegrias, dificuldades
e tristezas. Tenho orgulho ao falar
que minha tarefa é cuidar para que
as pessoas estejam aparentemente
bem ao partirem”, define Wanderley da Costa.
As pessoas lidam de formas diferentes com a morte. De acordo
com o consultor Celso Mendonça, é possível ver como uns pro-

fissionais ficaram mais sensíveis
e amorosos com as pessoas mais
próximas, enquanto outros criaram anticorpos para a dor e se
tornaram mais pragmáticos e objetivos. De uma forma geral, eles
respondem bem ao trabalho por
terem a noção de que não são os
culpados pelo falecimento, apenas colaboram para que a despedida seja a melhor possível.
Uma funerária é divida em setores: Vendas (planos), Finanças e
Operacional. Quem trabalha com
planos recebe maior remuneração. O mercado determina que o
vendedor tenha até 35 anos e seja
disposto, pois terá de ir de porta
em porta. Já para o agente funerário o que vale é a experiência e
a seriedade; quanto mais maduro,
melhor.
A área médica e os profissionais
fúnebres estão ligados em diversos sentidos. Um recente produto
dessa união é o curso de Tanatopraxia, ou seja, prática de higienização e conservação de corpos
humanos através da injeção de
líquidos na veia dos cadáveres. De
um lado estão as funerárias que
buscam um diferencial e junto a
elas está o médico Sérgio Fiúza. Ele
foi o primeiro brasileiro a estudar
a técnica e hoje ensina diretores e
agentes funerários.
O procedimento é realizado no
mundo inteiro e mesmo tendo
chegado ao Brasil em 1994, ainda
é pouco conhecido por aqui. São
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raras as funerárias que têm condições de investir na qualificação
profissional e em instalações apropriadas. Para que seja construído
um tanatório – laboratório –, que
atenda as determinações legais, é
preciso investir aproximadamente 60 mil reais.
O EnvidaRio é uma das oito empresas do Estado do Rio de Janeiro
que realiza esse trabalho. De acordo com coordenador da funerária,
Miguel Luiz de Carvalho, financeiramente o laboratório não gera
lucros, e, sim reconhecimento. “Os
gastos com instalações e com os
profissionais são altos. Para completar, pela falta de informação,
poucos clientes decidem por esse
serviço”, explica o coordenador.
A tanatopraxia proporciona
uma melhora estética ao recuperar a cor natural e a aparência
do cadáver. E o mais importante:
acaba com o risco de contágio de

doenças, com odores e com a possibilidade de derrame de líquidos.
Logo, a técnica tende a se tornar
essencial para o setor funerário, uma vez que torna possível
alongar o período de velório. Um
exemplo recente do uso do procedimento foi no funeral do Papa
João Paulo II. Além disso, seu uso
é obrigatório por lei em caso de
traslados – situação em que há
deslocamento do corpo por grandes distâncias.
Como estar atualizado
A preocupação em oferecer aos
clientes mais opções de serviços e
um trabalho diferenciado é a característica que faz a diferença no
setor. Os planos funerários e procedimentos como a tanatopraxia
são fortes exemplos desse progresso. Sabe-se que empresas-destaque
buscam o aperfeiçoamento constante. No entanto, como as fune-

rárias têm acesso às novidades?
Além das informações passadas
através dos sindicatos, as instituições recebem convites dos prestadores de serviços. Normalmente,
são para eventos restritos, como é
o caso da Funexpo, a maior feira
da América Latina. Lá, há exposição de artigos para os setores Funerários e de Cemitérios, e também
acontecem palestras e workshops.
São inúmeras as novidades no
setor. Criatividade não falta às
empresas funerárias. Recentemente, na Itália, um comerciante fez calendários eróticos para
aquecer as vendas de caixões. Um
crematório na Inglaterra oferece
às famílias a opção de ver a incineração do corpo de dentro de
suas casas por 112 euros, cerca de
R$ 380,00. Outra curiosidade é o
Velório on-line, que permite que o
funeral seja visto pela internet, de
qualquer lugar do mundo.

Quino

Mortes fora do hospital
Quando acontece um falecimento, de morte natural, dentro de casa, o primeiro passo é
chamar o médico da família para justificar a causa da morte. Depois, o parente deve ir
ao Departamento de Polícia para fazer a Solicitação de Remoção.

O procedimento é um pouco diferente, e mais complexo, em situações em que há indícios de crime.

Nesses casos, o policial vai até o local buscar informações para dar início ao trabalho de investigação.
Os procedimentos seguintes variam de acordo com cada caso e cabe ao juiz determiná-los.
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