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RESUMO 

Fenômeno global, o envelhecimento paulatino da população é um processo inexorável que 

impõe desafios e oportunidades para o bem-estar público, o desenvolvimento sustentável e 

para o futuro da força de trabalho. A histórica alta oferta de mão de obra jovem brasileira 

passa a dar espaço, cada vez mais, a uma população profissional de perfil mais maduro, o que 

tem aumentado a atenção e reflexão das empresas sobre como lidar com o tema. No entanto, 

apesar do interesse crescente sobre os impactos do envelhecimento e a decorrente gestão de 

colaboradoras e colaboradores maduros em ambientes organizacionais, o volume de estudos 

acadêmicos relacionados à temática ainda é escasso no país. Portanto, este estudo tem como 

objetivo identificar como pensa e lida com os desafios de atrair, reter e gerenciar 

colaboradoras e colaboradores maduros uma empresa tida como uma das líderes no tema, no 

Brasil. Para isso, realizou-se uma sondagem com especialistas do mercado de economia da 

longevidade e trabalho com públicos maduros, além de análise documental, a fim de elencar 

as empresas líderes no tema, no país. Após seleção baseada em critérios objetivos, 

desenvolveu-se estudo de caso com uma das empresas líderes, por meio de entrevista em 

profundidade e análise documental. A pesquisa se caracterizou como qualitativa exploratória, 

de perspectiva teórica interpretativista e indutiva, e permitiu a geração de cinco reflexões 

principais: a) não parece haver uma empresa que de maneira isolada possua a liderança do 

tema; b) a comunicação corporativa de iniciativas bem sucedidas dirigidas a públicos externos 

maduros pode contaminar a percepção sobre a real maturidade das práticas internas da 

empresa; c) instrumentos de gestão robustos para a diversidade corporativa podem facilitar a 

estruturação de um duplo olhar para a gestão da idade, atento ao presente e ao futuro; d) 

mesmo em uma empresa elencada como uma das líderes no tema no país, a adoção de 

iniciativas sobre a gestão da idade para públicos internos está em fase inicial; e) quando se 

trata da gestão da força de trabalho madura futura, as empresas podem demonstrar um maior 

interesse por estratégias multigeracionais integradas, em vez de programas desenhados para o 

público maduro. Por meio de suas reflexões e conclusões, este Trabalho Aplicado buscou 

fortalecer o campo dos estudos de administração de empresas, ao contribuir com o aumento 

da produção acadêmica relacionada à gestão da idade, um tema que deve integrar a pauta de 

estratégias para competitividade e sustentabilidade corporativa. De maneira complementar, 

foram geradas 51 recomendações gerais para o fomento do tema junto às empresas – ativo 

cujo intuito foi expandir e aperfeiçoar o conhecimento sobre o tema para além da academia, 

com empresas e sociedade em geral. 

Palavras-chave: Gestão. Profissionais maduros. Empresas. Envelhecimento. Brasil.  



ABSTRACT 

A global phenomenon, the gradual aging of the population is an inexorable process which 

imposes challenges and opportunities for public welfare, the sustainable development and for 

the future of the workforce. The historic young Brazilian workforce is slowly giving more 

room to a population of mature workers, which has increased the attention and reflection of 

companies on how to deal with the issue. However, despite the growing interest in the 

impacts of aging and the management of mature workers in organizational environments, the 

number of academic studies related to the subject is still scarce in Brazil. Therefore, this study 

aims to identify how thinks and deals a company considered as one of the leading companies 

in the subject, in Brazil, regarding the challenges of attracting, retaining, and managing 

mature workers. To this end, a survey was carried out with market experts from the longevity 

economy and mature workers jobs, in addition to documentary analysis, in order to list the 

leading companies in the subject in the country. After selection based on objective criteria, a 

case study was carried out with one of the leading companies, through an in-depth interview 

and documentary analysis. The research was characterized as exploratory qualitative, with an 

interpretive theoretical perspective and inductive approach, and resulted in five central 

reflections: a) does not seem to be a company that, in an isolated way, is a leading company 

on the subject; b) corporate communication of successful initiatives focused on mature 

external audiences can contaminate the perception of the maturity of the company's internal 

practices; c) strong management instruments for corporate diversity can facilitate a double 

approach mindset for age management, aware of the present and the future; d) even in a 

company listed as one of the leading companies in the subject, the adoption of age 

management initiatives for internal audiences is in its initial phase and e) when it comes to 

managing the future mature workforce, companies can demonstrate a greater interest in 

integrated multigenerational strategies, rather than programs designed for the mature workers 

alone. Through its reflections and conclusions, this research sought to strengthen the field of 

business administration studies, mainly contributing to the increase in academic production 

related to age management, and in the evidence of its integration as a strategic agenda for 

competitiveness and corporate sustainability. Additionally, 51 general recommendations were 

formulated to promote the topic with companies - an asset that aimed to expand and improve 

knowledge on the topic beyond the academy, focusing on companies and society in general. 

Keywords: Management. Mature workers. Companies. Aging. Brazil. 
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INTRODUÇÃO  

Fenômeno global, o envelhecimento paulatino da população é um processo 

inexorável. A humanidade, com sua mutabilidade sociocultural e forte capacidade de 

manipulação tecnológica, tem conseguido esticar o tempo de vida das pessoas. A redução 

gradativa do número de nascimentos por mulher (baixa da fecundidade), associada ao 

prolongamento da vida (aumento da expectativa de vida) dos indivíduos no mundo, são os 

principais alicerces do aumento contínuo e sensível da idade média global – observada em 

23,6 anos, em 1950, e prevista para 41,9 anos, em 2100 (FIALHO et al., 2019; FRANÇA et 

al., 2017a; UNITED NATIONS, 2019a).  

A população no Brasil e no mundo está caminhando aceleradamente para um perfil 

mais maduro – uma realidade já evidente em muitos países ricos. Nessa relevante transição 

demográfica, a faixa etária das pessoas com 60 anos e acima é a que mais cresce no mundo 

entre todos os grupos etários (3% ao ano), devendo passar de uma relativa baixa 

representatividade em 2017 (13% da população mundial) para quase um terço das cidadãs e 

dos cidadãos em 2100 – somando 3,1 bilhões de pessoas (UNITED NATIONS, 2017, 2019a). 

No Brasil, a velocidade do fenômeno é ainda mais vigorosa. Entre os países mais populosos, 

em 2019 o Brasil registrou a terceira menor fecundidade global (UNITED NATIONS, 2019a). 

Poucas década atrás, o país ainda usufruía de um perfil populacional de base jovem, mas hoje 

é um dos que caminha mais celeremente para o envelhecimento: até 2034 espera-se que a 

porcentagem das pessoas com 60 anos e acima seja proporcionalmente idêntica a das pessoas 

mais jovens da população brasileira (FRANÇA et al., 2014; TONELLI, 2018; CARDOSO; 

DIETRICH; SOUZA, 2019; FGV SOCIAL, 2020a). 

O envelhecimento da população não passa incólume às percepções de entidades 

globais e locais, impondo desafios e oportunidades para os ambientes públicos e privados. 

Buscando um olhar para o futuro da força de trabalho e do bem-estar geral em um contexto de 

desenvolvimento sustentável, a estruturação socioeconômica e cultural de tal transição 

demográfica chama atenção tanto de organismos multilaterais – Organização das Nações 

Unidas, com suas agências e instrumentos globais direcionadores (Plano de Ação 

Internacional de Madri sobre o Envelhecimento e os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável – ODS) – como de programas governamentais brasileiros que envolvem os 

direitos e a integração das pessoas mais velhas na sociedade (Política Nacional do Idoso, o 

Estatuto do Idoso e a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa) (BRASIL, 1994, 2003, 2017; 

FRANÇA et al., 2014; UNITED NATIONS, 2019a, 2020). 
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Uma população envelhecida (e envelhescente) desperta atenção também no setor 

privado. Se por um lado há uma oportunidade de mercado pouco explorada (o nicho de 

consumo conhecido como economia da longevidade ou economia prateada1) (HYPE60+; 

PIPE SOCIAL, 2019; LONGEVIDADE FEIRAS E CONGRESSOS,  2019), por outro, há 

uma clareza da tendência pelo retorno aos ambientes de trabalho por parte desse público, quer 

seja por motivos voluntários ou por necessidades financeiras (BRASIL, 2017; CALIXTO; 

MACEIRA, 2019; CAMARANO, 2001; CARRERA-FERNANDEZ; MENEZES, 2001; SÁ 

et al., 2011; SEIDL, 2019). Somado a isso, a histórica alta oferta de mão de obra jovem, 

paradigma com o qual um Brasil em crescimento se acostumou ao longo de sua história, 

passará a dar espaço a uma população profissional de perfil cada vez mais velho. A partir de 

2020 é esperado que o volume total de trabalhadoras e trabalhadores no Brasil passe a retrair, 

resultando, em 2040, em uma população apta ao trabalho em que mais da metade dos 

indivíduos terá mais de 45 anos de idade (CEPELLOS; TONELLI, 2017), um cenário inédito 

na história do país. 

No contexto do setor privado e dos desafios oriundos do envelhecimento da força de 

trabalho, compreender como se dá o relacionamento entre profissionais maduros e 

corporações é essencial para buscar um processo de inclusão social da diversidade e 

oportunidade econômica, gerando valor para indivíduos e sociedade. Pesquisadoras e 

pesquisadores abordaram ao longo das duas últimas décadas questões como: a importância de 

se ter o tema geracional nas pautas estratégicas e nas práticas de gestão da idade 

(CEPELLOS, 2013, 2018; FINEMAN, 2011 apud CEPELLOS; TONELLI, 2017; SEIDL, 

2019; UYEHARA, 2003); as barreiras estruturais evidenciadas pela aproximação com o tema, 

como o preconceito etário contra pessoas mais velhas, ou ageismo (CAMARANO; 

CARVALHO; KANSO, 2019; CEPELLOS et al., 2018; CEPELLOS; TONELLI, 2017; 

FRANÇA et al., 2017a; LOTH; SILVEIRA, 2014; SEIDL, 2019; SILVA, 2014; SIQUEIRA-

BRITO; FRANÇA; VALENTINI, 2016; TONELLI, 2018); e os possíveis impactos na 

produtividade de uma colaboradora ou colaborador por sua idade mais avançada (AIYAR; 

EBEKE; SHAO, 2016; CAMARANO; CARVALHO; KANSO, 2019; FRANÇA et al., 

2017a; FRANKLIN, 2018; GÖBEL; ZWICK, 2011; NG; FELDMAN, 2008; 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2018; ROCHA, 2010b). 

 
1 É como tem sido chamado o coletivo das atividades econômicas e o mercado de produtos e serviços focados 

nas necessidades e especificidades de consumidores do público acima de 50 anos de idade. 
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 Importantes pesquisas de percepção também foram conduzidas com gestores 

corporativos sobre profissionais mais velhos, a fim de melhor compreender os valores (e 

estereótipos) atribuídos a esses por aqueles (CEPELLOS et al., 2018; CEPELLOS; 

TONELLI, 2017; HASSELL; PERREWE, 1995; POSTHUMA; CAMPION, 2009; 

TAYLOR; WALKER, 1998).  

Apesar do interesse crescente do governo, das empresas e da sociedade em geral no 

tema de envelhecimento e gestão de colaboradoras e colaboradores maduros em ambientes 

organizacionais, o volume de estudos acadêmicos relacionados às suas práticas ainda é 

escasso e carece de maior desenvolvimento no Brasil (CEPELLOS; TONELLI, 2017; 

FONTOURA; PICCININI, 2014; FRANÇA et al., 2017b; QUEIROZ; RAMALHO; MONTE, 

2012; SEIDL, 2019; FRANÇA, 2012 apud SIQUEIRA-BRITO; FRANÇA; VALENTINI, 

2016). Destaca-se ainda a oportunidade específica de se explorar o tema a partir do ponto de 

vista dos gestores, bem como do emprego de estudos de caso, buscando investigar como as 

empresas têm lidado com a adoção e desafios de tais práticas (CEPELLOS, 2013, 2018; 

HENNEKAM; HERRBACH, 2015). Por fim, fica evidente na literatura consultada a 

oportunidade de se recomendar melhorias para a incorporação do tema na realidade 

organizacional (CEPELLOS, 2018).  

Tendo em vista as lacunas de produção científica apontadas pela literatura, 

identificou-se a oportunidade de investigar esse campo com maior cuidado, iniciando-se com 

algumas perguntas relacionadas: Haveria hoje no Brasil uma ou mais empresas apontadas 

como líderes nessa agenda? Em caso positivo, como elas estariam lidando como esse tema, no 

que tange aos planejamentos e às práticas? 

Dessa forma, o tema focal desta pesquisa orientou-se no sentido da investigação da 

gestão de colaboradoras e colaboradores maduros nas corporações, o que resultou na seguinte 

questão de pesquisa (objetivo principal do estudo): Como pensa e lida com os desafios de 

atrair, reter e gerenciar colaboradoras e colaboradores maduros uma empresa tida 

como uma das líderes no tema no Brasil?. Sobre essa questão, portanto, empregou-se o 

método científico por meio do qual se pretende contribuir para o crescimento da investigação 

científica da problemática da gestão de pessoas em ambientes corporativos pela ótica social da 

sustentabilidade organizacional. 

A fim de apoiar a elucidação da questão de pesquisa, alguns objetivos secundários  

norteadores da pesquisa e delimitadores do campo de estudo foram buscados: 

a) identificar as principais empresas líderes no tema no Brasil; 



18 

b) investigar as percepções e práticas relacionadas ao tema junto ao time gestor 

interno pertinente de uma das empresas líderes no tema no país; 

c) de maneira complementar, elaborar recomendações gerais para o fomento do tema 

gestão da idade junto às empresas brasileiras, facilitando sua participação e 

aperfeiçoamento de maneira mais célere. 

Como contribuições, este Trabalho Aplicado buscou fortalecer o campo dos estudos 

de administração de empresas, sobretudo na pesquisa de gestão de pessoas baseada em 

diversidade e na evidência de sua integração como pauta estratégica da competitividade e 

sustentabilidade corporativa. 

Os resultados da pesquisa apontaram diversas descobertas e reflexões para o cenário 

brasileiro. A primeira, mostra que não parece haver uma empresa hoje, de maneira única e 

isolada, que possua a liderança no tema da gestão de colaboradoras e colaboradores maduros 

no país – apesar de três delas (Unilever, Itaú Unibanco e Gol Linhas Aéreas) terem se 

destacado frente às demais 38 empresas citadas pelos especialistas de mercado consultados. A 

segunda, revela que a comunicação corporativa de iniciativas bem sucedidas dirigidas aos 

públicos externos maduros (clientes, fornecedores ou a sociedade em geral) pode passar o 

equivocado entendimento de que as ações e iniciativas para o público interno da empresa são 

igualmente desenvolvidas e implementadas – esses vieses poderiam contaminar a avaliação 

sobre as práticas internas. A terceira, sugere que ter instrumentos de gestão robustos para a 

diversidade corporativa pode facilitar a estruturação de um duplo olhar para a gestão da idade, 

atentando tanto às necessidades do presente como às do futuro. A quarta reflexão traz a 

constatação de que, mesmo em uma empresa tida como uma das líderes no tema no país (Itaú 

Unibanco), a adoção de iniciativas sobre a gestão da idade para públicos internos está, ainda, 

em fase inicial. Por fim, a quinta e última reflexão elucida que, quando se trata da gestão da 

força de trabalho madura futura, as empresas podem estar olhando para um grupo expandido 

de indivíduos, sem necessariamente mirar em grupos etários específicos – o que demonstraria 

um maior interesse por estratégias multigeracionais integradas, em vez de atuar com 

programas especialmente desenhados para o público maduro. 

De maneira adicional à pesquisa central, buscou-se também elaborar recomendações 

gerais para o fomento do tema da gestão da idade junto às empresas brasileiras, visando 

facilitar a participação e aperfeiçoamento das corporações de maneira mais célere. Para isso, 

utilizou-se material baseado na interpretação de entrevistas com especialistas de recrutamento 

e seleção e literatura relevante internacional. As recomendações resultantes foram 
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estruturadas em quatro grandes categorias, com 11 subcategorias, 22 agrupamentos e 51 

iniciativas a serem observadas.  

Espera-se que as contribuições desta pesquisa sirvam para fomentar o tema junto às 

empresas, às instituições públicas, privadas ou da sociedade civil que trabalham ou tenham 

interesse no tema focal e, até mesmo, diretamente junto ao público alvo de profissionais 

maduros. 

Tendo como base uma perspectiva teórica subjetivista, que busca compreender a 

realidade a partir da subjetividade pesquisada junto às pessoas e aos contextos (BURRELL; 

MORGAN, 1979), e adotando-se a lente para a caracterização dos domínios substantivo, 

conceitual e metodológico (BRINBERG; MCGRATH, 1985), pode-se ancorar as bases 

fundamentais, ou estrutura, desta pesquisa conforme apresentado no Quadro 1.  

Quadro 1 – Definições gerais dos domínios fundamentais desta pesquisa científica 

Domínio Definição Conteúdo apresentado 

neste trabalho 

Onde serão apresentados 

neste trabalho 

Substantivo Objeto da pesquisa: 

processos, eventos e 

fenômenos reais e 

específicos a serem 

estudados.  

Identificação do tema e 

questão de pesquisa. 

Introdução 

Conceitual Lente de análise da 

pesquisa: teorias e 

conceitos relacionados. 

Ideias e conceitos já 

estudados.  

Apresentação das 

perspectivas, conceitos e 

lacunas científicas e 

práticas. 

Item 1 (Transição 

demográfica e profissionais 

maduros nas organizações) 

Metodológico Técnicas de pesquisa 

científica: observação do 

fenômeno, teste de 

hipóteses, coleta de dados e 

análise de resultados. 

Apresentação do 

paradigma de pesquisa, 

abordagem científica, 

estratégia de pesquisa, 

métodos, análises e 

interpretações/discussões. 

Item 2 (Percurso 

metodológico) 

Item 3 (O caso da empresa 

Itaú Unibanco) e 

Item 4 (Reflexões e 

recomendações sobre a 

gestão de colaboradoras e 

colaboradores maduros em 

empresas no Brasil)  

Fonte: elaborado pelo autor com base em Brinberg e McGrath (1985) 

A partir da declaração do objetivo do trabalho (apresentado nesta Introdução), da 

revisão de literatura relevante (apresentado no item 1) e da apresentação do percurso 

metodológico (item 2), será detalhado o estudo de caso realizado em empresa brasileira tida 

como uma das líderes no tema de gestão de colaboradoras e colaboradores maduros em 

corporações, o Itaú Unibanco (item 3). Na sequência (item 4), abarcando a apresentação das 

reflexões deste estudo, serão desveladas as descobertas e discussões que derivam da análise 

cruzada entre o caso e a revisão de literatura, além de serem apresentadas recomendações 

gerais para o fomento do tema gestão da idade junto às empresas brasileiras, facilitando sua 
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participação e aperfeiçoamento de maneira mais célere. Por fim, conclui-se o trabalho ao se 

revisitar os objetivos inicialmente propostos e as contribuições alcançadas, identificando-se 

também as limitações deste estudo e elencando sugestões para a continuidade de 

investigações no tema. 

DEFINIÇÕES ESSENCIAIS: LIMITE ETÁRIO E TERMO UTILIZADO EM 

REFERÊNCIA AO PÚBLICO DESTE ESTUDO 

A fim de evitar ou reduzir possíveis distorções semânticas, são apresentadas abaixo 

as definições adotadas neste Trabalho Aplicado para o limite etário do público alvo estudado 

(profissionais brasileiras e brasileiros mais velhos) e, também, o termo específico adotado 

nesta pesquisa ao se referenciar esse público.  

A percepção do limite etário que abrange o termo “mais velho” pode variar de 

maneira relevante a depender do público questionado. Para a população brasileira em geral, 

consultada por meio de uma pesquisa de opinião do Instituto Datafolha, que envolveu 2.732 

brasileiras e brasileiros em 2017, a idade com a qual se pode considerar que ficamos mais 

velhos inicia-se tão cedo quanto os 14 ou tão tarde quanto os 130 anos – sendo que a média e 

mediana apresentam valores mais razoáveis: 64 e 60 anos, respectivamente (PINTO, 2017). 

Essa divergência na definição etária se repete entre os (e dentro dos) âmbitos público e 

privado.  

Para as empresas, como sugerem os resultados da pesquisa Envelhecimento da força 

de trabalho no Brasil, segundo os 97 gestores corporativos participantes da pesquisa, a 

delimitação da idade ganha faixas diversas para caracterizar uma ou um profissional como 

“mais velho”: 31% apontam a idade de 60 anos, enquanto outros indicam outras faixas (com 

menores frequências), demonstrando que não há um consenso na matéria (LINS; TONELLI; 

ARANHA, 2013). A favorabilidade na faixa dos 60 anos foi também confirmada por estudo 

posterior com perfil de respondentes parecidos (CEPELLOS; TONELLI, 2017). 

Corroborando o amplo leque dessa definição, outras literaturas apontam que o grupo 

minoritário dos “mais velhos” pode ser classificado por indivíduos a partir dos 50 anos de 

idade, mas também aos 45 ou aos 40 anos (B3, 2018; CAMARANO; PASINATO, 2008; 

CEPELLOS, 2013, 2018; CEPELLOS; TONELLI, 2017; FELIX, 2018; MARTINEZ; 

LATORRE; FISCHER, 2010). Em meios de comunicação mais populares, sugere-se que até 

profissionais a partir dos 35 anos de idade já possam ser tidos como “velhos” - ao menos em 

termos digitais (CORONATO, 2019). Na outra ponta, estudos também defendem uma 

expansão do limite na direção oposta, elevando a idade mínima e defendendo que indivíduos 

sejam considerados “mais velhos” apenas a partir dos 65 anos (CARDOSO; DIETRICH; 
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SOUZA, 2019; CARVALHO; RODRÍGUEZ-WONG, 2008) – faixa também adotada pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) (OECD, c2020).  

De maneira mais objetiva, na esfera pública federal brasileira, as pessoas idosas são 

definidas pela Política Nacional do Idoso (Lei Nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, artigo 2°) e 

pelo Estatuto do Idoso (Lei Nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, artigo 1º) como pessoas de 

idade igual ou superior a 60 anos (BRASIL, 1994, 2003). A diversidade de entendimentos 

nesse tema deixa clara a importância da delimitação objetiva da faixa etária usada para 

classificar o público estudado em pesquisas, como a deste Trabalho Aplicado. Buscando a 

intersecção entre as esferas pública e privada, e adotando um critério mais direto, elegeu-se 

como condição de contorno a abordagem de “indivíduo mais velho” na qual figurem cidadãs e 

cidadãos com 60 anos de idade e acima – pautado nomeadamente pela definição pública 

federal de “idoso”, mas não ignorando certo respaldo da esfera privada. 

Assim como há  incerteza sobre a definição de faixas etárias para os estudos, também 

não há um consenso entre pesquisadores e pesquisadoras com relação a que termo adotar na 

referência a profissionais com 60 anos e acima no Brasil. Enquanto a maioria dos estudos 

acadêmicos adota termos abrangentes e de mais fácil compreensão, como “mais velhos” 

(CEPELLOS; TONELLI, 2017; FRANÇA et al., 2014; ROCHA, 2010a; SILVA, 2014; 

WALTER, 2005), a seara privada pode ser bastante eclética. Profissionais e consultorias 

especializadas na economia da longevidade têm adotado, entre outros, o termo “prateados” – 

em referência aos cabelos grisalhos/brancos do público –, principalmente quando os considera 

em seus papéis de consumidores. Ao mesmo tempo, uma das principais plataformas nacionais 

de apoio ao emprego, trabalho e capacitação para o público de 60 anos e acima, a Maturi 

chama as cidadãs e cidadãos dessa faixa etária de “maturis”. Ainda figuram no mercado e por 

diversos grupos outras variações, como “sêniores”, “pessoas 60+”, “longevos”, “maduros”, 

“envelhescentes” ou até mesmo os termos “idosos”, “terceira idade” ou “melhor idade”, sendo 

esses três últimos tidos como ultrapassados pela maioria das instituições do setor privado, mas 

ainda em largo uso pela academia e setor público. 

Por fim, apoiando a escolha do termo que melhor comunique a faixa pela ótica de 

quem nela se encontra, a pesquisa Tsunami 60+, que em 2019 contou com coleta online e 

presencial de opiniões de 2.242 brasileiras e brasileiros acima de 55 anos de idade, identificou 

que em cada três respondentes um (ou uma) preferiu ser identificado pelo termo “madura” ou 

“maduro” (HYPE60+; PIPE SOCIAL, 2019). Foram consultadas pessoas em todas as regiões 

brasileiras e de diversas classes sociais sobre dados do mercado e perfil prateado no país. A 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.842-1994?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.741-2003?OpenDocument
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fim de enaltecer a identidade desse público pela definição por ele (ou parte significativa dele) 

indicada, esse é o termo adotado largamente pelo autor neste Trabalho Aplicado. 
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1 TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA E PROFISSIONAIS MADUROS NAS 

ORGANIZAÇÕES 

Este item apresenta, a partir da definição do domínio conceitual (Quadro 1) 

apresentado na introdução, a revisão de literatura para o tema deste Trabalho Aplicado. 

Estabelecem-se marcos referenciais teóricos relevantes para o entendimento do tema-alvo: 

gestão de colaboradoras e colaboradores maduros nas corporações. Analisa-se o contexto 

histórico da transição demográfica no mundo e no Brasil, sua conexão com as agendas 

contemporâneas multinacionais e nacionais e, também, a adesão da agenda da diversidade e 

gestão da idade nos ambientes organizacionais (com atenção ao setor privado). Por fim, são 

apresentadas as lacunas, de ordem científica e prática, encontradas na literatura que apoiaram 

a definição dos objetivos deste estudo. 

1.1 TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA 

Este subitem apresenta o olhar sobre a transição demográfica no panorama mundial, 

além de ancorar como a transição está se dando no Brasil. 

1.1.1 O envelhecimento mundial  

O envelhecimento da população é uma realidade, e está acontecendo por todo o 

planeta. Essa constatação está alicerçada, principalmente, em duas evidências historicamente 

mensuráveis e amplamente reportadas: a redução global média da fecundidade dos povos e o 

aumento global médio da expectativa de vida ao nascer (FIALHO et al., 2019; UNITED 

NATIONS, 2019a). Apesar de termos partido de uma idade média de 23,6 anos em 1950 

(com um total de 2,5 bilhões de indivíduos no planeta), e de termos alcançado a cifra média 

de 29,6 anos em 2015 (aos 7,4 bilhões de habitantes), chegaremos ao final desse século com 

uma idade média global bem superior, de 41,9 anos (e 10,9 bilhões de pessoas), evidenciando 

uma força de trabalho mundial cada vez mais madura (UNITED NATIONS, 2019a). 

Todas as regiões do mundo têm demonstrado uma consistente redução nos tamanhos 

de família nas últimas décadas. A fecundidade global média por mulher projetada para 2020 é 

de aproximadamente 2,5 filhos, sendo esperada sua redução para 2,2 filhos em 2050, e nova 

queda para 1,9 filhos em 2100 (UNITED NATIONS, 2019a). Em 2019, cerca de metade da 

população mundial já vivia em países com fecundidade inferior a 2,1 filhos por mulher2 – 

 
2 Segundo a ONU, a fecundidade média de 2,1 filhos nascidos vivos por mulher é a taxa necessária aproximada 

para que populações com baixa mortalidade mantenham o tamanho de sua população, no longo prazo. Em 

outras palavras, uma taxa abaixo disso indica que, no longo prazo, há forte indício de declínio do tamanho da 

população. 
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como era o caso da população brasileira, que tinha uma fecundidade de 1,7 filhos projetada 

para 2020 (UNITED NATIONS, 2019a).  

Com relação à expectativa global média de vida, que era de 72 anos em 2019 

(apresentando um incremento de mais de 8 anos em relação à 1990), ao se considerar um 

horizonte de longo prazo, projeta-se que alcance os 77 anos, em 2050 (UNITED NATIONS, 

2019a). Ambas as tendências (redução de natalidade e aumento da expectativa de vida), 

quando acompanhadas em retrospecto nos últimos 70 anos e projetadas para os próximos 80 

anos, compreendendo portanto uma faixa de 150 anos, deixam claras as mudanças dos perfis 

demográficos globais, conforme apresentados pela Figura 1 (que detalha tais perfis em 1950, 

2020, 2050 e 2100). 

Figura 1 – Perfis demográficos da transição etária mundial, nos anos de 1950 (real) e 2020, 2050 e 2100 

(projetados) 

 

  

Fonte: (UNITED NATIONS, 2019b) 

Nota: 

- Eixos dos gráficos: esquerda (idade) e inferior (milhões de indivíduos) 

- Cores dos gráficos: azul (homens), amarelo (mulheres), sombras cinzas (incertezas) 

Entre todas as faixas etárias, a população com 60 anos e acima – no ano de 2017, 

composta por 962 milhões de pessoas – é a que aumenta de maneira mais acelerada, a uma 

taxa de 3% ao ano (UNITED NATIONS, 2017). As cidadãs e cidadãos dessa faixa deverão 

somar 1,4 bilhão de indivíduos em 2030 (aproximadamente 16% do total global naquele ano), 

evoluindo para cerca de 2,1 bilhões em 2050 (21% do total), e poderão chegar a 3,1 bilhões de 
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pessoas em 2100 – quando se tornariam quase um terço das cidadãs e cidadãos globais (28% 

do total) (UNITED NATIONS, 2017, 2019a). O alargamento das faixas de topo da pirâmide 

etária da população nas próximas décadas, conforme ilustrado pelos gráficos dos anos 2020, 

2050 e 2100 da Figura 1, deixa claro o crescimento expressivo do número de pessoas maduras 

e a mudança sensível do quadro etário internacional que já está se estabelecendo agora. Do 

ponto de vista socioeconômico, observa-se, também, que a taxa de representatividade da 

população mais madura pelo globo tende a acompanhar a renda de seus territórios, ou seja, 

países com maior renda média têm maior representatividade de pessoas maduras, conforme 

ilustra a Figura 2 (FGV SOCIAL, 2020b).  

Figura 2 – Percentagem de indivíduos com 60 anos ou mais no mundo, em relação às populações totais de seus 

países, em 2020 

   

Fonte: FGV Social a partir dos dados da ONU (FGV SOCIAL, 2020b) 

Para acompanhar essas mudanças e conectá-las à agenda global de direitos humanos 

(e, mais recentemente, à de desenvolvimento sustentável), diversos instrumentos globais de 

promoção de reflexões, marcos e diretrizes sobre a população envelhescente foram, e 

continuam sendo, encampados nos últimos anos. Nessa perspectiva ampla, a Divisão para o 

Desenvolvimento Social Inclusivo do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais 

(DISD/UNDESA), da ONU, destaca alguns dos principais instrumentos globais que 

contribuem para a discussão da agenda do envelhecimento - tendo como pedra fundamental a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos3, em 1948 -, como: a estruturação de fóruns 

(Comissão para o Desenvolvimento Social – CSocD e o Grupo de Trabalho Aberto sobre 

Envelhecimento – OEWGA, em inglês), marcos (Ano Internacional das Pessoas Idosas, em 

1999, o Dia Internacional das Pessoas Idosas, em primeiro de outubro, e o Dia mundial da 

Conscientização dos abusos contra Pessoas Idosas, em 15 de junho) e diretrizes (Plano de 

Ação Internacional de Viena sobre o Envelhecimento, em 1982, e o Plano de Ação 

Internacional de Madri sobre o Envelhecimento, em 2002) (UNITED NATIONS, [201-]). 

Esse último documento, um dos mais representativos marcos do tema no âmbito global, ainda 

 
3 Dispõe, em seu artigo XXV, que toda pessoa tem direito à segurança em caso de doença, invalidez, viuvez e 

velhice. 
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destaca o valor estratégico dos indivíduos mais velhos em uma agenda socioeconômica de 

futuro: 

Uma sociedade para todas as idades abarca o objetivo de proporcionar aos idosos a 

oportunidade de continuar contribuindo para a sociedade. Para trabalhar para esse 

objetivo, é necessário remover o que os exclui ou discrimina. [...] Eles costumam 

desempenhar papéis cruciais nas famílias e na comunidade [...] [, como]: 

atendimento aos membros da família, trabalho de subsistência produtivo, 

manutenção da casa e atividades voluntárias na comunidade. [...] esses papéis 

contribuem para a preparação da força de trabalho futura. (UNITED 

NATIONS, 2002, p. 19–20, grifo nosso). 

 

Para além dos instrumentos globais, a ONU também aponta a necessidade, na 

perspectiva de políticas públicas nacionais, de se apoiar o bem-estar das pessoas mais velhas 

por meio da proteção de seus direitos humanos, segurança econômica, acesso à bens e 

serviços de saúde, oportunidades de se desenvolver e manter aprendizado contínuo, além do 

acesso às redes de apoio – temas relacionados a diversos dos ODS4 e, portanto, que conectam 

a população madura à mais importante agenda de sustentabilidade multinacional (UNITED 

NATIONS, 2019a, p. 37). Em adição, Franklin (2018, p. 12) sugere que “melhorar a saúde e 

aumentar a expectativa de vida devem [...] ser metas fundamentais não apenas para a saúde e 

o bem-estar de uma nação, mas também para sua economia como um todo”. 

1.1.2 O envelhecimento no Brasil 

Os subitens a seguir apresentam a transição demográfica brasileira sob a perspectiva 

do ritmo com que a mudança está se dando e, também, dos desafios evidenciados por esse 

movimento. 

1.1.2.1 Em ritmo acelerado 

Mais do que acompanhando as tendências globais, o Brasil é um dos países com 

maiores índices de envelhecimento de sua população - já sendo considerado em 2019, entre os 

países mais populosos, aquele com a terceira menor fecundidade (UNITED NATIONS, 

2019a). Fortemente impactado tanto pela redução da fecundidade quanto pelo aumento da 

expectativa de vida de sua população, características ilustradas na Figura 3, o país irá da 6ª 

 
4 São 17 objetivos interconectados e construídos a partir de temas de impacto e alcance global, como combate à 

pobreza, paz, combate às desigualdades, equidade de gênero, mudanças climáticas e consumo sustentável, 

entre outros. Os 7 objetivos mais conectados ao tema de envelhecimento, segundo a ONU, seriam os de 

número 1 (Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares), 3 (Assegurar uma vida 

saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades), 4 (Assegurar a educação inclusiva, equitativa 

e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos), 5 (Alcançar a 

igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), 8 (Promover o crescimento econômico 

sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos), 10 (Reduzir a 

desigualdade dentro dos países e entre eles) e 16 (Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 

desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas em todos os níveis). 
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maior população mundial projetada em 2020 (212 milhões de habitantes) para a 12ª posição, 

em 2100 (181 milhões de habitantes) (UNITED NATIONS, 2019a), alterando o perfil daquele 

que, por muitas décadas, foi considerado um país muito jovem (TONELLI, 2018). 

Figura 3 – Taxas de fecundidade (a) e expectativa de vida ao nascer (b) no Brasil, entre 1950 e 2100 

a) b) 

  

Fonte: UNITED NATIONS (2019b) 

Nota: 

- Eixos dos gráficos: a) esquerda (nascimentos por mulher) e inferior (ano); b) esquerda (expectativa de vida ao 

nascer) e inferior (ano) 

- Cores dos gráficos: azul (Brasil), vermelho (América do Sul), verde (América Latina e Caribe), sombras cinzas 

(intervalo de confiança a 95%) 

Enfrentar uma dinâmica da transição demográfica e envelhecimento populacional é 

processo comum no mundo, como já mencionado. No caso brasileiro, no entanto, nota-se a 

expressiva velocidade com que isso tem se dado (CARDOSO; DIETRICH; SOUZA, 2019). 

Como comparação, enquanto a França levou um século inteiro para que o número de cidadãs 

e cidadãos da faixa etária igual ou maior de 65 anos duplicasse, no Brasil o mesmo fenômeno 

poderá ser observado em um período de menos de 20 anos, se dando até 2030 

(GRAGNOLATI et al., 2011). Se entre 2004 e 2014 a percentagem da população de 60 anos e 

acima saltou de 9,7% para 13,7% (atingindo 14,0% em 2019), no mesmo período a parcela 

mais nova da população teve relação inversa, e, até 2034, espera-se que ambos os segmentos 

etários sejam proporcionalmente idênticos (CARNEIRO, 2015; FGV SOCIAL, 2020a). 

A atenção pública ao que se tem projetado – com a evidente e acelerada inversão da 

pirâmide etária brasileira, conforme ilustra a Figura 4 – pode ser percebida em documentos 

públicos, como no Brasil 2050: Desafios de uma nação que envelhece, que destaca: 

O encurtamento da base e o alargamento do topo da pirâmide populacional [no 

Brasil] compõem um fenômeno que seguirá seu curso, a passos firmes e 

determinados, até que, por volta de 2050, o número de brasileiros com mais de 60 

anos terá saltado dos atuais 24 milhões para 66 milhões. (BRASIL, 2017, p. 13). 
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Figura 4 – Perfis demográficos da transição etária brasileira, nos anos de 1950 (real) e 2020, 2050 e 2100 

(projetados) 

  

Fonte: UNITED NATIONS (2019b) 

Nota: 

- Eixos dos gráficos: esquerda (idade) e inferior (milhões de indivíduos) 

- Cores dos gráficos: azul (homens), amarelo (mulheres), sombras cinzas (incertezas) 

Sendo tal envelhecimento da população um evento tido como certo pelas projeções, 

ganham espaço as discussões dele decorrentes, como o perfil e o tamanho futuro da força de 

trabalho brasileira. O tema, altamente pertinente para a economia, tem uma de suas 

mensurações feitas pelo monitoramento da Razão de Suporte Potencial (RSP)5, ou seja, o 

número de trabalhadores ativos por pessoa aposentada, que, para o Brasil, se apresentava em 

12,2 ativos por aposentado em 1950, vem reduzindo sensivelmente desde então (5,6 em 2020; 

2,3 em 2050 e apenas 1,3 trabalhador ativo por pessoa aposentada em 2100) (UNITED 

NATIONS, 2019a). A mudança nessas correlações, como apresentada pelo Brasil (e também 

por nações europeias e norte-americanas, entre outras), evidencia o forte potencial impacto do 

envelhecimento da população na força de trabalho e nas finanças públicas do país, o que tende 

a conduzir a pressões políticas e fiscais cada vez maiores – sobretudo no que diz respeito aos 

sistemas de saúde, proteção social e previdência pública (UNITED NATIONS, 2019a). Ainda 

de acordo com a mesma fonte, há a recomendação de que 

 
5 A Divisão de Populações do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU cita que o RSP é uma 

maneira de calcular o número de trabalhadores por aposentado, utilizando-se de faixas etárias em que os 

indivíduos, em razão de suas idades, devem estar trabalhando (dos 25 aos 64 anos) sobre aqueles de 65 anos e 

acima (que, em geral, devem estar aposentados). 
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Os países onde o crescimento populacional diminuiu, ou parou, devem se preparar 

para uma proporção crescente de [seus] idosos [...]. Esses e outros desafios podem 

ser enfrentados, em parte, ao se antecipar às tendências demográficas, incorporando 

essas informações nas políticas e no planejamento [público e privado]. (UNITED 

NATIONS, 2019a, p. 3). 

Nessa seara, o Brasil já tem desenvolvido alguns instrumentos públicos que apoiam a 

inclusão etária e a preparação da sociedade para o convívio multigeracional – ainda que sua 

implementação esteja muito aquém do adequado. Entre os principais ativos legais no tema, 

ancorados na própria Constituição Federal do Brasil, encontram-se a Política Nacional do 

Idoso (Lei 8.842 de 1994) e o Estatuto do Idoso (Lei 10.741 de 2003, principal marco legal 

para esse público no país), que visam promover a autonomia da pessoa idosa, sua integração e 

participação na sociedade, além de assegurar e regular seus direitos, estabelecendo medidas 

para o bem-estar dessa população (BRASIL, 1994, 2003; FRANÇA et al., 2014). Há, ainda, a 

identificação da correlação dos ODS da ONU com o Estatuto do Idoso, por meio de 

instrumentos como a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa – 2018, que, segundo o 

Ministério do Desenvolvimento Social, “está completamente alinhada à proposta e à 

implementação dos ODS no Brasil” (BRASIL, 2018, p. 8–9). 

1.1.2.2 As novas oportunidades e as velhas necessidades 

Além das discussões públicas sobre o envelhecimento da população e o futuro do 

país, o movimento da transição etária também ativa o interesse no âmbito do segundo setor e, 

especialmente, induz reflexões entre as pessoas que fazem parte desse público sobre sua 

permanência ativa na sociedade.  

Apesar de o preconceito etário contra pessoas mais velhas estar ainda tão presente na 

rotulação dos membros mais maduros de nossa sociedade, uma crescente diversidade de 

oportunidades tem se aberto para essas pessoas no mercado de produtos e serviços – o que 

encontra respaldo nas recomendações de relatório do Fórum Econômico Mundial (2015) 

voltado aos impactos da economia da longevidade. Uma dessas áreas em crescimento, 

segundo Calixto e Maceira (2019), é o de influenciadores digitais maduros que, por meio da 

tecnologia (especialmente canais de youtube e blogs), têm reduzido as barreiras entre as 

gerações, ou deixando-as menos nítidas. Um grande número de pessoas maduras está usando 

as plataformas online, não apenas para falar de temas convencionalmente encontrados em 

seus círculos de conversa mais tradicionais, mas também para reduzir preconceitos e gerar 

interação com pessoas de todas as idades – incluindo temas tão diversos quanto o passo a 

passo da criação das complexas slimes6 ou a transmissão online de partidas de jogos 

 
6 Um brinquedo (espécie de massa de modelar) que pode ser elaborado em casa seguindo uma receita específica, 

e que se tornou altamente popular entre crianças e adolescentes de todo o mundo, em 2019. 
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(gameplays), nas quais as maduras e os maduros são protagonistas. Assim, e de diversas 

outras formas, inclusive mais convencionais, os maduros e as maduras têm – de maneira 

autoral – encontrado alternativas de trabalho no empreendedorismo, dirigindo seus próprios 

negócios (CALIXTO; MACEIRA, 2019; CEPELLOS, 2018). 

Além disso, percebe-se que, cada vez mais, marcas e negócios têm olhado para as 

cidadãs e cidadãos mais velhos de maneira particular, reconhecendo espaços desse nicho de 

consumo conhecido como economia da longevidade ou economia prateada – que poderia 

representar, em sua totalidade mundial, o equivalente à terceira maior economia do planeta 

(FELIX, 2009; HYPE60+; PIPE SOCIAL, 2019). Não obstante, o setor privado tem 

observado e agido com a intenção de explorar esse mercado consumidor vasto (mas ainda 

adormecido quando comparado aos mercados desenvolvidos para os demais estratos etários), 

que movimenta, apenas no Brasil, mais de R$ 1 trilhão ao ano – o que faz com que, pouco a 

pouco, a pessoa idosa passe a ser vista pelo mercado como indivíduo com decisão de compra 

independente, potente em escolher, optar e selecionar seus bens e serviços (HYPE60+; PIPE 

SOCIAL, 2019; LONGEVIDADE FEIRAS E CONGRESSOS,  2019).  

Das reflexões que o envelhecimento populacional provoca nos próprios indivíduos 

maduros, a busca pelo retorno ao trabalho (ou permanência nele) é uma importante vertente 

do entendimento de sua participação social, já percebida na realidade brasileira (BRASIL, 

2017). Direito garantido pelo Estatuto do Idoso7, esse movimento pode partir tanto de uma 

motivação completamente voluntária do indivíduo em se manter prestativo e ativo como de 

uma evidente necessidade primária de subsistência que o force a buscar renda – a  depender 

do perfil socioeconômico da cidadã ou cidadão que enfrenta essa fase da vida. 

Há, ao menos em parte dos indivíduos maduros, o desejo intrínseco de se manter 

uma atividade laboral mesmo após a aposentadoria – incluindo atividades não remuneradas ou 

pro bono publico. É um modo de a pessoa reafirmar o pertencimento comunitário e a busca 

por valorização em seu meio social, de se afastar da solidão e do isolamento promovido pelo 

preconceito etário contra pessoas mais velhas, e de resgatar ou manter o senso de contribuição 

do indivíduo e a sensação de produtividade (SÁ et al., 2011; SEIDL, 2019). Isso pode estar 

conectado à tese de que sociedades capitalistas valorizam excessivamente o trabalho em 

detrimento a outros aspectos da vida humana e, quando esse deixa de ser parte da rotina da 

pessoa (como no caso da aposentadoria ou da perda do emprego), o impacto psicológico “[...] 

compromete a qualidade do envelhecimento/velhice do indivíduo, principalmente se lhe 

 
7 No Brasil, o direito ao trabalho para o público maduro é assegurado pelo Estatuto do Idoso, que determina que 

a família, a comunidade, a sociedade e o poder público são solidários em sua asseguração. 
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faltarem habilidades e condições (individuais, sociais e econômicas) para incorporar e 

priorizar outras atividade e valores em sua vida.” (SOUZA; MATIAS; BRÊTAS, 2010, p. 

2842). 

Se para alguns o retorno ao mercado de trabalho é uma escolha, para outros é uma 

necessidade cada vez mais evidente. Muitas e muitos profissionais maduros se veem 

compelidos a estender a vida laboral ao buscar complementar a renda para manter o seu 

padrão de vida e o de suas famílias pós-aposentadoria (CARRERA-FERNANDEZ; 

MENEZES, 2001). Segundo Calixto e Maceira (2019), as pesquisas no buscador online 

Google por vagas de trabalho dirigidas a profissionais mais maduros tiveram, entre 2015 e 

2019, um crescimento total de 30%, sendo que, apenas no período da última crise econômica 

aguda nacional, entre 2016 e 2017, tais buscas praticamente dobraram em volume – o que 

reforça os argumentos sobre o interesse consistente de retorno ao mercado. 

A reforma previdenciária é importante elemento impulsionador para que diversas 

cidadãs e cidadãos maduros busquem esse movimento de retorno ao trabalho – nesse caso, 

sobretudo, entre os economicamente vulneráveis. O país tem desembolsos expressivos com 

sua previdência social, assunto preponderante nas discussões sobre a reforma e consequente 

alongamento da contribuição dos indivíduos. Diversas são as discussões específicas e 

complexas que envolvem a profunda reavaliação do horizonte temporal ótimo de contribuição 

para gozo dos benefícios decorrentes da aposentadoria pública. As propostas de idade de 

aposentadoria se modificaram diversas vezes nas últimas décadas (FELIX, 2016), bem como 

as adaptações de formatos de trabalho dos mais longevos e as formas de sustentabilidade 

econômica do sistema de aposentadorias e pensões brasileiro no longo prazo (FELIX, 2009). 

Não se ausenta também dessa discussão o posicionamento relutante e avesso do público em 

geral quanto ao aumento do tempo de contribuição previdenciária – discussão que também 

ocorre junto às cidadãs e cidadãos de outros países ao encarar tal situação (BRASIL, 2017; 

BURTLESS; QUINN, 2002). Apesar das diversas discussões e entendimentos existentes, a 

literatura indica que a reforma previdenciária apontaria para um aumento relevante, 

consistente e contínuo de indivíduos maduros na População Economicamente Ativa (PEA), 

ou seja, nos quadros da força de trabalho brasileira (WAJNMAN; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 

2004).  

Conforme apresentado na Tabela 1, dados estatísticos da população brasileira madura 

apontam que, ainda que a representatividade da população absoluta com 60 anos ou acima na 

população total brasileira tenha aumentado significativamente entre os anos de 2012 e 2018 

(+20,3%), o crescimento da representatividade da população madura que passou a estar 
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ocupada, no mesmo período, foi ainda mais expressivo (+29,5%). De maneira similar, o 

percentual da representatividade de colaboradoras e colaboradores maduros ocupando 

posições gerenciais e profissionais também teve um crescimento intenso (+25,0%). Ao 

superarem a taxa de crescimento da população madura brasileira no mesmo período, esses 

dois indicadores podem sugerir uma movimentação direcionada por parte dessas cidadãs e 

cidadãos acima de 60 anos na intenção de se reinserirem ou continuarem no mercado de 

trabalho, bem como de buscarem postos mais qualificados (FGV SOCIAL, 2020c). 

Tabela 1 – Representatividade do perfil maduro (indivíduos com 60 anos e acima) em relação ao perfil geral no 

Brasil, entre 2012 e 2018 

 
Índice 2012 2018 

Variação 

2012 x 2018 

Características 

sociodemográficas 

População total brasileira 12,8% 15,4% +20,3% 

Principal responsável pelo 

domicílio 
25,7% 27,9% +8,6% 

Ocupação 

População ocupada (14 anos 

ou mais) 
6,1% 7,9% +29,5% 

Ocupações gerenciais e 

profissionais 
6,4% 8,0% +25,0% 

Fonte: elaborado pelo autor com base em dados de FGV Social (2020c) e Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (2018) 

Corroborando com esse entendimento, Camarano (2001) verificou que a trajetória de 

retorno ao (ou manutenção do) posto de trabalho pelos mais maduros é crescente – ainda que 

já cumpram com os requisitos de aposentadoria. Tal posicionamento está alinhado às 

constatações de que o Brasil apresentava, em 2007, 20% de aposentados ainda trabalhando e 

percentuais ainda mais expressivos 8 anos depois: 21% das mulheres maduras e 44% dos 

homens maduros aposentados participavam da força de trabalho brasileira em 2015 (BRASIL, 

2017; GOMES; PAMPLONA, 2015). 

1.2 GESTÃO DE COLABORADORAS E COLABORADORES MADUROS NAS 

ORGANIZAÇÕES, NO BRASIL 

Uma vez que o envelhecimento da população brasileira caminha a passos largos, 

transformando os perfis de consumidoras e consumidores e impactando na oferta da força de 

trabalho atual e futura, as empresas não poderiam passar incólumes a tais agendas (ora 

percebidas como risco, ora como oportunidade). Apesar de negligenciado em períodos 

anteriores na história do país, o público maduro tem entrado, pouco a pouco, nas agendas de 

negócio brasileiras e vem demandando uma dinâmica específica de atuação e realinhamento 

de cultura organizacional – questões essas ainda pouco investigadas (LOTH; SILVEIRA, 

2014). 
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1.2.1 Diversidade na agenda corporativa 

Conforme mencionado no subitem 1.1.1, o tema do envelhecimento e da população 

mais velha conecta-se com diversos ODS da ONU (UNITED NATIONS, 2019a). Além dessa 

visão mais ampla, aplicável a toda a sociedade, foi desenhado especialmente para o mundo 

dos negócios um movimento que promove a conexão mais direta das empresas com os temas 

mais críticos de sustentabilidade global (incluindo aqui a diversidade e, portanto, as questões 

etárias). Esse movimento, nascido no ano 2000 e intitulado Pacto Global, voluntário, convida 

ao engajamento expresso e manifesto de todas as empresas do mundo, com o intuito de 

alinhar suas estratégias de sustentabilidade corporativa aos ODS (PACTO GLOBAL DAS 

NAÇÕES UNIDAS,  [201-a]).  

O Pacto Global apresenta – entre seus 10 princípios universais orientadores para 

estratégias, políticas e práticas empresariais responsáveis – ao menos dois princípios que 

abarcam o público mais maduro no ambiente corporativo (PACTO GLOBAL DAS NAÇÕES 

UNIDAS,  [201-a]). Um desses princípios, assim como exibido no site do movimento, o 

Princípio 1 de Direitos Humanos, diz que as empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos 

direitos humanos proclamados internacionalmente; proteger os direitos de públicos 

minoritários, como a população mais velha, e assegurar práticas de não discriminação com 

colaboradoras e colaboradores (PACTO GLOBAL DAS NAÇÕES UNIDAS,  [201-a]). Um 

outro princípio, o Princípio 6 de Trabalho, conclama as empresas a defenderem a eliminação 

da discriminação em relação ao emprego e ocupação e destaca as diversas facetas em que a 

discriminação (incluindo o preconceito etário contra pessoas mais velhas) pode se apresentar 

no mundo do trabalho (PACTO GLOBAL DAS NAÇÕES UNIDAS,  [201-a]). 

Enfrentar questões de diversidade, como a etária, pode significar explorar o mercado 

consumidor e a força de trabalho brasileira em sua plenitude (TONELLI, 2018). Incluir a 

diversidade na estratégia das empresas, seja via alinhamento ao Pacto Global,  seja por outras 

estruturas e organizações do desenho corporativo, poderia, portanto, ser uma agenda positiva 

aos negócios.  

As empresas têm ancorado a diversidade em suas estratégias corporativas de formas 

distintas: por vezes agem de maneira reativa (percebem as pressões da sociedade sobre 

posicionamento corporativo na proteção e/ou inclusão de grupos minoritários e agem para se 

prevenir contra possível risco reputacional e perda de imagem de marca); outras vezes têm 

uma atuação mais protagonista e propositiva (compreendem o valor intrínseco de se agregar 

diversidade aos times, e acolhem esses novos desafios como potenciais de inovação). O 

pensamento antigo empresarial do comportamento uniforme, linear e homogêneo passa a dar 
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espaço, cada vez mais, à amplitude de ideias, com abertura ao embate de pontos de vista para 

o desenvolvimento de soluções adaptadas a tempos e clientes mais complexos que outrora – o 

que faz da diversidade no ambiente organizacional uma característica primária para a gestão 

contemporânea de negócios (FREITAS, 2016).  

Ainda que de maneira incipiente, o setor privado brasileiro tem avançado no 

entendimento de quem é o público composto pelos maduros e maduras e de como deveria se 

relacionar com ele – tanto por uma ótica externa (quando o público é objeto de suas ações 

institucionais e/ou de ações de investimento social privado da empresa, sendo esse o 

tratamento dado aos clientes, fornecedores e sociedade geral) quanto interna (quando o 

público passa a ser foco de processos e políticas corporativas de gestão de pessoas, sendo esse 

o tratamento dado às colaboradoras e aos colaboradores maduros).  

Para a perspectiva externa, a literatura aponta que ações sociais de inclusão para 

cidadãs e cidadãos maduros têm sido cada vez mais desenvolvidas e implementadas pelas 

empresas – sobretudo por aquelas organizações mais bem estruturadas, com um olhar 

humanista dos negócios, mais atentas aos seus impactos no meio ambiente e na sociedade, e 

que se apoiam em políticas e processos próprios de Responsabilidade Social Corporativa 

(CEPELLOS; OLIVEIRA, 2012). De maneira igualmente relevante, empresas têm atuado via 

investimento social privado diretamente no tema (ou indiretamente, por meio de seus 

institutos e fundações), apoiando atividades ocupacionais, esportivas ou que promovam a 

sociabilização junto ao público maduro, entre outras ações (GIFE, 2019).  

Ainda na perspectiva externa, mas com uma visão comercial, ao ouvir consumidoras 

e consumidores maduros e entender suas necessidades e limitações específicas, as empresas 

têm percebido mais e mais o valor tangível presente nesse nicho etário crescente do mercado 

– a já citada economia da longevidade, ou economia prateada – e a oportunidade de expansão 

e diferenciação nos negócios (CEPELLOS et al., 2018). 

Já sob uma ótica para o público interno das corporações (de colaboradoras e 

colaboradores maduros), nota-se o esforço crescente das empresas em evoluir a agenda 

corporativa para abarcar a temática da diversidade, sobretudo junto às rotinas de gestão de 

pessoas (TONELLI, 2018). Alinhado a isso, a estruturação de estratégias, políticas e 

processos internos ganham cada vez mais corpo, estando principalmente conectadas à agenda 

estruturada de Diversidade Organizacional (CEPELLOS; OLIVEIRA, 2012), em geral 

hierarquizada sob a já citada estrutura de gestão de pessoas. Essa organização de estruturas 

internas, quando bem arquitetada, alimenta, por sua vez, uma agenda de Sustentabilidade 

Corporativa, ou dela deriva – sendo esse caminho mais comum em empresas maduras que 
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fazem relatos públicos de sustentabilidade, como no padrão da metodologia Global Reporting 

Initiative (GRI)8, na qual é prevista a identificação de temas materiais da empresa para o 

embasamento da agenda ambiental, social e de governança da companhia (ESG, na sigla em 

inglês).  

Tomando-se por base as oportunidades advindas dessa agenda estratégica da 

diversidade organizacional, há a percepção de que a gestão bem sucedida da diversidade 

corporativa – em que times multidiversos agregam visões, experiências, qualidades e 

vivências plurais – tenderia a levar à empresa vantagens competitivas, uma vez que 

fomentaria a inovação de seus times e processos, aumentando a motivação, e, assim, 

potencializando seus resultados de negócio (ALVES; GALEÃO-SILVA, 2004; BORIN; 

FIENO; SAMPAIO, 2015). Exemplificando o ponto, pesquisa realizada com 170 empresas 

pela Hay Group no Brasil, em 2015, constatou que nas empresas com um reconhecido 

ambiente de diversidade os times estão 17% mais motivados a se dedicarem além de suas 

atribuições esperadas. Esses ambientes corporativos, de acordo com a pesquisa, registraram  

metade dos conflitos encontrados em empresas que não reconheciam a diversidade como tema 

relevante, o que poderia conduzir a menor perda de produtividade e eficiência nessas 

empresas (BORIN; FIENO; SAMPAIO, 2015).  

1.2.2 A gestão da idade nas empresas 

Se, por um lado, há certa clareza de que existem vantagens na inserção da 

diversidade (questões do envelhecimento) e do tema da idade na estratégia empresarial 

(UYEHARA, 2003), por outro, há um grande desafio em fazer tal agenda se estabelecer na 

prática: o de se aterrizar e incorporar ações que, primeiro, sensibilizem sobre (e eliminem) o 

preconceito etário contra indivíduos maduros, enraizado na cultura e sociedade brasileira e 

global; segundo, que permitam a inclusão efetiva de suas colaboradoras e seus colaboradores 

maduros. Conforme cita Fineman (2011 apud CEPELLOS; TONELLI, 2017), as 

organizações mais abertas e conectadas ao tema são as que irão avançar no desenvolvimento 

de práticas de Recursos Humanos (RH) relacionadas e que gerarão as condições para melhor 

aproveitar e valorizar profissionais mais velhos. Um exemplo são os dos movimentos 

corporativos globais que têm surgido e ganhado força entre organizações de grande porte, em 

diversos países no mundo. Um deles é o Global Coalition on Aging (GCOA), que reúne um 

 
8 GRI é uma organização internacional não governamental que apoia a comunicação e compreensão dos temas 

de sustentabilidade mais relevantes para as empresas (ou temas materiais), por meio de seu padrão de relato de 

sustentabilidade. O padrão contempla, além do formato do relatório, também a indicação de múltiplos 

indicadores corporativos sociais, ambientais e de governança que são aplicáveis a empresas de todos os 

tamanhos, tipos e setores do mercado. 
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crescente grupo de empresas alinhadas em torno do propósito comum de criar diretrizes para a 

implantação de ambientes de trabalho com diversidade geracional – buscando ganhos 

mensuráveis em produtividade, competitividade e satisfação dos colaboradores (GCOA, 

2015).  

1.2.2.1 Percepções sobre as colaboradoras e os colaboradores mais velhos 

Ainda pouco nomeado entre empresas e relativamente contando com um número 

reduzido de estudiosas e estudiosos dedicados ao seu entendimento no Brasil, o preconceito9 

etário contra pessoas mais velhas – também conhecido pelos termos etarismo, idadismo, 

ageismo, ou em sua forma originalmente proposta no inglês ageism (CEPELLOS et al., 2018; 

FRANÇA et al., 2017b; LOTH; SILVEIRA, 2014; SEIDL, 2019; SILVA, 2014; SIQUEIRA-

BRITO; FRANÇA; VALENTINI, 2016) – é uma das três grandes formas de discriminação, 

juntamente ao racismo e ao sexismo (TONELLI, 2018) e deveria ser tão inaceitável quanto 

esses (ALTMANN, 2015). Segundo Butler (1980 apud SIQUEIRA-BRITO; FRANÇA; 

VALENTINI, 2016), o ageismo seria o metódico processo de se estereotipar e discriminar um 

indivíduo apenas por sua idade avançada, sendo que tal ação poderia acarretar perdas como 

decisões de não contratação, términos de contratos laborais e até políticas sociais enviesadas 

pelos preconceitos e estereótipos citados, entre muitos outros prejuízos tangíveis e intangíveis 

a esses indivíduos. 

Segundo Marques, Batista e Silva (2012), é sobretudo no mercado de trabalho, por 

ser um ambiente altamente excludente de indivíduos maduros, que se faz essencial a 

promoção de ações que combatam o preconceito etário contra pessoas mais velhas. Ainda 

muito orientadas a uma visão baseada nos jovens como modelo dominante social, as empresas 

podem demonstrar de múltiplas maneiras a solidificação desse preconceito – como no 

estereótipo da inabilidade da colaboradora ou do colaborador às novas tecnologias 

(TONELLI, 2018). Tonelli (2018) ainda deixa mais evidente o impacto do preconceito etário 

quando indica que, mesmo quando o Brasil se encontrava em crescimento econômico (e alta 

demanda por talentos), indivíduos mais maduros não eram considerados como uma 

possibilidade pelo mercado. Isso demonstra a barreira criada pelos vieses inconscientes no 

 
9 Segundo glossário desenvolvido pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT), 

preconceitos são conjuntos de opiniões superficiais sobre um indivíduo ou grupo, sem fundamento crítico, 

lógico, e não baseado em experiências reais ou na razão. Estereótipos, por sua vez, são rótulos sociais que são 

atribuídos, de maneira coletiva e abrangente, a todos os indivíduos de um grupo social. Quando ligados à 

idade, preconceitos e estereótipos são as bases que constituem os vieses inconscientes contra pessoas mais 

velhas, por meio do acúmulo, ao longo da vida, de tais julgamentos contra os indivíduos maduros – sendo, 

portanto, uma aversão muitas vezes não evidente, velada. 
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recrutamento e seleção de candidatas e candidatos maduros, conforme apontam diversos 

estudos relacionados (CEPELLOS; TONELLI, 2017).  

Esses pontos encontram reverberação na constatação de Camarano (2019), que 

aponta que o número dos homens nem-nem10 têm aumentado no Brasil – indicando também 

que o preconceito do empregador, em geral, baseia-se nos argumentos de que colaboradoras e 

colaboradores maduros teriam a já citada dificuldade de acompanhamento da tecnologia, e 

também faltariam muito ao trabalho por questões de saúde. 

Ainda que haja muito preconceito no mercado de trabalho, estudos mostram que 

gestores corporativos podem pensar o oposto. Em extensa pesquisa realizada por Cepellos et 

al. (2018), envolvendo 140 empresas no Brasil, com vistas ao levantamento de percepções (e 

práticas) sobre colaboradoras e colaboradores maduros na gestão da idade, identificou-se que, 

na ótica dos gestores corporativos, há, em geral, uma percepção positiva do mercado nacional 

em relação às colaboradoras e aos colaboradores mais velhos alvos da pesquisa11. Conforme 

apresentado no Quadro 2, os principais pontos positivos desses em relação aos mais jovens 

seriam sua fidelidade à empresa (95% dos respondentes concordaram), comprometimento no 

trabalho (89%) e maior equilíbrio emocional (88%) (CEPELLOS et al., 2018). Ainda segundo 

a mesma pesquisa, sete em cada 10 empresas afirmaram que a criatividade, a adaptação às 

novas tecnologias e os custos de plano de saúde e assistência odontológica são os principais 

pontos negativos atrelados a profissionais mais velhos (CEPELLOS et al., 2018).  

Quadro 2 – Avaliação da percepção geral de 140 empresas brasileiras sobre o perfil de colaboradoras e 

colaboradores mais velhos, quando comparados com os mais jovens 

Critérios Percepções mais positivas 

das empresas em relação às pessoas 

mais velhas 

Percepções mais negativas 

das empresas em relação às pessoas mais 

velhas 

Postura frente ao 

trabalho 
• Maior fidelidade à empresa 

• Comprometimento com o trabalho 

• Maior equilíbrio emocional 

• Cumpre com maior rigor normas e políticas 

das empresas  

• Maior preocupação com a gestão de riscos 

• Comportamento ético 

• Menor criatividade 

• Maior dificuldade para adaptação com 

novas tecnologias 

• Falta de agilidade 

• Dificuldade para reconhecer lideranças 

mais jovens 

Saúde • Sofrem menos acidentes no trabalho 

• Boa condição de saúde para exercer sua 

função 

• Custam mais (planos de saúde e 

odontológico) 

 
10 Homens de 50 a 55 que nem estão trabalhando, nem são aposentados (nem-nem). 
11 A pesquisa de Cepellos et al. (2018) considerou a faixa de profissionais de 50 anos ou acima. Com o intuito de 

não se confundir a faixa etária primária deste Trabalho Aplicado (em que a opção foi por indivíduos de 60 

anos e acima, nomeados de “maduros”), o autor optou por não utilizar o termo “maduros” ao abordar os 

indivíduos analisados na pesquisa de Cepellos et al. (2018), mantendo-se, para todas as análises referentes 

aos resultados da citada pesquisa, o termo genérico “mais velhos”. 
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Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa de Cepellos et al. (2018) 

Com relação a percepção positiva em relação a profissionais mais velhos no Brasil, a 

pesquisa de Cepellos et al. (2018) ainda destaca que outras características os distinguem de 

profissionais mais jovens, como pontualidade, confiabilidade, qualidade do trabalho, menor 

absenteísmo, conhecimento útil à empresa, facilidade de relacionamento, capacidade de 

solução de problemas, habilidade em acompanhar o ritmo das atividades e capacidade de 

aprendizado de novas habilidades – diversos dos pontos têm sinergia com os resultados de 

pesquisa realizada por Cepellos e Tonelli (2017). Contudo, os gestores percebem como 

atributos de profissionais mais jovens a disposição às atividades mais desafiadoras, o respeito 

à diversidade e a abertura em receber treinamentos corporativos (CEPELLOS et al., 2018).  

No que diz respeito às principais barreiras para reter colaboradoras e colaboradores 

mais velhos nas empresas brasileiras, a pesquisa apontou como principais entraves a 

dificuldade em lidar com novas tecnologias, a falta de flexibilidade e de adaptação às 

mudanças organizacionais, bem como problemas relacionados ao reconhecimento da 

liderança quando o líder é mais jovem (CEPELLOS et al., 2018). Aqui, novamente, diversos 

pontos são similares aos resultados de Cepellos e Tonelli (2017).  

Por outro lado, as empresas reconhecem como os maiores benefícios de profissionais 

mais velhos a sua experiência profissional acumulada, o comprometimento e senso de 

responsabilidade, bem como a diversidade de ideias e pontos de vista (CEPELLOS et al., 

2018). A pesquisa indica também que, em relação aos resultados colhidos em pesquisa similar 

realizada cinco anos antes, as empresas brasileiras tiveram uma melhora da percepção geral 

do potencial das colaboradoras e dos colaboradores mais velhos, mas ainda permanecem 

muitos gargalos ao desenvolvimento e aproveitamento das colaboradoras e dos colaboradores 

mais velhos – sobretudo referentes ao preconceito etário (CEPELLOS et al., 2018). 

A comparação da pesquisa brasileira de Cepellos et al. (2018) com outras fontes 

relevantes da literatura internacional, apresentado no Quadro 3, revelou diversos pontos de 

similaridade entre as características atribuídas às colaboradoras e aos colaboradores mais 

velhos. Tanto no Brasil quanto no levantamento internacional, as colaboradoras e os 

colaboradores mais velhos têm, entre os pontos positivos, maior confiabilidade, menor 

propensão a acidentes, maior responsabilidade, menos faltas e maior dedicação.  Entre os 

pontos negativos, são coincidentes o  maior custo, a resistência em receber ordens de pessoas 

mais jovens e a dificuldade com questões tecnológicas, (CEPELLOS et al., 2018; HASSELL; 

PERREWE, 1995; POSTHUMA; CAMPION, 2009; TAYLOR; WALKER, 1998). Com 

relação às pesquisas de Cepellos e Tonelli (2017), novamente, diversos pontos são 
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confirmados, no entanto, destaca-se a divergência entre as percepções globais e as nacionais 

sobre a maior capacidade criativa – comportamento creditado, no cenário nacional, às 

colaboradoras e aos colaboradores mais jovens e, no internacional, aos mais velhos 

(CEPELLOS et al., 2018; TAYLOR; WALKER, 1998). Aprofundando os entendimentos no 

tema, uma expandida revisão da literatura nesses aspectos foi realizada por Cepellos (2013). 

Quadro 3 – Principais estereótipos de atitudes positivas e negativas atribuídos a trabalhadoras e trabalhadores 

mais velhos por gestores de empresas, conforme revisão de literatura internacional 

Autoras e autores Atitudes Positivas Atitudes Negativas 

Posthuma e 

Campion (2009) 
• Desempenho pode melhorar com a idade 

• Diferença de desempenho é mais 

significativa entre indivíduos que entre 

grupos etários 

• Tendem a pedir menos demissão 

• Mais confiáveis (estáveis, honestos, leais, 

comprometidos com o trabalho e faltam 

menos) 

• Baixo desempenho (menor habilidade, 

motivação e produtividade) 

• Resistentes à mudança (mais difíceis de 

treinar, de se adaptarem, são menos 

flexíveis) 

• Menor habilidade de aprendizado 

• Ficarão pouco tempo no serviço 

• Mais caros para a empresa 

Taylor e Walker 

(1998) 
• Ainda têm muito “gás” 

• Confiáveis 

• Produtivos 

• Flexíveis 

• Menos propensos a acidentes 

• Presença de criatividade  

• Incapazes de trabalhos físicos pesados 

• Difíceis de treinar 

• Pouco interesse em serem treinados 

• Ressentem-se em receber ordens de 

pessoas mais jovens 

• Sem entusiasmo para mudanças 

tecnológicas  

• Podem estar apenas esperando a  

aposentadoria 

Hassel e Perrewe 

(1995) 
• Não são mais difíceis de treinar 

• Aprendem tão facilmente quanto os mais 

jovens 

• Não faltam mais  

• Sofrem menos acidentes graves 

• Não são mais mal-humorados 

• Mais confiáveis 

• Mais leais 

• Aceitam responsabilidades 

• Interessam-se em aprender novas 

habilidades 

• Amigáveis 

• Tão dedicados quanto os mais jovens 

• Desempenho não declina com a idade 

• Permanecem trabalhando, mesmo 

podendo se aposentar 

• Maior probabilidade de doenças 

ocupacionais 

• Menos cooperativos 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

Para entender os impactos no custo e, sobretudo, na produtividade do público mais 

maduro, é necessário acompanhar as discussões entre os estudos acadêmicos. O estudo 

quantitativo de Aquino (2019), realizado para 20 dos 27 estados brasileiros com dados entre 

1995 e 2005, apontou que os estados onde os níveis de envelhecimento populacional 

observados eram 10% superiores aos de outros estados da federação tinham uma 
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produtividade menor, porém próxima, (0,94% inferior12). Segundo Camarano, Carvalho e 

Kanso (2019),  de certa forma, é comum creditar ao envelhecimento da força de trabalho um 

possível crescimento menor da produtividade. A pesquisa de Ayar, Ebeke e Shao (2016, p. 1) 

calculou que “[...] um aumento de 5% na participação de trabalhadores de 55 a 64 anos é 

associado a um decréscimo na produtividade do trabalho entre 2% e 4%”. De maneira 

adicional, outro estudo quantitativo, cujo objetivo foi verificar se as empresas pagam para os 

trabalhadores maduros mais que sua produtividade marginal percebida, verificou que, de fato, 

isso ocorre, especialmente com os trabalhadores de “chão de fábrica” (ROCHA, 2010b).  

Em contraponto aos achados acima, outras pesquisas têm demonstrado o oposto: que 

tais posicionamentos podem ser descontruídos ao se evidenciar os ganhos de times compostos 

por colaboradoras e colaboradores maduros (FRANÇA et al., 2017a). Além disso, essas 

pesquisas também reconhecem que “subsistam o preconceito e percepções inadequadas como 

a de que os mais velhos são menos produtivos” (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO, 2018, p. 67). 

Também há estudos que não encontraram relações significativas entre idade e 

desempenho nas atividades principais do trabalho, nos níveis de criatividade e nos 

desempenhos em treinamentos (NG; FELDMAN, 2008). A pesquisa realizada por Cepellos et 

al. (2018), por sua vez, indicou que 74% das empresas brasileiras acreditam que profissionais 

mais velhos acompanham o ritmo das atividades de trabalho de maneira equiparada aos mais 

jovens e, ainda, para 62% delas, que colaboradoras e colaboradores mais velhos são mais 

produtivos que os mais jovens. 

Complementarmente, Göbel e Zwick (2011), após estudo no qual foram controladas 

diversas das fontes potenciais de vieses de estimativa, não encontraram diferenças 

significativas entre idade e produtividade na Alemanha. Franklin (2018), ao estudar diversas 

populações de países com economia desenvolvida, sugere que o aumento da expectativa de 

vida pode estar positivamente associada ao aumento da produtividade de colaboradoras e 

colaboradores maduros em relação aos seus pares e que, conforme a expectativa de vida 

aumenta, um aumento dos resultados por hora trabalhada seguiria o mesmo fluxo. A razão 

para isso, segundo o pesquisador, poderia estar apoiada em questões como a menor 

necessidade desse público se dedicar aos cuidados de filhas e filhos ou de buscar formação 

técnica ou acadêmica, em relação a profissionais mais jovens (FRANKLIN, 2018). 

 
12 Segundo Aquino (2019), os resultados são significativos para níveis de 1%. 
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Além disso, reforçando o apelo estratégico e a conexão da agenda de inclusão de 

pessoas maduras nas corporações com o valor para o negócio, o International Longevity 

Centre UK ([201-]) destaca que a diversidade etária aumenta a produtividade do time.  

Colaboradoras e colaboradores maduros podem também agregar vantagens competitivas dos 

seus perfis etários naturalmente mais velhos às empresas. Segundo o International Longevity 

Centre UK ([201-]), é importante observar que colaboradoras e colaboradores maduros têm 

melhores desempenhos de venda quando se trata de uma base de consumidores igualmente 

madura – demonstrando vantagens competitivas latentes para a expansão de negócios, entre 

os quais o da economia da longevidade. É relevante para o negócio, também, manter dentro 

da empresa as experiências acumuladas que tais colaboradoras e colaboradores maduros 

possuem (MALATEST & ASSOCIATES LTD., 2003), tanto por uma questão de gestão do 

conhecimento quanto para garantir a prontidão e responsividade a desafios de mercado.  

1.2.2.2 Práticas de gestão da idade nas empresas 

O coletivo das iniciativas que orientam a implementação de políticas, práticas e 

ações de gestão para pessoas maduras nas corporações é definido pelo termo gestão da idade 

(CEPELLOS et al., 2018; CEPELLOS, 2013; CEPELLOS; TONELLI, 2017), ou Gestão da 

Diversidade Etária nas Organizações (GeDEO) (SEIDL, 2019). Paradoxalmente, ainda que 

líderes corporativos compreendam que o país vive um forte processo de envelhecimento de 

sua força de trabalho, suas empresas não estão preparadas para lidar com esse desafio: muitas 

ainda não adotam políticas ou práticas de gestão da idade nas organizações (CEPELLOS et 

al., 2018; TONELLI, 2018).  

De maneira incipiente, tem se estabelecido nacionalmente, ao menos dentro das 

grandes empresas, um certo entendimento de que é necessário alterar processos, como os 

modelos de recrutamento e seleção, visando abarcar uma maior diversidade de perfis de 

candidatas e candidatos – o que, por sua vez, aproximaria a empresa de seu público 

consumidor (TONELLI, 2018). Novos métodos de recrutamento se fazem importantes nessa 

seara (MALATEST & ASSOCIATES LTD., 2003). Segundo Loth e Silveira (2014), a 

inclusão e a construção de ambientes intergeracionais devem ser facilitadas pela adoção de 

políticas específicas para o tema, que visem o convívio de indivíduos em diferentes estratos 

etários.  

Esses entendimentos, no entanto, ainda não se converteram em práticas para a 

maioria das empresas brasileiras. A pesquisa extensiva realizada por Cepellos et al. (2018) 

com relação às práticas de gestão da idade (e percepções dos perfis de funcionárias e 

funcionários mais velhos), junto a 140 empresas brasileiras, deixa evidente a baixa adoção 
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atual pelas empresas de iniciativas de gestão da idade – conforme ilustra o Quadro 4 –, assim 

como os resultados de pesquisa igualmente densa, realizada um ano antes (CEPELLOS; 

TONELLI, 2017). 

Quadro 4 – Avaliação da percepção geral de 140 empresas brasileiras sobre a adoção de práticas de gestão da 

idade em suas rotinas corporativas 

Critérios Práticas mais adotadas 

pelas empresas 

Práticas menos adotadas pelas empresas 

Recrutamento e 

seleção 

 • Políticas para recrutamento e seleção de profissionais 

mais velhos (25%) 

• Postura proativa na contratação de profissionais mais 

velhos (24%) 

• Campanhas específicas de seleção de profissionais 

mais velhos (12%) 

Formação e 

aprendizagem 

  • Modelos diferenciados de carreira para profissionais 

mais velhos (5%) 

• Atividades de gestão do conhecimento (14%) 

• Programas de integração e formação de equipes 

multigeracionais (17%) 

Pré-aposentadoria e 

aposentadoria 
• Prestação de serviços 

flexíveis após a 

aposentadoria (45%) 

• Planos de carreira diferenciados (7%) 

• Programas de preparação para aposentadoria (11%) 

• Avaliação e cuidados ergonômicos (25%) 

Fonte: elaborado pelo autor com base nas informações de Cepellos et al. (2018) 

Nota: 

- Entre parênteses encontra-se o percentual de empresas que disseram adotar as práticas. 

A pesquisa de Cepellos (2018) indicou que, atualmente, a única ação considerada de 

maneira mais ampla e prática pelas empresas é a possibilidade de profissionais maduros 

atuarem como prestadores de serviço após suas aposentadorias (ação adotada por 45% dos 

respondentes). Práticas como planos de carreira diferenciados (adotados por 7% das 

empresas), modelos de carreira diferenciados para profissionais mais velhos ou em idade de 

aposentar (5%) e programa de preparação para aposentadoria (11%) não fazem parte da 

prática da maioria das empresas brasileiras (CEPELLOS et al., 2018). A oferta de preparação 

para o desenvolvimento de uma atividade autônoma para esses profissionais, também, é uma 

iniciativa muito pouco adotada entre empresas, assim como são as práticas de ergonomia e 

saúde (buscando reduzir dificuldades trazidas com a idade), métodos de treinamento e 

campanhas especiais para a seleção de candidatas e candidatos mais velhos (CEPELLOS; 

TONELLI, 2017). A pesquisa ainda destaca que, em relação aos resultados colhidos em 

pesquisa similar realizada cinco anos antes, em 2013, as empresas brasileiras tiveram uma 

redução na adoção de práticas de gestão da idade (CEPELLOS et al., 2018). 

Com um horizonte propositivo para ações que proporcionem a gestão da idade 

corporativa, Murta, Leandro-França e Seidl (2014), em seu livro Programas de educação para 

aposentadoria: Como planejar, implementar e avaliar, destacam que os Programas de 
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Preparação para a Aposentadoria (PPA) devem ajudar na organização do tempo da 

colaboradora e do colaborador maduro em fase de transição de carreira para a aposentadoria e, 

também, na inclusão de atividade de trabalho pós-aposentadoria, caso esse seja um desejo do 

indivíduo, além do planejamento de outras atividades de bem-estar. Como aponta Nascimento 

et al. (2016), em muitos casos a aposentadoria não é bem vista, gerando temor por estar 

associada a sentimentos de inutilidade, improdutividade, perda dos laços e convívios sociais e 

baixa renda. Isso reforça a necessidade de apoio em autoconhecimento e autoanálise de 

caminhos para o público nessa fase da vida. 

França e Seidl (2016) recomendam que, no caso de  colaboradoras ou colaboradores 

maduros optarem pela continuidade de sua atividade laboral após a aposentadoria, as 

atividades destinadas a esse público sejam de certo modo adaptáveis. É importante também 

que as empresas observem a natureza de contratos de trabalho (voluntário ou remunerado), a 

flexibilidade da carga horária ou redução de horários, o prazo do contrato (curto ou médio 

vínculo) e, que encarem essas atividades como uma finalidade também ocupacional.  

O posicionamento de França e Seidl (2016) encontra apoio no que diz Leitão (2019) 

sobre a existência de projetos de lei de modelos de trabalho e carreira que devem facilitar o 

estabelecimento do vínculos especiais de trabalho entre empresas e colaboradoras e 

colaboradores maduros, como o Regime Especial de Trabalho do Aposentado (RETA). 

Projetos desse tipo respondem, ao menos em parte, a reflexões trazidas pelo Fórum 

Econômico Mundial (2015), em relatório específico sobre o tema, que questiona como os 

governos poderiam viabilizar o emprego e o trabalho para o público mais velho. Tais modelos 

deverão prever flexibilidade contratual (como prazo determinado, jornada máxima semanal 

com alocação do trabalho de acordo com o interesse do contratante e contratado, pagamento 

diário ou semanal), bem como isenção de encargos para as empresas (LEITÃO, 2019).  

O International Longevity Centre UK ([201-]) também analisa pontos essenciais a 

serem levados em consideração pelo empregador, entre os quais a flexibilidade do trabalho 

ofertado (para apoiar trabalhadoras e trabalhadores com necessidades específicas ou saúde 

debilitada), o apoio à sua saúde (o que poderia viabilizar muitos trabalhos aos mais maduros, 

uma vez que os problemas de saúde da idade afetam, em geral, as capacidades físicas, e não 

intelectuais) e o combate à discriminação etária (sendo essa a principal barreira de entrada das 

colaboradoras e dos colaboradores maduros nas corporações). Segundo Naegele e Walker 

(2006), as práticas de gestão da idade devem permitir a inclusão dos mais maduros, 

garantindo que eles não sejam preteridos ou sofram discriminação no curso de seus 

treinamentos ou desenvolvimento de carreira.  
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O International Longevity Centre UK ([201-]) também enfatiza a importância de se 

promover oportunidades de treinamento e desenvolvimento, visando afastar a defasagem de 

profissionais maduros. Essa mensagem coaduna com o que expressa o World Development 

Report 2019 (WORLD BANK, 2019), ao apontar que novas tecnologias poderão expandir a 

capacidade produtiva da força de trabalho madura, mas que, para isso, se faz essencial investir 

em retreinamento e qualificação contínua dos indivíduos ao longo de suas vidas. A medida 

garante que essa mão de obra não se torne obsoleta por despreparo e falta de capacitação para 

as mudanças tecnológicas.  

É relevante compreender as peculiaridades em meio às quais ocorrerá o 

relacionamento entre as duas partes (empregadores e empregados maduros). Essa relação 

demandará estratégias específicas para o bom convívio e o bom desempenho de colaboradoras 

e colaboradores mais experientes nas corporações. No entanto, como contraponto (ou ao 

menos como uma forte indicação do cuidado que se deve ter com o tema), Hennekam e 

Herrbach (2015) sugerem que é importante que não se crie um rótulo, ou selo, que 

marginalize ou inferiorize esse grupo por meio de iniciativas que acabem por desvalorizá-los. 

As iniciativas de gestão da idade devem abarcar as necessidades desse e dos demais grupos 

etários, demonstrando a construção de processos de gestão de pessoas para todos os tipos de 

funcionárias e funcionários. 

1.3 LACUNAS E DESAFIOS IDENTIFICADOS NA LITERATURA  

Embora a longevidade seja um tema largamente estudado na área da administração 

pública, gestão social, marketing, saúde e educação (CEPELLOS, 2018), ainda são dispersas, 

pouco aprofundadas e pouco volumosas, no Brasil, as pesquisas e produtos acadêmicos sobre 

os impactos e relações do envelhecimento, da longevidade e da gestão da idade no ambiente 

organizacional. A constatação embasa-se nas citações de diversas autoras e autores de estudos 

no tema, que enfatizam a necessidade de se ampliar a pesquisa acadêmica e o debate sobre o 

envelhecimento nas organizações, visando guiar melhores políticas para pessoas maduras nos 

âmbitos público e privado (CEPELLOS; TONELLI, 2017; FONTOURA; PICCININI, 2014; 

FRANÇA et al., 2014; QUEIROZ; RAMALHO; MONTE, 2012; SEIDL, 2019; FRANÇA, 

2012 apud SIQUEIRA-BRITO; FRANÇA; VALENTINI, 2016).  

O Quadro 5 apresenta a sumarização dos principais desafios e lacunas identificadas 

na revisão de literatura sobre a produção científica no tema, bem como sua amarração com os 

objetivos desta pesquisa.   
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Quadro 5 – Matriz de amarração da revisão de literatura relevante e identificação de lacunas e desafios 

científicos e práticos corporativos 

Autoras e autores que escreveram 

sobre o tema 

Principais desafios e lacunas 

abordadas pelas autoras e 

autores 

Relação com os objetivos desta 

pesquisa (contribuição) 

• Queiroz, Ramalho e Monte (2012) 

• França (2012 apud SIQUEIRA-

BRITO; FRANÇA; VALENTINI, 

2016) 

• Loth e Silveira (2014) 

• Fontoura e Piccinini (2014) 

• França e Seidl (2016) 

• Cepellos e Tonelli (2017) 

• Seidl (2019) 

• Necessidade de ampliar e 

aprofundar pesquisas no tema 

(envelhecimento em ambientes 

organizacionais, gestão da 

idade), por meio de maior 

produção acadêmica no Brasil 

• Produção deste Trabalho 

Aplicado 

• Cepellos (2013) • Necessidade de investigar o 

envelhecimento nas 

organizações pelo ponto de 

vista das gestoras e gestores 

corporativos 

• Investigação das percepções e 

práticas relacionadas ao tema 

junto ao time gestor interno 

pertinente de uma das empresas 

líderes no tema no país 

• Cepellos (2018) 

• Hennekam e Herrbach (2015) 

• Necessidade de realizar estudos 

de casos que permitam 

averiguar a adoção e desafios 

de práticas de gestão de idade  

• Adoção do método de estudo de 

caso, aprofundando a pesquisa 

sobre o fenômeno 

• Cepellos (2018) • Necessidade de sugerir 

melhorias para a incorporação 

do tema na realidade 

organizacional 

• Elaboração de recomendações 

gerais para o fomento do tema 

gestão da idade junto às 

empresas brasileiras, facilitando 

sua participação e 

aperfeiçoamento de maneira 

mais célere 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Assim, por meio da produção desta pesquisa, bem como pelo método de pesquisa 

escolhido e pela formulação adicional de recomendações para empresas geradas, busca-se 

contribuir diretamente com lacunas apontadas pela literatura. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO 

Este item apresenta, com base na definição do domínio metodológico (Quadro 1) 

apresentado na introdução, as características gerais da pesquisa (incluindo perspectiva teórica, 

abordagem e metodologia/estratégia de pesquisa), além dos procedimentos metodológicos 

adotados para se alcançar o objetivo principal proposto no estudo, composto pelos objetivos 

secundários, conforme apresentados na introdução deste Trabalho Aplicado e aqui retomados:  

a) a identificação das principais empresas líderes no tema no Brasil;  

b) a investigação das percepções e práticas relacionadas ao tema junto ao time gestor 

interno pertinente de uma das empresas líderes no tema no país; e  

c) a elaboração, de maneira complementar, de recomendações gerais para o fomento 

do tema gestão da idade junto às empresas brasileiras, facilitando sua 

participação e aperfeiçoamento de maneira mais célere. 

Os procedimentos metodológicos (coleta, registro, análise de dados e interpretação e 

validação de resultados) de cada um dos três objetivos secundários, acima destacados, serão 

apresentados neste e dos próximos itens deste Trabalho Aplicado. Dessa forma, espera-se 

proporcionar uma leitura mais fluida – em que as descobertas se apresentam de maneira 

sequencial ao desdobramento das etapas do estudo. 

2.1 A OPÇÃO PELO ESTUDO DE CASO 

Esta pesquisa foi classificada como qualitativa, uma vez que o conceito do fenômeno 

objeto da pesquisa – a gestão de colaboradoras e colaboradores maduros nas organizações – é 

relativamente pouco estudado e carece de maiores estudos e aprofundamentos no universo 

acadêmico (CRESWELL, 2007), no Brasil, conforme destacado no Quadro 5, apresentado no 

subitem 1.3. Ela foi, também, classificada como exploratória, já que o pesquisador não 

conhecia as variáveis importantes a serem examinadas previamente à realização da pesquisa 

em si (CRESWELL, 2007). 

Esta pesquisa foi baseada em uma perspectiva teórica (ou alegação de conhecimento) 

interpretativista/construtivista, na qual os significados são moldados à medida que o 

pesquisador e os indivíduos pesquisados se envolvem e se aprofundam no tema que está 

sendo interpretado. Nessa perspectiva, os significados, variados e múltiplos, são concebidos e 

estruturados subjetivamente a partir da visão das pessoas participantes, bem como de suas 

normas históricas sociais e culturais. Esses significados consubstanciam o arcabouço do 

pesquisador, que agiu, por fim, como um interprete da visão que os indivíduos pesquisados 

tinham do mundo (CRESWELL, 2007). Dessa forma, tal pesquisa teve uma abordagem 
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indutiva, na qual as interpretações do pesquisador ocorreram mediante a análise dos dados 

coletados no ambiente natural (CRESWELL, 2007). 

Embora a questão laboral para colaboradoras e colaboradores maduros, pela 

condição desprivilegiada desse público, possa sugerir uma perspectiva teórica 

reivindicatória/participatória, o foco desta pesquisa manteve-se no fenômeno estudado da 

investigação e na empresa relacionada - como pensa o tema e como efetivamente lida com a 

gestão de colaboradoras e colaboradores maduras – e não diretamente na defesa e/ou 

argumentação em favor da causa do público afetado. Até porque isso iria requerer a defesa e o 

apoio, de maneira ativa, das pessoas marginalizadas pela sociedade no curso da pesquisa, 

contemplando a discussão das desigualdades, posicionamento político do pesquisador e 

planos de ação para a mudança da realidade vivida pelo público alvo (CRESWELL, 2007). 

Assim, justifica-se, de fato, a perspectiva interpretativista desta pesquisa. 

Com relação à metodologia adotada (ou estratégia de investigação), esta pesquisa se 

enquadrou como um estudo de caso único. A escolha se justificou na intenção do pesquisador 

em explorar, em profundidade (CRESWELL, 2007), as práticas e percepções do processo de 

gestão da idade de colaboradoras e colaboradores em uma empresa tida como líder do tema no 

país. O estudo de caso é tido como adequado às pesquisas que se referem a fenômenos sociais 

complexos, contemporâneos, em que existe pouco ou nenhum controle sobre os eventos 

comportamentais (YIN, 2015). A metodologia justifica-se também quando é realizada uma 

investigação aprofundada sobre esses fenômenos dentro do contexto do participante – a fim 

de ampliar e detalhar o conhecimento auferido sobre o fenômeno (GIL, 2002). Assim, tendo 

como pergunta de pesquisa Como pensa e lida com os desafios de atrair, reter e gerenciar 

colaboradoras e colaboradores maduros uma empresa tida como uma das líderes no 

tema no Brasil?, a metodologia de estudo de caso se mostrou adequada para este estudo 

social em profundidade, iniciada por pergunta do tipo “como”, em contexto da vida real, de 

alta complexidade e atual, em que o pesquisador não possuía controle, capacidade de 

manipulação de comportamentos ou previsibilidade sobre os significados que emergiriam do 

campo (YIN, 2015). 

A Figura 5 esquematiza e clarifica as etapas interdependentes desta pesquisa 

(objetivos secundários A, B e C), bem como sumariza os diversos métodos utilizados em cada 

uma delas (detalhados nos subitens 2.2, 2.3 e 2.4, respectivamente). 
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Figura 5 – Objetivos secundários A, B e C, e seus métodos utilizados 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

2.2 SELEÇÃO DO CASO  

PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

O processo de seleção do caso a se aprofundar neste Trabalho Aplicado foi 

particularmente desafiador, uma vez que são raras e extremamente difusas as referências de 

empresas que trabalham seriamente o tema da gestão de colaboradoras e colaboradores 

maduros no país. Por se tratar de um assunto emergente, com projetos e iniciativas incipientes 

no país, foi essencial reduzir o risco de escolha de um caso que não teria matéria substancial a 

ser explorada, bem como afastar o risco de se escolher um caso de silverwashing13. Por esse 

motivo, o pesquisador optou por estudar uma empresa que fosse apontada como líder do tema, 

no país. 

Ao se optar pela seleção de uma grande empresa para estudo de caso, pode-se esperar 

que uma tentativa de generalização derive dos resultados de seu estudo de caso, por 

 
13 Neologismo deste autor para designar iniciativas de marketing e/ou comunicação institucional que divulgam 

ações pequenas e pontuais de relacionamento com públicos maduros internos e/ou externos, de maneira isolada 

e fragmentada (ações estas que não demonstram ter relevância estratégica ou compromisso estruturado com a 

integração deste público nos negócios da empresa). Estas iniciativas teriam o objetivo único de gerar valor 

reputacional, de marca, produto e/ou serviço, com base na exploração desproporcional da comunicação de tal 

ação corporativa, uma vez que não haveria compromisso da instituição em gerar transformação efetiva em seus 

processos corporativos, produtos, serviços ou benefícios tangíveis e perenes para a sociedade e pessoas 

maduras no médio e longo prazo. Tal prática configuraria oportunismo sob a temática emergente, promovendo, 

ainda, a desinformação e a corrosão da confiança pública sobre empresas que tenham práticas coerentes com o 

tema. O termo silverwashing é inspirado na experiência de outros termos bastante difundidos no jargão 

corporativo internacional da gestão empresarial sobre impactos para outros atributos de sustentabilidade dos 

negócios, como o greenwashing (relacionado à destruição da confiança pública sobre produtos e serviços que 

tem melhores atributos relacionados ao meio ambiente (DELMAS; BURBANO, 2011)) e o bluewashing 

(relacionado à desconfiança e questionamentos públicos sobre o compromisso de impacto real das empresas ao 

declarar seus envolvimentos com os ODS da ONU (BERLINER; PRAKASH, 2014)). O termo silver (do inglês 

“prata”) refere-se a cor dos cabelos grisalhos do público maduro. 
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ocasionalmente revelar algumas das melhores práticas do mercado no assunto abordado. Há, 

de fato, um entendimento empírico de que empresas de vanguarda em temas latentes e 

inovadores (como o tema desta pesquisa) tendem a criar trilhas de adaptação tecnológica que 

são seguidas por empresas menores ou de menor protagonismo inovativo. No entanto, este 

Trabalho Aplicado não buscou a generalização teórica dos achados específicos do estudo de 

caso da empresa aqui pesquisada para outras empresas brasileiras. 

Na ausência de uma referência clara sobre empresa de referência no país, adotou-se o 

método de sondagem online com especialistas de mercado14 nos temas de economia da 

longevidade e trabalho com públicos maduros. Para esse grupo, 27 profissionais foram 

convidados, via e-mail, a responder às questões da sondagem, compondo um quadro geral de 

seis perfis de atuação distintos (academia, aceleradora de negócios com foco no público 

maduro, associação setorial de gestores de pessoas/RH, consultorias com foco no público 

maduro, institutos de longevidade e empresas). 

Do total de especialistas de mercado convidados (27 indivíduos), 13 profissionais 

(48%) completaram todas as respostas do formulário online das sondagem, não estando 

representado apenas o perfil academia. Entre os respondentes (oito homens e cinco mulheres), 

61% tinham mais de cinco anos de experiência especificamente com o tema, tendo 23% do 

grupo mais de 10 anos de experiência. Para a coleta de dados, um formulário intitulado 

Sondagem com especialistas de mercado: A longevidade nas práticas de RH em corporações 

no Brasil (APÊNDICE A) foi construído sob um conjunto de três blocos sequenciais: 

aquecimento (quatro perguntas introdutórias, abordando a identificação do respondente), 

perguntas-chave (três perguntas objetivas sobre o tema da pesquisa) e fechamento (duas 

perguntas sobre referências adicionais). A divisão dos blocos não estava evidente aos 

respondentes. A pergunta essencial, para identificação das empresas tidas como líderes no 

tema pelo grupo no Brasil, era a de número seis: “No seu ponto de vista, quais são as 

empresas ou instituições que você considera referência na adoção de práticas de gestão de 

pessoas para seus funcionários 60+ (ex.: políticas e processos internos, projetos, parcerias 

externas e/ou outras iniciativas)? Favor citar todas as empresas-referência que se recorde”. As 

demais perguntas foram tomadas para avaliar o grau de experiência dos respondentes – 

nenhum respondente foi excluído –, bem como para aumentar a visão do pesquisador sobre as 

 
14 Foram considerados especialistas de mercado aqueles indivíduos e instituições que figuraram ao menos duas 

vezes nas interações do pesquisador com os eventos presenciais voltados ao público maduro, entre abril e 

outubro de 2019, em São Paulo (Maturifest, Virada da Maturidade e Longevidade Feira + Expo), ou que se 

mostraram ativamente participantes nos meios virtuais. 
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percepções dos participantes e do campo. O formulário ficou disponível para acesso entre os 

dias primeiro de outubro e 21 de novembro de 2019. 

PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE DADOS 

Visando registrar os dados originados na sondagem com especialistas de mercado, o 

formulário de coleta de dados foi disponibilizado em meio online, sendo hospedado no 

serviço de geração e compartilhamento de formulários virtuais Typeform, multiplataforma, 

que facilita respostas também via celular e tablet. Todos os dados foram submetidos pelos 

próprios participantes durante o período de aplicação, sendo os registros das respostas 

automaticamente salvos (de maneira separada e identificada) e exportados para uma planilha 

de Excel online do pesquisador, via integração Typeform-Google Drive. 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE, INTERPRETAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

A fase de análise dos dados se deu, sobretudo, com ênfase nas respostas da questão 

seis, na qual se buscava o universo de empresas tidas como referência no tema no país, pelos 

especialistas de mercado consultados. Todas as empresas citadas foram listadas, sendo 

assinalada a frequência de suas citações pelos especialistas de mercado, no cômputo geral, por 

somatória simples de ocorrências.  

Os 13 especialistas de mercado consultados citaram no total 41 empresas que teriam 

práticas de referência no tema no Brasil, sendo que apenas três delas foram lembradas por três 

ou mais dos especialistas de mercado consultados: Unilever (cinco citações, ou seja, citada 

por 38% dos especialistas de mercado), Itaú Unibanco (quatro citações, ou 31%) e Gol (três 

citações, ou 23%). Todas as demais empresas citadas tiveram uma ou duas citações. Os 

resultados pouco concentrados da sondagem, referenciados na Figura 6, deixam claro que não 

há hoje, para esse grupo de especialistas de mercado, uma referência clara ou única de 

empresa líder no tema no país. Práticas corporativas difusas, incipientes e pontuais, bem como 

a comunicação pouco dominada por uma empresa específica, podem contribuir para esta 

interpretação. 
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Figura 6 – Resultado da sondagem com especialistas de mercado, indicando o número de citações totais por 

empresa 

Fonte: elaborado pelo autor. 

A fim de eleger, entre as citadas pela sondagem, uma única empresa para realizar o 

estudo de caso deste Trabalho Aplicado, buscou-se avaliar se eram empresas de capital aberto 

(que, por natureza, obriga uma maior publicidade de seus dados e práticas corporativas, o que, 

assim, contribuiria de maneira relevante para as triangulações futuras no estudo de caso15). 

Para isso, o critério utilizado foi a participação da empresa na carteira do Índice 

Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, reconhecida por compreender empresas de capital 

aberto comprometidas com agendas integradas de sustentabilidade nos negócios (incluindo a 

agenda de diversidade). Nesta análise cruzada, o Itaú Unibanco foi a única das três empresas 

mais citadas pelos especialistas de mercado a figurar na carteira 2019/ 20 do ISE da B3 (e, em 

retrospecto, estando presente desde a fundação do Índice, em 2005). Além disso, a 

triangulação realizada pela análise documental de suas respostas positivas para os itens do 

questionário 2019 relacionados especificamente a práticas alusivas às questões de 

diversidade16 e faixas geracionais/ etárias17 confirmou sua provável consistência para o tema. 

Ao mesmo tempo em que reduziu o risco de a empresa figurar como um potencial caso de 

silverwashing, a triangulação fortaleceu a validação da recomendação dos especialistas de 

mercado e, portanto, consolidou a seleção da empresa como o caso de estudo adequado. 

 
15 Fato que se comprovou e pode ser percebido na densa descrição do estudo de caso triangulado, no item 3 deste 

Trabalho Aplicado. 
16 Questionário ISE 2019, questão SOC 10. 
17 Questionário ISE 2019, questão SOC 14 (item e). 

5
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1

Número de citações totais por empresa, 
como sendo "referência do tema no Brasil"

UNILEVER

ITAÚ UNIBANCO

GOL LINHAS AÉREAS

BRADESCO

BOTICÁRIO

ORACLE

Outras (35 empresas)
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2.3 ENTREVISTAS E ANÁLISE DOCUMENTAL 

PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

Conforme já caracterizado, a estratégia de investigação adotada para esta pesquisa 

foi essencialmente o estudo de caso único. A seleção do caso foi dada pelo processo descrito 

no subitem 2.2. A partir dessa identificação, a coleta de dados se deu tanto por entrevistas em 

profundidade quanto por análise documental pública (fonte secundária). 

Para a coleta por entrevistas, buscou-se contato via e-mail com os três núcleos do 

Itaú Unibanco que gerenciam e se relacionam com o tema de público maduro, a fim de 

compreender melhor seus escopos de atuação: o time de inclusão e diversidade, o time de 

sustentabilidade corporativa e o time de relações institucionais. Os três responsáveis (e parte 

de seus times), identificados no Quadro 6, sinalizaram positivamente para a participação nas 

entrevistas em profundidade, que ocorreram presencialmente na sede do banco, em São Paulo, 

nos dias 18 de dezembro de 2019 e 27 de janeiro de 2020. A diversidade do grupo, composto 

por cinco indivíduos, foi de quatro homens (um gerente, um coordenador e dois analistas) e 

uma mulher (gerente). 

Quadro 6 – Lideranças entrevistadas no Itaú Unibanco, que trabalham com o público maduro 

Vice 

Presidência 

Superintendência Nome Área Data Duração Modalida-

de 

VP Recursos 

Humanos, 

Jurídica, 

Relações 

Governamentais 

e Institucionais, 

Comunicação 

Corporativa e 

Marketing 

Relações 

Institucionais, 

Sustentabilidade e 

Negócios 

inclusivos 

Guido Paiva, 

Ricardo 

Amatucci e 

Lucas Silva 

Sustentabili-

dade 
18/dez/19 57 min. presencial 

Luis Eduardo 

Mercês 
Relações 

Institucionais 
18/dez/19 86 min. presencial 

Pessoas Luciana 

Campos 

Diversidade 

e Inclusão 
27/jan/20 54 min. presencial 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Um roteiro de entrevista semiestruturada, intitulado Entrevista em profundidade: 

Percepções e práticas corporativas na interação com colaboradoras e colaboradores maduros 

(APÊNDICE B), foi construído sob um conjunto de três blocos sequenciais: aquecimento 

(duas perguntas para coleta de percepção, com ênfase no entendimento sobre conceitos e 

estratégia), perguntas-chave (cinco perguntas para coleta de percepções e práticas, com foco 

nas iniciativas e organização estrutural interna para o tema) e fechamento (quatro perguntas 

sobre percepções adicionais). A divisão dos blocos não estava evidente aos participantes. Via 

e-mail, todas as pessoas entrevistadas receberam o roteiro da entrevista previamente ao 

encontro presencial. Os termos de aceite e participação na entrevista também foram 

distribuídos online e coletados (online ou presencialmente). 
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Para a análise documental pública (fonte secundária), foram analisados diversos 

documentos disponibilizados pela empresa em seus vários sites na internet, conforme 

apresentado no Quadro 7. 

Quadro 7 – Documentos e informações públicas analisadas na fase de análise documental do estudo de caso Itaú 

Unibanco 

Tipo Nome Fonte 

Documento 

online 

Compromisso do Itaú Unibanco com os Direitos Humanos 

Secundária 

Apresentação Institucional Itaú Unibanco 2020 

Relatório Anual Integrado 2018 

Relatório de Sustentabilidade 2018 

Política de Governança Corporativa 

Política de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental 

Carta de Compromisso do Itaú Unibanco com a Diversidade 

Website 

Diversidade & Inclusão 

Memória Itaú 

Programa Viver Mais 

Relações com os Investidores 

Fundação Itaú 

Fonte: elaborado pelo autor. 

PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE DADOS 

Para o registro dos dados originados na aplicação do roteiro de entrevista 

semiestruturada, adotou-se a mesma estrutura do roteiro de entrevista (apenas com maiores 

espaços entre as perguntas, onde pode-se registrar as principais notas no decorrer da 

entrevista). Uma vez que o único aplicador da entrevista foi o próprio pesquisador, não se fez 

necessário um protocolo mais detalhado com a finalidade de instruir outros aplicadores. 

Mediante autorização da participante e dos participantes, o registro do áudio das entrevistas 

foi feito utilizando-se simultaneamente dois smartphones com aplicativos de gravação de 

áudio, em estéreo, de alta qualidade. As transcrições das entrevistas foram realizadas por 

profissional contratada para esse fim e revisadas pelo autor, fomentando um rico banco de 

dados. Conforme previamente acordado entre pesquisador e pessoas entrevistadas, as 

transcrições originais não foram adicionadas como apêndice deste Trabalho Aplicado. 

Os registros de documentos analisados foram feitos por meio de notas organizadas na 

estrutura das perguntas do roteiro de entrevista. 
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PROCEDIMENTO DE ANÁLISE E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS  

Após aplicação das entrevistas, realizadas na sede da própria empresa (São Paulo), 

foi possível perceber que os escopos de atuação dos times de sustentabilidade corporativa e 

relações institucionais eram direcionados exclusivamente aos públicos maduros externos 

(clientes, fornecedores e sociedade), estando apenas o time de diversidade e inclusão 

conectado, de fato, ao tema de gestão da idade para públicos internos (colaboradoras e 

colaboradores maduros). Assim sendo, a unidade de análise selecionada para buscar respostas 

à pergunta de pesquisa foi o processo corporativo de gestão da idade do Itaú Unibanco, com 

enfoque no público interno (sob responsabilidade do time de diversidade e inclusão, vinculado 

à Superintendência de Pessoas). As demais entrevistas (realizadas com os times de 

Sustentabilidade e Relações Institucionais, vinculados à Superintendência de Relações 

Institucionais, Sustentabilidade e Negócios Inclusivos) foram consideradas na análise de 

maneira pontual, apenas quando referenciaram às iniciativas ou projetos externos reflexões 

também para o público interno. 

Assim, o foco da análise de dados relacionados à entrevista para este Trabalho 

Aplicado se baseou na transcrição e leitura da entrevista com a gestora Luciana Campos (líder 

da área de Diversidade e Inclusão do Itaú), além do agrupamento do registro de notas 

auxiliares tomadas pelo pesquisador durante a entrevista, em novo arquivo. A partir daí, à luz 

de um entendimento geral das percepções e práticas trazidas pela entrevista, estruturou-se um 

processo de codificação para reagrupar ideias afins que, pela natureza da entrevista 

semiestruturada, se encontravam dispersas ao longo das diversas perguntas do roteiro. Para 

isso, foi utilizada a técnica de segmentação de frases transcritas e agrupamentos correlatos. 

Buscou-se adotar a estrutura do roteiro de entrevista semiestruturada como estrutura inicial 

para esses agrupamentos.  

O processo de codificação da entrevista apontou para dois grandes códigos de 

estratégia (ou categorias) sobre a gestão da idade no Itaú: como lida o Itaú com o tema hoje e 

como pensa o Itaú sobre o tema (com um olhar de futuro). Cada um desses dois grandes 

grupos continha outras estruturas menores, as subcategorias (códigos de percepções e códigos 

de práticas), oriundos de agrupamentos realizados de maneira semelhante ao feito para a 

identificação das categorias, fomentando agrupamentos de percepções e práticas (Quadro 12 e 

Quadro 13, apresentados no subitem 3.3.1).  

A análise de dados relacionados à análise documental exclusivamente das práticas 

operou sob o mesmo “código de práticas” identificado na entrevista semiestruturada, o que 



56 

facilitou a complementação de dados e a triangulação de informações coletadas via entrevista 

semiestruturada. 

Após análise e interpretação, esse processo deu origem ao mapa mental apresentado 

pela Figura 12, que aparece no subitem 4.3. A apresentação do estudo de caso completo e a 

interpretação de seus resultados (ou reflexões) podem ser observados nos itens 3 e 4, 

respectivamente. 

2.4 PROCEDIMENTOS PARA A ELABORAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES GERAIS 

PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

A construção das recomendações foi baseada em orientações advindas de dois 

métodos complementares: entrevistas semiestruturadas (baseadas em análise de mini caso) e 

análise documental de instrumentos públicos relevantes. 

As entrevistas semiestruturadas foram aplicadas junto a especialistas em 

recrutamento e seleção. Esse perfil foi escolhido sobretudo porque, após análise da literatura, 

identificou-se a fase de entrada de novas colaboradoras e colaboradores como um dos 

principais momentos em que ocorre o preconceito etário contra pessoas mais velhas. Como a 

intenção era criar uma visão recomendatória sobre o tema, optou-se por aprofundar o tema 

com profissionais dessa fase do processo. 

Para a definição do público específico a ser entrevistado, tomaram-se três perfis de 

consultorias com enfoques distintos de atuação: empresas de recrutamento e seleção 

especializadas em público da diversidade e especificamente com maduros, empresas de 

outplacement com público amplo, e empresas de recrutamento e seleção com público amplo. 

Para a escolha das consultorias participantes em cada enfoque de atuação, optou-se por buscar 

aquelas com abrangência nacional (o que poderia sinalizar maior estrutura e experiência com 

situações relacionadas ao tema) e que fossem amplamente conhecidas em seus enfoques de 

atuação. 

O grupo convidado a participar foi composto por oito profissionais (de oito 

consultorias diferentes). Inicialmente, foram primeiro contatados via LinkedIn e, 

posteriormente, convidados formalmente para a entrevista via e-mail. Desses, seis 

profissionais confirmaram a disponibilidade.  O sigilo dos nomes dos respondentes e de suas 

empresas foi previamente combinado, sendo identificados por pseudônimos, conforme 

apresentação no Quadro 8. Devido ao distanciamento social exigido pela pandemia do 

coronavírus, todas as entrevistas foram realizadas por meio virtual, entre os dias dois e nove 

de abril de 2020.   
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Quadro 8 – Especialistas de recrutamento e seleção entrevistados e entrevistadas para levantamento de 

informações referente às recomendações 

Consultoria Enfoque de atuação Cargo Data  Duração Modalidade 

Alfa 
Especializado em diversidade 

(exclusivo público maduro) 
CEO 09/abr/20 59’ 

Skype 

Beta 
Especializado em diversidade 

(todas as idades) 

Head de 

pesquisas 
02/abr/20 39’ 

Skype 

Gama 
Amplo 

(todas as idades) 
Team leader 06/abr/20 27’ 

Skype 

Delta 
Amplo 

(todas as idades) 
Gerente sênior 07/abr/20 39’ 

WhatsApp 

Épsilon 
Amplo 

(todas as idades) 

Head de 

pesquisas 
06/abr/20 35’ 

Skype 

Zeta 
Amplo 

(todas as idades) 
Principal 06/abr/20 20’ 

Zoom 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Notas:  

- “Especializado em diversidade” significa que a consultoria trabalha posições referentes à recolocação de 

minorias Raça, Pessoa com Deficiência (PCD), Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais, Intersexuais e demais 

orientações sexuais ou identidades de gênero (LGBTI+), profissionais maduros etc.). 

- “Amplo” significa que a consultoria não é especializada em recolocação de profissionais da diversidade, 

atuando, portanto, com o tema de maneira menos estruturada. 

O único dos três enfoques inicialmente convidados não representado no grupo final 

foi o de outplacement. Entre os participantes confirmados (três homens e três mulheres), todos 

exerciam papéis de liderança dentro de suas organizações (gerentes, heads de área ou 

presidência). 

Um roteiro de entrevista semiestruturada, intitulado Entrevista baseada em avaliação 

de mini caso (APÊNDICE C), foi construído contendo uma pequena introdução geral, um 

mini caso detalhando os perfis de uma candidata e um candidato maduros, e duas perguntas 

abertas sobre os desafios de se recolocarem tais perfis apresentados (a primeira, de 

aquecimento, direcionada para entender como as consultorias percebiam/avaliavam o atual 

envolvimento de suas clientes com o tema; a segunda, pergunta-chave da entrevista, voltada a 

coletar o que as consultorias entendiam relevante de ser feito ou mudado pelas empresas 

clientes para se avançar na inclusão de tais perfis maduros nas empresas).  

Assim como aponta Abell (1997), na elaboração do mini caso foram observadas 

algumas características importantes, tais como objetividade, assunto relevante, panorama de 

descobertas e surpresas, promover a discussão e ser polêmico/controverso, promover 

comparações e possíveis generalizações úteis e atuais, fácil leitura. O cubo de dificuldade do 

mini caso foi aparentemente de complexidade baixa-intermediária (classificado como 2.1.1): 

dimensão analítica dois (pessoa entrevistada apresenta resposta a partir do problema 

apresentado), dimensão conceitual um (uso de conceitos simples na construção do estudo de 

caso) e dimensão de apresentação um (apresentação apenas de dados necessários para 

contexto e análise) (LEENDERS; ERSKINE, 1978). Essa estrutura estava de acordo com o 
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formato previsto pelo pesquisador para essas participações, uma vez que a leitura, avaliação e 

devolutiva de cada pessoa entrevistada foram estruturadas para um período de 30 minutos. 

Via e-mail, todos os indivíduos entrevistados receberam o roteiro da entrevista (mini caso) 

previamente ao encontro online, bem como receberam e devolveram assinados os termos de 

aceite de participação. 

Para a análise documental de instrumentos públicos, foram analisados documentos e 

informações produzidas por relevantes instituições com destaque em sustentabilidade 

organizacional, diversidade institucional e/ou inclusão do público maduro em ambientes 

corporativos – conforme destacado no Quadro 9 –, amplamente disponibilizados em seus sites 

na internet. A análise não foi exaustiva, por não se tratar do objetivo principal deste Trabalho 

Aplicado. 

Quadro 9 – Documentos e informações públicas analisadas na fase de análise documental da elaboração da lista 

de recomendações 

Tipo Instituição Nome e referência do documento online / website 

Documento 

online 

United Kingdom Report for the Government: A New Vision for mature 

Workers: Retain, Retrain, Recruit (ALTMANN, 2015) 

International Longevity Centre UK Maximising the opportunities of an ageing workforce 

(INTERNATIONAL LONGEVITY CENTRE UK,  

[[201-]) 

World Economic Forum Global 

Agenda Council on Ageing e Global 

Coalition on Aging 

Guiding principles for age-friendly businesses: 

Harnessing the power of 21st-century demographic 

change (GCOA, 2015) 

Website 
United Nations Global Compact  Principle 6: Labour (PACTO GLOBAL DAS NAÇÕES 

UNIDAS,  [201-b])  
Fonte: elaborado pelo autor. 

PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE DADOS 

Para o registro dos dados originados na aplicação do roteiro de entrevista 

semiestruturada (mini caso), adotou-se a mesma estrutura do roteiro de entrevista (apenas com 

maiores espaços entre as duas perguntas, onde se pode registrar facilmente as principais 

recomendações no decorrer da entrevista). Uma vez que o único aplicador da entrevista foi o 

próprio pesquisador, não se fez necessário um protocolo mais detalhado com fins a instruir 

outros aplicadores.  

Mediante autorização das participantes e dos participantes, o registro do áudio das 

entrevistas foi feito utilizando-se um smartphone com aplicativo de gravação de áudio, em 

estéreo, de alta qualidade, para revisita posterior do pesquisador. Não foram realizadas 

transcrições das entrevistas dada a pouca complexidade em revisitar o áudio das entrevistas, 

devido ao número reduzido de perguntas. Para aumentar a eficiência desse sistema de registro, 

o pesquisador finalizou a revisão das principais notas dentro das três horas seguintes à 

realização de cada uma das entrevistas. 
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Os registros de documentos analisados foram feitos por meio de compilação de notas 

do pesquisador, concomitante à leitura das informações. 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE, INTERPRETAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

A análise dos dados das entrevistas baseou-se nas percepções apresentadas pelos 

participantes para a pergunta número dois do roteiro de entrevista com mini caso. Essa 

questão instigava os participantes a sugerirem iniciativas, estratégicas ou táticas, que visassem 

reduzir barreiras e permitir o aumento da diversidade e inclusão de colaboradoras e 

colaboradores maduros nas empresas. Após leitura de todas as notas relevantes dos diversos 

entrevistados, foi montado um processo de codificação para agrupamento de ideias afins. Para 

isso, utilizou-se o sistema de segmentação das principais notas destacadas e de classificação 

em cores, destacando as ações recomendadas (menor unidade), os agrupamentos de 

recomendações temáticas, as subcategorias (agrupamentos de agrupamentos temáticos) e as 

categorias (agrupamentos de subcategorias). 

O processo de codificação das entrevistas fez emergir quatro categorias principais: 

evolução da maturidade corporativa, assimilação da vantagem competitiva, seleção livre de 

estereótipos e gestão. Por sua vez, essas categorias abarcaram 10 subcategorias, 20 

agrupamentos de recomendações e 45 ações recomendadas.  

O exame dos dados relacionados à análise documental operou sob os códigos 

delimitados pelas entrevistas, funcionando simultaneamente para o enriquecimento das 

recomendações levantadas junto aos especialistas e para a triangulação das informações por 

eles prestadas. Além disso, nove códigos novos foram formulados em relação aos já 

apontados pelas entrevistas: uma subcategoria, dois agrupamentos de recomendações e seis 

novas ações recomendadas. 

Em consolidação final, os processos combinados de entrevistas e análise documental 

resultaram em quatro categorias principais, 11 subcategorias, 22 agrupamentos de 

recomendações e, por fim, 51 ações recomendadas. A apresentação final das recomendações 

propostas para as empresas sobre o tema pode ser observada no subitem 4.6.  
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3 O CASO DA EMPRESA ITAÚ UNIBANCO 

Identificado por especialistas de mercado da área de longevidade como uma das 

empresas líderes no país no tema gestão de colaboradoras e colaboradores maduros, o Itaú 

reflete e age sobre essa temática de diversas maneiras. Atenta aos indicadores que apontam 

que parte de seu público interno masculino (8%) e feminino (4%) é composta de pessoas com 

53 anos ou mais (ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., 2019a), a empresa está despertando 

para questões relacionadas aos ambientes multigeracionais, cada vez mais relevantes no meio 

corporativo.  

São dois os níveis que constituem as âncoras de como tem pensado e lidado o Itaú 

com o tema estudado, descritos neste item: uma atuação mais ampla, na qual são observados  

fóruns, espaços de discussão, políticas e gestão da alta liderança, e outra atuação mais 

específica, composta de iniciativas, práticas e projetos “na ponta” (ações oriundas dos fóruns, 

citado acima). O primeiro subitem (3.1) traz o perfil da empresa, enquanto o subitem seguinte 

(3.2) apresenta como se estrutura atualmente a governança18 de Sustentabilidade e 

Diversidade na empresa. O terceiro subitem (3.3) apresenta a abordagem de diversidade e sua 

conexão direta ao tema idade, tanto para públicos externos quanto internos, se aprofundando 

nesse segundo público (colaboradoras e colaboradores maduros). Este item e seus subitens 

apresentam essencialmente a descrição do estudo de caso do Itaú, enquanto as discussões 

pertinentes do caso com a literatura ocorrem no item 4 deste Trabalho Aplicado. 

3.1 PERFIL DA EMPRESA ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. 

Com 95 anos de história e ostentando o título de maior banco em valor de mercado 

da América Latina, o Itaú, ou Itaú Unibanco Holding S.A., está presente em 18 países – 

incluindo representações na Europa e América do Norte (ITAÚ UNIBANCO HOLDING 

S.A., 2020a). De origem brasileira, o banco é o resultado bem sucedido de uma das maiores 

fusões já ocorridas no Brasil, em 2008, quando se colocaram juntos, sob a mesma 

administração, o Itaú (banco fundado pelo industrial do ramo têxtil Alfredo Egydio de Souza 

Aranha) e o Unibanco (banco fundado pelo comerciante João Moreira Salles) (ITAÚ 

UNIBANCO HOLDING S.A., 2016). 

 
18 É sabido que o debate sobre definições e abrangências do termo governança é complexo, e permeia discussões 

na área de administração de empresas, administração pública e da ciência política. O pesquisador não irá entrar 

em tais discussões ou comparações, limitando-se a adotar o termo conforme utilizado nas entrevistas e nos 

documentos públicos da empresa foco deste estudo de caso. A fim de mitigar divergências semânticas entre os 

diversos campos do estudo, a partir deste ponto o termo utilizado pelo Itaú será colocado entre aspas 

(“governança”). 
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Considerada a marca mais valiosa do Brasil em 2019 (R$33,5 bilhões) pelo ranking 

da Interbrand, a empresa possui relevantes indicadores estruturais (Tabela 2). Atua física e 

virtualmente com produtos de crédito, serviços e seguros via Banco do Varejo, onde atende  

pessoas físicas, de alta renda e micro e pequenas empresas, e via Atacado, sistema em que 

atende clientes com elevado patrimônio financeiro (private banking, banking para médias 

empresas, grandes empresas e corporações) e atua como banco de investimento, além de gerir 

as unidades da América Latina (ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., 2020a). A empresa 

também está listada nas carteiras do Dow Jones Sustainability Index (DJSI) e do ISE da B3, 

indicadores de referência global para investimento sustentável e responsável. 

Tabela 2 – Indicadores estruturais do Itaú 

Indicadores estruturais Valores 

Valor de mercado (março/20) US$ 43,8 bilhões 

Ativos totais (março/20) R$ 1.982,5 bilhões 

Carteira de Crédito (março/20) R$ 769,2 bilhões 

Lucro Líquido (1° tri/20) R$ 3,9 bilhões 

Clientes no varejo ~56 milhões 

Acionistas diretos 349 mil 

Agências 4,5 mil 

Caixas eletrônicos 46 mil 

Colaboradores 95 mil 

Fonte: elaborado pelo autor baseado em ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (2020a) 

Com o propósito corporativo declarado de “estimular o poder de transformação das 

pessoas” (ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., 2020a, p. 8), o Itaú, entre suas frentes 

estratégicas, mantém um olhar transformacional para a Gestão de Pessoas baseado na 

experiência de suas colaboradoras e seus colaboradores), e outro de melhoria contínua para a 

Rentabilidade Sustentável. Demonstrando também sólida estruturação para temas 

socioeconômicos e ambientais, o banco, por meio de seus oito compromissos de impacto 

positivo, investe em iniciativas, pactos e parcerias voluntárias em diversas agendas de 

sustentabilidade, como: 

a) Responsabilidade Bancária: Princípios para Sustentabilidade em Seguros da 

Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(UNEP FI PSI, em inglês), Princípios para o Investimento Responsável (PRI), 

Instituto de Cidadania Empresarial (ICE); 

b) Transparência na Comunicação: Relatório Integrado (IR, em inglês), AA1000, 

GRI; 
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c) Desenvolvimento Sustentável: Conselho Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), Pacto Global da ONU, Princípios para 

Sustentabilidade Bancária da Iniciativa Financeira do Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (UNEP FI PRB, em inglês); 

d) Mudanças climáticas: Programa Brasileiro GHG Protocol, Carbon Disclosure 

Project (CDP); 

e) Respeito e diversidade: Mulher 360, Princípios de Empoderamento Feminino da 

ONU (UN WEP, em inglês), ONU Livres & Iguais, Fórum de Empresas e 

Direitos LGBTI+, Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial e Ética e 

Integridade: Empresa Pró-Ética, Instituto Ethos, Instituto Pacto Nacional pela 

Erradicação do Trabalho Escravo (InPACTO) (ITAÚ UNIBANCO HOLDING 

S.A., 2020a). 

A Figura 7 apresenta a estrutura organizacional dos comitês do Itaú, no nível do 

Conselho de Administração, onde figura o Comitê de Responsabilidade Social - fórum 

máximo no qual temas sociais, como a estratégia de diversidade, podem ser tratados. 

Figura 7 – Estrutura Organizacional do Itaú Unibanco Holding S.A. no nível do Conselho de Administração 

 

Fonte: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (2020b) 

3.2 “GOVERNANÇA” DE SUSTENTABILIDADE E DIVERSIDADE CORPORATIVA 

No Itaú,  

[...] a sustentabilidade é incorporada à estratégia corporativa por meio de uma 

estrutura de governança consolidada e integrada aos [...] negócios [...] [por meio da 

qual são internalizadas] questões e tendências sociais, ambientais e econômicas nas 

atividades e nos processos diários. (ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., 2019b, p. 

6).  
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Essa estrutura mencionada no Relatório de Sustentabilidade 2018, e ilustrada pela 

Figura 8, também sinaliza e direciona os times internos que fazem a gestão de performance 

dos temas e indicadores relacionados à agenda de sustentabilidade, na qual os temas sociais 

estão incluídos. 

Figura 8 – Estrutura da “governança” de sustentabilidade Itaú Unibanco S.A. 

 
Fonte: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (2019b) 

Por se tratar de uma agenda ampla, diversos são os times que compõem o Comitê de 

Sustentabilidade (Pessoas, Jurídico, Ouvidoria, Controles Internos, Compliance, Relações 

Governamentais e Institucionais, Comunicação Corporativa, Relações com Investidores, 

Marketing, Risco de Crédito e Modelagem e Sustentabilidade). Esse colegiado tem o papel de 

comunicar os principais temas da agenda corporativa de sustentabilidade (incluindo os temas 

sociais) para todos os níveis da “governança”. 

Consolidando diversidade como parte integrante da estratégia corporativa social de 

sustentabilidade do Itaú – e importante frente de trabalho de Gestão de Pessoas (ITAÚ 

UNIBANCO HOLDING S.A., 2019b) –, a matriz de materialidade da empresa deixa clara a 

conexão do tema com a agenda internacional dos ODS 5 (igualdade de gênero) e 10 (redução 

das desigualdades). A empresa também expressa em capítulo dedicado, em seu Relatório de 

Sustentabilidade 2018, seu alinhamento institucional e valor do tema para a competitividade 

corporativa:  
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Reconhecemos nosso papel de proteger e impulsionar a diversidade dentro de casa 

e na sociedade, buscando ser exemplo das melhores práticas e dando continuidade à 

oferta de oportunidades iguais para todos, por meio da justa competitividade diante 

das diferenças. [...] Acreditamos que ter um quadro com pluralidade de origens, 

culturas, crenças, experiências, raças, gêneros, necessidades, orientações sexuais, 

identidade de gênero, idades diversas e gerações na empresa significa ampliar as 

perspectivas, contribuindo para um clima positivo e mais tolerante, estimulando a 

cooperação e a sinergia entre os colaboradores e as lideranças, aumentando o 

potencial criativo, competitivo e de criação de valor em nossas atividades. Há uma 

forte relação entre a promoção da inclusão e da diversidade e o aumento da 

atratividade e da retenção de talentos, da inovação, da ampliação da satisfação 

de colaboradores e de clientes, além de maior lucratividade das operações. 

(ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., 2019b, p. 77, grifo nosso).  

No Itaú, a responsabilidade pela gestão do tema diversidade é do time de Gestão de 

Pessoas, em especial de sua gerência de Diversidade e Inclusão, que, pautada sobretudo na 

Política Interna de Valorização da Diversidade, tem o papel de trabalhar e disseminar o tema 

na organização, buscando torná-lo transversal aos negócios e aos processos de gestão de 

pessoas (ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., 2019b). A Figura 9 apresenta os seus três 

princípios básicos.  

Figura 9 – Princípios básicos da gestão da diversidade interna Itaú 

 

Fonte: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (2019b) 

Apesar de ser coordenado pela gerência de Diversidade, são diversas as áreas de 

interface que participam da operacionalização integrada e direta do tema. Cabe às áreas de 

Sustentabilidade, Gestão de Pessoas, Relações Institucionais, Comunicação Corporativa e 

Marketing Institucional e Global se responsabilizarem pelos públicos internos e externos, 

quando da implantação e monitoramento das ações de diversidade para públicos específicos – 

conforme ilustra a Figura 10 (ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., 2019b). Em conjunto, elas 

operam a estratégia de diversidade de maneira institucional, alterando políticas e processos na 

organização, além de atuarem diretamente com projetos ou estudos específicos para áreas de 

negócios (ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., 2019b). Em adição a esses times, um grupo 
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multidisciplinar (formado por representantes de Ouvidoria, Compliance, Risco 

Socioambiental, Compras, User Experience e áreas de Varejo, entre outros) apoia a gestão do 

tema ao aproximá-lo das estratégias dos negócios, por exemplo ao olhar para a diversidade na 

base de clientes e para a qualidade do atendimento de grupos específicos (ITAÚ UNIBANCO 

HOLDING S.A., 2019b). Por fim, um Comitê de Notáveis – formado por conselheiras, 

conselheiros, consultoras e consultores externos – também auxilia os times corporativos 

propondo reflexões e indicações para expandir os impactos da agenda junto aos seus públicos. 

Figura 10 – Indicação dos donos de público (em laranja) e seus públicos específicos relacionados (em cinza) na 

operacionalização da agenda de diversidade no Itaú 

 

Fonte: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (2019b) 

3.3 DIVERSIDADE E O TEMA IDADE 

Ainda que o tema idade não seja atualmente o principal enfoque de diversidade da 

empresa, ao menos quando comparado aos demais temas prioritários de diversidade (gênero, 

raça, PCD e LGBTI+) (ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., 2020c), ele ainda encontra 

espaço importante na cena corporativa, tanto em políticas como em processos com públicos 

internos e externos, segundo Luciana Campos, gerente de Diversidade e Inclusão do Itaú. O 

Quadro 10 elenca, de maneira resumida, os diversos instrumentos da “governança” do Itaú 

(fóruns, políticas e comunicações estratégicas, desde o mais alto nível) que dão o suporte 

estratégico e fundamental para a agenda de Sustentabilidade e Diversidade na empresa, 

incorporando o tema idade. 
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Quadro 10 – Instrumentos da “governança” para suporte ao tema diversidade, no Itaú 

Instrumentos da “governança” para suporte ao tema diversidade,  

incluindo idade, no Itaú 
Fóruns internos • Comitê de Responsabilidade Social (conselho de administração) 

• Comissão Superior de Ética e Sustentabilidade (comitê executivo) 

• Comitê de Sustentabilidade (diretoria) 

• Gestão de Pessoas: Inclusão e Diversidade (gestão direta do tema) 

• Grupo Multidisciplinar Diversidade (aproximação com estratégia de negócios) 

• Operacionalização integrada multitimes (gestão de iniciativas com públicos 

internos e externos) 

Fórum externo • Comitê de Notáveis (expansão da agenda) 

Políticas e comunicações 

estratégicas 
• Carta de Compromisso do Itaú Unibanco com a Diversidade 

• Compromisso do Itaú Unibanco com os Direitos Humanos 

• Política de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental 

• Política Interna de Valorização da Diversidade 

• Relatório Integrado 

• Relatório de Sustentabilidade 

Fonte: elaborado pelo autor com base nas informações de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (2017, 2019b, 

2019a, 2019c, 2020b, 2020a, 2020f) 

A evidência de tal valor estratégico do tema idade para a agenda de gestão de pessoas 

e de diversidade se solidifica, sobretudo, por sua referência expressa em ao menos quatro 

documentos oficiais de alinhamento e comunicação da empresa (Quadro 11): na Carta de 

Compromisso do Itaú Unibanco com a Diversidade, no Compromisso do Itaú Unibanco com 

os Direitos Humanos, no Relatório Integrado 2018 e no Relatório de Sustentabilidade 2018. 

De acordo com Campos, o tema está alinhado com as frentes prioritárias do banco e o termo 

está expresso em sua Política Interna de Valorização da Diversidade.  
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Quadro 11 – Indicação da saliência estratégica por registro explícito do tema idade nos principais documentos 

oficiais de alinhamento e comunicação corporativos 

Documentos oficiais Principal citação ao tema relacionado a idade 

Carta de Compromisso 

do Itaú Unibanco com a 

Diversidade 

[...] o Itaú Unibanco vem sendo construído a partir de diferentes gerações, 

origens, [...]. Reconhecendo a importância dessa diversidade, a instituição decide 

dar mais um passo, comprometendo-se publicamente com seus colaboradores [...] 

a: 1. Estimular um ambiente respeitoso e saudável para todas as pessoas que 

trabalham na organização; 2. Desenvolver lideranças corporativas sensíveis e 

engajadas com esse compromisso; [...] (ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., 

2017, p. 1, grifo nosso) 

Compromisso do Itaú 

Unibanco com os Direitos 

Humanos 

Promover a diversidade significa respeitar e dispender um tratamento de 

igualdade aos nossos clientes, colaboradores, acionistas, investidores, 

fornecedores, parceiros de negócios e sociedade em geral independente da 

orientação sexual, raça - cor, etnia, gênero, idade, cultura, religião, nacionalidade, 

status social ou cívico e deficiência, além de evitar todas as formas de 

discriminação, incentivando as singularidades e a equidade de tratamento. (ITAÚ 

UNIBANCO HOLDING S.A., 2019c, p. 7, grifo nosso) 

Relatório Integrado Itaú 

2018 

IDADE: Romper paradigmas limitantes e incentivar ações voltadas para os 

colaboradores 55+, buscando melhorar cada vez mais suas experiências aqui no 

banco. (ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., 2019a, p. 52, grifo nosso) 

Relatório de 

Sustentabilidade Itaú 

2018 

Acreditamos que ter um quadro com pluralidade de origens, culturas, crenças, 

experiências, raças, gêneros, necessidades, orientações sexuais, identidade de 

gênero, idades diversas e gerações na empresa significa ampliar as perspectivas, 

contribuindo para um clima positivo e mais tolerante, estimulando a cooperação e 

a sinergia entre os colaboradores e as lideranças, aumentando o potencial criativo, 

competitivo e de criação de valor em nossas atividades. (ITAÚ UNIBANCO 

HOLDING S.A., 2019b, p. 77, grifo nosso) 

Fontes: elaborado pelo autor. 

Entre as iniciativas do tema idade voltadas para os públicos externos, sobretudo 

clientes e sociedade civil, encontram-se expressivos movimentos como os projetos Itaú Viver 

Mais, o Longeviver e o Consultor de Longevidade Itaú. A empresa investiu, em 2018, entre 

recursos incentivados (R$ 12,3 milhões) e não incentivados (R$ 7,6 milhões), em 60 projetos 

que atuam nos seis temas de diversidade do Itaú - incluindo idade (ITAÚ UNIBANCO 

HOLDING S.A., 2019a). 

O primeiro, Itaú Viver Mais, dirigido ao público sociedade, oferece atividades 

gratuitas que promovem o condicionamento físico, a saúde, a geração de amizades e novos 

aprendizados sociais e culturais para pessoas a partir de 55 anos, correntistas ou não, 

oportunizando melhorias em sua qualidade de vida. Em 2017, o banco obteve o 

reconhecimento municipal como Empresa Amiga do Idoso da prefeitura de São Paulo pelas 

ações do projeto Itaú Viver Mais. (PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, 2017) 

O Longeviver, também destinado ao público sociedade, é uma evolução do projeto 

Itaú Viver Mais, cujo objetivo é gerar mais impacto por meio de uma plataforma online que 

difunde e multiplica conhecimento, melhores práticas e metodologia sobre questões de 

convívio multigeracional. Além disso, o Longeviver fomenta políticas públicas voltadas à 

população idosa, promoção de práticas de “governança” e qualificação dos investimentos 
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realizados por meio dos fundos do idoso junto ao governo, empresas e organizações da 

sociedade civil (ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., 2019a, 2020d). 

O projeto Consultor de Longevidade Itaú, voltado aos negócios, clientes e 

fornecedores, traz para dentro da agência bancária  consultoras e consultores maduros 

externos, que se configuram como fornecedores do Itaú, para gerar empatia e acolhimento 

junto a clientes igualmente maduros e auxiliá-los na melhoria da jornada e experiência de 

consumidores mais velhos com os produtos e serviços do banco.  

As iniciativas voltadas para públicos internos (colaboradoras e colaboradores), base 

deste Trabalho Aplicado, são apresentadas a seguir.  

3.3.1 Abordagem de gestão da idade para públicos internos (colaboradoras e colaboradores) 

A empresa tem clareza sobre os desafios que o envelhecimento da população 

brasileira, e em específico da força de trabalho, pode acarretar aos seus negócios. Assim como 

indica Campos, se, por uma questão de preconceito etário contra pessoas mais velhas, as 

brasileiras e os brasileiros perdessem os seus empregos, o impacto nos negócios seria alto, 

independentemente do tipo de segmento. Há, também, a percepção de que o tema é de 

corresponsabilidade dos diversos setores da economia, pois, em 30 ou 40 anos, na 

eventualidade de profissionais maduros estarem despreparados ou inaptos às necessidades dos 

futuros ambientes de trabalho, isso poderia gerar falta de mão de obra, criando um grave 

problema para a economia do país. 

De acordo com Campos, o Itaú tem interesse crescente no tema, o que pode ser notado 

também na meta interna 10.2, relacionada ao ODS 10, referente às reduções de desigualdades: 

“Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, 

independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição 

econômica ou outra” (ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., 2019b, p. 78, grifo nosso). A 

motivação se apoia em três eixos: na pressão governamental (reforma da previdência, 

aumento do desemprego dos maduros e responsabilidade corporativa com a população mais 

velha); nos potenciais riscos regulatórios (diversas propostas para o estabelecimento de 

regulações e cotas nos níveis municipais, estaduais e federal, o que para a empresa é apenas 

uma questão de tempo para se tornarem realidade); e na captura de oportunidades de ganha-

ganha (criação de valor compartilhado entre empresa e colaboradoras e colaboradores 

maduros, novos modelos de relacionamento que poderão resultar em melhores benefícios para 

os dois lados). A agenda dupla de risco-oportunidade do tema, portanto, conduz a um cenário 

favorável em que a empresa passa a discutir uma estratégia que gere valor para ela e para 

colaboradoras e colaboradores maduros antes do surgimento de uma agenda externa 
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impositiva. Outro olhar adicional seria a atuação, por meio de advocacy, para fomentar 

soluções para a sociedade e para a PEA envelhescente brasileira, que sejam também 

adequadas aos desafios corporativos. 

Campos reconhece que, dentro dos temas de diversidade corporativa, idade é uma das 

frentes mais complexas, principalmente por se tratar de uma agenda recente, quando 

comparada às demais agendas de diversidade, e por estar chegando de maneira muito 

acelerada. A empresa pretende avançar no contínuo desenvolvimento e implantação das 

estratégias e iniciativas de gestão da idade para públicos internos (detalhadas a seguir), dentro 

de um horizonte de médio prazo (cerca de dois anos), conforme indicado por Campos. Os 

primeiros aprofundamentos com times internos já foram iniciados. 

Segundo Campos, a criação e implementação das ações e iniciativas que geram efeito 

tanto em curto quanto em longo prazo devem ocorrer conjuntamente dentro do Itaú. Ela 

prevê, também, que a migração, ou adaptação, do público maduro atual para as iniciativas de 

futuro que integram profissionais maduros a novos arranjos de trabalho pode ser um desafio 

adicional e complexo para a empresa. 

3.3.1.1 Como lida o Itaú com o tema hoje 

Atento ao público de colaboradores maduros atuais, ou que estejam próximos de 

atingir essas faixas, o Itaú desenvolve algumas ações de atendimento interno. Como já 

mencionado, Luciana Campos reconhece que o tema idade não é tão discutido ou colocado 

em pautas quanto os demais temas, como gênero, raça, LGBTI+ e PCD. Essa constatação está 

de acordo com as decisões atuais da empresa de trabalhar prioritariamente nos quatro temas 

citados, conforme divulga em seu website dedicado à diversidade (ITAÚ UNIBANCO 

HOLDING S.A., 2020c). Contudo, isso não exclui sua atuação em gestão da idade, ainda que 

de maneira iniciante na empresa. 

Como pode ser observado, tanto no capítulo de Diversidade do Relatório de 

Sustentabilidade 2018 da empresa como nos relatos de Campos, o tema de gestão da idade 

para o público interno é tratado de maneira transversal, ação que abarca os diversos temas de 

diversidade, impactando múltiplos grupos na corporação. Entre as propostas no tema 

trabalhadas com os grupos, é apontado um esforço na elucidação dos vieses inconscientes de 

preconceito etário entre times e líderes. A grande maioria das ações hoje adotadas pelo banco 

inclui colaboradoras e colaboradores maduros, mas não se limita especificamente a esse 

público, conforme apresenta o Quadro 12.  

  



71 

Quadro 12 – Iniciativas atuais que apoiam o público interno maduro (de maneira ampla ou específica) 

Iniciativas e ações atuais Perfil etário a que se aplica 

Exclusão formal de filtros/ limitadores de idade em vagas da empresa 

(incluindo trainee e estágio) 
Todas as idades 

Monitoramento estruturado dos perfis etários na corporação Todas as idades 

Pesquisa anual de diversidade (respostas com recortes etários) Todas as idades 

Sensibilização de indivíduos sobre vieses inconscientes (alta gestão, 

colaboradoras e colaboradores em geral, rodas de conversa com 

áreas) 

Todas as idades 

Treinamento formal para redução de vieses inconscientes em 

processos seletivos (liderança direta, consultoria da área de pessoas 

junto aos negócios) 

Todas as idades 

Currículo blind (seleção às cegas) Todas as idades 

Piloto de Entrevista blind (entrevista às cegas) Todas as idades 

Planos de previdência complementar Todas as idades 

Programa Meu Tempo (transição para a aposentadoria) 
Específico para o 

público maduro 

Fonte: elaborado pelo autor com base nas informações fornecidas por Luciana Campos e ITAÚ UNIBANCO 

HOLDING S.A. (2019b) 

Nota: 

- O perfil etário “Todas as idades” inclui, mas não se limita ou enfoca, as iniciativas e ações para o público 

maduro. 

Entre as ações visando reduzir vieses inconscientes e preconceitos etários contra 

pessoas mais velhas ainda na fase de recrutamento e seleção, a empresa adotou a exclusão 

formal e permanente de filtros e limitadores de idade de processos seletivos para suas vagas, 

incluindo os processos de trainee e estágio. No entender de Campos, a medida permite que 

vieses, como o etário, sejam reduzidos desde a origem do recrutamento. Para isso, segundo 

ela, um “pente fino” foi feito a fim de que os formulários de recrutamento e seleção da 

empresa fossem atualizados, retirando tal campo.  

Ainda conforme Campos, no caso de trainees e estagiários essa decisão também leva 

em conta o fato de que alguns profissionais podem optar por fazer outras graduações, 

buscando maiores afinidades em outras carreiras ou desenvolvendo múltiplas carreiras, e, 

assim, se tornam disponíveis ao mercado um pouco mais tarde. Também para esses cargos, a 

empresa adotou testes online, nos quais características específicas das candidatas e dos 

candidatos, como a idade, não eram conhecidas nos primeiros momentos pelos gestores 

internos, visando reduzir os vieses inconscientes no processo seletivo (ITAÚ UNIBANCO 

HOLDING S.A., 2019b). Como resultado, segundo Campos, no caso de estagiários, em que 

originalmente as seleções miravam pessoas de até 24 anos, a retirada do filtro etário tornou 

possível a entrada de pessoas com 38 anos, enquanto para o programa de trainees, a mudança 

possibilitou a entrada de colaboradores com 36 anos – o que demonstra que a ação tem 

apoiado a captura de talentos mais diversos. 
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Há entendimento interno de que esse movimento, no entanto, não resolve a questão 

do preconceito etário, mas apoia a evolução nesse sentido, paulatinamente. Com a mudança 

do “ponto de partida”, ou de entrada na empresa, conforme menciona Campos, o processo 

sem limitadores etários dá a oportunidade de retirar barreiras e diversificar indefinidamente a 

média etária de candidatas e candidatos. Segundo ela, sobretudo dois pontos podem ser 

esperados no curto e longo prazo: a) profissionais mais velhos aprovados nesses processos já 

geram conscientização sobre o tema, por marcarem presença e promoverem a diversidade de 

ideias nos grupos antes restritos aos mais jovens, e b) as colaboradoras e os colaboradores 

com idade média mais velha que entram nesses cargos iniciais, ao “encarreirarem19”, também 

promoverão o crescimento do grupo de colaboradoras e colaboradores maduros da empresa. 

Apesar da frequência em que o tema aparece nos materiais estratégicos, segundo 

Campos, a empresa não possui metas específicas (de resultado ou impacto) para o público 

maduro interno. Há, no entanto, o monitoramento estruturado do perfil etário entre as 

colaboradoras e os colaboradores da empresa, conforme apresentado na Figura 11 e na 

introdução do item 3 desta pesquisa, que deriva de uma pesquisa anual de diversidade – 

instrumento aplicado junto às colaboradoras e aos colaboradores do Itaú que permite observar 

a percepção desses também mediante recortes etários. Os resultados da pesquisa anual de 

diversidade são apresentados e acompanhados junto à Vice Presidência de Pessoas. Além do 

monitoramento amplo da base geral de colaboradoras e colaboradores, a empresa também 

acompanha o comportamento do indicador de idade média do programa de estágio e trainee, 

visando entender sua evolução histórica. Conforme Campos menciona, o objetivo não é 

aumentar a média etária dos programas, mas entender como ela se comporta ao longo do 

tempo, trazendo possíveis insights sobre manutenções ou mudanças requeridas pelo perfil 

etário atual. 

Figura 11 – Perfil dos colaboradores Itaú por geração 

Fonte: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (2019a) 

Com um olhar sobre a mudança de modelos mentais e redução dos vieses 

inconscientes (incluindo-se aqueles relacionados à idade), diversas ações foram estruturadas 

 
19 Desenvolverem a carreira, dentro dos modelos previstos para promoções da empresa, permanecendo por mais 

tempo dentro dos quadros corporativos. 
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na empresa, como as de sensibilização de indivíduos com foco na estratégia (para todos os 

membros da alta gestão, como superintendentes, diretores e membros do comitê executivo, 

por meio de apresentações), treinamento formal de tomadores de decisão e recrutadores (para 

a consultoria da área de pessoas que acompanha os times de negócios, bem como com 

lideranças que participaram do processo de seleção presencial de trainees, a fim de reduzir 

vieses nos processos de recrutamento e seleção), e sensibilização de indivíduos com foco nas 

relações (para colaboradoras e colaboradores em geral, por meio de seminários, palestras, 

treinamentos internos e comunicações, como materiais disponibilizados na intranet e vídeos, 

bem como junto a áreas da empresa, por meio de rodas de conversa com os times) (ITAÚ 

UNIBANCO HOLDING S.A., 2019b). 

Ainda referente às iniciativas sobre seleção com redução de vieses inconscientes, 

segundo Campos, o Itaú tem adotado o processo chamado currículo blind, ou seleção às 

cegas, em que nenhuma informação específica relacionada às características do indivíduo é 

compartilhada com o recrutador e/ou gestor da vaga, sendo acessadas apenas suas 

experiências e perfil profissional. O processo ainda é piloto em algumas áreas da empresa, 

mas com adoção crescente. Complementando a experiência, para a fase de entrevistas finais, a 

empresa pretende avançar com o piloto da ferramenta entrevista blind. Um programa 

modificaria voz e imagem da candidata ou candidato, garantindo a avaliação de afinidades por 

ambos os lados e restringindo, ao mesmo tempo, possíveis influências dos vieses 

inconscientes na tomada de decisão final do gestor ou gestora. 

O Itaú também patrocina planos de aposentadoria privada que garantem aos 

colaboradores e às colaboradoras uma aposentadoria complementar à pública. O patrocínio 

dos planos de aposentadoria é administrado por duas entidades fechadas de previdência 

complementar com estruturas independentes (Fundação Itaú Unibanco e Fundo de Pensão 

Multipatrocinado - FUNBEP) que, juntas, oferecem três modelos de planos de aposentadoria 

(benefício definido, contribuição definida e contribuição variável) e 21 opções de planos. Esse 

montante é resultado das diversas incorporações por meio de fusões e aquisições de negócios 

do banco ao longo de sua história. Os planos contam com a adesão voluntária de ao menos 

72% das colaboradoras e dos colaboradores (FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO, 2020a; ITAÚ 

UNIBANCO HOLDING S.A., 2019a, 2019b). O programa original de aposentadoria do Itaú, 

ou Plano de Aposentadoria Complementar (PAC), criado em 1966 (quando o benefício ainda 

não era convencional no mercado), como meio de apoiar a educação e saúde financeira e 

previdenciária das colaboradoras e dos colaboradores do banco, é um sinal de que “[...] vem 

de longe o cuidado do Grupo com o bem-estar de seus colaboradores durante a aposentadoria. 
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É uma forma de retribuir sua participação no crescimento dos negócios” (FUNDAÇÃO ITAÚ 

UNIBANCO, 2020b, p. 1). 

Ainda apoiando a transição de carreira para a aposentadoria, o banco oferece, de 

maneira específica e mais estruturada nas necessidades das colaboradoras e dos colaboradores 

maduros, o Programa Meu Tempo. Segundo o banco, o projeto, que em 2018 apoiava 120 

colaboradoras e colaboradores e contava com uma alta taxa interna de satisfação (nota 8,9 de 

um máximo de 10), “aborda temas voltados para autoconhecimento, alternativas de carreira, 

cuidados com a saúde, além de planejamento financeiro e pessoal” (ITAÚ UNIBANCO 

HOLDING S.A., 2019b, p. 73). A iniciativa, somada às ações relacionadas aos planos de 

previdência complementar previamente mencionados, demonstra um olhar expandido do 

banco sobre o futuro e carreira dos maduros atuais.  

3.3.1.2 Como pensa o Itaú sobre o tema 

Ainda que em seu Relatório Integrado 2018 a empresa declare a idade de 55 anos (e 

acima) como aquela em que enquadra as colaboradoras e os colaboradores mais velhos (ITAÚ 

UNIBANCO HOLDING S.A., 2019a, p. 52), haveria, na percepção de Campos, uma reflexão 

anterior e muito mais profunda sobre a questão etária, que não estaria limitada a cortes de 

idade específicos (50+, 55+, 60+ ou outras faixas).  

Hoje, conforme detalha Campos, pode haver uma alta ansiedade, tanto por parte da 

empresa quanto de colaboradoras e colaboradores, sobretudo aqueles na casa dos 30 anos, 

sobre a atuação, sucesso e futuro profissional, ainda muito vinculado a progressões verticais 

de carreira, como a conquista de postos de liderança formal na organização. O olhar de futuro 

sobre a atuação de profissionais precisaria ser revisto e expandido à luz das novas dinâmicas 

de mercado e de perfil social da força de trabalho, incluindo colaboradoras e colaboradores 

entrantes, os já estabelecidos e os reentrantes maduros. Essa reflexão seria fortemente 

influenciada por uma nova e estratégica visão sobre os novos (ou futuros) modelos de 

trabalho e carreira nas empresas, que têm o potencial de afetar diversas faixas etárias 

simultaneamente, incluindo aquelas de colaboradoras e colaboradores maduros.  

Segundo Campos, a maior intenção de evolução do Itaú, no que diz respeito à redução 

do preconceito etário contra pessoas mais velhas e a inclusão geracional, encontrar-se-ia na 

percepção e reflexão dessa nova visão de futuro do trabalho – assunto que já passa a ser 

discutido dentro da empresa pelos times relacionados à Gestão de Pessoas e Diversidade. 

Adicionalmente, segundo ela, não seria prudente planejar sistematicamente projetos isolados 

e/ou independentes para faixas etárias específicas de colaboradoras e colaboradores maduros, 

uma vez que questões regulatórias e legislativas, como a expansão dos limites etários dada 
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pela reforma da previdência, entre outros, tendem a ser cíclicos, o que demandaria energia e 

recursos da empresa a cada nova revisão. 

Tendo em mente esse olhar de futuro e a entrevista com Campos, o Quadro 13, abaixo, 

elenca as principais discussões do time Itaú sobre os novos arranjos de trabalho e carreira, 

bem como sumariza reflexões e percepções de futuro pertinentes e indica as iniciativas que já 

começam a ser implementadas pela empresa nesses direcionadores.  

Quadro 13 – Discussões, reflexões e percepções de futuro dos arranjos de trabalho, no Itaú 

Temas Reflexões e percepções 

do time interno sobre o futuro 

Iniciativas relacionadas  

já implementadas ou  

em implementação 

Expandir o olhar 

para carreiras 

estendidas e 

múltiplas 

carreiras 

• Indivíduos estarão presentes e ativos por mais anos 

nos ambientes de trabalho  

• Horizontalização e multiplicidade de carreiras e 

trabalhos será comum, por indivíduo  

• A empresa deve estar aberta a mudar o olhar sobre a 

carreira corporativa atual, visando manter 

atratividade de talentos (novo paradigma) 

• A empresa pode apoiar o aumento do ciclo de vida 

laboral também dos jovens, ao planejar formações 

que prolonguem suas carreiras junto ao negócio 

• Início de discussões sobre 

ressignificação do trabalho e 

carreira (incipiente) 

• Envolvimento com “Fórum 

Gerações e Futuro do 

Trabalho”, em planejamento 

Ressignificar o 

trabalho e a 

carreira 

• Horizontalização de estruturas de cargos formais de 

gestão 

• Liderança será mais circular, por conteúdo e 

situação, e menos por posição formal e hierárquica 

• Colaboradoras e colaboradores serão demandados e 

selecionados fundamentalmente pelo conjunto de 

suas experiências e conhecimentos, potencialmente 

reduzindo vieses inconscientes nos processos de 

seleção 

• Início de discussões sobre 

ressignificação do trabalho e 

carreira (incipiente) 

• Adoção da metodologia Times 

Ágeis (liderança horizontal, 

time composto por experiência 

dos membros) 

Buscar matching 

perfil-desafio para 

maior benefício 

mútuo 

 

 

• Limitações dos indivíduos são dadas por seus perfis 

únicos, e não por suas idades (quebra de 

estereótipo) 

• Habilidades e atitudes enaltecidas pela maturidade 

etária podem ser empregadas como diferenciais, 

potencializando resultados do negócio 

• Flexibilização do trabalho deve acompanhar os 

novos relacionamentos com maduras e maduros, 

proporcionando o ambiente de trabalho que gere o 

mais alto benefício mútuo 

• Nem sempre as maduras e maduros buscarão cargos 

de qualificação idêntica à anteriormente ocupada, 

pois a motivação poderá estar atrelada a interesses 

pessoais e novas experimentações 

• Aprendizado experiencial via 

projeto Consultores de 

Longevidade Itaú 

(possibilidade de expansão 

para processos internos) 

• Envolvimento com “Fórum 

Gerações e Futuro do 

Trabalho”, em planejamento 

Fonte: elaborado pelo autor com base nas informações de Campos e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. 

(2019b) 

O Itaú está atento aos indicativos de que nas próximas décadas haverá um aumento 

do tempo de serviço da força de trabalho, e que ela ficará na empresa por mais tempo.  

Colaboradoras e colaboradores em grupos etários avançados, como os 70 e 80 anos de idade, 

serão uma realidade. Nesse sentido, a empresa já tem começado as primeiras discussões sobre 

expansão do olhar para carreiras e empregos junto aos times gestores, a fim de reduzir 
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eventuais demandas por programas ou projetos específicos por faixa etária, o que geraria 

desarticulações de ações e uma atuação fragmentada no tema. Além disso, tem se envolvido 

na concepção, planejamento e participação sinérgica de uma iniciativa que contará com 

múltiplos parceiros privados, visando a discussão e evolução corporativa sobre temas 

relacionados a empresas e convívios multigeracionais, o “Fórum Gerações e Futuro do 

Trabalho”. 

Concomitantemente, conforme cita Campos, a horizontalização e multiplicidade das 

carreiras se tornará fato comum na força de trabalho. Os indivíduos terão múltiplas 

formações, formais e informais, e se sentirão livres para migrar entre atividades, projetos e 

empresas, assumindo múltiplos papéis mediante seus interesses. Isso indicará a necessidade 

premente de que as empresas estejam abertas a perceber, compreender e mudar seu olhar 

sobre o que entende como carreira corporativa convencional e passem a incorporar um novo 

paradigma dentro da gestão de pessoas: o de reter colaboradoras e colaboradores por meio de 

projetos e/ou vínculo de propósitos, a fim de construir relações de fidelidade e redução de 

turnover, bem como para garantir sua atratividade como marca empregadora perante os 

talentos jovens ou maduros. 

Além disso, há o entendimento, conforme Campos, de que pensar a empregabilidade 

futura também é olhar, de maneira atenta, para a formação de hoje, incluindo a dos jovens. 

Com a virtualização do atendimento bancário, a empresa vê a possibilidade de apoiar o 

prolongamento do ciclo de vida profissional de colaboradoras e colaboradores maduros ao 

capacitar, por exemplo, jovens que estejam em processo de formação para a rede de 

atendimento do banco em tecnologias para atendimento remoto, em detrimento do 

atendimento presencial em agências. Isso, segundo ela, poderia facilitar carreiras estendidas 

desse público junto ao negócio do Itaú por mais tempo. 

No que tange à visão de futuro da ressignificação do trabalho e carreira, o Itaú 

entende que há um movimento de transformação das estruturas hierárquicas e do papel do 

líder/gestor convencional. Segundo Campos, é esperado que, cada vez mais, sejam reduzidas 

as ofertas de posições de gestão convencional, favorecendo uma horizontalização das 

estruturas corporativas. Além disso, ela observa que a liderança de times e projetos já tem 

passado a ser menos hierarquizada e formal, assumindo um perfil mais orgânico, circular e 

situacional, e orientada pelo conhecimento do indivíduo sobre determinada demanda – o que, 

também, pode reduzir as expectativas e frustrações decorrentes da conquista de cargos 

formais de liderança.  
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Nesse cenário, em que fica mais evidente a necessidade de identificar indivíduos com 

base em suas experiências e conhecimentos – efetivamente relevantes para a demanda, projeto 

ou negócio –, que possam assumir liderança de maneira flexível, Campos entende que poderia 

haver uma redução dos vieses inconscientes no processo seletivo relacionados às 

características individuais, não só idade, mas também raça, gênero, orientação sexual, entre 

outros. Ela percebe isso, por exemplo, na adoção da tecnologia dos Times Ágeis, que se 

baseia na formação de equipes integradas trabalhando por projetos. Uma equipe é constituída 

por membros de diversas naturezas, todos dotados de liderança horizontal. O que importa 

fundamentalmente é a experiência e a capacidade de entrega dos integrantes. Campos crê que 

os vieses de seleção, como o que exclui os maduros, têm (ou passarão cada vez mais a ter) sua 

expressividade reduzida na decisão pela escolha de um novo membro. 

Outro olhar de atenção para as futuras relações empresa-colaboradores, com enfoque 

mais específico para o público maduro, seria a identificação e vinculação de profissionais 

maduros às demandas do negócio, ou seja, um matching20 entre o perfil da candidata ou do 

candidato e a posição ou desafio oferecido pela empresa, gerando benefício mútuo. Para 

Campos, as limitações dos indivíduos diferem de pessoa para pessoa, e são baseadas em seus 

interesses, características e personalidade pessoais, e não impostas por sua idade. Essa 

compreensão conduziria a uma quebra de estereótipos atribuídos a profissionais mais velhos, 

apoiando a seleção de colaboradoras e colaboradores maduros para postos e desafios 

corporativos.  

No espectro oposto, Campos observa que os aspectos providos, ou enaltecidos, pela 

maturidade etária poderiam, por exemplo, ser diferenciais importantes e potencializadores de 

resultados para áreas e processos específicos da empresa. Nesse modelo, segundo ela, 

algumas atitudes e comportamentos mais evidentes em colaboradoras e colaboradores 

maduros do que em jovens – como cuidado nas relações, acolhimento, entre outros – 

gerariam, de maneira direta, benefícios para a empresa, por exemplo, na área de atendimento 

do banco. Ao mesmo tempo, reconheceria o valor inerente e específico dos mais maduros.  

O projeto intitulado Consultor de Longevidade Itaú (citado na abertura do subitem 

3.3) é exatamente a concretização desse matching perfil-desafio. Segundo Luis Eduardo 

Mercês, da área de Relações Institucionais do Itaú, o projeto tem o objetivo de conectar os 

perfis de profissionais maduros de mercado, treinados nas tecnologias necessárias para 

atuarem como Consultores de Longevidade Itaú, a clientes igualmente maduros e estimulá-los 

 
20 Uma combinação ótima, ou minimamente adequada. 
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a usar produtos tecnológicos do banco, reduzindo temores relacionados às operações virtuais. 

A ideia originou-se da necessidade de melhor conduzir a jornada de clientes mais velhos, 

melhorando assim sua experiência junto aos produtos e serviços do banco. A compatibilidade, 

empatia e identidade criadas entre clientes maduros e seus Consultores de Longevidade Itaú, 

por meio do matching, gerou um ambiente de alto retorno para clientes maduros, para o banco 

e, também, para os Consultores de Longevidade Itaú (fornecedores maduros recrutados, 

selecionados e capacitados por meio da consultoria Labora, parceira do Itaú no projeto e 

especializada em desenvolvimento de posições sênior e trabalho intergeracional).  

Como resultado, o projeto foi responsável pelo aumento de 81% no número de 

clientes com jornada digital completa21 nas agências de maior concentração de pessoas idosas 

em São Paulo, incluindo digitalmente novos clientes na base do banco (ITAÚ UNIBANCO 

HOLDING S.A., 2020e) e gerando alta exposição de mídia (ANEXO A). Campos destaca que 

os atributos naturais dos consultores de longevidade, enaltecidos por sua maturidade etária 

(receptividade, maior inteligência emocional, alto comprometimento), poderiam ser 

diferenciais nessa abordagem e atendimento em relação a um consultor jovem, que 

ocasionalmente não geraria a mesma aproximação e acolhimento com clientes maduros por 

descompasso de perfis. Ainda que o projeto se trate de uma iniciativa piloto e dirigida ao 

público externo com foco em negócios do banco, seus clientes e alguns fornecedores, além de 

Campos, Mercês também entende que outras áreas do Itaú, como centrais de atendimento e 

administração central, também poderiam se beneficiar de soluções similares. 

Campos observa que na identificação e vinculação dos melhores perfis e posições 

para maduros é importante considerar alternativas de flexibilização do trabalho, como a oferta 

de emprego de meio período, trabalho dia sim/dia não, ou trabalho a distância. Desse modo, 

evita-se que necessidades pessoais restrinjam, voluntária ou involuntariamente, a 

disponibilidade da colaboradora ou colaborador maduro. Outro ponto relevante destacado pela 

gestora é o pré-julgamento corporativo de que profissionais maduros qualificados buscam, 

necessariamente, cargos igualmente robustos. Segundo ela, nem sempre esse será o caso. 

Ocasionalmente, as colaboradoras e os colaboradores maduros estão livres de diversas 

condições mais comumente impostas a indivíduos mais jovens, como o sustento de filhos. 

Portanto, podem ter várias motivações para a permanência ou retorno ao trabalho, como o 

 
21 Segundo o Itaú, a jornada compreende a efetuação do download do aplicativo do banco no celular do usuário, 

cadastro de sua senha eletrônica e habilitação de senha virtual (token), o que torna possíveis as operações 

virtuais bancárias pelo cliente. 
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interesse pessoal, experimentação de novos desafios e busca de realizações profissionais 

diversas. 
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4 REFLEXÕES E RECOMENDAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE COLABORADORAS 

E COLABORADORES MADUROS EM EMPRESAS NO BRASIL 

Este item apresenta a discussão baseada nos apontamentos e visões reveladas pela 

empresa selecionada, tida como referência no tema deste Trabalho Aplicado, e seu 

subsequente estudo de caso, visando responder à pergunta de pesquisa Como pensa e lida 

com os desafios de atrair, reter e gerenciar colaboradoras e colaboradores maduros uma 

empresa tida como uma das líderes no tema no Brasil?. Apoiada na base referencial das 

perspectivas, conceitos e lacunas práticas e científicas contemporâneas, a discussão está 

estruturada em cinco reflexões interdependentes, ou achados, que direcionam para olhares 

mais aprofundados sobre partes específicas da pesquisa, sendo arrematadas com perguntas 

relacionadas que propõem a continuidade de tais reflexões. As reflexões principais são: 

a) REFLEXÃO 1: Não parece haver uma empresa que hoje, de maneira única e 

isolada, possua a liderança do tema gestão de colaboradoras e colaboradores 

maduros no país.; 

b) REFLEXÃO 2: A comunicação corporativa de iniciativas bem sucedidas dirigidas 

a públicos externos maduros (clientes, fornecedores e sociedade) pode passar o 

equivocado entendimento de que as ações e iniciativas para o público interno da 

empresa são igualmente desenvolvidas e implementadas.; 

c) REFLEXÃO 3: Instrumentos de gestão robustos para a diversidade corporativa 

podem facilitar a estruturação de um duplo olhar para a gestão da idade, atento ao 

presente e ao futuro; 

d) REFLEXÃO 4: Mesmo em uma empresa elencada como uma das líderes no tema 

no país, a adoção de iniciativas sobre a gestão da idade para públicos internos 

está, ainda, em fase inicial; 

e) REFLEXÃO 5: Quando se trata da gestão da força de trabalho madura futura, as 

empresas podem estar olhando para um grupo expandido de indivíduos e 

estratégias multigeracionais integradas, em vez de focar em grupos etários 

específicos maduros. 

Além das reflexões acima, são também apresentadas recomendações gerais para o 

fomento do tema gestão da idade junto às empresas brasileiras, facilitando sua participação e 

aperfeiçoamento de maneira mais célere. 
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4.1 REFLEXÃO 1: Não parece haver uma empresa que hoje, de maneira única e isolada, 

possua a liderança do tema gestão de colaboradoras e colaboradores maduros no país. 

Ainda que o grupo de especialistas de mercado consultados tenha sido reduzido, 

parece existir uma evidência de que não há a consolidação de uma única empresa como porta-

voz ou referência inconteste da temática no país. O Itaú Unibanco, no âmbito deste estudo, foi 

apontado como uma das três empresas mais citadas no mercado brasileiro relacionado à 

temática (conforme detalhado na Figura 6). Mas, mesmo entre aquelas que foram indicadas 

como líderes, não se pode dizer que há um consenso apontando uma empresa ou instituição 

que, hoje, seja uma referência nacional isolada. Isso confirma os achados de Cepellos et al. 

(2018) e Tonelli (2018) de que a maioria das empresas ainda não adota políticas e práticas de 

gestão da idade, o que demonstra uma certa generalização do caráter incipiente do tema no 

Brasil, não podendo se excluir desta análise as empresas mencionadas no levantamento com 

especialistas de mercado, incluindo aquelas tidas como referência. 

Este subitem suscita, sobretudo, duas perguntas, ainda sem respostas: a) haveria uma 

empresa que seria, de fato, uma referência única e inconteste no tema, no cenário nacional? b) 

haveria um grupo de especialistas de mercado ou instituições que poderia julgar, de maneira 

isenta, qual a referência corporativa no tema, no Brasil? 

4.2 REFLEXÃO 2: A comunicação corporativa de iniciativas bem sucedidas dirigidas a 

públicos externos maduros (clientes, fornecedores e sociedade) pode passar o equivocado 

entendimento de que as ações e iniciativas para o público interno da empresa são 

igualmente desenvolvidas e implementadas. 

Apesar de ser tida como uma referência nacional sobre o tema gestão de 

colaboradoras e colaboradores maduros, é provável que o Itaú receba tal fama de maneira não 

intencional, sobretudo, por iniciativas e projetos destinados, na verdade, a outros públicos 

estratégicos para a empresa, como clientes, fornecedores e indivíduos maduros da sociedade.  

Como destaca Cepellos e Oliveira (2012), ações sociais de inclusão para cidadãs e 

cidadãos maduros têm sido desenvolvidas e implementadas cada vez por mais empresas, 

vinculadas aos seus processos de Responsabilidade Social Corporativa. Esse parece ser o caso 

do principal projeto da empresa no tema, intitulado Consultor de Longevidade Itaú, que atua 

na integração de consultores maduros terceirizados (fornecedores da empresa) à linha de 

atendimento aos clientes maduros em agências.  

O projeto, que conta hoje com uma forte gestão de indicadores de resultado e o 

acompanhamento próximo de times gestores – com visibilidade de resultados perante a alta 
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gestão –, construiu uma relevante reputação e projetou o Itaú dentro da temática da idade, no 

âmbito nacional. A iniciativa figura numerosas vezes nos materiais de comunicação internos e 

externos, incluindo redes sociais da empresa (ANEXO A), o que demonstra estar inserida na 

comunicação estratégica da empresa destinada, sobretudo, ao público externo. Foi notado em 

todas as fontes de informação pesquisadas junto à empresa, como entrevistas e análise 

documental, que o projeto deixa claro seu vínculo com o negócio, com destaque para o 

envolvimento dos consultores terceirizados e a busca pela valorização do cliente maduro.  

Esses aspectos distanciam o Itaú do que este pesquisador chama de silverwashing, prática 

essencialmente promocional/oportunista, que ocorre quando a empresa atua de maneira não 

estratégica com o público maduro e sobre o tema emergente do envelhecimento, buscando 

apenas geração de reputação institucional de curto prazo. 

As demais ações para públicos maduros externos à empresa, como os projetos Itaú 

Viver Mais, Longeviver e o reconhecimento como a Empresa Amiga do Idoso, são iniciativas 

condizentes com o que trazem Cepellos e Oliveira (2012) sobre as empresas que têm um olhar 

mais humanista de negócios:  por estarem mais atentas aos seus impactos na sociedade, ou por 

outros motivos diversos, se apoiam em políticas e processos próprios de Responsabilidade 

Social Corporativa. A empresa faz amplo uso de sua atuação pública e social para levar esses 

impactos aos indivíduos mais velhos na sociedade, sejam eles correntistas ou não, o que 

também gera um reconhecimento coletivo de marca e sua consequente associação ao tema.  

No contexto interno, no entanto, as ações relacionadas à gestão de colaboradoras e 

colaboradores maduros se demonstraram incipientes, conforme levantado no subitem 3.3.1, e 

discutido no subitem 4.3, a seguir. 

Este subitem suscita, sobretudo, duas perguntas, ainda sem respostas: a) há a 

necessidade, moral, ética ou cultural, de que iniciativas e projetos de gestão da idade sejam 

igualmente desenvolvidas e adotadas para públicos internos e externos, com igual intensidade 

ou, ainda, ao mesmo tempo? b) Geraria conflitos entre colaboradoras e colaboradores 

maduros internos a percepção de possíveis disparidades entre os esforços corporativos 

empregados nas ações para públicos externos e aqueles empregados para os públicos internos 

no tema? 
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4.3 REFLEXÃO 3: Instrumentos de gestão robustos para a diversidade corporativa podem 

facilitar a estruturação de um duplo olhar para a gestão da idade, atento ao presente e ao 

futuro. 

O estudo de caso do Itaú apresenta uma empresa que possui um robusto desenho de 

instrumentos corporativos (a “governança”, abarcando a organização e gestão) para os temas 

de sustentabilidade e diversidade conectados com agendas nacionais e globais. Apesar de o 

tema idade estar em menor evidência que os demais temas de diversidade para a empresa 

(gênero, raça, LGBTI+ e PCD), são construídos importantes espaços de evidência estratégica 

nos principais documentos e textos de comunicação corporativa. Como exemplo, entre os sete 

ODS que a ONU aponta estarem mais relacionados ao tema de envelhecimento, a empresa já 

identifica e faz menção direta à questão etária em um deles: o ODS 10 - Reduzir a 

desigualdade dentro dos países e entre eles (UNITED NATIONS, 2019a), está indicado 

expressamente em sua materialidade. Isso demonstra a atenção e olhar crítico e estratégico da 

empresa para o tema, contemplando uma visão global. 

Baltes e Finkelstein (2011 apud LOTH; SILVEIRA, 2014) sugerem que o tema de 

gestão da idade está apenas iniciando nas empresas e vem demandando uma dinâmica 

específica de atuação e realinhamento de cultura organizacional. No Itaú, a superintendência 

de Pessoas, por meio de sua gerência de Diversidade e Inclusão, diretamente responsável pelo 

tema junto a suas colaboradoras e seus colaboradores, coordena os avanços em um arranjo de 

múltiplos times e públicos e influencia a cultura da empresa. De acordo com Cepellos e 

Oliveira (2012), a estruturação de estratégias, políticas e processos internos ganham cada vez 

mais corpo junto às agendas de Diversidade Organizacional. Isso é perceptível na empresa 

estudada e está evidenciado por iniciativas internas, como o monitoramento estruturado dos 

perfis etários na corporação e o estabelecimento de uma pesquisa anual de diversidade (as 

respostas podem ser visitadas com recortes etários) que municiam a empresa com 

informações estratégicas relevantes. Tal empenho demonstra aderência ao que sugere Tonelli 

(2018) sobre haver um esforço crescente das empresas em evoluir a agenda corporativa para 

abarcar a temática da diversidade junto aos times corporativos e de RH. 

Nesse ponto, Fineman (2011 apud CEPELLOS; TONELLI, 2017) lembra que apenas 

empresas atentas desenvolverão práticas de RH que forneçam oportunidades para que os 

recursos provenientes de profissionais mais velhos sejam aproveitados e valorizados, o que 

colocaria o Itaú nesse pequeno conjunto de empresas que se preparam para o tema. Isso pode 

ser verificado não apenas no desenho de sua gestão da diversidade, mas pelos detalhamentos 

em três de seus princípios: a) busca pela representatividade dos grupos de diversidade dentro 
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da organização, b) busca pela promoção da igualdade de oportunidades em todos os processos 

e c) desenvolvimento e implementação de políticas e projetos de diversidade – apesar de que 

metas corporativas para a gestão da idade não tenham sido estabelecidas pela empresa. Com 

relação ao princípio do desenvolvimento e implementação de políticas e projetos de 

diversidade, Loth e Silveira (2014) enaltecem que a inclusão e a construção de ambientes 

intergeracionais devem ser facilitadas, de fato, por meio da adoção de políticas específicas 

para o tema. Já com relação ao princípio de promoção da igualdade de oportunidades em 

todos os processos, há uma grande sinergia entre o que diz a empresa e o que traz o Princípio 

6 do Pacto Global ([201-b]), sobre o papel das empresas em defenderem a eliminação da 

discriminação em relação ao emprego e ocupação. 

No que tange às percepções da empresa sobre a transição etária brasileira e seu 

impacto socioeconômico no médio e longo prazo, o Itaú demonstra clareza ao perceber que o 

preconceito etário pode impactar os negócios e a economia do país. A magnitude desse 

impacto socioeconômico está relacionada, entre outros fatores, ao tamanho e relevância da 

economia da longevidade (FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL, 2015; HYPE60+; PIPE 

SOCIAL, 2019; LONGEVIDADE FEIRAS E CONGRESSOS,  2019), aos desafios do 

ageismo (CAMARANO; CARVALHO; KANSO, 2019; TONELLI, 2018) e à fatídica 

redução do índice RSP (UNITED NATIONS, 2019a). 

Com essas ideias em mente, a empresa defende que o desafio das adaptações da 

transição etária da PEA é uma corresponsabilidade pública e privada. Tal entendimento é 

largamente apoiado pela literatura, como demonstrado pela expectativa de crescimento 

maciço da mão de obra madura que inundará o mercado de trabalho futuro (WAJNMAN; 

OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2004); pela previsão de solidariedade público-privada na 

asseguração dos direitos da população idosa no Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003); e pelo 

pertencimento comunitário e valorização social promovidos pela ocupação dos indivíduos 

(SÁ et al., 2011; SEIDL, 2019), que também envolvem os entes públicos e  privados. O Itaú 

parece estar ciente dos impactos e alinhado sobre seu papel social na transição demográfica 

brasileira, e sua participação em ambientes de troca e construção coletiva do conhecimento no 

tema – como parece ser o caso do “Fórum Gerações e Futuro do Trabalho”, em planejamento 

– apoia consistentemente uma agenda engajada, muito distinta do silverwashing corporativo. 

Após análise e interpretação das informações levantadas junto ao time Itaú e em 

documentos e informações públicas da empresa, a abordagem de gestão da idade para 

públicos internos pode ser essencialmente esquematizada em dois eixos complementares e 

interdependentes, que se originam e se ancoram nos supracitados instrumentos da 
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“governança” corporativa para a diversidade: a) o eixo Apoio ao Público Interno Maduro 

(atualmente), centrado em ações e iniciativas que visam atender, de maneira pragmática, os 

desafios geracionais já existentes (descritas no subitem 3.3.1.1, e discutido no subitem 4.4), e 

b) o eixo Novos Modelos de Trabalho e Carreira, que traz um olhar estratégico, holístico e 

estruturado, para a gestão e compreensão de públicos maduros internos no médio e longo 

prazo (descrito no subitem 3.3.1.2, e discutido no próximo subitem 4.5). A Figura 12, abaixo, 

apresenta o modelo mental, esquemático, dessa dupla abordagem22. 

Figura 12 – Modelo mental da dupla abordagem de gestão da idade para públicos internos (colaboradoras e 

colaboradores Itaú) 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

Como aponta a empresa, o tema de gerações e idades tem ganhado crescente 

interesse dentro dos times gestores, quer seja do ponto de vista da gestão do risco, devido às 

pressões governamentais e regulatórias, quer seja do ponto de vista das oportunidades, no 

caso da perspectiva de haver vantagem competitiva para o negócio. A base fundamental que 

permite o surgimento dessas e outras reflexões, bem como da implementação de iniciativas e 

projetos relacionados, parece ser, de fato, a existência dos instrumentos de gestão robustos 

para a diversidade corporativa, ou a “governança” para o tema, conforme indica a empresa.  

O Itaú acredita, e deixa evidente em seus posicionamentos, que times diversos, 

incluindo aqui as gerações, podem trazer retornos positivos para a empresa e para o negócio. 

 
22 Salienta-se que não foi observada essa divisão em eixos de atuação, de maneira explícita, na prática atual da 

empresa, tendo sido esse modelo concebido a partir da interpretação das fontes primárias e secundárias de 

consulta do pesquisador junto à empresa. 
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Ou seja, há uma sinergia com a ideia de que a amplitude de pensamentos e abertura ao embate 

de pontos de vista pode propiciar a evolução de soluções adaptadas, tendo em mente a nova 

complexidade de perfis de clientes que os novos tempos fazem emergir (FREITAS, 2016). 

Essa postura dialoga também com o que expõe Alves e Galeão-Silva (2004), Borin, Fieno e 

Sampaio (2015) e o International Longevity Centre UK ([201-]) quando mencionam que uma 

gestão adequada e bem sucedida da diversidade nas empresas pode torná-las mais inovadoras, 

além de criar times mais motivados para a busca de resultados de negócio. 

O olhar da empresa também indica haver uma busca por uma situação de ganha-

ganha, em que os benefícios do Itaú e das colaboradoras e dos colaboradores maduros sejam 

gerados mutuamente e reciprocamente compartilhados, o que parece bem diferente de um 

olhar puramente assistencialista a uma PEA envelhescente. O exemplo mais claro nesse 

aspecto é o projeto Consultores de Longevidade Itaú que, embora não contemple 

colaboradoras e colaboradores maduros da empresa (as consultoras e consultores maduros do 

projeto são prestadores de serviços de um fornecedor terceirizado), demonstra que boas 

vantagens podem ser construídas em sinergia com profissionais mais maduros. A ação 

caminha na direção do que aponta Tonelli (2018) sobre o fato de que maiores diversidades 

etárias de candidatos e candidatas às vagas de colaboradoras e colaboradores podem 

aproximar a empresa do seu público consumidor.  

Para Cepellos et al. (2018), ouvir clientes maduros e buscar atender às suas 

necessidades e limitações específicas pode fazer expandir e diferenciar os negócios das 

empresas no mercado. Esse movimento certamente seria favorecido pela presença de 

colaboradoras e colaboradores de perfil maduro nos times organizacionais.  Por suas próprias 

vivências pessoais, colaboradoras e colaboradores de perfil maduro percebem tal realidade 

com mais naturalidade e, portanto, teriam muito a agregar na construção de valores sensíveis 

a tais públicos. 

Este subitem suscita, sobretudo, duas perguntas, ainda sem respostas: a) seria 

possível uma empresa ser considerada líder no tema no país mesmo sem contar com 

instrumentos de gestão robustos? b) quais instrumentos corporativos para o tema seriam os 

mais relevantes para se mitigar os riscos de uma empresa fazer silverwashing?  

4.4 REFLEXÃO 4: Mesmo em uma empresa elencada como uma das líderes no tema no país, 

a adoção de iniciativas sobre a gestão da idade para públicos internos está, ainda, em fase 

inicial. 

Se, por um lado, o tema gestão de colaboradoras e colaboradores já encontra 

importante espaço e relevância no cenário conceitual, estratégico e de instrumentos de gestão 
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do Itaú, por outro, no campo prático, parece haver, atualmente, uma abordagem bastante 

incipiente de iniciativas concretas. Foram escassas as ações de gestão da idade identificadas 

nos processos que promovem de maneira mais profunda e com maior impacto o tema na 

instituição atualmente. Com exceção do Programa de Preparação para Aposentadoria Meu 

Tempo, as entrevistas e revisão documental não apontaram indicativos de existência de 

quaisquer outras práticas focadas especificamente na gestão da idade, conforme sinalizado no 

Quadro 4. Como não foi realizada uma busca exaustiva sobre esses aspectos especificamente, 

não se pode afirmar que a empresa não tenha tais processos instituídos. Nesse aspecto, a 

empresa tem consciência e reconhece que esse tema ainda não é tão discutido quanto os 

demais tópicos de diversidade relevantes para o Itaú. No entanto, outros processos, 

relacionados sobretudo à redução de vieses em processos seletivos, foram identificados como 

já estabelecidos nas rotinas corporativas. Contudo, foi possível perceber, pelo demonstrado no 

Quadro 12, apresentado no subitem 3.3.1.1, que tais iniciativas incorporam o público maduro 

de colaboradoras e colaboradores, mas não se limitam a ele. Adicionalmente, uma 

interpretação complementar pode ser dada aos agrupamentos das iniciativas e ações atuais que 

visam apoiar o público maduro na empresa, ainda que de forma não exclusiva, conforme 

apresenta o Quadro 14. 

Quadro 14 – Interpretação do agrupamento de iniciativas e ações do Itaú que apoiam o público maduro 

atualmente 

Interpretação do autor 

do agrupamento das 

iniciativas e ações 

Iniciativas e ações atuais 
Perfil etário a  

que se aplica 

Apoio na mudança de 

padrões e processos 

internos relacionados ao 

preconceito etário contra 

adultos mais velhos 

Exclusão formal de filtros/ limitadores de idade em 

vagas da empresa (incluindo trainee e estágio) 
Todas as idades 

Monitoramento estruturado dos perfis etários na 

corporação 
Todas as idades 

Pesquisa anual de diversidade (respostas com recortes 

etários) 
Todas as idades 

Sensibilização de indivíduos sobre vieses 

inconscientes (alta gestão, colaboradoras e 

colaboradores em geral, rodas de conversa com áreas) 
Todas as idades 

Treinamento formal para redução de vieses 

inconscientes em processos seletivos (liderança 

direta, consultoria da área de pessoas junto aos 

negócios) 

Todas as idades 

Currículo blind (seleção às cegas) 
Todas as idades 

Piloto de Entrevista blind (entrevista às cegas) 
Todas as idades 

Apoio na transição para 

a aposentadoria 

Planos de previdência complementar Todas as idades 

Programa Meu Tempo (transição para a 

aposentadoria) 
Específico para o 

público maduro 
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Fonte: elaborado pelo autor. 

Ter poucas ou pontuais ações de gestão da idade é um quadro recorrente em 

empresas no Brasil. Como demonstra a pesquisa de Cepellos et al. (2018) e as menções de 

Tonelli (2018) e Cepellos e Tonelli (2017), apesar de os líderes corporativos compreenderem 

a emergência de uma transição demográfica com significativo impacto na força de trabalho e 

de terem uma visão em geral positiva das colaboradoras e dos colaboradores maduros, suas 

empresas não estão efetivamente preparadas para lidar, na prática, com o tema. No entanto, 

como ressaltam os autores, a percepção geral das empresas sobre o tema tem melhorado ao 

longo dos últimos anos. Essa análise parece se aplicar perfeitamente ao Itaú. A empresa se 

destaca por já contar com uma estrutura de políticas e gestão bem arquitetada e que acolhe o 

assunto, mesmo que suas iniciativas, na ponta, sejam ainda incipientes. 

De maneira prática, o Itaú esforça-se principalmente para elucidar os vieses 

inconscientes de times e líderes contra as minorias (incluindo questões geracionais, apesar de 

não ser o principal foco), contemplando desde a alta gestão até colaboradoras e colaboradores 

em geral, além de proporcionar rodas de conversa com as áreas. As ações de conscientização 

dos membros da empresa com relação à importância de se trabalhar com profissionais mais 

velhos são o tipo de movimento mais adotado dentro de empresas que apresentam algum tipo 

de iniciativa de gestão da idade (CEPELLOS; TONELLI, 2017). Tais ações estão em sintonia 

com as recomendações do Pacto Global sobre o papel corporativo de  assegurar práticas de 

não discriminação com colaboradoras e colaboradores (PACTO GLOBAL DAS NAÇÕES 

UNIDAS,  [201-b]). 

No que tange aos processos de recrutamento e seleção, a literatura aponta que a idade 

pode ser fator de alta exclusão por estereótipos observado em líderes de vagas e times de RH, 

o que inviabilizaria a inserção das colaboradoras e colaboradores maduros nas empresas 

(TAYLOR; WALKER, 1998). Nesse âmbito, o Itaú já desenvolve alguns processos que 

apoiam a busca pela diversidade etária e a redução dos preconceitos contra pessoas maduras: 

o treinamento formal para redução de vieses inconscientes em processos seletivos, com  

liderança direta e consultoria da área de pessoas junto aos negócios; a exclusão formal de 

filtros e limitadores de idade em vagas da empresa, incluindo as vagas tradicionalmente 

dirigidas a indivíduos mais jovens, como trainee e estágio; a seleção às cegas por meio da  

adoção do currículo blind,  em que o recrutador não tem acesso às informações não técnicas 

sobre a pessoa candidata; e o avanço de projetos piloto tecnológicos de entrevista blind  para 

limitar, nas fases finais de seleção, influências negativas dos vieses por parte do recrutador. 
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Essas iniciativas encontram apoio nos entendimentos de Malatest & Associates 

(2003), que identificam a necessidade de serem desenvolvidos e aplicados novos métodos de 

recrutamento, apropriados às pessoas mais velhas, que busquem a redução do preconceito 

etário. As práticas de recrutamento e seleção do Itaú que visam reduzir a influência dos 

vieses, descritas no parágrafo acima, são altamente relevantes, dado que o preconceito etário 

contra profissionais mais maduros está arraigado na cultura nacional – como destaca Tonelli 

(2018), mesmo em momentos de crescimento econômico, os mais maduros não são 

considerados como uma possibilidade pelo mercado. Dessa forma, paulatinamente, o Itaú vai 

se alinhando aos pensamentos de Naegele e Walker (2006), de que é papel das empresas 

promover acesso igual para qualquer candidata e candidato, e não promover a discriminação, 

direta ou indiretamente, por conta de sua idade.  

O Itaú aborda a transição para a aposentadoria de seu time interno por meio do 

Programa Meu Tempo, que integra a promoção do autoconhecimento, reflexões sobre 

alternativas de carreira pós-aposentadoria, cuidados com a saúde, além de planejamento 

financeiro e pessoal. A iniciativa está em acordo com o que destaca Murta, Leandro-França e 

Seidl (2014) sobre a relevância do PPA apoiar profissionais mais maduros na reflexão de uma 

agenda pós-aposentadoria, incluindo o planejamento da continuidade laboral, caso seja esse o 

desejo do indivíduo. Conforme aponta a pesquisa de Cepellos e Tonelli (2017), tais PPA estão 

entre as práticas menos adotadas pelas empresas no Brasil, o que coloca o banco em certa 

posição de destaque. O Itaú é também uma das empresas nacionais pioneiras na oferta de 

plano de previdência complementar às suas funcionárias e funcionários, o que demonstra a 

forte aproximação da agenda social de educação e saúde financeira de longo prazo de 

profissionais maduros, iniciativa atrelada às atividades core de educação financeira do 

negócio (banco). 

Este subitem suscita, sobretudo, duas perguntas, ainda sem respostas: a) tecnologias 

que reduzem o impacto dos vieses inconscientes na tomada de decisão poderiam, 

paradoxalmente, atrasar o desenvolvimento estrutural da uma cultura de inclusão corporativa 

pretendida, ao evitar o confronto e a discussão, de maneira prática, sobre tais vieses? b) 

haveria, hoje, espaço ou relevância para a concepção de programas corporativos que 

promovam a longevidade organizacional dos indivíduos e a redução de sua obsolescência, 

abarcando colaboradoras e colaboradores de múltiplas faixas etárias? 



91 

4.5 REFLEXÃO 5: Quando se trata da gestão da força de trabalho madura futura, as empresas 

podem estar olhando para um grupo expandido de indivíduos e estratégias 

multigeracionais integradas, em vez de focar em grupos etários específicos maduros.  

Diversas foram, nas últimas décadas, as discussões na esfera pública que 

modificaram a faixa etária que compreende o termo “idoso”, bem como àquelas que permitem 

o acesso a benefícios sociais públicos voltados a “idosos” (FELIX, 2016). Conforme 

levantado no estudo de caso, o Itaú está sensível às necessidades específicas do grupo etário 

formado por colaboradoras e colaboradores maduros. No entanto, buscando abordar o tema de 

maneira mais estratégica, evitando estar à mercê das revisões cíclicas de limites etários da 

população madura, bem como das complexidades com múltiplos programas etários, a empresa 

diz entender ser mais relevante a construção de um olhar abrangente e holístico, 

multigeracional sobre a gestão de profissionais maduros.  

A postura da empresa encontra apoio na colocação de Hennekam e Herrbach (2015), 

que sugerem ser importante a não rotulação, ou selo, que marginalize ou inferiorize esse 

grupo por meio de iniciativas ou programas específicos que acabem por desvalorizá-los. Mais 

recomendadas são as iniciativas de gestão da idade que abarquem suas necessidades junto às 

necessidades dos demais grupos etários, demonstrando a construção de processos transversais 

de gestão de pessoas para todos os tipos de funcionárias e funcionários. O Itaú pode propor, 

portanto, uma abordagem multigeracional do trabalho, em que as iniciativas não 

necessariamente sejam direcionadas a um público etário único (como em um programa 

especialmente desenhado para o público maduro), e sim para todos eles, de maneira integrada.  

 Em vez de valorizar ações e iniciativas de gestão da idade específicas para públicos 

maduros, como indica a maior parte da literatura, o Itaú parece estar mais propenso a avaliar e 

estruturar ações para a ressignificação do trabalho e evolução do perfil da trabalhadora e 

trabalhador futuros como um todo. Com o olhar no longo prazo, a empresa pensa em 

iniciativas de gestão da idade para colaboradoras e colaboradores no futuro, ou seja, como 

serão seus novos modelos de trabalho e benefícios.  

Isso pode sugerir que o Itaú buscará adotar mecanismos que contemplem adequações 

essenciais para prolongar o emprego dos mais maduros nos cargos atuais (aqueles 

profissionais que estão adaptados às características de emprego, profissões e arranjos de 

trabalho atuais). Mas não só isso. A empresa parece propensa a investir mais energia e 

recursos na adaptação corporativa para os futuros perfis de profissionais maduros, ou seja, que 

envolvam características de emprego, atuação, profissões e formações múltiplas e arranjos 

multiflexíveis de trabalho. Isso significa empenhar-se mais em um processo que afetará 
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diversas faixas etárias simultaneamente, sem a obrigatoriedade de selecionar ou direcionar 

esforços para um grupo etário específico. 

Essa visão de ampla ressignificação de trabalho e emprego multigeracional parece 

acompanhar a recente evolução conceitual do termo utilizado para determinar as ações de 

gestão da idade corporativa no indicador SOC 14, da dimensão social do questionário ISE B3 

2019, que substituiu o termo antes mais restrito (“50+”, em 2018) por um mais abrangente 

(“faixas etárias/geracionais”23, a partir de 2019) (B3, 2019). Aqui, o Itaú demonstra propensão 

a considerar demandas etárias específicas, mas também idêntico interesse em homogeneizar 

processos e abordagens junto a colaboradoras e colaboradores das diversas faixas etárias. 

O Itaú prevê que pode haver complexidade na adaptação, ou na migração, de 

profissionais atualmente maduros do modelo convencional de gestão de pessoas, baseado nas 

características atuais de emprego e arranjos de trabalho, para um modelo de arranjos de 

trabalho futuro, baseado em características mais flexíveis – os novos modelos de trabalho, 

conforme acima mencionados. Isso exigiria importante capacidade adaptativa às mudanças 

organizacionais das colaboradoras e dos colaboradores. Apesar de os mais maduros 

aprenderem novas habilidades tão facilmente quanto os demais funcionários (CEPELLOS; 

TONELLI, 2017), o receio da empresa pode justificar-se na literatura que aponta que elas e 

eles podem não se adaptar tão bem às mudanças que ocorrem na empresa quanto os mais 

jovens (CEPELLOS; TONELLI, 2017). Esse público pode ser mais resistente à mudança, 

menos flexível e mais difícil de se adaptar (POSTHUMA; CAMPION, 2009). Tais mudanças 

poderiam impactar de maneira expressiva a empregabilidade de profissionais mais maduros, e 

provocar a evasão do conhecimento acumulado por elas e eles. 

A discussão e reflexão sobre os modelos acima mencionados não são simples, e nem 

objetivas, e se aplicam (ou se aplicarão) tanto a profissionais mais jovens como aos mais 

maduros. Pensamentos convencionais (que desejam formas de trabalho até então mais 

disseminadas e a aposentadoria como benefício de retiro laboral) estão se chocando 

diretamente com reflexões em que já se espera que os indivíduos tenham uma permanência 

mais alongada nos ambientes laborais (em arranjos diversos e contínuos). Tais pensamentos e 

reflexões podem, inclusive, conviver de maneira fluida, ainda que paradoxalmente. Um 

exemplo disso é a fala simplificada, porém complexa, do colaborador Vitor, do Itaú, que, 

prestes a se aposentar, compartilha sua intrínseca vontade de permanecer no ambiente de 

 
23 Referindo-se tanto a grupos mais jovens quanto aos mais velhos. 
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trabalho, ao mesmo tempo em que deseja se retirar para o gozo de sua aposentadoria 

definitiva (ANEXO B), mostrando que o tema pode ser desafiador para a gestão de pessoas. 

Está claro para o Itaú que indivíduos estarão presentes e ativos por mais anos nos 

ambientes de trabalho, o que já era confirmado pelo crescimento da tendência de retorno ao 

trabalho por profissionais maduros, ou pela permanência no trabalho por aqueles que já fazem 

jus à aposentadoria (CAMARANO, 2001; HASSELL; PERREWE, 1995). Para a empresa, 

também há o entendimento de que seria possível apoiar o aumento da vida laboral dessas 

funcionárias e funcionários ao se planejar formações e capacitações que prolonguem suas 

carreiras junto ao negócio. Essa agenda é reforçada pelo Banco Mundial (WORLD BANK, 

2019) ao citar que as novas tecnologias irão expandir a capacidade produtiva da força de 

trabalho, mas que será requerido, para isso, um foco importante em treinamentos e 

qualificações contínuas ao longo da vida, evitando-se a obsolescência tecnológica. Na seara 

dos treinamentos e recapacitações, assim como menciona Naegele e Walker (2006), práticas 

corporativas devem garantir que profissionais mais velhos não sejam desprivilegiados na 

oportunidade de treinamento e no desenvolvimento de suas carreiras. Por outro lado, 

convencer colaboradoras e colaboradores maduros a participar de atividades de aprendizagem, 

treinamentos e formações pode ser um desafio adicional, dada sua aparente aversão a essas 

sessões (POSTHUMA; CAMPION, 2009; TAYLOR; WALKER, 1998). Com um olhar de 

gestão de risco de capital humano, é importante que a empresa consiga contornar tais desafios 

a fim de manter seu público interno atualizado e responsivo às tecnologias emergentes. 

Com relação à percepção do Itaú sobre uma contínua horizontalização de estruturas 

de cargos formais de gestão e, também, a expectativa de que a liderança se torne cada vez 

menos baseada na posição formal e hierárquica, a literatura sugere a dificuldade (e 

ressentimento) de profissionais maduros em receberem ordens de pessoas mais jovens 

(TAYLOR; WALKER, 1998). Isso poderia indicar que ações para vieses inconscientes 

relacionados a esse aspecto devam ser trabalhadas junto a profissionais mais velhos. Por outro 

lado, a literatura também indica a percepção de que profissionais mais maduros possuem um 

bom relacionamento no ambiente de trabalho, são amigáveis e não são mais mal-humorados 

que os mais jovens (HASSELL; PERREWE, 1995), o que poderia, de algum modo, facilitar a 

redução do impacto dos vieses de idade dos mais maduros em relação à liderança dos mais 

jovens. 

Para o banco, colaboradoras e colaboradores passarão a ser mais demandados e 

selecionados fundamentalmente pelo conjunto de suas experiências e conhecimentos. Isso 

potencialmente reduziria o impacto dos vieses inconscientes nos processos de seleção 
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baseados em critérios não vinculados às características objetivas das candidatas e candidatos. 

Apoiando tecnicamente essa reflexão, Malatest & Associates (2003) afirma que práticas de 

retenção devem preservar as experiências acumuladas de profissionais mais velhos. Isso 

também poderia ser empregado nas iniciativas dos Times Ágeis adotado pelo Itaú, em que 

atributos percebidos em maior presença entre os mais maduros – como facilidade de 

relacionamento, capacidade de solução de problemas e a habilidade em acompanhar o ritmo 

das atividades (CEPELLOS et al., 2018; CEPELLOS; TONELLI, 2017) – poderiam ser 

vantagens, ou ao menos não caracterizariam desvantagens, na construção dos novos times. 

Pessoas mais velhas possuem comportamentos heterogêneos, assim como todas as 

demais pessoas, e o Itaú compartilha dessa visão. É equivocado, portanto, atribuir a todas as 

colaboradoras e todos os colaboradores maduros qualquer rotulação pré-concebida, 

estereotipada, como se todos os elementos desse estrato etário tivessem exatamente o mesmo 

perfil e comportamento, por exemplo, um baixo desempenho. Para além dos ganhos em se ter 

um time diverso (FRANÇA et al., 2017a), a literatura apresenta argumentos que contestam o 

estereótipo de que colaboradoras e colaboradores mais maduros sejam menos produtivos, 

eficientes ou tenham menor desempenho que os mais jovens (GÖBEL; ZWICK, 2011; NG; 

FELDMAN, 2008; ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2018), sendo 

que poderiam até mesmo ter desempenho superior a eles (CEPELLOS et al., 2018). 

Com uma visão oposta ao da limitação causada pela idade, o banco entende que é 

possível identificar habilidades e atitudes enaltecidas pela maturidade etária que podem ser 

empregadas como diferenciais, potencializando resultados do negócio, o que é também 

defendido por Lins, Tonelli e Aranha (2013) e o Fórum Econômico Mundial (2015). A 

facilidade de relacionamento, capacidade de solução de problemas e habilidade em 

acompanhar o ritmo das atividades, características mais encontradas em profissionais mais 

maduros (CEPELLOS et al., 2018; CEPELLOS; TONELLI, 2017), além de melhores 

habilidades verbais e de comunicação, habilitam os mais maduros a serem recursos 

importantes para a empresa – sobretudo quando esses desempenham atividades em que tais 

habilidades sejam as principais demandas (LINS; TONELLI; ARANHA, 2013). Nesse ponto, 

o aprendizado experiencial por meio do projeto Consultor de Longevidade Itaú, como já 

mencionado anteriormente, poderia ser expandido para outros processos internos da empresa, 

como áreas de atendimento, abarcando, portanto, o público de colaboradoras e colaboradores 

maduros em atividades em que seus diferenciais são ainda mais expressivos. 

Por fim, a empresa entende que é preciso criar flexibilizações para se gerar o melhor 

relacionamento e ambiente laboral com colaboradoras e colaboradores maduros, respeitando-
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se eventuais limitações e/ou disponibilidades pessoais intrínsecas à maturidade. A literatura 

também aponta a importância em se observar as condições relacionadas à natureza do cargo, 

ao prazo do contrato e à carga horária, além de prever a sociabilização dos indivíduos 

(FRANÇA et al., 2014; LEITÃO, 2019). 

Este subitem suscita duas perguntas, ainda sem respostas: a) seria razoável pensar 

que o olhar para a ressignificação do trabalho e a ambição por uma abordagem geracional 

mais ampla – ou menos restrita a uma faixa etária específica – poderiam ser alguns dos 

motivos pelos quais as empresas, apesar de perceberem o valor de profissionais maduros, 

tenham baixa adesão a iniciativas convencionais para a gestão da idade? b) como poderia ser 

conduzido um processo de flexibilização e particularização laboral para profissionais maduros 

dentro de uma ótica de gestão da idade mais ampla que, paradoxalmente, buscaria 

homogeneizar as ações para as diversas faixas etárias? 

4.6 RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA O FOMENTO DO TEMA GESTÃO DA IDADE 

JUNTO ÀS EMPRESAS BRASILEIRAS  

Diante da ainda incipiente adoção de iniciativas e práticas organizacionais sobre a 

gestão da idade e de ações que tratem e previnam o preconceito etário contra adultos mais 

velhos, bem como da oportunidade de gerar processos de melhoria das práticas corporativas 

relacionadas – conforme apontado por Cepellos (2018) –, apresentam-se neste subitem, como 

implicação teórico-prática deste Trabalho Aplicado, algumas recomendações gerais para o 

fomento do tema junto às empresas brasileiras. Visa-se, assim, uma maior participação das 

corporações brasileiras no tema e seus aperfeiçoamentos de maneira mais célere. 

Essa contribuição se dá por meio de uma lista de tópicos robusta, porém não 

exaustiva (Quadro 15), que apresenta alguns dos principais pontos a serem observados. Assim 

como detalhado no item 2.4, tais recomendações foram elaboradas a partir da análise e 

interpretação coletada nas entrevistas com seis consultorias especializadas em recrutamento e 

seleção, que tiveram seus nomes mantidos em sigilo por questões diversas, além da análise 

documental de materiais temáticos de quatro instituições de referência global: United 

Kingdom government, International Longevity Centre UK (ILCUK), World Economic Forum 

Global Agenda Concil on Ageing e Global Coalition on Aging (GCOA), e United Nations 

Global Compact. As origens de citações para cada uma das recomendações, tanto por 

consultorias quanto pelas instituições de referência, podem ser observadas na última coluna 

apresentada do Quadro 15. 

As recomendações estão organizadas sob uma estrutura de quatro grandes categorias 

principais (evolução da maturidade corporativa, assimilação da vantagem competitiva, 
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recrutamento e seleção livre de estereótipos, e gestão), 11 subcategorias e 22 agrupamentos de 

recomendações que, por sua vez, abarcam as 51 ações recomendadas. O mapa esquemático 

sumarizado pode ser objetivamente observado abaixo (Figura 13), enquanto maiores 

detalhamentos podem ser mais profundamente explorados no Quadro 15. 

Figura 13 – Mapa esquemático sumarizado das 51 recomendações gerais para o fomento do tema gestão da idade 

junto às empresas brasileiras 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

A partir da análise consolidada das diversas fontes, apreendem-se alguns importantes 

entendimentos sobre as recomendações para o tema de gestão da idade junto às empresas 

brasileiras: 

• Entendimentos a partir do universo total de fontes analisadas: não há um 

agrupamento de recomendações que seja, simultaneamente, citado por todas 

as 10 fontes analisadas (consultorias de recrutamento e seleção e instituições 

de referência global). Entre os agrupamentos de recomendações mais citados 

coletivamente encontram-se empatados a Convivência intergeracional e a 

Análise do processo (com 6 citações cada), que se mostram, portanto, como 

as pedras fundamentais do tema – por onde uma empresa poderia iniciar a 

incorporação de ações no tema. 

De importância muito próxima, para metade das consultorias e instituições 

consultadas também são temas relevantes a Gestão Estratégica, Cultura e 

Liderança, Necessidades específicas a partir dos requisitos do negócio e 

Limitações individualizadas (com 5 citações cada) – com iniciativas que 
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estruturam a perenidade e fomentam a maturidade do tema na gestão 

organizacional, demandando, também, maior dedicação e estratégia.  

• Entendimentos a partir da análise das consultorias de recrutamento e 

seleção: para esse público, os agrupamentos mais lembrados são Análise do 

processo e Limitações individualizadas (4 citações de consultorias cada) – o 

que destaca a importância específica do papel transformacional, de maneira 

pragmática e operacional, do processo de recrutamento e seleção na 

diversidade etária institucional. 

Além dessas, para a metade deste grupo também é altamente relevante que 

empresas que buscam evoluir no tema trabalhem com o Treinamento sobre 

vieses inconscientes, a Adaptação aos novos perfis maduros, a Convivência 

intergeracional, as Tomadoras e tomadores de decisão inclusivos e as 

Necessidades específicas a partir dos requisitos do negócio (com 3 citações 

de consultorias cada) – agrupamentos de recomendações que sinalizam a 

necessidade de se estruturar, sobretudo, a comunicação e a evolução cultural. 

• Entendimentos a partir da análise de instituições de referência global no 

tema: para este grupo, os agrupamentos de recomendações mais 

recorrentemente citados são a Gestão Estratégica, a Cultura e Liderança, a 

Gestão do conhecimento e da produtividade da força de trabalho madura 

interna, a Convivência intergeracional e o Envelhecimento saudável e ativo 

(com 3 citações de instituições globais cada). Torna-se claro que, aqui, há 

uma forte influência para que desenhos de governança do tema sejam feitos 

de maneira organizada e abrangente nas corporações, com um foco mais 

estratégico que tático ou operacional – talvez prevendo-se que estes derivem 

de maneira orgânica e se fortaleçam mutuamente a partir de um bom desenho 

daquele. 

O material apresentado no Quadro 15 serve, portanto, como um guia orientativo para 

a abordagem estratégica e implementação tática e operacional do tema nas empresas 

(utilizado diretamente pelos times corporativos responsáveis), tendo olhares estruturados 

desde as discussões de mais alto nível da governança até as rotinas mais corriqueiras 

relacionadas à gestão da idade nas empresas. Estas recomendações podem, ainda, servir de 

base para a geração de treinamentos e oportunizar estudos acadêmicos vinculados ao tema da 

gestão da idade em ambientes corporativos. 
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Quadro 15 – Recomendações gerais para o fomento do tema gestão da idade junto às empresas brasileiras 

Categoria Subcategoria Agrupamentos e Recomendações Fontes (entrevistas e documentos) 
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Gestão estratégica 

- Realizar diagnóstico para entender como a diversidade (incluindo a etária) é tratada na empresa 

(ex.: referências na visão, missão, valores, estratégia, processos e quadros institucionais). 

- Assegurar que a diversidade seja um valor expresso da cultura e nos valores organizacionais. 

- Monitorar, auditar e comunicar informações sobre a diversidade etária da empresa (ex.: 

dashboard de diversidade com estratos etários por cargos, indicadores e metas de recrutamento, 

seleção, entrevistas e contratações realizadas, treinamentos e promoções distribuídas). 

- Desenvolver procedimentos para ampla coleta de queixas e tratamento de reclamações. 

Altmann (2015) 

Consultoria Beta 

Consultoria Delta 

INTERNATIONAL LONGEVITY 

CENTRE UK ([201-]) 

PACTO GLOBAL ([201-b]) 

Escopo da diversidade 

- Considerar diversidade para além de atributos físicos (ex.: diversidade de ideias e experiências). 

- Incluir o tema geracional na pauta de diversidade. 

Consultoria Delta 

Consultoria Épsilon 

Responsabilidade Social Corporativa 

- Avançar em um olhar de corresponsabilidade corporativa nas questões sociais. 

- Considerar os riscos reputacionais de não atuação no tema por stakeholders (incluindo 

colaboradores e colaboradoras). 

Consultoria Épsilon 

Posicionamento institucional 

- Comunicar para engajar e mobilizar seus stakeholders no tema, além de gerar ganho de imagem e 

reputação. 

Consultoria Beta 
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Foco na entrega 

- Privilegiar uma cultura de performance corporativa, em que a capacidade de entrega do indivíduo 

esperada pela posição é o elemento central de sua seleção e reconhecimento. 

- Elucidar que a diversidade traz maiores qualidades e vantagens para a construção de resultados 

corporativos. 

- Elucidar que o foco na entrega, no resultado corporativo esperado, não pode ser limitado por 

preconceitos ou vieses na seleção desses indivíduos. 

Consultoria Delta 

Consultoria Épsilon 
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Cultura e liderança: 

- Desenvolver uma cultura multigeracional para os stakeholders (sobretudo colaboradoras e 

colaboradores maduros) vinculada aos valores corporativos de diversidade. 

- Envolver, capacitar e engajar líderes (presidência, diretoria e gerência) e times de gestão de 

pessoas (recrutamento e parceiros internos) para a promoção da agenda, atuando como 

multiplicadores do tema. 

 

 

 

  

Consultoria Beta 

Consultoria Delta 

GCOA (2015) 

INTERNATIONAL LONGEVITY 

CENTRE UK ([201-]) 

PACTO GLOBAL ([201-b]) 
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Categoria Subcategoria Agrupamentos e Recomendações Fontes (entrevistas e documentos) 
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Treinamento sobre vieses inconscientes 

- Envolver e capacitar todas as colaboradoras e todos os colaboradores na ampliação de seus níveis 

de consciência para os vieses inconscientes relacionados à idade (ex.: desmistificando estereótipos, 

crenças limitantes e vieses na rotina). 

- Elucidar os vieses inconscientes especialmente com jovens entrantes na empresa (ex.: 

evidenciando que indivíduos maduros em altas ou baixas posições hierárquicas devem ser 

respeitados igualmente), bem como com as colaboradoras e os colaboradores maduros (ex.: para 

que aceitem e cooperem com os mais jovens, sobretudo com aqueles em cargos de liderança). 

Consultoria Beta 

Consultoria Gama 

Consultoria Zeta 

PACTO GLOBAL ([201-b]) 
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Adaptação aos novos perfis maduros 

- Comunicar e engajar o time de gestão de pessoas sobre a transição demográfica da força de 

trabalho brasileira (velocidade, impacto na oferta e no perfil de talentos, aumento da idade das 

colaboradoras e dos colaboradores etc.). 

- Envolver a empresa em uma redução de riscos potenciais e aumento das vantagens competitivas 

de uma ação protagonista no tema. 

Consultoria Beta 

Consultoria Delta 

Consultoria Épsilon  

Gestão do conhecimento e da produtividade da força de trabalho madura interna 

- Investir em treinamentos que prolonguem as capacidades laborais (incluindo novas tecnologias). 

- Manter o acesso a treinamentos e oportunidades de desenvolvimento de habilidades disponível 

para colaboradoras e colaboradores todas as idades. 

- Recrutar internamente (retendo o conhecimento, habilidades e aumentando lealdade de equipes 

internas). 

Altmann (2015) 

INTERNATIONAL LONGEVITY 

CENTRE UK ([201-]) 

PACTO GLOBAL ([201-b]) 
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Valor dos times diversos 

- Compreender, informar, treinar e elucidar o valor das equipes formadas por perfis e pensamentos 

diversos para a empresa. 

- Extrair os benefícios de times multigeracionais na geração de produtos e serviços para o público 

maduro. 

Consultoria Beta 

Consultoria Épsilon 

GCOA (2015)  

Convivência intergeracional 

- Fomentar ganhos de produtividade para indivíduos jovens e maduros por meio de programas de 

mentoria (ex.: indivíduos maduros apoiando os mais jovens a desenvolver o equilíbrio emocional) e 

mentoria reversa (ex.: indivíduos jovens apoiando os maduros a se atualizarem tecnologicamente). 

- Promover a interação de especialidades em times (on the job) por meio do convívio entre colegas 

de diversas gerações, gerando oportunidades de vantagem competitiva aos negócios (ex.: 

capacidade de reação, adaptação ágil, foco no cliente etc.). 

 

 

 

 

  

Altmann (2015) 

Consultoria Alpha 

Consultoria Épsilon 

Consultoria Zeta  

GCOA (2015) 

INTERNATIONAL LONGEVITY 

CENTRE UK ([201-])  
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Categoria Subcategoria Agrupamentos e Recomendações Fontes (entrevistas e documentos) 
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Análise do processo 

- Analisar e avaliar em profundidade os processos de seleção de colaboradores e colaboradoras 

(incluindo representantes do time de gestão de pessoas, gestores de vagas e parceiros de 

recrutamento externo), buscando entender se os procedimentos adotados garantem iguais condições 

para todos os indivíduos candidatos. 

- Alinhar definições e diretrizes sobre a avaliação de indivíduos candidatos com todos os 

envolvidos no processo de seleção (incluindo parceiros externos), certificando-se de que nenhuma 

etapa exclua indivíduos por vieses. 

- Monitorar diversidade etária por meio de indicadores de processo (ex.: número de maduros em 

short lists e em entrevistas finais), visando assegurar oportunidades. 

- Adotar ferramentas de redução de vieses inconscientes no recrutamento e seleção (ex.: seleção às 

cegas). 

Altmann (2015) 

Consultoria Alpha 

Consultoria Beta 

Consultoria Épsilon 

Consultoria Zeta 

INTERNATIONAL LONGEVITY 

CENTRE UK ([201-])  

Tomadoras e tomadores de decisão inclusivos 

- Envolver e conscientizar especificamente gestoras e gestores (donas e donos de posições abertas) 

sobre os vieses inconscientes e o valor da diversidade etária na composição de times, com o apoio 

do time de gestão de pessoas. 

Consultoria Beta 

Consultoria Épsilon 

Consultoria Zeta 

Expectativa experiência-idade 

- Treinar e elucidar times de gestão de pessoas e líderes para o fato de que a necessidade por um 

indivíduo com experiências e bagagens profissionais avançadas pode significar a consideração de 

profissionais mais maduros como candidatos e candidatas mais adequados (muitas vezes detentores 

de tais requisitos). 

Consultoria Delta  

Consultoria Gama  
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Necessidades específicas a partir dos requisitos do negócio 

- Tomar os requisitos do negócio, independentemente do perfil dos indivíduos candidatos, como 

base para o desenho e definição de posições. 

- Apoiar a gestora ou gestor da posição aberta para que, em conjunto com o time de gestão de 

pessoas, consiga definir claramente quais características importam para a escolha de um indivíduo 

para a posição. Tais características devem estar conectadas aos requisitos do negócio (ex.: 

qualificações, conhecimentos específicos, experiências) e não às subjetividades de delimitação de 

perfil que podem trazer vieses (ex.: indivíduo jovem, indivíduo sem filhos). 

- Reavaliar periodicamente as características e critérios para a seleção de indivíduos por posição, 

observando se tais características são inerentes à posição ou se elas prejudicam sistematicamente 

algum grupo (como os indivíduos maduros). 

- Declarar explicitamente na divulgação da posição de que é uma "vaga aberta para pessoas de 

todas as idades".  

Altmann (2015) 

Consultoria Alpha 

Consultoria Épsilon 

Consultoria Zeta  

PACTO GLOBAL ([201-b]) 
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Categoria Subcategoria Agrupamentos e Recomendações Fontes (entrevistas e documentos) 
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Limitações individualizadas  

- Instituir políticas e procedimentos que tornem o conhecimento/experiência, habilidades e 

qualificações dos indivíduos a base para o seu recrutamento. 

- Avaliar, de maneira atenta, a experiência do indivíduo candidato, entrando em suas capacidades e 

aptidões, sem incorrer em estereótipos e vieses geralmente relacionados à idade (ex.: baixa energia, 

falta de criatividade e inovação etc.). 

- Depurar junto ao indivíduo candidato se há possíveis limitações individuais, em seu momento de 

vida, que podem impactar nos desempenhos esperados para a posição, ao invés de assumir que tais 

limitações existam (ex.: dificuldades tecnológicas, baixa mobilidade, insubordinação a gestores 

mais jovens etc.). 

Consultoria Alpha 

Consultoria Beta 

Consultoria Delta 

Consultoria Zeta 

PACTO GLOBAL ([201-b]) 

Potenciais individualizados  

- Avaliar o quão capaz o indivíduo é para atender as necessidades da posição, sem incorrer em 

estereótipos e vieses. 

- Avaliar se as competências, habilidades, experiências e desejos de um indivíduo maduro, em seu 

momento de vida, podem gerar (ou não) diferenciais para os requisitos da posição. 

Consultoria Alpha 

Consultoria Zeta  
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Capacitação de líderes de pessoas 

- Envolver, capacitar e engajar líderes de pessoas para gerirem times multigeracionais. 

- Treinar líderes em "liderança situacional" (reconhecendo limitações técnicas e comportamentais, 

disponibilidades físicas, pessoais e emocionais e diversidade de opiniões). 

- Elucidar que colaboradoras e colaboradores maduros, assim como os mais jovens, são suscetíveis 

a processos de curva de aprendizagem de competências e habilidades, avaliação de maturidade 

sobre domínios de técnicas, entre outros, e não devem ser assumidos como plenamente 

desenvolvidos apenas por suas idades mais avançadas. 

Altmann (2015) 

Consultoria Delta 

Consultoria Épsilon 

INTERNATIONAL LONGEVITY 

CENTRE UK ([201-])  

Acessibilidade  

- Criar, adaptar e disponibilizar um ambiente de trabalho acessível para todas as idades (ergonomia 

para instalações e equipamentos, além de tecnologias e serviços de apoio para a acessibilidade). 

GCOA (2015) 

INTERNATIONAL LONGEVITY 

CENTRE UK ([201-])  

In
o

v
aç

ão
 n

as
 r

el
aç

õ
es

  

d
e 

tr
ab

al
h

o
 

Ambiente laboral estimulante 

- Oferecer pacotes de estímulos para além dos relacionados aos benefícios financeiros, de status ou 

oferta de desafios e oportunidades de aprendizagem (ex.: fomentar ambientes em que os indivíduos 

maduros possam perceber o valor de suas contribuições do trabalho, além de ter uma participação 

social e comunitária ativa). 

- Redesenhar a jornada de valor do indivíduo maduro, identificando e empregando suas melhores 

habilidades, competências, experiências e vontades às mesmas necessidades de uma posição 

corporativa. 

  

Consultoria Alpha 
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Categoria Subcategoria Agrupamentos e Recomendações Fontes (entrevistas e documentos) 
G

es
tã

o
 In

o
v

aç
ão

 n
as

 

re
la

çõ
es

 d
e 

tr
ab

al
h

o
 

Flexibilidade 

- Implementar políticas de trabalho flexíveis. 

- Oferecer opções e esclarecer sobre contratos flexíveis de trabalho e carreira, que considerem a 

realidade e especificidade do indivíduo maduro (apoiando ao máximo desempenho e 

produtividade). 

- Oferecer opções de licenças não remuneradas, ocasionais e programadas (ex.: eventos familiares 

ou pessoais prolongados, pausa estendida após a aposentadoria e com possibilidade de retorno etc.). 

Consultoria Alpha 

Altmann (2015) 

INTERNATIONAL LONGEVITY 

CENTRE UK ([201-])  
A

p
o

io
 t

ra
n

sv
er

sa
l 

ao
 i

n
d

iv
íd

u
o

 

m
ad

u
ro

 

Envelhecimento saudável e ativo 

- Apoiar a educação financeira para uma vida de trabalho estendida. 

- Promover programas de saúde ocupacional e bem-estar. 

 

  

Altmann (2015) 

GCOA (2015) 

INTERNATIONAL LONGEVITY 

CENTRE UK ([201-])  

Fonte: elaborado pelo autor. 
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CONCLUSÃO  

Os resultados desta pesquisa contribuíram para esclarecer o objetivo principal deste 

Trabalho Aplicado, que buscou avaliar Como pensa e lida com os desafios de atrair, reter e 

gerenciar colaboradoras e colaboradores maduros uma empresa tida como uma das 

líderes no tema no Brasil?. Nesse sentido, o pesquisador propôs um aprofundamento em três 

objetivos secundários, quais sejam: a identificação das principais empresas líderes no tema no 

Brasil; a investigação das percepções e práticas relacionadas ao tema junto ao time gestor 

interno pertinente de uma das empresas líderes no tema no país; e, de maneira complementar, 

a elaboração de recomendações gerais para o fomento do tema gestão da idade junto às 

empresas brasileiras, facilitando sua participação e aperfeiçoamento de maneira mais célere. 

As respostas ao objetivo principal e aos objetivos secundários foram, então, desenvolvidas.  

Foram identificadas, dentro do grupo de especialistas de mercado consultados, as 

empresas com ao menos duas citações. Unilever (cinco citações), Itaú Unibanco (quatro 

citações), Gol Linhas Aéreas (três citações) e Bradesco, Boticário e Oracle (cada uma com 

duas citações) foram as empresas mais indicadas pelos especialistas de mercado, sendo que 

outras 35 empresas tiveram ao menos uma citação. Não há uma empresa claramente líder no 

tema no país, apesar de ser possível elencar as três com maior recorrência na lembrança de 

especialistas de mercado na área de longevidade: Unilever, Itaú Unibanco e Gol Linhas 

Aéreas. 

Após seleção e aplicação do estudo de caso com o Itaú, foi possível reconhecer o 

robusto desenho de estruturas e gestão, políticas internas e posicionamento público da 

empresa sobre o tema das gerações, sobretudo com relação aos públicos externos (clientes, 

fornecedores e sociedade), enquanto pode-se notar que a empresa ainda possui iniciativas 

incipientes no que tange à gestão da idade para o público interno (colaboradoras e 

colaboradores). A empresa também possui um olhar alinhado a diversas das fontes de 

literatura consultada, com destaque para a ciência sobre a rápida transição demográfica 

brasileira, as ameaças que preconceitos etários contra pessoas mais velhas na sociedade 

podem causar para a economia geral, as corresponsabilidades público-privadas sobre o tema e 

as oportunidades que emergem da inclusão de times com perfis da diversidade. A empresa 

também avança em reflexões sobre futuros arranjos de trabalho para profissionais, e direciona 

seu olhar para trabalhar as gerações de maneira a incluir especificidades requeridas pelas 

pessoas maduras, apesar de indicar que aposta esforços em estratégias multigeracionais, e não 

específicas para indivíduos maduros. Ainda em adição a esse objetivo secundário, este 

Trabalho Aplicado consolida cinco reflexões sobre o fenômeno estudado a partir do estudo de 
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caso (e suas perguntas suscitadas, ainda sem respostas) que promovem a inquietação e 

sugerem estudos futuros para avanço no tema da pesquisa, quais sejam: a) não parece haver 

uma empresa que de maneira isolada possua a liderança do tema; b) a comunicação 

corporativa de iniciativas bem sucedidas dirigidas a públicos externos maduros pode 

contaminar a percepção sobre a real maturidade das práticas internas da empresa; c) 

instrumentos de gestão robustos para a diversidade corporativa podem facilitar a estruturação 

de um duplo olhar para a gestão da idade, atento ao presente e ao futuro; d) mesmo em uma 

empresa elencada como uma das líderes no tema no país, a adoção de iniciativas sobre a 

gestão da idade para públicos internos está em fase inicial; e) quando se trata da gestão da 

força de trabalho madura futura, as empresas podem demonstrar um maior interesse por 

estratégias multigeracionais integradas, em vez de programas desenhados para o público 

maduro. 

Complementarmente ao estudo, foram elaboradas recomendações gerais 

(estruturadas em quatro grandes categorias, com 11 subcategorias, 22 agrupamentos e 51 

ações) para o fomento do tema gestão da idade junto às empresas brasileiras – baseadas na 

percepção e visão de especialistas de recrutamento e seleção e em materiais de referência 

global –, a fim de facilitar sua participação e aperfeiçoamento de maneira mais célere. 

Como contribuições, este Trabalho Aplicado busca fortalecer o campo dos estudos 

de administração de empresas com foco na gestão da sustentabilidade e gestão de pessoas, 

com maior ênfase em sua agenda social de diversidade e inclusão corporativa para a questão 

dos relacionamentos geracionais e do envelhecimento paulatino da força de trabalho. Ele 

pretende contribuir, de maneira direta, com algumas das lacunas e necessidades descritas na 

literatura referente ao tema, quais sejam: a ampliação e aprofundamento em pesquisas no 

tema, por meio de contribuição à produção acadêmica no Brasil (CEPELLOS; TONELLI, 

2017; FONTOURA; PICCININI, 2014; FRANÇA et al., 2014; QUEIROZ; RAMALHO; 

MONTE, 2012; SEIDL, 2019; FRANÇA, 2012 apud SIQUEIRA-BRITO; FRANÇA; 

VALENTINI, 2016), a investigação do envelhecimento nas organizações pelo ponto de vista 

das gestoras e gestores corporativos (CEPELLOS, 2013), a realização de estudos de casos que 

permitam averiguar a adoção e desafios de práticas de gestão de idade (CEPELLOS, 2018; 

HENNEKAM; HERRBACH, 2015) e a sugestão de melhorias para a incorporação do tema na 

realidade organizacional (CEPELLOS, 2018). 

Como limitações deste estudo, cabe destacar alguns pontos. Ainda que se tenha 

adotado métodos que buscassem tornar objetiva a seleção de seus integrantes, o grupo 

formado por especialistas de mercado nos temas de economia da longevidade e trabalho com 
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públicos maduros (consultado no âmbito da identificação das empresas líderes no tema), 

assim como aquele formado pelos especialistas em recrutamento e seleção (consultados no 

âmbito da elaboração das recomendações às empresas), podem ser questionados sobre a 

representatividade de seus membros perante o universo que representam. 

Apesar de ter ouvido três gestores de áreas relacionadas ao tema na empresa, o 

estudo de caso apresentado neste Trabalho Aplicado se embasou especificamente nas 

pontuações levantadas pela gestora do Itaú responsável pela agenda de Diversidade e 

Inclusão, devido ao recorte temático desta pesquisa. Apesar do uso de outras fontes de 

informação (análise documental) na sedimentação do estudo de caso, as interpretações 

unilaterais da participante podem estar presentes, sobretudo nos trechos que tratam de 

reflexões de futuro. 

Ainda sobre as limitações, neste estudo qualitativo – e, sobretudo, nas cinco 

reflexões levantadas no item 4 – os resultados podem estar sujeitos a outras interpretações. No 

que tange às recomendações, o levantamento de informações por meios de revisão 

documental não foi exaustivo. Os documentos utilizados como referência podem ser 

questionados sobre a representatividade perante o universo que representam. 

Como sugestões de estudos futuros, tomando-se como público-base os indivíduos 

maduros, há uma extensa possibilidade de aprofundamentos que são descritos neste parágrafo 

e nos seguintes.  

Como primeira possibilidade, em um olhar avaliativo em profundidade nos processos 

da própria empresa, poderia se avaliar quais seriam os impactos relativos das 

interseccionalidades (combinações dos diversos marcadores identitários de uma pessoa, como 

o seu gênero, raça, orientação afetivo-sexual, deficiência, classe socioeconômica, religião, 

etnia, entre outros) na maior ou menor inclusão, ou exclusão, bem como na geração de 

privilégios desses indivíduos nos ambientes corporativos. Nesse aspecto, uma sugestão 

específica para um estudo dos impactos das interseccionalidades de gênero seria buscar 

melhor entendimento sobre o fenômeno da baixa participação de mulheres dentro dos grupos 

etários mais maduros dos quadros da empresa. 

Além disso, ainda no campo dos processos corporativos, poderia ser investigado 

melhor o perfil das colaboradoras e dos colaboradores maduros (quantos são e onde estão os 

indivíduos maduros na estrutura organizacional: distribuição hierárquica, papéis, cargos e 

atividades). 

Ainda no setor empresarial, mas olhando para a percepção direta dos indivíduos 

maduros, poderia ser avaliado em profundidade, de maneira quantitativa e/ou qualitativa, se e 
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como eles e elas percebem e conhecem a existência das práticas descritas pela empresa em 

que trabalham, bem como se há ou não um ambiente ageista, explícito e/ ou implícito, na 

corporação. Adicionalmente, poderia ser investigado o que pensam (percepções, reflexões 

e/ou existência ou não de conflitos) as colaboradoras e os colaboradores maduros sobre as 

iniciativas corporativas para públicos internos maduros, quando estas não estejam tão 

estruturadas quanto aquelas desenvolvidas e ofertadas aos públicos externos maduros da 

empresa (clientes, sociedade etc.), para entendimentos sobre possíveis impactos no clima e 

engajamento deste público. 

Com um olhar mais plural, atento talvez a uma avaliação de múltiplos estudos de 

casos, e utilizando métodos qualitativos, quantitativos ou mistos, uma gama de estudos 

poderia se desdobrar, tanto em aspectos mais táticos para as empresas quanto nos mais 

estratégicos para o mercado em geral.  

Com relação ao primeiro olhar, tático, estudos poderiam buscar compreender o 

balanço do impacto de ferramentas tecnológicas, que auxiliam na redução dos vieses 

inconscientes nas etapas de recrutamento e seleção, e se, como e em que condições elas 

poderiam acelerar ou atrasar o desenvolvimento de uma cultura corporativa inclusiva junto, 

sobretudo, aos gestores de vagas e times de gestão de pessoas. Além disso, poderia ser 

avaliado se há demanda (junto às aos  e colaboradores de múltiplas faixas etárias), espaço 

(junto às empresas) e relevância (com ambos os públicos) para a criação de programas 

corporativos que promovam a longevidade organizacional dos indivíduos e a redução de sua 

obsolescência ao longo do tempo.  

Adicionalmente, poderia ser investigado se o olhar corporativo para uma abordagem 

geracional mais ampla e transversal, não limitada às definições de indivíduos maduros ou 

idosos de hoje e sim ligada aos futuros arranjos de trabalho e carreira, é uma tendência real e 

ampla para as empresas do país. E, nesse caso, se esse seria um dos motivos pelos quais as 

iniciativas tradicionais de gestão da idade são pouco adotadas pelas empresas brasileiras. 

Ainda com um olhar tático, o advento do coronavírus e a instalação da pandemia 

COVID-19, tornou oportuno estudar os impactos da adaptação forçada ao home office (além 

da adoção e uso compulsório das ferramentas tecnológicas remotas) junto às colaboradoras e 

aos colaboradores maduros, buscando compreender a pertinência citada pela literatura no que 

diz respeito às dificuldades desse público quanto às mudanças e adaptações tecnológicas. 

Outra possibilidade, ainda no cenário do home office mandatório, seria avaliar se houve 

impacto (positivo ou negativo) na produtividade de profissionais maduros, e como ele se 

compararia com possíveis impactos percebidos junto a profissionais mais jovens. Por fim, 
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poderia ser investigado se o fato de profissionais maduros estarem no grupo de risco para a 

COVID-19 traria percepção de impacto significativo nas decisões sobre novas contratações e 

retenção de colaboradoras e colaboradores maduros nos cenários de recuperação econômica 

que se desdobrarão pelas próximas décadas. 

Já em relação a estudos mais estratégicos, com impacto no mercado como um todo, 

poderia se aprofundar na investigação sobre o que embasa e o que motiva a percepção 

individual dos principais especialistas do mercado quando apontam quais empresas são as 

referências no tema de gestão da idade (tema trabalhado de maneira mais ampla no objetivo 

secundário A deste Trabalho Aplicado), evidenciando as raízes do valor percebido por eles e 

elas para este tema quando de sua exposição pública. Outro estudo, talvez o mais relevante 

aqui apontado, seria investigar, por meio de estudos de casos com múltiplas empresas 

(nacionais e/ou globais), se o silverwashing é um fenômeno emergente ou consolidado, como 

ele se manifesta (estruturada ou organicamente, explícita ou implicitamente nas comunicações 

corporativas), quais seriam suas motivações e como ele poderia promover a corrosão dos 

esforços para a construção de credibilidade no tema. 

Concluindo, espera-se que o impacto desta pesquisa sirva, sobretudo, para ampliar a 

pesquisa acadêmica e o debate sobre a gestão de colaboradoras e colaboradores maduros nas 

corporações e para fomentar o tema junto às empresas e às instituições públicas, privadas ou 

da sociedade civil que trabalham ou tenham interesse em adotar ou aprimorar a gestão da 

idade e longevidade em ambientes organizacionais. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – PROTOCOLO DE COLETA DE DADOS (QUESTIONÁRIO ONLINE) 

REFERENTE À “SONDAGEM COM ESPECIALISTAS DE MERCADO: ‘A 

LONGEVIDADE NAS PRÁTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS EM CORPORAÇÕES NO 

BRASIL’”. 

 

 

MESTRADO PROFISSIONAL EM 
GESTÃO PARA A COMPETITIVIDADE: 
LINHA DE SUSTENTABILIDADE 
 

 
 

Sondagem com especialistas de mercado: ‘A longevidade nas práticas de 

Gestão de Pessoas em corporações no Brasil’ 

Pesquisador: Rafael S Guimarães 

 

 

As respostas coletadas neste questionário online serão tratadas de forma sigilosa e 

fornecerão base para a dissertação de mestrado profissional do pesquisador acima 

destacado, vinculado à FGV EAESP. Desde já, agradeço seu relevante apoio para o 

fortalecimento do estudo acadêmico sobre as interações corporativas com colaboradoras e 

colaboradores maduros. 

 

Nenhum(a) respondente desta pesquisa será identificado(a) isoladamente para 

qualquer resposta. A identidade de sua empresa/ instituição também poderá ser mantida 

em sigilo, caso assim desejem os entrevistados. 

 

 

Pergunta #1: Há restrição para que o seu nome ou de sua empresa/ instituição 
seja citado como participante desta sondagem preliminar? 

[Lembrando: de maneira alguma vincularemos/ publicaremos suas respostas ao 
seu nome ou de sua empresa/ instituição.] 

□ Restrição ao meu nome ser citado  

□ Restrição ao nome da minha empresa/ instituição ser citado 
□ Não há restrições 

 
Pergunta #2: Qual é o seu nome? 
[Opcional.] 
 

Pergunta #3: Qual o nome da empresa/ instituição em que você atua? 
[Opcional.] 
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Pergunta #4: Há quanto tempo aproximadamente você trabalha com temas 
relacionados à longevidade e/ ou funcionários 60+? 

□ Até 2 anos 
□ Mais de 2 e menos de 5 anos 
□ Mais de 5 e menos de 10 anos 
□ Mais de 10 anos 

 

Pergunta #5: No seu ponto de vista, quão forte lhe parece ser o interesse atual 
dos times de gestão de pessoas (de empresas com atuação no Brasil) em adotar práticas 
específicas para seus funcionários 60+ (ex.: políticas e processos internos, projetos, 
parcerias externas e/ ou outras iniciativas)?  

[Considere 1 para "Interesse atual muito fraco" e 4 para "Interesse atual muito 

forte".] 
□ 1 

□ 2 
□ 3 
□ 4 

 
Pergunta #6: No seu ponto de vista, quais são as empresas ou instituições que 

você considera referência na adoção de práticas de gestão de pessoas para seus 

funcionários 60+ (ex.: políticas e processos internos, projetos, parcerias externas e/ ou 
outras iniciativas)? 

[Favor citar todas as empresas-referência que se recorde.] 
 
Pergunta #7: Dentro de seu conhecimento, quais são as práticas de gestão de 

pessoas para funcionários 60+ de maior destaque nas empresas com atuação no Brasil 
(ex.: políticas e processos internos, projetos, parcerias externas e/ ou outras iniciativas), 

e em que empresas elas foram implantadas? 
[Favor citar todas que julgue relevante, identificando-as no formato: "Empresa X: 

Práticas A, B e C".] 
 
Pergunta #8: Há estudos, pesquisas ou pesquisadores acadêmicos, brasileiros ou 

estrangeiros, que sejam referência para você no tema de longevidade e mercado de 
trabalho? 

[Favor citar todos que achar pertinente.] 
 
Pergunta #9: Caso tenha interesse, fique à vontade para inserir outras 

informações que julgar relevantes ou interessantes no campo abaixo, ok?! 
 

 

                                       MUITO OBRIGADO! 

O seu relevante apoio acaba de fortalecer o estudo acadêmico da longevidade nas 

práticas de gestão de pessoas em corporações no Brasil! 

 

 

  



123 

APÊNDICE B – PROTOCOLO DE COLETA DE DADOS (ROTEIRO DE ENTREVISTA 

SEMIESTRUTURADA) REFERENTE À “ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE: 

PERCEPÇÕES E PRÁTICAS CORPORATIVAS NA INTERAÇÃO COM 

COLABORADORAS E COLABORADORES MADUROS”. 

 

MESTRADO PROFISSIONAL EM 
GESTÃO PARA A COMPETITIVIDADE: 
LINHA DE SUSTENTABILIDADE 
 

 
 

Entrevista em profundidade: Percepções e práticas corporativas na interação 

com colaboradoras e colaboradores maduros 

Pesquisador: Rafael S Guimarães 

Empresa participante: ______________________ 

Data da entrevista: ____/____/____ 

 

As respostas coletadas nesta entrevista presencial serão tratadas de forma sigilosa 

e fornecerão base para a dissertação de mestrado profissional do pesquisador acima 

destacado, vinculado à FGV EAESP. Desde já, agradeço seu relevante apoio para o 

fortalecimento do estudo acadêmico sobre as interações corporativas com colaboradoras e 

colaboradores maduros. 

 

Nenhum(a) respondente desta pesquisa será identificado(a) isoladamente para 

qualquer resposta. A identidade da empresa também poderá ser mantida em sigilo, caso 

assim desejem os entrevistados. 

 

 

Roteiro para entrevista semiestruturada: 

“Percepções e práticas corporativas na interação  

com colaboradoras e colaboradores maduros” 

 

 
1. Como você entende ser a visão da empresa sobre o público mais maduro hoje? 

Quais as reflexões internas que vocês têm feito sobre esse perfil de público 
atualmente? 

 
2. De um ponto de vista de riscos e oportunidades, você acredita ser importante a 

adoção de uma agenda de adaptação às mudanças etárias (ou seja, a adaptação da 
empresa ao envelhecimento de seus funcionários diretos ou trabalhadores 
terceirizados) para a competitividade e sustentabilidade do seu negócio? 
<RESPOSTA BINÁRIA: SIM X NÃO>  
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a. Por quê?  
b. Em caso positivo, você entende que essa é uma agenda relevante para sua 

empresa no curto, médio ou longo prazo?" 
 

3. Você considera que sua empresa possui práticas, iniciativas ou projetos* para incluir 
funcionários acima de 50 e/ ou 60 anos em seu quadro, e/ ou entre seus 
trabalhadores terceirizados? *Práticas, iniciativas e projetos podem contemplar, por 
exemplo: ações de atração, retenção, reconhecimento, políticas internas, que 
buscam a potencialização de resultados, inovação e/ ou solução de conflitos. 
<RESPOSTA BINÁRIA: SIM X NÃO> 

a. Se sim, poderia detalhar?  

b. Há outras iniciativas com foco no público dessa faixa etária (voltadas ou não 
à força de trabalho)? 

 
4. De onde se originou a demanda para a estruturação dessas práticas/ iniciativas?  

a. Há quanto tempo se deu esse movimento? 

 
5. Essas práticas/ iniciativas e/ ou projetos derivam ou estão de algum modo 

conectados a diretrizes ou metas estratégicas da empresa, validada pela alta 
gestão? 

 

6. Há medição dos resultados dessas práticas/ iniciativas?  
a. Elas são reportadas a algum comitê periodicamente? 
b. Há membros da alta gestão envolvidos? 

 

7. Sua empresa busca informações e/ ou troca conhecimentos* (participa de fóruns, 
discussões, parcerias e/ ou iniciativas externas) sobre os desafios de uma força de 
trabalho envelhescente? *Exemplos: Instituto Ethos, Feira Longevidade Expo + 
Fórum, Virada da Maturidade, Maturifest, Aging 2.0 etc. 
 

8. Sua empresa planeja expandir iniciativas conectadas a esse tema? 
a. Se sim, em que horizonte de tempo? 

 
9. Há alguma referência (nacional ou internacional) que vocês se utilizam para 

embasar suas reflexões sobre essa temática? 
 

10. Olhando para o setor privado como um todo, no seu ponto de vista, quão forte lhe 

parece ser o interesse atual dos times de gestão de pessoas (de empresas com 
atuação no Brasil) em adotar práticas* específicas para seus funcionários 50+ ou 
60+? *Práticas, iniciativas e projetos podem contemplar, por exemplo: ações de 
atração, retenção, reconhecimento, políticas internas, que buscam a potencialização 
de resultados, inovação e/ ou solução de conflitos. <RESPOSTA EM ESCALA DE 1 A 
4: Considere 1 para ""Interesse atual muito fraco"" e 4 para ""Interesse atual muito 

forte"">  
a. Por que você deu essa nota? 

 
11. Além das práticas da sua empresa, você conhece outras práticas corporativas para o 

público 60+ que merecem destaque? 

 
12. Há quanto tempo aproximadamente você trabalha com temas relacionados à 

longevidade e/ ou público 60+? <MÚLTIPLA ESCOLHA: Até 2 anos; Mais de 2 e 
menos de 5 anos; Mais de 5 e menos de 10 anos; Mais de 10 anos> 
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APÊNDICE C – PROTOCOLO DE COLETA DE DADOS (ROTEIRO DE ENTREVISTA 

BASEADA EM AVALIAÇÃO DE MINI-CASO) REFERENTE À “ENTREVISTA 

ESTRUTURADA BASEADA EM AVALIAÇÃO DE MINI-CASO: ‘MINI-CASO COM 

ESPECIALISTA EM SELEÇÃO E RECOLOCAÇÃO’”. 

 

MESTRADO PROFISSIONAL EM 
GESTÃO PARA A COMPETITIVIDADE: 
LINHA DE SUSTENTABILIDADE 
 

 
 

Entrevista baseada em avaliação de mini-caso: “Mini-caso com Especialista 

em seleção e recolocação” 

Pesquisador: Rafael S Guimarães 

Empresa participante: ______________________ 

Data da entrevista: ____/____/____ 

 

As respostas coletadas nesta entrevista a distância serão tratadas de forma sigilosa 

e fornecerão base para a dissertação de mestrado profissional do pesquisador acima 

destacado, vinculado à FGV EAESP. Desde já, agradeço seu relevante apoio para o 

fortalecimento do estudo acadêmico sobre as interações corporativas com colaboradoras e 

colaboradores maduros. 

 

As pessoas participantes desta pesquisa não serão identificadas isoladamente para 

qualquer resposta. Suas identidades (físicas e jurídicas) também poderão ser mantidas em 

sigilo, caso assim desejem as pessoas envolvidas. 

 

 

Roteiro para entrevista baseada em avaliação de pequeno caso: 

“Mini-caso com Especialista em seleção e recolocação” 

 

 
Os dois profissionais abaixo foram identificados por um parceiro de gestão de 

talentos (consultoria) de uma empresa líder de mercado como tecnicamente aptos a 

assumir dois postos vagos na corporação. Seus nomes foram enviados para avaliação final 

pelo time de gestão de pessoas dessa empresa contratante (short list), juntamente com 

diversos outros candidatos e candidatas de faixas etárias diversas, igualmente aptos e 

aptas. 
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Candidato à vaga de Técnico Eletricista: 

Paulo A., 61 anos, homem, casado (segundo casamento) e com 4 filhos (sendo 

o mais novo com 10 anos). Se formou técnico em elétrica aos 24 anos, sem cursos de 

atualização relevantes. É visto como uma pessoa agregadora e que ensina o ofício aos 

mais novos. Atuou por 30 anos em seu último emprego (técnico eletricista), quando as 

operações da indústria em que trabalhava foram encerradas em sua cidade. Possui 

mobilidade reduzida (resultado de uma hérnia de disco não-tratável). 

 

Candidata à vaga de Vice Presidente de Transformação Digital: 

Maria Fernanda S., 69 anos, mulher, divorciada e com 2 filhos adultos. Possui 

MBA em Tecnologias Exponenciais e Mestrado em Gestão para a Inovação Tecnológica e 

Industrial, além de formação em coaching. Muito familiarizada com tecnologias, é 

influencer digital (redes sociais). Foi VP de TI por 5 anos em seu último posto, liderando 

grandes times e trazendo retornos substanciais para a empresa. Busca um modelo 

flexível de trabalho que a permita estar mais presente com os filhos (faz 

acompanhamento após tratamento de um câncer de esôfago), e que possibilite sua 

contribuição profissional/ realização pessoal. 

 

PERGUNTAS:  

 

1. De que forma você, como empresa de seleção e apoio à recolocação de 

profissionais, entende que os times de gestão de pessoas de suas empresas 
contratantes estão lidando hoje com os desafios de atrair, reter e/ ou 

gerenciar colaboradoras e colaboradores maduros1, como o Paulo e a Maria 
Fernanda?  
 

2. E como os times de gestão de pessoas das empresas deveriam se preparar para 
melhor atrair, reter e gerir essas colaboradoras e colaboradores maduros1? 

 

 

 Para este estudo, consideramos “colaboradoras e colaboradores maduros” aquelas pessoas 

com 60 anos de idade e acima. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – COMUNICAÇÃO SOBRE O PROJETO CONSULTORES DE 

LONGEVIDADE ITAÚ 

Postagens de (a) ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e de (b) Sérgio Serapião, 

fundador da consultoria Labora, em fevereiro de 2020, quando da publicação via LinkedIn dos 

resultados bem sucedidos do projeto conjunto Consultores de Longevidade Itaú, focado em 

negócios e público externo (clientes maduros e fornecedores maduros). 

 

a) b) 
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ANEXO B – ENTREVISTA DE COLABORADOR MADURO DO ITAÚ 

Entrevista do colaborador Vitor dos Santos Almeida ao boletim interno “Com Você”, da 

Fundação Itaú Unibanco, em junho de 2015, que, na iminência de sua transição para a maturidade (57 

anos), evidenciava a fluida complexidade dos pensamentos entre aproveitar a aposentadoria e 

permanecer trabalhando. 

 

 
 


