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RESUMO 
 

A presente pesquisa teve como objetivo investigar os impactos do envelhecimento 

populacional no mercado de trabalho. Ao observar-se o fenômeno de rápido 

envelhecimento da população no Brasil, constatou-se a urgência de estudar quais são 

as mudanças que as organizações precisam fazer de forma a mitigar os impactos 

negativos do envelhecimento da força de trabalho. A metodologia adotada para a 

pesquisa foi uma abordagem qualitativa, sendo que foram obtidos dados em duas 

etapas, primeiramente em um levantamento de referencial teórico sobre 

envelhecimento populacional, o valor do trabalho para os indivíduos, o preconceito 

etário e, com isso, os impactos deste envelhecimento acelerado no mercado de 

trabalho. Em um segundo momento foi feita a análise do conteúdo obtido nas 10 

entrevistas semiestruturadas feitas com gestores de pessoas. Os resultados deste 

estudo indicam que as organizações estão debatendo sobre diversidade, porém a 

diversidade etária ainda não está na agenda. Os dados mostram que as organizações 

não estão preparadas para o envelhecimento de sua força de trabalho. Também se 

constatou, a partir dos dados, que os gestores refletem sobre seu próprio 

envelhecimento e não querem parar de trabalhar, mas ainda não conseguem expandir 

suas reflexões e sua atuação dentro de suas organizações de forma a mitigar os 

impactos negativos do envelhecimento da força de trabalho.  

Palavras chave: Envelhecimento. Etarismo. Impactos no mercado de trabalho. Gestão 

de Pessoas. Diversidade etária. Desenvolvimento profissional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

This research aimed to investigate the impacts of population aging on the labor market. 

When observing the phenomenon of rapid aging of the population in Brazil, it becomes 

evident the urgent need to study what are the changes that organizations need to make 

in order to mitigate the negative impacts of the aging workforce. The methodology 

adopted for the research was a qualitative approach, and data were obtained in two 

stages, first in a survey about the theoretical framework on population aging, the value 

of work for individuals, age prejudice and, with this, the impacts of this accelerated 

aging in the labor market. In a second step, the analysis of the content obtained in the 

10 semi-structured interviews with human resources managers was carried out. The 

results of this study indicate that organizations are debating diversity, but age diversity 

is not yet on their agenda. The data shows that organizations are not prepared for the 

aging of their workforce. It was also found that managers reflect about their own aging 

and do not want to stop working, but still cannot expand their reflections and 

performance within their organizations in order to mitigate the negative impacts of the 

aging workforce.  

  

Keywords: Aging. Etarism. Impacts on the labor market. People management. Age 

diversity. Professional development. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Nas últimas décadas, o crescimento populacional brasileiro vem 

gradativamente caindo e, segundo projeções do IBGE, espera-se que essa taxa 

atinja crescimento zero até 2039. Com isso, as taxas de crescimento da população 

com 65 anos ou mais vêm crescendo e podem superar, os 4% ao ano, entre 2025 e 

2030 (AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS, 2008). O país precisa estar preparado para essa 

nova estrutura etária e para os impactos sociais, políticos e econômicos gerados por 

essa alteração demográfica (GOMES; PAMPLONA, 2015), como se pode verificar 

no gráfico 1, a seguir. 

 

Gráfico 1 – População residente, segundo sexo e os grupos de idade (%) 

 
Fonte: IBGE (2019). 

 

A mudança demográfica tem um impacto, significativo, em várias dimensões 

da sociedade, incluindo a disponibilidade da força de trabalho (STREB; VOELPEL; 

LEIBOLD, 2008). A entrada de empresas digitais na força de trabalho e as melhorias 

nos cuidados com a saúde, que acarretam uma maior longevidade, deram a 

oportunidade para que os indivíduos trabalhassem por mais tempo, criando uma 
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força de trabalho envelhecida em muitos países desenvolvidos (KULIK, RYAN, 

HARPER; GEORGE, 2014 apud COLBERT; YEE; GEORGE, 2016). Com isso, se 

torna cada vez mais comum que os profissionais compartilhem o local de trabalho 

com um grupo mais antigo de colegas, que por sua vez, está menos à vontade com 

a tecnologia e com a natividade digital dos mais jovens. Com esse cenário, as 

organizações precisam conciliar os possíveis conflitos que vão surgindo à medida 

que os profissionais, de diferentes gerações, convivem na mesma equipe de 

trabalho. 

Foi realizada uma pesquisa no Brasil da PWC em parceria com FGV/EAESP 

(apud CEPELLOS et al., 2013) sobre o envelhecimento da Força de Trabalho, que 

constatou que as organizações não estão preparadas para o envelhecimento de 

seus profissionais.  Segundo Corrêa et al. (2016), mesmo com a escassez de 

talentos no mercado de trabalho, as empresas não veem os trabalhadores mais 

velhos como uma opção, pois não se tem a cultura organizacional de transferência 

de conhecimento e de experiência entre profissionais mais jovens e mais velhos. 

Alguns autores, como Carvalho (2009), evidenciam que nem sempre a saída do 

idoso do mercado de trabalho se dá por conta de sua baixa produtividade e, sim, por 

preconceito e falta de oportunidades educacionais e de treinamento. 

O local de trabalho é um microcosmo do contexto social, em que os 

trabalhadores vivem. Com isso, os preconceitos e vieses inconscientes de uma 

sociedade se refletem neste ambiente. Nesse contexto, surge o termo ageism 

(etarismo), que foi usado pela primeira vez por Robert Butler, em 1969, e que se refere 

a todo e qualquer preconceito contra o idoso (MINICHIELLO; BROWNE; KENDIG, 

2000 apud 

 COUTO et al., 2009).  

Estudos realizados mundialmente, verificaram que os vieses na contratação 

dos trabalhadores maduros são a forma mais prevalente de discriminação por idade, 

no local de trabalho. Esses vieses aparecem, pois como já colocado acima, existe o 

mito de que o desempenho dos trabalhadores cai de acordo com seu 

envelhecimento. Muitas vezes, esses profissionais não conseguem provar que foram 

discriminados neste ambiente (DENNIS; THOMAS, 2007).  
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Os vieses dos gestores, nas contratações, acontecem de forma inconsciente 

e, já fazem parte do discurso de muitas empresas como afirmam Dennis e Thomas 

(2007, p. 87), por exemplo: “precisamos trazer sangue novo para a empresa”. 

Ao se olhar para o envelhecimento da força de trabalho, pode-se perceber 

que houve uma mudança na percepção da diminuição da capacidade física do 

profissional mais velho, para a cognitiva, que está relacionada à competitividade das 

organizações, que, antes valorizavam sua força de trabalho e, atualmente, se 

baseiam tanto na capacidade de seus profissionais em se manterem atualizados, 

como na disponibilidade de seus conhecimentos. Com isso, o profissional mais velho 

percebe o desempenho cognitivo como algo, extremamente, importante para o seu 

desenvolvimento profissional (LOTH; SILVEIRA, 2014). 

As empresas já começaram a perceber que com o envelhecimento da 

população economicamente ativa, ao perderem seus funcionários mais velhos, junto 

com eles vão os conhecimentos, as expertises e as competências, que estes 

adquiriram ao longo dos anos trabalhados. 

Isso porque no contexto do envelhecimento populacional, o profissional 

maduro com saúde e produtivo assegura não apenas seu propósito individual, como 

também, o propósito da empresa. O gerenciamento etário pode ter um aspecto 

positivo na organização, pois cria um ambiente mais saudável, com talentos de 

diferentes faixas etárias, preenchendo lacunas organizacionais existentes e, 

também, trazendo novas ideias (ARMSTRONG-STRASSEN; URSEL, 2009). 

Estudos apontam que as empresas precisam fazer o recrutamento, o 

engajamento e a retenção dos profissionais maduros, pois estas são as 3 ações 

necessárias, para se ter um impacto positivo nessa mudança demográfica mundial 

(CIUTIENE; RAILAITE, 2015). Os gestores, não apenas de Recursos Humanos, 

segundo Calza (2013, apud CORRÊA et al., 2016), podem propiciar uma 

convivência harmoniosa entre os profissionais mais velhos e os profissionais mais 

jovens, dando a oportunidade dos mais experientes fazerem mentoria, na qual 

compartilham sua experiência e seus conhecimentos, de forma a ajudar no 

desenvolvimento das carreiras dos trabalhadores mais jovens. 

Algumas empresas estão listadas no maior e mais reconhecido programa de 

valorização da diversidade etária, o AARP Best Employers for Workers over 50 

(2013 apud DENNIS; THOMAS, 2007), adotaram políticas e práticas de 
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recrutamento, treinamento e desenvolvimento de oportunidades de carreira para 

trabalhadores mais velhos. Estas empresas reconhecem que o profissional maduro 

tem seus valores e competências e, que esses podem gerar vantagem competitiva. 

Para Drucker (1999 apud CARVALHO, 2009), o envelhecimento populacional deve 

pautar as estratégias das organizações, levando em consideração não apenas o 

fator econômico, mas também, os fatores sociais e políticos, que as tornam mais 

competitivas. Segundo Tonelli et al. (2020), as empresas que conseguem contratar 

e reter os profissionais maduros têm, além da vantagem competitiva, uma promoção 

de sua imagem frente ao mercado. Tem-se falado muito em hospitalidade para os 

profissionais maduros e, segundo Dychtwald, Erickson e Morison (2004), estes se 

candidatam, ou ainda, permanecem em organizações que são acolhedoras à 

diversidade etária.  

O desafio da presente pesquisa é o de entender como as organizações estão 

se preparando para o envelhecimento da população, e quais são as dificuldades dos 

gestores, ao fazerem tanto as contratações, quanto o desenvolvimento de carreira 

dos profissionais com mais de 50 anos, de forma a minimizar os impactos no 

mercado de trabalho. 

Ao se examinar as práticas de contratação e retenção de profissionais 

maduros, o estudo tem como objetivo ajudar a reduzir os impactos negativos do 

envelhecimento da força de trabalho, ou seja, auxiliar no gerenciamento por idade, 

trazendo novas contribuições. Sabe-se que a gestão etária tem como objetivo ajudar 

na criação de medidas, que ajudem a mitigar os impactos do envelhecimento da 

força de trabalho e, com isso, que os profissionais maduros continuem produtivos. 

Devido ao envelhecimento populacional ser um fenômeno relativamente recente, 

pesquisadores da área corroboram sobre a necessidade de mais estudos sobre o 

tema. 



 

 
 

15 

2 REVISÃO TEÓRICA 
 

2.1 Contextualização do envelhecimento populacional 
 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), ao longo dos últimos 50 anos, 

de 1975 a 2025, vem ocorrendo um processo acelerado de envelhecimento 

populacional, sendo chamado de Era do Envelhecimento.  

Atualmente, o envelhecimento populacional mundial tem sido um fenômeno, em 

que tanto os países menos desenvolvidos, quanto os mais desenvolvidos, estão 

tentando se adaptar. Em um passado não muito distante, envelhecer era um privilégio 

de poucos. Hoje, o que difere os países é como cada um trata e cuida desse processo 

(KALACHE; VERAS; RAMOS, 1987). 

O aumento da expectativa de vida nos países desenvolvidos se deu mais cedo, 

em meados do século XIX, devido aos avanços tecnológicos e da Medicina, como, 

por exemplo, as descobertas sobre o cuidado com a Tuberculose. No entanto, nos 

países de Terceiro Mundo, como no caso do Brasil, esse fenômeno só passou a ser 

observado a partir da década de 1960. Recentemente, as expectativas de vida, ao 

nascer, em países ricos e em países mais pobres é muito parecida (KALACHE; 

VERAS; RAMOS, 1987). 

O aumento da expectativa de vida, ao nascer, se deu principalmente pelos 

avanços da Medicina, à ampliação de saneamento básico, e aos avanços da 

Tecnologia (CARVALHO, 2009). Outro aspecto importante que modificou a formação 

das famílias brasileiras, segundo a autora, foi a menor taxa de fecundidade, que 

ocorreu devido a alguns fatores, tais como, a popularização dos métodos 

anticoncepcionais, a revolução feminina e a sua inserção no mercado de trabalho. 

Segundo Normanha Filho (2004), baseado em dados fornecidos pela Folha 

Informativa da Terceira Idade e Desenvolvimento, o envelhecimento populacional é 

algo que não precisa se tornar uma grande crise, pois por mais que esteja sendo algo 

sem precedentes, é previsível e pode ser lidado com um planejamento maior. 

Infelizmente, esse é um tema que, apesar de relevante e urgente, é posto em muitos 

países, à margem do debate social. 

O Brasil é um dos países que tem se destacado, por seu acelerado envelhecimento 

populacional e deixando, dessa forma, de ser um país jovem (NORMANHA FILHO, 

2004). Segundo a Agência IBGE Notícias (2008), as taxas de crescimento da 
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população com 65 anos ou mais vêm crescendo e podem superar os 4% ao ano, entre 

2025 e 2030. Mesmo com dados tão alarmantes sobre o aumento da longevidade dos 

brasileiros, Normanha Filho (2004) acredita que o paradigma do preconceito etário na 

contratação de profissionais de 40+ poderá ser quebrado, por potenciais 

empregadores dessa força de trabalho. 

 

2.2 Preconceito etário 
 

O termo etarismo tem sido bastante utilizado e debatido nos últimos anos, 

devido ao envelhecimento populacional e, com isso, da População Economicamente 

Ativa (PEA). A discriminação sobre qualquer idade, ageism ou etarismo, teve seu 

termo cunhado por Robert Butler em 1969, mas foi definido como preconceito contra 

o idoso, apenas 45 anos depois por Palmore (2004 apud COUTO et al., 2009).  

O etarismo foi considerado o terceiro grande ismo nas sociedades ocidentais, 

após o racismo e o sexismo. Segundo Couto et al. (2009) e Fula, Amaral e Abraão 

(2012), o etarismo se difere das outras duas formas de preconceito, por ser algo 

comum à grande maioria da população, ou seja, fase da vida, pela qual muitos irão 

passar. Os autores observam ainda, que este é um preconceito inconsciente e sem 

a intenção de prejudicar o outro, sendo assim, um aspecto subjetivo cercado de 

estereótipos. Outra característica importante do etarismo, segundo Fula, Amaral e 

Abraão (2012), e que o difere dos preconceitos de raça e de gênero, é o fato que ao 

envelhecerem, os indivíduos têm dificuldade em assumirem e em se reconhecerem 

em certos estereótipos, tendendo a terem um olhar individual positivo. Um fato 

importante, colocado por Dennis e Thomas (2007), é que o etarismo, ao contrário 

dos outros dois tipos de discriminação, de raça e de gênero, não é considerado uma 

violação ao direito civil do idoso, portanto difícil de ser denunciado e comprovado. 

O preconceito contra a idade não é considerado um crime, embora seja 

colocado como inadmissível pela Constituição Brasileira de 1988 (PERES, 2003).  

Segundo DIEESE (1997 apud PERES, 2003), a idade vem sendo um dos 

atributos que é mais discriminado no mercado de trabalho. Um dos fatores que 

contribuem para a discriminação etária é, na maior parte das vezes, as pessoas não 

estarem cientes de seus preconceitos (MALINEN; JOHNSTON, 2013). 

Ao longo da história, a sociedade construiu uma imagem deteriorada sobre 

os idosos (CARVALHO, 2009). Segundo Vernon (2010 apud CIUTIENE; RAILAITE, 
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2015), o envelhecimento é um conceito que está ganhando destaque, atualmente, 

por ser um dos problemas mais importantes do mundo.  

O envelhecimento populacional de um país tem um grande impacto nas áreas 

de: mercado de trabalho e emprego, seguridade social, sistemas de educação e 

saúde, distribuição de renda e social nas relações entre as diferentes gerações 

(CIUTIENE; RAILAITE, 2015). O fato de uma sociedade lidar com o idoso o deixando 

à margem é o desejo de não se ter, como perspectiva, o envelhecimento, ou seja, 

como seu futuro pode ser (MONTEIRO, 2001 apud NORMANHA FILHO, 2004). 

Alguns estudos, sobre os tipos de discriminação contra o idoso, foram 

realizados no Brasil e em Portugal, com o objetivo de identificar como estes se veem 

e são vistos, e o estresse que o etarismo pode causar (COUTO et al., 2009). 

Constatou-se, neste estudo, que os indivíduos mais velhos e que se mantêm ativos, 

não consideram a atribuição de estereótipos como fonte de estresse, o que mostra 

que se utilizam de diferentes estratégias para lidarem com a discriminação.  

A velhice é algo singular, e com isso, não se tem uma regra para lidar com 

ela. Mesmo o envelhecimento sendo algo pessoal, e que muda de pessoa para 

pessoa, a abordagem, geralmente, é uniforme, não se reconhecendo mudanças 

culturais e temporais nesse aspecto, fato esse que resulta em uma parcela de 

trabalhadores vulneráveis, nos processos de seleção e de demissão (TONELLI et 

al., 2020)  

 

2.3 O significado do trabalho para o individuo 
 

Segundo Marx (1984 apud CATÃO; GRISI, 2014), os significados do trabalho 

para os indivíduos podem ser diversos, bem como, seu projeto de vida. O trabalho 

pode ser uma atividade prazerosa, em que o individuo se realiza como sujeito e ser 

social. É por meio do trabalho que as pessoas interagem com o meio e entre si. 

Ao longo do século XX, a implementação do modelo capitalista de produção 

e, com ele, de uma cultura mecanicista e utilitária, fez com que o trabalho deixasse 

de ser uma forma de se humanizar e de se relacionar com o outro, com o meio e 

com o processo de produção, passando a ser uma forma de favorecer o acesso do 

indivíduo ao consumo (CATÃO; GRISI, 2014). 
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O trabalho nas sociedades ocidentais foi identificado como um dos aspectos 

mais importantes para a identidade de um indivíduo. Com isso, o trabalho para o 

idoso é algo que lhe traz satisfação e sentido de existência e pertencimento, o que 

faz com que ele se mantenha saudável e tenha qualidade de vida (CIUTIENE; 

RAILAITE, 2015; SILVA; HELAL, 2019). O trabalho traz um sentido de inclusão aos 

indivíduos que estão na faixa etária de 50 e 60 anos, pois na sociedade 

contemporânea, é ele que faz com que as pessoas sejam incluídas socialmente. 

Mesmo se aposentando, normalmente os indivíduos almejam continuar exercendo 

uma atividade que esteja ligada a seus projetos pessoais, e que tenham 

remuneração (CATÃO; GRISI, 2014). 

As dimensões do trabalho para o idoso são muito significativas, pois ao ajudá-

lo financeiramente, complementando seu orçamento familiar, o fato de se sustentar 

garante sua liberdade e sua autonomia (CARVALHO, 2009). A autora observa, 

ainda, que o trabalho também possui dimensões intangíveis para o indivíduo, como 

o fato dele se exercitar mentalmente, a oportunidade que ele tem de se atualizar, e 

o fato de realizar o exercício de cidadania, pois ao trabalhar, ele participa mais da 

sociedade. 

Como visto acima, o trabalho proporciona benefícios para o idoso e, além 

disso, o etarismo bem como o racismo e o sexismo, afeta diretamente a construção 

da identidade, das relações sociais e de trabalho, e a própria organização da 

sociedade (TONELLI et al., 2020). Segundo Ciutiene e Railaite (2015), para que os 

trabalhadores mais velhos tenham qualidade de vida, é necessário que haja um 

gerenciamento de idades bem-sucedido dentro das organizações, de forma a 

proporcionar oportunidades e treinamento e desenvolvimento para todas as faixas 

etárias, melhorando a qualidade do trabalho.  

Um aspecto importante para os colaboradores, principalmente os mais 

velhos, estudado por Armstrong-Strassen e Ursel (2009), diz respeito ao suporte 

organizacional. Quando este é sentido por seus funcionários maduros como um 

valor, a tendência é de que estes permaneçam na organização por mais tempo. 

Outro aspecto que pode ajudar na mudança de vieses inconscientes, segundo 

Malinen e Johnston (2013), é se ter exemplos positivos de trabalhadores mais velhos 

dentro das organizações. 



 

 
 

19 

Outro estudo realizado em Portugal, que contribui para se entender os 

impactos do envelhecimento do trabalhador, teve como objetivo identificar o conceito 

de média de idade do trabalhador mais velho. Os resultados dessa pesquisa 

mostraram o quanto essa linha é imaginária, segundo os autores, pois recua de 

acordo com a idade de quem a atribui, quanto mais velho o respondente, menor a 

média. Por outro lado, a idade máxima não varia conforme a idade de quem a atribui, 

pois ela é dada legalmente pela idade para aposentadoria (FULA; AMARAL; 

ABRAÃO, 2012). O indivíduo, ao envelhecer, tem uma percepção de si, que é 

diferente da percepção sobre o outro. O individuo se reconhece nesse processo de 

envelhecimento, quando se atribuem características positivas referentes a esse 

processo, ao passo que, ao se falar sobre os aspectos negativos que lhe são 

atribuídos, o respondente não reconhece como algo seu, e sim, no outro (LOTH E 

SILVEIRA, 2014). 

A visão do trabalhador como mais velho é permeada de estereótipos sobre 

sua produtividade e, como ele está mais próximo do final de sua vida produtiva, isso 

faz com que seja desvalorizado no campo profissional, mesmo que ele tenha 

diversas habilidades (SILVA; HELAL, 2019). Outros estudos, que corroboram com 

essa visão, mostram que não se pode determinar que a produtividade de um 

trabalhador piore de acordo com seu envelhecimento, por não existirem dados 

empíricos sobre este aspecto (DENNIS; THOMAS, 2007). 

Segundo estudos de Malinen e Johnston (2013), a consciência sobre o 

preconceito é uma condição importante para a mudança de atitudes, ou seja, ao se 

ter um olhar, de fato, para os vieses inconscientes, pode-se mudar atitudes 

implícitas. 

 

2.4 Etarismo e Mercado de trabalho 
 

Há um consenso entre os autores que estudam o etarismo de que este tema 

é bastante relevante para a Administração de Empresas, por ser um problema 

identificado nas organizações nacionais e internacionais. É um tema importante para 

a sociedade atual e, que precisa de aprofundamento devido ao envelhecimento 

populacional e, com isso, o envelhecimento da força produtiva (CEPELLOS et al., 

2013).  
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Embora o etarismo seja um problema recente no Brasil, se faz necessário que 

os estudos e as mudanças organizacionais sejam mais rápidos, por se ter um 

envelhecimento acelerado. Ao relacionar o que ocorreu na França, que demorou um 

pouco mais de um século para dobrar sua população de idosos, o Brasil, por sua 

vez, tem como previsão atingir esta mesma variação em apenas duas décadas.  

O mercado de trabalho atual é excludente, não apenas para os idosos, como 

também, para pessoas acima de 40 anos. Esse fato está relacionado às 

oportunidades educacionais e de treinamento para as pessoas dessa faixa etária 

(CARVALHO, 2009). 

Segundo Cepellos et al. (2013), Corrêa et al. (2016) e Silva e Helal (2019), 

são poucos os estudos sobre o etarismo nas organizações brasileiras, apesar de 

serem cada vez mais relevantes para que se tornem inclusivas e diversas. A 

discriminação contra os trabalhadores mais velhos é praticada de forma implícita, o 

que dificulta as estratégias de intervenção tanto nas contratações de trabalhadores 

mais velhos, quanto em programas de retenção e desenvolvimento dessas pessoas, 

de forma a melhorar sua produtividade. O preconceito inconsciente em relação ao 

profissional mais velho não é, exclusividade, dos gestores. O preconceito contra os 

trabalhadores mais velhos permeia várias dimensões do ambiente organizacional. 

Uma dessas formas de preconceito é a discriminação suave, que ocorre em diversas 

situações no recrutamento e seleção, nas promoções, no treinamento e nos 

benefícios. A discriminação pode ser, também mais dura, como quando se exclui 

essas pessoas mais velhas de atividades sociais (TONELLI et al., 2020) 

Alguns autores como Peres (2003) trazem que, geralmente, os critérios de 

seleção são colocados com base nas características do cargo a ser preenchido, e com 

isso, não se pode afirmar que existem certas funções no mercado de trabalho que não 

possam ser desempenhadas por certas faixas etárias. Dessa forma, coloca o autor, a 

idade não deveria fazer parte do perfil da vaga a ser preenchida. O fato de a idade ser 

colocada como critério subjetivo vai contra a objetividade do processo de seleção, 

tornando-o injusto. Uma grande conquista dos indivíduos mais velhos foi a aprovação 

da Política Nacional do Idoso (BRASIL, 2010), que teve como objetivo assegurar os 

direitos sociais dessa faixa etária.  

 O mercado de trabalho tem um desequilíbrio na demanda de mão de obra e a 

oferta de vagas de emprego, o que faz com que se criem critérios para a exclusão do 
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profissional mais velho (CARVALHO, 2009). A qualificação, segundo Wajnman, 

Oliveira e Oliveira (1999 apud GOMES; PAMPLONA, 2015), é um aspecto importante 

para a reinserção e a manutenção do profissional maduro no mercado de trabalho. 

Quanto mais baixa a escolaridade, mais o individuo se submete a trabalhos precários 

e de baixa remuneração, por necessidade de complementar sua renda. Por outro lado, 

os profissionais mais velhos, com maior formação, conseguem trabalho, apesar da 

diminuição de sua capacidade de produtividade, devido ao envelhecimento, o que 

evidencia a importância de investimentos em cursos e treinamentos para o profissional 

maduro. 

 

2.5 Formação para o profissional maduro 
 

O treinamento e o desenvolvimento dos profissionais são práticas essenciais 

para que eles avancem em suas capacidades de cumprir suas metas organizacionais, 

pois adquirem mais conhecimento, e desenvolvem suas habilidades. Ao se ofertar 

treinamentos aos funcionários, além de melhorar sua produtividade, ajuda a aumentar 

sua autoestima e confiança em seu trabalho, reduzindo estresses advindos de 

sensações de inadequações (LAZAZZARA; KARPINSKA; HENKENS, 2012). 

Alguns estudos feitos por Lazazzara, Karpinska e Henkens (2012) relatam que 

algumas empresas perceberam esse movimento de envelhecimento populacional e 

mudanças na aposentadoria e, começaram a desenvolver treinamentos voltados para 

o prolongamento da vida ativa dos profissionais. Essa formação é programada para 

ajudar na adaptação dos profissionais maduros em competências para mudanças de 

funções, tanto dentro das organizações, quanto mudanças de funções externas. Ou 

seja, esses treinamentos ajudam o profissional a ter mobilidade em sua carreira. 

Existem evidências de que os profissionais mais velhos são frequentemente 

excluídos dos programas de treinamento, devido aos estereótipos sobre a velhice, o 

etarismo. Existe o aspecto psicológico ao se pensar em se oferecer treinamento para 

o profissional mais velho, que vem repleto de percepções e atitudes negativas a 

respeito do envelhecimento. Essas percepções são de que os trabalhadores mais 

velhos são mais resistentes a mudanças, que são inflexíveis, que apresentam 

deficiências físicas e cognitivas, em relação ao trabalho, e que estão com seu foco na 

aposentadoria. Ao se ter essa visão estereotipada sobre a aprendizagem do 
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profissional maduro, os gestores fazem com que a empresa pense menos no 

treinamento e no desenvolvimento destes profissionais (LAZAZZARA; KARPINSKA; 

HENKENS, 2012). 

A oferta de treinamento diminui conforme a idade, sendo que os profissionais 

mais qualificados são os que tem maior probabilidade de aproveitarem os 

treinamentos. Existem estudos, como os de Loretto e White (2006 apud LOTH; 

SILVEIRA, 2014), que constataram que os profissionais mais velhos têm, muitas 

vezes, internalizado o preconceito etário (etarismo), o que faz com que tenham menos 

receptividade para receberem treinamentos e capacitações.  

Esse comportamento faz com que se crie um ciclo vicioso, em que os 

profissionais mais velhos não participam dos cursos e das formações e, com isso, as 

organizações invistam menos em cursos para essa faixa etária (LOTH; SILVEIRA, 

2014).  

Uma relação importante descoberta por Lazazzara, Karpinska e Henkens 

(2012) é que quanto mais velhos os gestores de Recursos Humanos, mais 

treinamentos serão ofertados aos profissionais maduros. McGregor e Gray (2002 

apud LOTH; SILVEIRA, 2014) defendem que o treinamento para o profissional maduro 

é um meio de inclusão dele dentro da empresa.   

Para as empresas, fornecer treinamento é uma solução chave para se enfrentar 

o envelhecimento populacional. A aprendizagem, ao longo da vida, ajuda os 

profissionais a se desenvolverem e aumenta sua produtividade ao longo da carreira, 

ajudando a mitigar os impactos do envelhecimento da força de trabalho (LAZAZZARA; 

KARPINSKA; HENKENS, 2012). 

 

2.6 Os impactos do envelhecimento populacional 
 

Tendo em vista o que foi exposto, destaca-se a importância de se realizar 

estudos sobre esse tema, de forma a auxiliar os gestores na mudança de visão e de 

desenvolvimento de equipes com diversidade etária (CEPELLOS; TONELLI, 2017, 

CORRÊA et al., 2016; SILVA; HELAL, 2019). Para que as mudanças de 

comportamento em relação aos preconceitos aconteçam, se faz necessário que os 

gestores reconheçam seus vieses inconscientes e falem sobre eles, de forma a 

entender quais mecanismos podem adotar para ajudá-los em relação à atração e ao 
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desenvolvimento dos profissionais maduros (FIARMAN, 2016). Segundo Tonelli et 

al. (2020), gestores de Recursos Humanos precisam estar livres de estereótipos, de 

forma a conseguirem fazer o recrutamento e a seleção de forma neutra. Existem 

evidências sobre a necessidade de que se tenha uma revisão dos valores nas 

organizações, em especial a Gestão de Pessoas, no que diz respeito à 

implementação de políticas internas que estejam de acordo com a nova realidade 

demográfica mundial (CARVALHO, 2009). 

O aumento da participação de trabalhadores mais velhos na população 

economicamente ativa (PEA) impacta diretamente as empresas, gerando vantagens 

e desafios. Com isso, as equipes serão, cada vez mais, compostas por uma 

diversidade etária, podendo ter cinco gerações trabalhando juntas: baby boomers, 

os X, Y, Z. Esta nova configuração geracional traz bons desafios para os gestores, 

como o de construir ambientes facilitadores para interação desses grupos, de forma 

que a empresa ganhe em competitividade. A diversidade no capital humano das 

empresas pode ser, se bem gerido, muito positivo, pois consegue aliar as ideias 

inovadoras das gerações mais novas com a experiência profissional e os saberes 

organizacionais dos profissionais mais velhos (CORRÊA et al., 2016). Outro aspecto 

que torna a empresa competitiva é o fato dos funcionários maduros se conectarem 

aos consumidores mais velhos, que são um grupo em expansão, tanto em número, 

quanto em poder aquisitivo (TONELLI et al., 2020). 

 Além disso, o envelhecimento populacional impacta diretamente na 

economia de um país tanto por conta do sistema previdenciário, quanto por conta 

das diversas conexões que permeiam a vida do individuo. O valor da pessoa no 

modelo capitalista é medido por seu esforço e capacidade de trabalho. Logo, com a 

aposentadoria o indivíduo é visto como incapaz, sendo também, um indicativo de 

um declínio do orçamento e da valorização social (CARVALHO, 2009). 

Uma pesquisa realizada no Brasil, por Cepellos e Tonelli (2017), focada em 

gestores de Recursos Humanos, identificou que estes têm muitas percepções 

positivas e algumas negativas sobre o trabalho com profissionais mais velhos. Estas 

percepções e estereótipos acabam por gerar o preconceito contra o profissional 

maduro, etarismo, tanto na contratação, quanto na manutenção dos mesmos em 

seus trabalhos, por ser considerado mais caro e menos produtivo. (TONELLI et al., 

2020). No mercado de trabalho brasileiro, segundo DIEESE (1997 apud PERES, 
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2003), a idade é um dos atributos do profissional que mais sofre discriminação, 

depois de cor, gênero e migração.   

Os aspectos positivos, percebidos pelos gestores, sobre os profissionais 

maduros, além do reconhecimento de que têm suas competências adquiridas, são 

também de que estes têm: comprometimento, fidelidade, pontualidade, capacidade 

de realizar diagnósticos, baixo turnover, bom atendimento, além de um maior 

equilíbrio emocional. Segundo Dennis e Thomas (2007), esses aspectos não são 

mais tão valorizados pelas grandes empresas. As percepções negativas acerca 

desses profissionais são: dificuldade em realizar trabalhos físicos pesados, 

dificuldade em lidar com as rápidas mudanças tecnológicas, preferência por 

atividades menos desafiadoras, e falta de disponibilidade para participar de 

treinamentos (CEPELLOS, 2018). Esses traços percebidos como negativos acabam 

tendo um peso maior para a empresa, por seus gestores terem, como valor, um 

ambiente inovador e com mudanças estratégicas.  

O grupo brasileiro Catho realizou uma pesquisa, em 1996, com profissionais de 

mais de 40 anos, e nela, constatou que 84% aceitam ter um superior mais jovem, 76% 

usam computador, 100% dedicam uma parte significativa de seu tempo a leituras, que 

ajudem em seu aperfeiçoamento, e trabalham em média 47,4 horas por semana 

(PERES, 2003). Outra pesquisa, que aborda esse tema, dos autores Loth e Silveira 

(2014), constatou que os indivíduos mais velhos compartilham estereótipos negativos 

sobre o envelhecimento, o que faz com que contribuam para a perpetuação do 

etarismo. Quando as pessoas compartilham esses estereótipos, acaba-se criando um 

senso comum negativo. 

Como identificado pelos autores Corrêa et al. (2016) e Cepellos e Tonelli 

(2017), devido ao envelhecimento dos trabalhadores e a diminuição de oferta de 

trabalhadores mais jovens, se faz necessário e estratégico que os empresários e 

gestores se adaptem a essa nova realidade, de forma a ajudar eficientemente os 

profissionais mais velhos e experientes a se manterem ativos por mais tempo. 

Muitas das práticas dos gestores de Recursos Humanos, infelizmente, podem ser 

tanto explicitamente, quanto implicitamente, desfavoráveis aos trabalhadores mais 

velhos. Esses preconceitos, ao se tornarem parte da cultura da empresa, fazem com 

o que os profissionais 50+ se sintam indesejados dentro do ambiente organizacional. 

Muitas vezes, ao se colocar alguns atributos desejados para uma vaga, dependendo 
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das palavras, os próprios candidatos mais velhos preferem não se aplicarem para 

ela, por acharem que não estão dentro do perfil. Ao se falar em características como 

conhecimento, experiência e especialização, os profissionais 50+ se sentem mais 

confortáveis em participarem do processo de seleção (DYCHTWALD; ERICKSON; 

MORISON, 2004). 

Segundo Dychtwald, Erickson e Morison (2004), as empresas desperdiçam 

seu dinheiro com programas de recrutamento, treinamento e desenvolvimento de 

lideranças para profissionais jovens, sem se atentarem à experiência e às 

habilidades dos profissionais 50+, o que pode ser muito ruim para o negócio. Existem 

alguns estudos nacionais e internacionais sobre a retenção e o desenvolvimento de 

profissionais mais velhos, que esclarecem como proceder com treinamentos para 

esse púbico. Outro aspecto importante que as empresas precisam se preocupar é 

que para se manter os profissionais mais velhos ativos e bem, é necessário que se 

criem algumas condições, tais como: desenvolvimento e planejamento de carreira; 

práticas de manutenção desses profissionais, fazendo alguns ajustes ergonômicos 

no ambiente de trabalho; planejamento de uma segunda carreira; e quando 

necessário, fazer uma redução na demanda de trabalho (CEPELLOS, 2018). 

Uma análise feita em 35 países pelo International Longevity Centre (2018 

apud FLYNN, 2018)  mostra que se destacam os pontos a favor do dividendo da 

longevidade, pois os autores da pesquisa descobriram que conforme aumenta a 

expectativa de vida, a produção do trabalhador aumenta, também. 

O envelhecimento populacional pode ser um dividendo para uma sociedade, 

dependendo de como esta encara e se prepara para os desafios que a longevidade 

ocasiona. Segundo Flynn (2018), o benefício de se ter trabalhadores mais velhos é o 

fato de que estes tiveram a possibilidade de desenvolver várias habilidades e 

conhecimentos ao longo de sua vida profissional. Países da União Europeia e o 

Japão, por exemplo, estão investindo no redesenho do trabalho, através de 

treinamento e da aprendizagem. Dessa forma, esses países conseguem incorporar 

esses trabalhadores em setores da economia que enfrentam a escassez de mão de 

obra. 

Estudos realizados em outros países como Estados Unidos, por exemplo, 

contam que há uma forte relação do ambiente de trabalho com a retenção do 

profissional maduro dentro da empresa, quando estas demonstram que o 
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conhecimento e a expertise desses profissionais são valores importantes. As 

organizações que pensam em alguns aspectos, como ergonomia e flexibilidade de 

trabalho e saúde, são vistas positivamente por investirem no profissional e, com isso, 

pela regra da reciprocidade, estes tendem a permanecer nelas por mais tempo 

(ARMOSTRONG-STASSEM; URSEL, 2009). 

Observa-se assim, que existe um paradoxo na gestão de pessoas, pois 

apesar de se saber dos benefícios em se ter profissionais mais velhos nas 

organizações, elas não adotam políticas diferenciadas para eles. É importante 

lembrar, segundo Carvalho (2009), que não apenas os trabalhadores estão 

envelhecendo, como também os consumidores. A experiência acumulada dos 

profissionais maduros agrega valor ao serviço ou produto, em um mercado cada vez 

mais competitivo. 

Os profissionais maduros querem continuar trabalhando, mas por outro lado, 

gostariam de ter um trabalho mais flexível, e que lhes libere tempo para fazerem 

coisas que são de seu interesse pessoal (DYCHTWALD; ERICKSON; MORISON, 

2004). 

A aposentadoria, como é entendida hoje, é um fenômeno recente. Durante 

quase toda a história do trabalho, os indivíduos trabalhavam até morrer. Nos Estados 

Unidos, por exemplo, ela surgiu durante a Grande Depressão, pois com a necessidade 

de se absorver os trabalhadores jovens, o governo, os sindicatos e as organizações 

passaram a desenvolver programas de aposentadoria (DYCHTWALD; ERICKSON; 

MORISON, 2004). No Brasil, o primeiro programa de aposentadoria, surgiu em 1923, 

no setor ferroviário, com a Lei Eloy Chaves, que foi a origem da Previdência Social 

(WESTIN, 2019). Segundo o autor, essa lei obrigava a empresa ferroviária a pagar 

um valor mensal, um pouco mais baixo que a média dos salários mensais, ao 

funcionário fora da ativa, ou seja, que tivesse mais de 50 anos de idade, e 30 anos de 

trabalho. As idades colocadas como mínimas para os trabalhadores se aposentarem, 

nos EUA, 65 e no Brasil, 50 anos, eram superiores à expectativa de vida dos cidadãos 

na época, início do século XX. Atualmente, com a última reforma da previdência em 

2019, os profissionais precisam permanecer mais tempo no mercado de trabalho. Os 

trabalhadores precisam trabalhar mais tempo para se aposentar – 62 anos, as 

mulheres, e 65 anos, os homens – ficando também, mais difícil de se conseguir os 

valores mais altos de aposentadoria (ALEGRETTI, 2021). 



 

 
 

27 

Pesquisas mostram que os trabalhadores não querem parar de trabalhar tão 

cedo, pois além de precisarem dessa complementação de renda, interagem 

socialmente, se sentem pertencentes, e melhoram sua autoestima. Por isso, para 

Dychtwald, Erickson e Morison (2004), é necessário que se pense sobre políticas 

públicas de aposentadorias flexíveis, pois a antiga noção de aposentadoria, de que o 

indivíduo iria desfrutar em sua velhice, mudou com o tempo, e não faz mais sentido. 

Atualmente, como se pode perceber nos diversos estudos realizados e, também, na 

presente pesquisa, funcionários e gestores preferem continuar trabalhando de forma 

flexível em que consigam conciliar trabalho com outras atividades pessoais 

(DYCHTWALD; ERICKSON; MORISON, 2004). 

O Brasil também necessita desenvolver políticas públicas para a retenção e 

reintegração de profissionais mais velhos, tais como, treinamento, trabalho em meio 

período, e incentivos fiscais para as empresas que empregam esses profissionais 

(TONELLI et al., 2020). Ao se falar em treinamento, lembra-se, também, da 

importância de uma reflexão sobre as mudanças das políticas internas nas 

organizações. Algumas pesquisas indicam que os profissionais, com mais de 55 anos, 

recebem menos da metade dos treinamentos ofertados para os profissionais mais 

jovens. Isso acontece, mesmo se tendo o conhecimento de que os trabalhadores 

dessa faixa etária precisam da formação em novos assuntos, com os quais, não têm 

tanta familiaridade, como tecnologia e novos modelos de gestão (DYCHTWALD; 

ERICKSON; MORISON, 2004). 

Segundo Dennis e Thomas (2017), as empresas têm o dever de fazer 

programas que ajudem a eliminar o etarismo dentro delas, pois do ponto de vista 

social e econômico, é imprudente se fazer menos. Outro ponto ressaltado é que os 

gerontologistas se mostram bastante otimistas em relação a contratação e retenção 

de profissionais maduros, por ser algo que melhora o bem-estar econômico e, 

também, o da sociedade de um país.  

As empresas que possuem conhecimento produtivo são aquelas, segundo 

Cuitiene e Railaite (2015), que usam o potencial de seus trabalhadores mais velhos. 

Ou seja, são empresas que retêm as habilidades e o conhecimento de seus 

funcionários, evitando assim, a perda de sua memória corporativa. 

Após a revisão teórica aqui realizada, pode-se constatar que assim como 

muitos países do resto do mundo, o Brasil enfrenta um acelerado envelhecimento 
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populacional. O aumento da expectativa de vida, ao nascer, se deu devido aos 

avanços tecnológicos e da Medicina, além da melhoria do saneamento básico. Com 

isso, a expectativa é de que a taxa da população com 65 anos ou mais, no país, 

tenha um grande crescimento entre 2025 e 2030. A discriminação por idade, o 

etarismo, é um termo recente, pois o envelhecimento e a longevidade no trabalho 

também o são. O etarismo é o terceiro grande ismo, depois do sexismo e do racismo.  

Como constatado em diversos estudos, os indivíduos mais velhos não se 

reconhecem como pertencentes a esse grupo, ao se falar de características 

negativas ligadas a esse processo. Por outro lado, ao se colocar características 

positivas do envelhecimento, esses indivíduos se posicionam como pertencentes.  

O trabalho é um aspecto importante para a manutenção de uma boa saúde 

dos profissionais mais velhos, pois além de se manter ativo cognitivamente, é um 

meio de interação com o outro e com o meio. O trabalho ajuda a complementar sua 

renda e, também, lhe traz satisfação e sentido de existência. 

Manter o profissional 50+ ativo no mercado de trabalho, além de ajudar na 

manutenção de uma sociedade mais saudável, melhora economicamente o país.  

Outro aspecto importante a ser destacado é o fato de que gestores dedicam pouca 

atenção às práticas de gerenciamento de idade, tanto na seleção, quanto na retenção 

da força de trabalho madura. A formação e os treinamentos, por exemplo, são 

considerados práticas essenciais para que o indivíduo alcance suas metas 

organizacionais, por adquirirem conhecimento e por desenvolverem, cada vez mais, 

suas habilidades. Porém as empresas não possuem formação diferenciada para os 

profissionais maduros e, muitas vezes, não dão oportunidades para que estes 

participem de treinamentos e capacitações (LAZAZZARA; KARPINSKA; HENKENS, 

2012). O investimento em formação e treinamentos deve ser feito pelos gestores, pois 

segundo McGregor e Gray (2002 apud LOTH; SILVEIRA, 2014), esses são, para o 

profissional maduro, um meio de inclusão dentro da empresa.   

Para muito autores, como Carvalho (2009), o envelhecimento populacional 

deveria pautar as estratégias das organizações, pois as torna mais competitivas. A 

gestão de pessoas convive, atualmente, com um paradoxo, pois apesar de serem 

sabidos e discutidos os benefícios em se ter profissionais mais velhos nas 

organizações, boa parte delas não adotam políticas diferenciadas para eles. Pode-se 

constatar que o etarismo no contexto organizacional é uma questão importante de ser 
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mais bem estudada e trabalhada, pois a população do país está envelhecendo, e o 

trabalho é um aspecto importante para a manutenção de uma boa saúde dos 

profissionais mais velhos, além de ajudar na manutenção da economia. 

Ao se consultar pesquisas relacionadas ao tema dos impactos do 

envelhecimento da população, no mercado de trabalho, na revisão teórica, percebe-

se que este tema tem sido discutido recentemente, com poucas pesquisas 

realizadas tanto em contexto nacional, quanto internacional, o que faz com que a 

presente pesquisa seja pertinente, e de caráter exploratório (GIL, 2008). 
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3 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 
 

3.1 Justificativa do Método adotado 
 

A revisão teórica torna evidente o quanto o trabalho é primordial para o 

profissional maduro, pois é algo que traz satisfação e sentido de existência e 

pertencimento (SILVA; HELAL, 2019). Para que se garanta um bom envelhecimento, 

tanto do ponto de vista populacional, quanto da economia para o país, estudos sobre 

envelhecimento organizacional se fazem necessários. 

Considerando que o objetivo da presente pesquisa é entender como as 

organizações estão se preparando para o envelhecimento da população, e quais 

são as dificuldades dos gestores, ao fazerem tanto as contratações, quanto o 

desenvolvimento de carreira dos profissionais com mais de 50 anos, de forma a 

minimizar os impactos no mercado de trabalho, acredita-se que a pesquisa 

qualitativa é a mais indicada para a obtenção de dados reveladores que auxiliem os 

gestores e pesquisas futuras. 

Segundo Tonelli et al (2020), os processos de recrutamento e seleção são 

direcionados para profissionais mais jovens. Ainda não é uma prática das 

organizações brasileiras adaptar esses processos aos profissionais mais velhos, ou 

ainda, promover medidas de retenção desses profissionais, tais como: treinamento, 

políticas de bem-estar, horários de trabalho mais flexíveis, redesenho do trabalho e 

promoção de uma cultura organizacional com uma visão positiva desses 

profissionais, o que justifica aprofundar, no contexto brasileiro, as dificuldades na 

contratação de profissionais 50+.   

A investigação qualitativa permite ao pesquisador coletar, pessoalmente, os 

dados com base nas informações prestadas por seus participantes durante as 

entrevistas, bem como, na análise de dados e documentos coletados (CRESWELL, 

2010). Outro aspecto importante a ser considerado ao se adotar este tipo de 

investigação é o fato de que o pesquisador tem a possibilidade de elaborar as 

perguntas da entrevista, sem a necessidade de adotar instrumentos já 

desenvolvidos. A abordagem da pesquisa é fenomenológica, em que as 

experiências dos participantes são o cerne do estudo, de forma a conseguir entender 

como o etarismo se dá nas empresas, de forma implícita ou explícita. 
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A entrevista valoriza um roteiro elaborado, previamente, e não questões 

fechadas, pois dessa forma, a construção de um clima em que o entrevistado se 

sinta confortável em falar sobre seu trabalho de forma fluida, com perguntas e 

intervenções pertinentes ao objetivo da entrevista, são mais fáceis de serem 

alcançados, especialmente porque se trata de um tema delicado. Entrevista pessoal 

é a melhor opção, pois se torna possível identificar, com pessoas chave da 

instituição, qual é a situação de contratação e retenção de profissionais maduros 

(ROWLEY, 2012). É importante que o pesquisador escute e consiga conduzir a 

entrevista, de forma a entender os vieses que estão por trás do discurso de 

contratação e retenção dos profissionais maduros. 

 

3.2 Coleta de dados   
 

A partir da revisão de estudos realizados sobre o problema levantado na 

pesquisa, supõe-se que existem vieses inconscientes etaristas, tanto na 

contratação, quanto no desenvolvimento de profissionais das equipes dos gestores 

entrevistados. Tal suposição se justifica, ainda, por terem sido encontrados alguns 

estudos realizados com métodos quantitativos, que identificaram aspectos negativos 

percebidos por gestores, frente ao profissional maduro (CEPELLOS, 2018).  

O plano de entrevistas previa que a pesquisadora iria a campo coletar as 

informações e fazer as entrevistas com seus sujeitos, o que foi impedido pela 

pandemia da COVID-19, mas dado esse contexto, foram realizadas 10 entrevistas 

com especialistas de Recursos Humanos, via Teams, com duração média de 30 

minutos cada. Aos entrevistados, foi entregue um documento para ser assinado, 

com a solicitação do seu consentimento em participar. Nele, ainda continham as 

informações sobre a pesquisa e a garantia tanto do anonimato da identidade e da 

empresa do entrevistado, quanto do sigilo das respostas e dados levantados na 

entrevista. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa, 

envolvendo seres humanos, com o parecer nº 016/2020 em 14 de fevereiro de 2020. 

As entrevistas foram gravadas em áudio, para serem transcritas e usadas na fase 

de análise de resultados. 

Foram realizadas entrevistas com uma duração, aproximada, de 30 minutos, 

com os gestores de 10 empresas. As empresas foram selecionadas por ainda não 
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trabalharem com a diversidade etária e, por valorizarem os gestores jovens, ou seja, 

uma amostra de conveniência (GIL, 2008). Trata-se de pesquisa realizada com 

especialistas, e nesse sentido, considera-se que o pequeno número de 

entrevistados ganha relevância pelo papel que esses profissionais têm nos 

processos de recrutamento e seleção (FLICK, 2012). Os gestores foram convidados, 

a participar da pesquisa, por meio de um convite eletrônico, explicando a natureza 

da pesquisa, e o termo de consentimento livre e esclarecido, garantindo o anonimato 

e sigilo dos dados. 

As empresas que foram selecionadas tiveram como pré-requisito serem 

diversas em suas áreas de atuação e, também, que não tivessem como prioridade o 

desenvolvimento de programas de contratação e retenção de profissionais com 50 

anos ou mais. As empresas selecionadas apresentaram características diferentes 

entre elas, tais como: setor de atuação, porte, tempo de existência, região da cidade 

em que está situada, entre outros. Esse foi um fator de escolha, pois segundo 

Lazazzara, Karpinska e Henkens (2012), Herrmann (2011 apud GOMES; 

PAMPLONA, 2015), um dos aspectos que influencia no investimento em treinamento 

e desenvolvimento dos profissionais mais velhos é o porte da empresa e o setor em 

que ela atua.  

As entrevistas foram realizadas entre os meses de outubro de 2020, e 

dezembro de 2020, sendo todas gravadas em áudio, com a devida autorização do 

entrevistado e, posteriormente, transcritas para análise e codificação. A pesquisadora 

entrou em contato com as pessoas entrevistadas, utilizando o aplicativo WhatsApp ou 

por e-mail, com o objetivo de lhes enviar o convite, que explicava os objetivos do 

estudo, e o tempo necessário para que se a realizasse a entrevista. Foram realizados 

18 convites para as entrevistas, dos quais, 7 foram recusados, por falta de 

disponibilidade de tempo por parte dos convidados, e 1 foi recusado, pelo cargo não 

corresponder ao perfil estipulado para a amostra. 

Conforme mencionado acima, devido ao período atípico da pandemia da Covid-

19, as 10 entrevistas foram agendadas para serem realizadas de forma virtual, pelo 

aplicativo Teams. Após o agendamento da entrevista, a pesquisadora enviou um 

convite da reunião e o termo de consentimento livre e esclarecido aos entrevistados 

e, solicitou que eles realizassem a leitura e enviassem o seu acordo, via e-mail. Esse 
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processo foi feito de forma eletrônica, usando o Google Forms. Os 10 entrevistados 

responderam ao termo de consentimento, concordando com os termos apresentados. 

 

3.3 Características dos entrevistados  
 

A média de idade dos entrevistados é de 40,8 anos e, a escolha da faixa etária 

para amostra de gestores entrevistados foi intencional, pois segundo um estudo 

realizado em Portugal, para identificar a idade média do trabalhador mais velho, 

chegou-se à conclusão que esta varia conforme a idade do entrevistado. Os 

resultados verificados apontam para uma oscilação na média, pois quanto mais velho 

o entrevistado, menor a média de idade do trabalhador mais velho, por esta ser uma 

atribuição subjetiva e pessoal (FULA; AMARAL; ABRÃAO, 2012). O quadro 1, 

seguinte, mostra o perfil dos 10 entrevistados para a presente pesquisa. 

 

Quadro 1 – Perfil dos Entrevistados. 

Entrevistado Idade Gênero Cargo Setor de atuação 
Entrevistado 1 46 feminino Gerente de Pessoas  Telecomunicações 
Entrevistado 2 40 feminino Gerente de RH Biotecnologia 
Entrevistado 3 46 feminino Gerente de RH Editora 
Entrevistado 4 39 feminino Gerente de Contas de 

Projetos, 
Recrutamento e 
Seleção 

Consultoria de seleção 
e recrutamento de 
pessoas 

entrevistado 5 43 masculino Vice-Presidente 
responsável por 
unidade de negócios 

Empresa Química 

Entrevistado 6 43 feminino Gerente Geral de 
Gente 

Construção Civil 

Entrevistado 7 33 feminino Gerente de RH Startup de compra e 
venda de veículos 

Entrevistado 8 47 feminino Gerente de RH Distribuição de 
combustível e gás 

Entrevistado 9 38 feminino Gerente Administrativa 
e de Recursos 
Humanos  

Consultoria ambiental 

Entrevistado 10 33 feminino Gerente de RH Empresa de comércio 
varejista 

Fonte: A autora. 
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A idade dos entrevistados foi um aspecto importante por eles estarem se 

aproximando da idade, em que já se considera o profissional como maduro e, muitas 

vezes, no final de sua carreira. Como se pode constatar no gráfico 2, a seguir, 90% 

dos entrevistados são do gênero feminino, um aspecto bastante importante de se 

considerar, dado que o tema da pesquisa é diversidade. 
 

Gráfico 2 - Gênero dos Entrevistados 

 
  Fonte: A autora 

 

3.4 As entrevistas 
 

As entrevistas obedeceram a regra de exaustividade, colocada por Bardin 

(2016), em que se deve esgotar a totalidade da comunicação com o entrevistado, e 

lhe perguntando, ao final da entrevista, se ele teria algo a acrescentar sobre o tema. 

Após a transcrição das entrevistas, passou-se à leitura flutuante das respostas, de 

forma a se escolher as categorias. Essas categorias emergiram das questões e dos 

textos das respostas sobre o tema que norteia a pesquisa, ou ainda, das hipóteses 

formuladas, anteriormente, pela pesquisadora. 

O roteiro da entrevista, que pode ser examinado no Apêndice deste trabalho, 

abordou os seguintes temas: programas de diversidade da empresa, políticas da 

empresa com relação à diversidade etária, e impactos do envelhecimento da força de 

trabalho nas organizações. 

A regra de homogeneidade foi aplicada às entrevistas, pois segundo Bardin 

(2016), deve haver um rigor de se tratar um mesmo tema nas entrevistas de inquérito. 

Feminino 90% Masculino 10%
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O roteiro de perguntas foi o mesmo em todas as entrevistas, omitindo-se algumas, 

caso o entrevistado as houvesse respondido com clareza em outra questão, de forma 

a não tornar a entrevista repetitiva e cansativa. Em outros casos, se a pesquisadora 

sentiu que o entrevistado não respondeu de forma satisfatória, esmiuçou o tema com 

uma nova pergunta, que não estava no roteiro prévio. As entrevistas foram transcritas 

na integra e, seus áudios foram preservados. O preparo do material das entrevistas 

foi cuidadosamente feito, de forma a se ter um corpus de pesquisa adequado para 

análise.  

 

3.5 Exploração do material 
 

Para a exploração do material obtido nas entrevistas, foram feitas duas 

planilhas, com todas as respostas intactas de cada entrevistado. Após a exploração 

do material, examinou-se cada uma das respostas, fazendo a análise do texto e a 

redução de cada uma delas, de maneira a auxiliar na elaboração dos índices ou 

categorias, realizados em duas novas planilhas.  

 

3.5.1 Codificação 
 

Segundo Bardin (2016), a codificação é a transformação dos dados brutos dos 

textos das respostas dos entrevistados. Essa transformação dos dados em índices 

deve seguir regras precisas, de recorte, agregação e enumeração, de forma a permitir 

que se atinja uma representação do conteúdo que esclareça o pesquisador acerca 

das características das respostas.  

Ao se fazer entrevistas com questões abertas, como no caso da presente 

pesquisa, é comum se fazer uma análise temática, ou seja, usar o tema, no presente 

caso, o etarismo nas organizações, para se estudar as motivações de opiniões, de 

atitudes, de crenças e de valores, entre outros. 

Os temas foram separados de acordo com Bardin (2016), como sendo uma 

afirmação acerca do assunto tratado na pesquisa. Essa afirmação é um resumo ou 

uma frase condensada, que resume um conjunto de informações singulares do texto 

da resposta. Ao se fazer esses pequenos recortes, buscou-se descobrir os núcleos 
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de sentido, que segundo a autora, por sua presença e/ou frequência, podem significar 

alguma coisa para o objetivo analítico escolhido. 
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4. DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS  
 

Essa primeira descrição da análise de conteúdo realizada tem como objetivo 

fornecer uma representação simplificada dos dados brutos das entrevistas, por meio 

de condensação (BARDIN, 2016). É nesse momento que alguns índices invisíveis nos 

dados brutos ganham luz, como demonstrado no quadro 2, a seguir.  

 

Quadro 2 – Índices 

Empresa e Diversidade 

Programas de 

Diversidade 

- Inclusão de Gênero  

- Diversidade Racial 

- Inclusão LGBT 

- Cotas PCD 

Política de 

Diversidade 

Etária 

- Valor Pessoal 

- Diversidade de Perfis 

- Atração, Retenção e 

Desenvolvimento 

 

Desenvolvimento do Profissional 

Maduro 

Formação 

Igual para 

todos 

- Participação Positiva 

dos Profissionais 

Maduros 

- Resistentes à 

Mudança 

- Comportamental 

Positivo 

Não Tem 

formação  

 

Gestão de Conhecimento Profissional Maduro 

Mentoring Reverso 

Formações Informais 

Coaching 

Mentoria 

Integração Intergeracional 

- Espontânea Natural 

na Equipe 

- Integração Pontual 



 

 
 

38 

- Distanciamento do 

Profissional Sênior 

- Respeito a 

Experiência 

- Respeito às 

Diferenças 

- Não tem 

Visão Pessoal do 

Gestor 

Trocas das diferentes 

Gerações 

- Trocas Positivas 

- Profissional Maduro 

Resiliente 

- Profissional Jovem 

Ansioso 

- Diversidade na Equipe 

- Equilíbrio 

- Conhecimento 

acumulado 

- Ótimos Resultados 

Impactos no Mercado 

de Trabalho 

- Preparo Maior das 

Empresas Tradicionais 

- Empresas Novas não 

pensam a esse respeito 

- Valorização do 

Profissional Maduro 

- Plano de Carreira 

- Demanda do 

Profissional Maduro 

- Mercado Limitado 

- Substituição do 

Profissional Maduro 

- Mudança de Políticas 

Internas 

- Benefícios Flex 
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- Políticas Públicas 

- Preconceito Etário 

Adaptações Relevantes 

- Valorização do 

Profissional Maduro 

- Formação 

- Ergonomias 

- Mudanças de Políticas 

Internas 

- Investimento em 

saúde 

- Ausência de 

Preocupação 

- Diversidade gera bons 

resultados 

- Plano de Carreira 

- Preparação para 

Envelhecer 
 Fonte: A autora. 

 

4.1. Categoria “Programas de Diversidade”  
 

Quadro 3 – Programas de Diversidade 

 

 

 

 
 

  Fonte: A autora. 

 

 Essa categoria reúne os temas e códigos relacionados tanto aos programas e 

às políticas, como às discussões de diversidade identificadas na revisão de literatura, 

e confirmadas, durante as entrevistas, com os gestores das diversas organizações. 

Observou-se que as questões de gênero, raça, LGBT+ e PcDs são as que têm sido 

priorizadas nos debates internos ligados à diversidade. 

Programas de 

Diversidade 

- Inclusão de Gênero  

- Diversidade Racial 

- Inclusão LGBT 

- Cotas PCD 
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A diversidade de gênero está entre as características mais mencionadas pelos 

entrevistados e está, diretamente, relacionada à maioria das discussões sobre 

diversidade nas organizações.  

 
E aí, de dois anos pra cá, nós identificamos como uma grande oportunidade, 
como foco, trabalhar, principalmente, a diversidade de gênero. Então, a gente 
deu um primeiro passo olhando um corte muito forte para mulheres na 
liderança e aí, a gente fez um primeiro trabalho… eu diria que durante o ano 
de 2020 todo, e um pedacinho de 2019, muito focado em conscientizar, então, 
a gente trouxe palestras, informações, tanto para mulheres, quanto para 
homens, no intuito de primeiro, trazer uma sensibilização e entendimento do 
que é toda essa questão social, histórica, de vieses inconscientes e trazer 
muito mais esse entendimento antes de começar um trabalho mais profundo, 
que é o planejamento de 2021, no qual, a gente já quer desenvolver 
programas, então, já está lá no nosso… no map de 2021 ter programas de 
desenvolvimento de líderes, específicos para mulheres. Além disso, também 
no âmbito de gênero, ao longo de 2020, nós implementamos política de 
recrutamento e seleção que garantisse diversidade de gênero, então, em 
todos os processos seletivos para posições de liderança, a gente tem que ter 
no mínimo, a mesma quantidade de homens e mulheres em etapas finais de 
avaliação, para que seja uma decisão justa e todos nós conscientizamos isso, 
e abrimos mão, até da celeridade do processo seletivo das posições para 
conseguir garantir que a gente tenha essa diversidade (E7). 

 

A segunda prioridade das organizações, segundo os gestores que foram 

entrevistados, é a inclusão racial. Essa tem sido uma pauta bastante abordada por se 

ter muitas discussões sobre racismo estrutural e seus impactos, inclusive a dificuldade 

dos negros para ingressar no mercado de trabalho. 

 
[...] é aquilo, a gente não enxerga a empresa, né, por mais que eu esteja lá 
há 20 anos e tudo mais, mas assim, quem eu considerava negro, na 
autodeclaração, a pessoa não se considera. Quem eu achava que não era, a 
pessoa se considera. Então, a partir de agora, desses cruzamentos, a gente 
vai criar política de cota, realmente, porque as pessoas não chegam, os 
currículos não chegam, então, é cota racial [...] (E3). 

 

As cotas de PcD são obrigatórias em empresas maiores. É exigido que as 

empresas tenham um número mínimo de colaboradores portadores de necessidades 

especiais nos seus quadros, que vão de 2% a 5%, do número total de funcionários. A 

proporção é a seguinte: de 100 a 200 funcionários, 2%; de 201 a 500 funcionários, 

3%; e de 501 a 1000 funcionários, 4%. Com isso, alguns entrevistados colocaram 

essa subcategoria, como umas das preocupações, na agenda de diversidade de suas 

organizações, como podemos perceber no relato de E10: “[…] mas eu tenho cota de 
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PCD, que a gente ainda não consegue bater, eu mesmo que venho batendo muito na 

tecla de… eu acho que a cota não pode ser a cota pela cota, sabe?”.  

 A inclusão LGBT+ é muito citada pelos entrevistados, por ser amplamente 

discutida em semanas, em que se trata sobre o tema de diversidade, como relata E5: 

“(...) A gente tem uma que chama Be you inclusion group, e às vezes, a gente organiza 

algumas palestras, convida pessoas para falar, Be you talks, a gente também tem um 

grupo de afinidade e inclusão LGBT, que é o Be You da empresa [...]”. Esse é um dos 

pilares que vem ganhando relevância dentro das organizações, nas últimas décadas, 

mesmo que as ações mais significativas tenham sido feitas mais recentemente. 

 Nessa categoria, pode-se perceber, pelos relatos trazidos, que atualmente, as 

organizações estão tratando do tema diversidade, mas a diversidade etária ainda não 

é uma prioridade. As falas trouxeram o quanto as semanas que precedem uma data 

importante, como o Dia da Consciência Negra e a Semana do Orgulho LGBTQIA+ 

ajudam as empresas a terem iniciativas que tratam sobre o tema diversidade. O fato 

do envelhecimento humano não ser lembrado e nem fazer parte de nenhuma lei de 

cotas, faz com que esse tema fique à margem das discussões. 

 

4.2 Categoria “Políticas de Diversidade Etária” 
 

Essa categoria está relacionada aos programas de diversidade das 

organizações. As empresas entrevistadas não possuem políticas de inclusão 

profissionais 50+, contudo, essa categoria, retrata o quanto algumas empresas têm, 

como valor, a retenção do conhecimento e, portanto, do profissional maduro, 

internamente. Como pode-se verificar no quadro 4 a seguir, apesar dos programas de 

diversidade etária serem informais nas organizações entrevistadas ela é percebida 

positivamente pelos gestores. 
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Quadro 4 – Política de Diversidade Etária 

 

 

 

 

 

 
Fonte: A autora. 

 

4.2.1 Diversidade de Perfis 
 

Algumas das empresas, em que os entrevistados trabalham, valorizam a 

diversidade de perfis, sem terem questões na contratação de profissionais 50+. Essas 

organizações, segundo seus gestores, contratam profissionais específicos para 

algumas vagas, sem olhar para a idade no processo de seleção, pois o que importa é 

o perfil. 

 
[…] falando de campo, que são as operações técnicas, onde tem o técnico 
da empresa que instala fibra, que faz o reparo de fibra, esse público é muito 
variado, porque tem gente que tem muito tempo de empresa, então você vê 
senhores, né, com 60, 60 e poucos anos atuando nesse segmento, porque é 
gente que trabalha na Empresa, ou nesse mercado de Telecom há muito 
tempo, gosta de fazer isso, se sente à vontade e conhece muito. Então, a 
gente não tem um público muito segmentado, porque a gente aceita a 
contratação independente da faixa etária (E1). 
 
[…] a gente não tem nenhuma política específica e também não tem nenhuma 
restrição. A gente olha, muito, mesmo o perfil da pessoa, tanto que assim, as 
pessoas… e aí, vai às vezes, muito do momento, às vezes, a gente tá 
precisando de um projeto que exige o perfil de um consultor que é mais júnior, 
mesmo, que tenha atividades mais simples, então a gente contrata um recém-
formado, ou aloca dentro do nosso time, se a gente já tem esse perfil, a gente 
aloca um recém-formado (E5). 
 
O que a gente tem… e isso, eu percebo, mas de maneira empírica, não 
científica, a gente não tem essa preocupação com a idade no processo 
seletivo. Então, embora eu não tenha um programa, eu faço admissão de 
profissionais técnicos de 55 anos, 56 anos, tá? (...) Pelo contrário, inclusive, 
eles são profissionais que são trazidos justamente porque já têm um grau de 
desenvolvimento e amadurecimento profissional muito alto, né? (E8). 

 

4.2.2 Atração, retenção e desenvolvimento 
 

Política de Diversidade 

Etária 

 

- Diversidade de Perfis 

- Atração, Retenção e 

Desenvolvimento 

- Valor Pessoal 
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Essa é uma característica abordada por algumas organizações, que têm a 

manutenção interna do conhecimento como um valor. 

 
A gente tem uma história, Renata, de pessoas que trabalham muitos anos na 
empresa. Então, a gente tem pessoas que começaram estagiárias e que 
ficaram 20 anos na empresa, mas assim, a gente não tem nenhuma política 
específica e, também, não tem nenhuma restrição. A gente olha, muito, 
mesmo o perfil da pessoa [...] (E4). 

 

E9 relata: “É curioso na empresa, que nós temos um gap de idade. Eu tenho 

uma turma bem mais novinha, bem novinha, mesmo, recém-formada e a turma mais 

madura (...)”. 

 

4.2.3 Valor Pessoal 
 

Uma entrevistada trouxe a questão de ter, como seu valor pessoal como 

gestora, a importância de se ter profissionais maduros na equipe. Relatou que aprova 

todas as inciativas que colocam luz sobre determinado pilar de diversidade, mas que 

não vê isso acontecer com a questão da diversidade etária. 

 
[…] mas a gente tá olhando para negros, será que não tem outras 
oportunidades, vamos por outros caminhos, se um dos meus concorrentes tá 
olhando para negros, que ótimo! Vamos olhar para uma idade mais sênior? 
Eu tenho provocado um pouco ali o meu time, a minha diretora com um pouco 
disso, porque eu sou superfã e acho que falta um pouco. A gente tá 
começando a falar de mentoria, e eu venho provocando não só para fazer 
mentoria, mas para fazer mentoria reversa. Então, é muito legal o pessoal 
sênior mentorando a galera que é um pouco mais jovem, mas o pessoal 
jovem tem muita coisa também para ensinar para as pessoas mais seniores, 
né? Então, como que casa todas essas gerações, para tirar o melhor para 
companhia e tudo mais (E10). 

 

Ao se falar de políticas de diversidade etária, os entrevistados trouxeram que 

este tema nem sempre está tão bem estruturado, quanto os outros pilares da 

diversidade, e que este é um valor da empresa, ou ainda, pessoal.  

 

4.3 Categoria “Desenvolvimento do Profissional Maduro” 
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Quadro 5 – Desenvolvimento do Profissional Maduro 

Desenvolvimento do 

Profissional Maduro 

Formação Igual para 

todos 

- Participação Positiva 

dos Profissionais 

Maduros 

- Resistentes à Mudança 

- Comportamental 

Positivo 

Não Tem   
Fonte: A autora. 

 

O desenvolvimento do profissional é uma característica bastante citada pelos 

gestores como algo padrão para todos, ou seja, a oferta de formação é sem distinção 

de idade, como demonstrado no quadro 5, acima. Outro aspecto bastante abordado 

nessa categoria pelos gestores foi o engajamento dos profissionais maduros nos 

cursos ofertados pelas organizações, como relata E3: “[...] e não tem, o que a gente 

vai fazer também, eles estão lá criando uma política para trainees e tudo mais, mas 

não foi pensado nada para as pessoas maduras”. Ou ainda, como abordado nas falas 

de E4: “[...] o plano de desenvolvimento, ele é focado no que a gente precisa do grupo 

como um todo, não tem diferenciação em relação à idade”; e de E5: “E esses cursos 

são abertos para todo o público, indiferente de idade, de fase na carreira, né? Não 

tem uma coisa específica”.  

 

4.3.1 Participação positiva dos profissionais maduros 
 

Nessa subcategoria, os entrevistados trouxeram sua percepção, como 

gestores frente à participação dos profissionais maduros nos cursos e programas de 

aperfeiçoamento, ofertados dentro das empresas. Eles percebem o quanto é positiva 

a participação desses profissionais como exemplo para todos. 

 
[…] esses cursos são abertos para todos, então, todas as pessoas são 
estimuladas, os executivos mais seniores dão muito exemplo participando 
desses cursos, mostrando que vale a pena e que é recomendado para 
qualquer pessoa, tá? (E5). 

 

4.3.2 Resistentes às mudanças 
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Alguns gestores trouxeram, nesse momento, uma percepção negativa sobre as 

dificuldades enfrentadas pelos profissionais maduros, em sua participação em cursos, 

e no trabalho do dia a dia. 

 
[…] resistentes à mudança, principalmente de… é a frase que eu mais ouço: 
“Sempre foi assim”, então, mas não é mais. A gente recebe sistemas novos, 
plataformas novas e tudo mais, então, eles são mais resistentes… eu, com 
46 anos, tenho dificuldade em um monte de coisas, já. [...] Assim, eu assumo 
essa minha dificuldade e vou atrás (E3). 

 

4.3.3 Comportamental positivo 
 

Ao falarem sobre os aspectos positivos da participação do profissional maduro 

nos cursos, alguns gestores trouxeram o lado comportamental. Como bem exemplifica 

a fala de E1: “[...] tem uma questão comportamental aí, que acaba impulsionando a 

qualidade do atendimento, por conta dessa paciência, dessa empatia, dessa 

gentileza, que o mais jovem, muitas vezes, não tem”.  

Nessa categoria de desenvolvimento, um entrevistado trouxe a importância de 

se ter cursos diferenciados para os profissionais maduros, por estes terem outras 

demandas e outro ritmo de aprendizagem em conteúdos, que não tinham o hábito de 

usar, como a tecnologia, por exemplo. 

 
E mudou muito também, você pega um computador, sei lá, que o meu pai 
pegava lá atrás, aquele branco, grande… pega um notebook, ele não sabe 
nem onde ligar, dependendo da empresa que dá Macbook, então, piorou. 
Então, eu acho que a gente precisa dar as ferramentas que incluam essas 
pessoas, às vezes, o meu pai fala: “Me ajuda aqui, não sei como faz alguma 
coisa com o wi-fi”, são umas coisas tão simples para mim, mas que para ele, 
por muito tempo, não vivenciou isso. Eu acho que a gente precisa estar 
preparado para capacitar e deixar todo mundo na mesma página, para não 
se sentir excluído de alguma forma (E10). 

 

Observando os relatos dos entrevistados sobre o desenvolvimento dos 

profissionais maduros, pode-se perceber que a visão é positiva sobre essa questão, 

sendo que, normalmente, a oferta de cursos é padrão para todos profissionais. A 

percepção de uma das gestoras, sobre alguns cursos serem diferentes para o público 

50+, é pertinente por estes, nem sempre, terem as mesmas demandas dos 

profissionais mais jovens. 
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4.4 Categoria “Gestão de Conhecimento” 
 

Quadro 6 – Gestão de Conhecimento Profissional Maduro 

Gestão de Conhecimento Profissional 

Maduro 

- Mentoring Reverso 

- Formações Informais 

- Coaching 

- Mentoria 
Fonte: A autora. 

 

Nessa categoria, como mostrado no quadro 6, acima, os entrevistados 

trouxeram a questão da manutenção do conhecimento interno na empresa e, para 

que isso ocorra sem prejuízo, se faz necessária uma gestão do conhecimento do 

profissional maduro. 

 
De um público que está envelhecendo, o conhecimento que precisava ser 
mantido dentro da empresa. Mas, ao mesmo tempo o perfil vai mudando, né? 
Acho que tem uma questão bem forte que a questão do conhecimento, da 
expertise, da inteligência emocional, não, mas, ao mesmo tempo, este mundo 
tão dinâmico é difícil, né? (...) que eu te falei, o conhecimento técnico, ele era 
muito importante, então tinha, tinha uma valorização das pessoas, com mais 
conhecimento que acumularam (E2). 

 

4.4.1 Mentoring 
 

O mentoring é visto como uma boa solução de gestão de conhecimento dos 

profissionais maduros, de forma a não se perder o potencial desses profissionais, 

como se pode perceber através das falas de E3: “[...] então poxa, uma pessoa que 

tem uma super experiência, e ele quer passar esse conhecimento [...]”, de E5: “Tem 

um programa de mentoring, acontece muito de você ter parcerias entre pessoas 

jovens talentos, pessoas que estão desenvolvendo potenciais e os executivos 

seniores para fazer mentoring”, e de E7: “[...] tem pessoas mais maduras que estão 

mentorando outras, mas não pela sua idade, e sim, pelo seu conhecimento, pela sua 

relevância dentro da empresa”. 

 
[...] estamos mapeando quem são os mentorados e quem serão os 

mentores, vai ter uma capacitação também para mostrar… tem muita 
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gente que é escolhido para ser mentor, mas que nunca foi mentor na vida, 

então, como que são as sessões, tem que ter uma cartilha de como são 

as conversas, vai ter uma capacitação bem rapidinha e também online, 

para começar a fazer mesmo e no final, medir para entender qual que foi 

a efetividade e , transbordar para a companhia e para as outras vice-

presidências também (E10). 

 

4.4.2 Coaching 
 

O processo de coaching é citado com frequência, por ser uma boa forma de se 

aproveitar o conhecimento do profissional maduro dentro da organização, como relata 

E4: “[...] um programa de coaching, então, a gente tinha pessoas com formação em 

coaching, que aí, elas fizeram coaching com o grupo de pessoas mais júnior, que aí, 

envolvia tanto consultor, quanto analista”. 

 

4.4.3 Formações informais 
 

As formações informais são aquelas descritas, pelos entrevistados, como uma 

troca de conhecimentos, que ocorre de forma natural. O profissional maduro não 

formaliza esse conhecimento em um curso e, sim, ajuda seus pares no dia a dia.  

 
[…] informalmente, assim, existe, porque as pessoas são do mesmo 
departamento: “Como faz isso?”, aí vai o outro e ensina, isso existe. Tem até 
assim, uma pessoa da controladoria, que a gente brinca, que é o rei do Excel 
e ele sempre se dispõe: “Eu posso dar cursos para vocês”, sabe? Então, tem 
muito essa ajuda […] (E3). 

 

E9 afirma em sua fala: “Não, e não temos essa prática, assim, explícita como 

uma política, como cultura da empresa, é algo que acontece no dia a dia para todo 

mundo [...]”. 

 Nessa seção, constatou-se o quanto a gestão do conhecimento é valorizada 

pelos entrevistados. Mesmo que não se tenha um programa estruturado, a troca de 

conhecimentos entre profissionais jovens e maduros acontece de forma natural. 

 

4.5 Categoria “Plano de Carreira” 
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Quadro 7 – Planos de Carreira 

 
Planos de Carreira Diferenciados 
 

 
- Não Possui 
 

 Fonte: A autora. 

 

Nessa categoria, pretendeu-se mapear as possibilidades de desenvolvimento 

de carreira dos profissionais maduros, como mostra o quadro 7, acima. Verificou-se 

que 100% das organizações dos entrevistados não possui plano de carreira 

diferenciado para o profissional maduro.  

 

4.6 Categoria “Integração Intergeracional” 
 

Quadro 8 – Integração Intergeracional 

Categoria Subcategoria 

Integração Intergeracional 

 Natural na Equipe 

Integração Pontual 

Distanciamento do 

Profissional Sênior 

Respeito a Experiência 

Respeito às Diferenças 

 Não tem 
 Fonte: A autora 

 

A integração Intergeracional, segundo os gestores, acontece de diversas 

formas de acordo com a composição dos times de trabalho, como demonstrado no 

quadro 8, acima. Pode-se perceber pelas respostas dadas nessa categoria, que 

quanto maior diversidade etária, a integração ocorrerá de forma mais natural e fluída. 

 

4.6.1 Integração Natural  
 

A integração natural entre o profissional maduro e o mais jovem é algo que 

acontece, organicamente, nas equipes, que são compostas por indivíduos de 

diferentes gerações. 
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Então, no dia a dia, a integração meio que acontece de uma forma natural, 
onde as pessoas vão se ajudando com esse preconceito, mas a gente 
trabalha constantemente essa conscientização da liderança, porque não 
adianta eu estar lá ajudando o meu coleguinha, e o meu líder, que é a minha 
referência ter um posicionamento diferente daquele ou diminuir uma pessoa 
que tem um ritmo mais lento ou mais dificuldades, enfim… então, a gente 
trata muito o tema na linha da conscientização da diversidade como um todo, 
tá? (E1). 

 

E4 declara: “A gente nem percebe a diferença de idade, acho que é todo mundo 

muito integrado, assim, a gente até esquece a idade das pessoas, sabe?”. E E9 

afirma: “Não num programa específico, porque é natural. Eles estão misturados nas 

equipes”.  

 

4.6.2 Integração pontual 
 

Nesse caso, a integração pontual revela que a empresa precisou fazer um 

trabalho específico para resolver um eventual problema, em determinada área. 

 
[…] a minha equipe fez recentemente, a gente tem trabalhado como business 
partner, né, de algumas áreas específicas que têm uma necessidade maior 
de promover essas dinâmicas e a gente atua, exatamente, naquela área para 
atuar em determinado problema (E7). 

 

4.6.3 Distanciamento do profissional sênior 
 

Em alguns casos, a maturidade do profissional está diretamente relacionada ao 

seu cargo. Em certas empresas, há um distanciamento hierárquico entre os indivíduos 

mais sêniores e os mais jovens, de uma mesma equipe, como percebe-se na fala de 

E10: “É uma empresa que é um pouco hierárquica, a gente tem […] agora que tá 

online, também, antigamente, a gente marcava reunião com 100 pessoas, agora, você 

tem 60 pessoas. Então, o tomador de decisão ainda tá muito preso na liderança”.   

 

4.6.4 Respeito à experiência 
 

Nessa subcategoria, algumas respostas mostram as características positivas 

ligadas à experiência de vida e profissional do individuo maduro, que agregam aos 

times, dentro das organizações, como relatado por E6: “É uma coisa assim, a 
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hierarquia pela experiência, pela idade [...] é algo muito, muito respeitado. Já é meio 

que cultural, isso, lá dentro”. 

 

4.6.5 Não tem  
 

São as organizações que não possuem programas de integração 

Intergeracional em suas equipes, por motivos internos, como exposto por E8: “Nós 

somos um time pequeno, tá, [...] os times, as gerências têm 4, 5, 6 pessoas, não são 

equipes enormes. Então, você acaba não tendo a necessidade de criar ferramentas 

que gerem aquele momento, é tudo muito compactadinho”.  

 Ao contarem sobre os programas de integração Intergeracional, os gestores 

relataram que, normalmente, ela acontece de forma natural e, que os programas são 

em casos pontuais para ajudar em algum ponto específico. 

As próximas categorias levam em consideração a Visão Pessoal do Gestor 

Entrevistado. 

 

4.7 Categoria “Troca das diferentes gerações” 
 

Quadro 9 – Trocas das diferentes Gerações 

Trocas das diferentes 

Gerações 

- Trocas Positivas 

- Profissional Maduro Resiliente 

- Profissional Jovem Ansioso 

- Diversidade na Equipe 

- Novas Perspectivas 

- Equilíbrio 

- Conhecimento acumulado 

- Ótimos Resultados 
 Fonte: A autora. 

 

Nessa categoria, os entrevistados trouxeram o que percebem ser relevante nas 

trocas Intergeracionais, como mostrado no quadro 9, acima. Em sua maioria, foram 

levantados aspectos positivos sobre essas trocas. 
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4.7.1 Trocas positivas 
 

A troca entre as diferentes gerações foi relatada pelos entrevistados de forma 

positiva, como bem exemplificado nas falas de E2: “Do meu ponto de vista, é uma 

riqueza muito grande: a troca”, e de E3: “Eu acho que essa troca é essencial”.  

 
[…] é um ganho mútuo, né? [...] As pessoas… os jovens podem aprender 
comigo ou com qualquer pessoa mais velha, em termos de faixa etária, por 
conta de toda experiência 
 pregressa que eu já tive, tudo que eu tentei, que eu testei, que eu errei, que 
eu acertei, né? E por outro lado, os mais velhos podem aprender com os mais 
novos a questão da velocidade, a questão de tomada de decisão em cima do 
que tá aqui [...] (E1). 

 

4.7.2 Resiliência do Profissional maduro 
 
Uma das características positivas trazidas foi a resiliência dos profissionais maduros, 

pois é algo que muitas vezes se adquire com o tempo de vida e é valorizada em 

diversas situações, como podemos perceber na fala de E4: “[...] os mais velhos têm 

toda essa bagagem e aí, eu acho que eles ajudam, principalmente, na questão de 

maturidade, de resiliência, de controlar a ansiedade, de conseguir lidar com públicos 

mais seniores, com mais tranquilidade. E também na de E7: “[…] que quilômetro de 

vida rodado dá uma vantagem e uma tranquilidade que, muitas vezes, é importante 

para o negócio, né?”.  

 

4.7.3 Ansiedade do Profissional jovem 
 

Ao se falar de troca entre gerações, os gestores entrevistados trouxeram a 

questão dos profissionais jovens serem ansiosos e imediatistas com suas carreiras, 

como relata E7: “Você ter aquele ímpeto, aquele entusiasmo, aquela vontade de que 

muitas vezes, é muito mais comum em profissionais em início de carreira”.  

 
Eu terminei a faculdade hoje, como eu não vou ser gerente amanhã? Como 
assim? Então, é claro que eles trazem inovação e isso e maravilhoso, então 
a gente precisa aprender com os mais novos, mas os mais jovens precisam 
ter essa visão, que só os mais velhos podem trazer, né, sobre mercado de 
trabalho (E9). 
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A percepção dos gestores sobre os profissionais das gerações mais novas 

inclui, ainda, a inovação e a vontade de fazer, que também, pode ser boa para os 

profissionais mais velhos que trabalham na mesma equipe.  

 

4.7.4 Diversidade na Equipe 
 

A retenção do profissional maduro na empresa faz com que as equipes tenham 

uma diversidade de pensamento e de qualidades, como declara E5: “[...] acho que o 

profissional mais maduro, ele confere uma diversidade para a equipe [...]”, e também, 

E6: “[…] eu acho que essa possibilidade da transição traz muito espaço para, de fato, 

diversidade, para que a gente perceba que somos diferentes e cada um tem as suas 

qualidades para aportar”.  

 

4.7.5 Equilíbrio 
 

Ao se falar de diversidade geracional, o equilíbrio entre as competências, os 

pensamentos, e os comportamentos foi trazido como um aspecto positivo e relevante 

nas trocas. 

 
Então, eu sempre acreditei que o equilíbrio é que vai trazer uma boa 
convivência, ali, geracional, nem só jovens, nem só idosos, você precisa ter 
um grupo que vá se ajudar, porque o jovem estimula aquele cara mais antigo 
e o antigo traz um aprendizado para aquele jovem (E8). 

 
Eu, particularmente, sou mais da turma mais velha, né, de achar que a gente 
tem que ter paciência, fazer as coisas com calma, construir a carreira, ter 
propósito, não é só um cargo, um valor a mais na conta para amanhã e no 
geral, a convivência entre essas gerações tão diferentes traz um equilíbrio 
bacana (E9). 

 

4.7.6 Acúmulo de conhecimento 
 

O conhecimento acumulado pelos profissionais mais velhos é um aspecto 

importante e muito associado aos fatores positivos do envelhecimento, ainda mais, ao 

se falar em trocas entre as gerações. Sua experiência é algo valoroso e que precisa 

ser passada aos outros profissionais da equipe, conforme afirma E5: “[...] também, ele 

traz experiência, ele traz a vivência, e é sempre importante você contar com esse 
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balanceamento na equipe, para poder contar com essa perspectiva, para apresentar 

na formação das decisões”. 

 
[...] mas essa troca de vô: “No meu tempo era assim”, é um pouco isso, 
porque eles trazem essa experiência do passado, esse conhecimento de que 
sim, é útil pra gente. Hoje em dia, computador domina tudo, mas a gente 
precisa saber como era e isso agrega, com certeza (E3). 

 
A primeira é da forma técnica, né, muitas vezes, ele vem com conhecimento 
já acumulado, ele ajuda no treinamento. E a outra forma é no 
desenvolvimento comportamental, sim. Ele vira um bom ponto de referência 
para pequenos dilemas, para dúvidas, como eu posso, como eu não posso, 
o que eu devo, o que eu não devo, né? (E8). 

 

4.7.7 Resultados muito positivos 
 

Os entrevistados informaram que times com diferentes gerações de 

profissionais são bastante potentes, por terem visões e características diversas, 

gerando assim, resultados muito positivos para a organização. 

 
Então, eu acho que essa troca, para mim, é o mais rico de tudo e se todo 
mundo tiver disposto a ouvir, eu acho que é assim que a gente tem resultados 
cada vez mais incríveis. As pessoas trabalham sabendo de contexto, 
entendendo um pouco o mundo do outro, têm um pouco de empatia. Acho 
que tudo isso é muito bom para a relação e que, naturalmente, impacta no 
negócio e nos resultados (E10). 

 

Nessa seção, fica perceptível como os gestores percebem, positivamente, as 

trocas entre as diferentes gerações em uma equipe. Essa percepção é importante, 

pois os entrevistados são gestores de Recursos Humanos e de Pessoas dentro de 

suas organizações e, tendo um olhar positivo, a tendência é estimular equipes 

intergeracionais dentro de suas organizações, tanto na seleção, quanto no 

desenvolvimento desses profissionais. 

 

4.8 Categoria “Impactos no mercado de trabalho” 
 

Quadro 10 – Impactos no Mercado de Trabalho 

Impactos no Mercado de 

Trabalho 

- Preparo Maior das Empresas Tradicionais 

- Empresas Novas Não Pensam 

- Valorização do Profissional do Maduro 
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- Reconhecimento do Profissional Maduro 

- Ergonomia 

- Plano de Carreira 

- Demanda do Profissional Maduro 

- Mercado Limitado 

- Substituição do Profissional Maduro 

- Mudança de Políticas Internas 

- Benefícios Flex 

- Políticas Públicas 

- Preconceito Etário 
 Fonte: A autora. 

 

Quando se indagou os gestores sobre quais impactos o envelhecimento causa 

no mercado de trabalho, eles trouxeram a percepção pessoal sobre o cenário que está 

mudando. Foram muitas as constatações feitas nas entrevistas, destacam-se o quanto 

os profissionais maduros precisam ser reconhecidos e, também, o preconceito etário 

precisa ser debatido e combatido dentro das organizações. 

 

4.8.1 Preparo maior das empresas tradicionais 
 

As empresas tradicionais estariam mais preparadas para os impactos do 

envelhecimento dos profissionais, segundo os entrevistados, por terem, como cultura, 

longas carreiras de seus profissionais, como relatado por E7: “Eu acredito que grande 

parte das empresas, principalmente, as grandes empresas já tenham despertado para 

diversidade, entendido o valor da diversidade e com isso, começado a se preparar 

para a diversidade de uma maneira mais ampla”. 
 

Eu acho que empresas, talvez um pouquinho mais tradicionais e que venham 
de trajetórias, tipo uma GM, por exemplo, sabe, que as pessoas tinham 
carreiras longas, ficavam 30 anos, entravam e se aposentavam. Estão um 
pouco mais preparadas, até com programas de aposentadorias e tudo mais 
(E10). 

 

4.8.2 Pouca preocupação das empresas pequenas 
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As empresas menores possuem menos estrutura para sustentar um ambiente 

de diversidade etária, como afirma E7: “[...] mas as empresas muito pequenas tratam 

esse público até com um certo preconceito, porque isso vai onerar o meu sinistro do 

plano de saúde, isso vai onerar outras coisas que essas empresas não estão 

preparadas”.  

 

4.8.3 Valorização do profissional maduro 
 

Nessa subcategoria, os entrevistados falaram tanto da valorização do 

profissional enquanto ativo na empresa, como também, da importância da 

organização preparar esse profissional para a aposentadoria. Esse valor sobre o 

profissional mais velho fica evidente nas seguintes colocações: 

 
Geralmente, a empresa ajuda muito as pessoas… quando começa a chegar 
próximo do momento de aposentadoria, ela ajuda também com… um one on 
one, específico, conversas individuais, a fase de transição da pessoa, quando 
tá chegando o momento, para apoiar a fase de transição, especialmente, com 
recursos Humanos, né, e também tem uma política de valorização e 
reconhecimento da pessoa quando ela chega nessa etapa (E5). 
 
E essa saída, eu vejo empresas com programas de preparação para 
aposentadoria, para cuidar desses profissionais, para quando eles saiam da 
empresa, depois de tantos anos de dedicação, eles tenham um apoio, que 
eles consigam, enquanto estão na empresa, pensar a respeito desse próximo 
passo, que seja cuidado (E6).  

 

4.8.4 Plano de carreira 
 

Plano de carreira é tido como relevante para os entrevistados entre os aspectos 

que as empresas precisam se preocupar por conta do envelhecimento dos 

profissionais. Constatou-se, pelas entrevistas e análise de dados, que, atualmente, as 

organizações não possuem plano de carreira diferenciado para os profissionais 

maduros e, por isso, muitas vezes, perdem o conhecimento destes, como relatado: 

 
Eu fiz um processo de coaching esse ano, onde o coach foi por 30 anos, 
diretor de um grande banco e ele saiu com 60 anos porque 60 anos, todo 
mundo tinha que sair quando atingia essa idade, o que de novo, na minha 
opinião, é ridículo, porque 60 anos morreu, vai para o caixão, então, você não 
pode mais contribuir, né? Aí, ele abriu uma consultoria, se especializou em 
coaching e tudo mais, abriu uma consultoria e ele vem fazendo processos de 
coaching, ou dando consultoria e tudo mais. Por que não pode ter um cargo 
desse dentro das empresas? Como se aquele cara fosse um grande mentor, 
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ali, você não quer falar com o seu chefe, se sente bem, tem intimidade, tal, 
procura esse cara aí, que ele é neutro e ele te dá uma mentoria, ele te orienta, 
tem uma atuação consultiva. Então, eu vejo que seria uma grande 
oportunidade nesse sentido, também, né? (E1). 

 

 A importância de se ter um plano de carreira para o profissional mais velho, 

segundo os entrevistados, é o fato de ajudar este profissional maduro a se localizar 

em seu trabalho, e também, para onde ele pode ir, conforme for se desenvolvendo 

profissionalmente. Esse aspecto acaba sendo um estímulo para os profissionais 

participarem de programas de desenvolvimento e de treinamento. 

 
“É importante”, sabe, eu tinha que convencê-los que era importante participar 
desse curso, dessa atualização, então eu sinto eles mais: “Pra quê? Se eu já 
tô no fim da carreira?”, eu sinto um pouco isso. Talvez, eles também se sintam 
assim, porque não têm um plano de carreira, a editora não mostra para eles 
que não é o fim da carreira deles (E3). 
 
Mas assim, plano de carreira a partir de uma certa idade, a partir de uma certa 
senioridade já é mais difícil, porque a gente não tem tantos cargos de 
gerência, assim. Então, a partir de uma senioridade é difícil, talvez a gente 
precise, mesmo, começar a pensar no pessoal mais sênior em relação à 
idade e quais são os planos para essas pessoas no futuro e o que elas 
esperam da gente, também (E9). 

 

4.8.5 Demanda do profissional maduro 
 

Nessa subcategoria, os entrevistados trouxeram a preocupação de que as 

empresas precisam escutar seus profissionais mais velhos, 50+, para saberem qual é 

a real demanda dessa parcela de seus funcionários, pensando em como recolocá-los 

dentro da própria empresa. 

 
Eu não tô habituada a receber essas demandas: tem que mentorar tal coisa 
para mim, eu realmente… a gente não tem essa experiência ainda. Aquele 
rapaz que eu tenho no campo, que ele é técnico de campo, então… é a nossa 
base. A gente tem os técnicos depois, que é o pessoal do escritório e 
gerentes e a diretoria. Então, técnicos são a nossa base, mesmo. Estão no 
campo, no dia a dia com a turma. E ele já tem seus 60 e pouquinhos anos, 
então, ele não é nenhum menino. Então assim, ele não me traz nenhuma 
preocupação, nenhuma demanda, mas eu preciso estar preparada para 
receber a demanda dele. [...] Mas em algum momento, talvez, essa demanda 
mude, e ele me chame e fale: “Não tô dando conta”, e a gente precisa estar 
preparado para isso. E o que eu vou fazer para desenvolver essa pessoa que 
tá 20, 30 anos numa carreira de trabalho de campo? (E9). 
 

4.8.6 Mercado limitado 
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Alguns entrevistados colocaram, na questão dos impactos, a preocupação de 

se ter um mercado de trabalho muito limitado, que precisa absorver os profissionais 

jovens, além de tentar manter os profissionais maduros. Acreditam que se não houver 

alguma mudança de posicionamento do mercado de trabalho, a equação não fechará. 

 
O mercado tem que absorver essa força de trabalho. E o mercado é limitado. 
O número de vagas não vai aumentar e a nossa pirâmide demográfica no 
Brasil, embora, esteja envelhecendo, a base é de jovens. E o mercado tem 
que absorver. Então, é um dilema grande, né, porque como é que você 
prorroga o tempo do trabalho, até por questões de regras previdenciárias e 
tal, e eu sou essa ponta da linha, falo: “Poxa, eu tenho 47, eu preciso trabalhar 
até 65”, mas ao mesmo tempo, eu tenho filhos que precisam entrar no 
mercado de trabalho. Então, se todo mundo trabalhar até 65, eles não vão 
entrar (E8).  

 

4.8.7 Substituição do profissional maduro 
 

Os entrevistados trouxeram, como uma das questões dos impactos negativos 

do envelhecimento populacional, o fato das empresas estarem pensando 

prioritariamente em substituir os funcionários maduros e mais custosos por 

profissionais jovens, com currículos que se destacam, e menos remunerados, como 

podemos perceber na fala de E10: “[…] de como que essas pessoas são 

desvalorizadas em algum momento, como as experiências… querendo sempre gente 

mais jovem, com currículos internacionais, então, acho que isso traz boas reflexões, 

eu gostei bastante”. 

 

[...] poderem ser substituídas, porque vamos pensar que uma pessoa que 
tem 50+ e tá muitos anos nessa empresa, tem um salário mais alto, que as 
empresas não querem ter tão alto, ainda mais no momento de economia que 
a gente tá. Uma substituição delas talvez seja algo que esteja sendo discutido 
mais do que o ingresso delas (E6). 

 

4.8.8 Mudança de políticas internas 
 

A questão das políticas internas precisarem ser revistas é algo que os 

entrevistados trouxeram com muita força, pois sem elas não há como reter o 

profissional maduro na organização e nem abrir novas vagas para os mais jovens. 
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Não só de conforto, né, você tá falando? Uma coisa que eu acho que eles 
precisariam seriam de cursos, mesmo, de atualizações, eu acho que falta 
isso. A editora é bem falha nisso, também agora que começou o RH, que a 
gente… tem a política de cursos (E3). 
 
A nossa empresa não percebe essa preocupação da população 
envelhecendo, ou se percebe, a gente não… são discussões assim, pontuais, 
sem incluir isso dentro da nossa estratégia. E as obras, onde eu acho que 
esse assunto é mais debatido, ele fala do ponto de vista, assim: puxa, tem 
algumas funções que a gente tem cada vez menos pessoas formadas no 
mercado e os melhores estão se aposentando. Que é o tal do público do 
mestre e encarregado. Então, por isso, até que nas obras, a gente começa a 
ter um pouco mais… é onde percebe-se essa necessidade, onde o assunto 
é discutido. E é onde se tem as pessoas, também, com essa… com mais 
idade, com mais de 50 (A6). 

 

4.8.9 Benefícios Flex  
 

Os benefícios, segundo alguns entrevistados, deveriam ser de acordo com a 

demanda de cada faixa etária de profissionais, pois dessa forma, eles se tornam 

vantajosos para o profissional e para a empresa.  

 
[…] isso impacta na questão de benefícios, que às vezes, você tem um 
pacote de benefícios flex, que os jovens possam escolher um caminho, o 
mais velho possa escolher outro, acho que nem relacionado à idade, 
mesmo, acho que o que faz mais sentido para cada pessoa, mesmo (E4). 
 

4.8.10 Políticas públicas 
 

Os entrevistados trouxeram, à tona, a preocupação com a sustentabilidade de 

suas organizações com um mercado de trabalho limitado, e com políticas públicas, 

que não ajudam na manutenção do profissional 50+. Acreditam que se fazem 

necessárias mudanças nas políticas públicas, para que as organizações consigam 

absorver e reter os profissionais maduros. 

 
[…] mas eu acho que isso vai além do ambiente das empresas, isso vai de 
política pública, mesmo, de como que  a gente favorece a continuidade 
desses profissionais do mercado de trabalho sabendo de todas as 
dificuldades financeiras que haverá, principalmente, para pequenos 
empreendedores (E7). 
 

[…] a gente devia imaginar outras formas de contrato, contrato de meio-
período, o cara que vai ficando mais próximo do fim da sua carreira, poderia 
trabalhar menos dias, contratualmente, ele poderia ter dois dias na semana, 
CLT, contando para a previdência, tudo bonito, mas ele cria espaço para 
alguém que vai chegando, né? Só que a nossa legislação, a nossa 
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mentalidade corporativa, ela não favorece, ele vira um consultor, paga o 
carnê leão, é expurgado do mundo corporativo. É isso que acontece, então 
eu me preocupo mais assim, como cidadã e como mãe, porque não adianta 
garantir o espaço dos mais velhos, você tem que criar a entrada dos mais 
novos, sim (E8).  

 

4.8.11 Preconceito etário 
 

O etarismo aparece como um impacto negativo no mercado de trabalho, ou 

seja, o preconceito dificulta, ainda mais, a contratação e a retenção dos profissionais 

maduros nas organizações. 

 
[…] então assim, existe esse preconceito, mesmo que a pessoa afirme que 
ela fez um planejamento financeiro para fazer uma transição de carreira, tudo, 
existe muito receio. E tem aquele negócio também assim: ‘poxa, mas o meu 
estagiário é mais velho do que eu?”, então tem bastante essa questão, ainda, 
que a gente vê, de resistência [...] Então, eu acho que tem essa questão 
também, da pessoa de ser flexível e de se reinventar, porque eu ouvia muito 
isso no começo: “Porque essa pessoa não tem a flexibilidade para lidar com 
isso, a gente já teve pessoas aqui mais velhas e ela não é aberta a aprender”, 
então, eles traziam muito isso, da questão da idade acarretar nesses pontos 
(E4). 

 

4.9 Categoria “Adaptações Relevantes” 
 

Quadro 11 – Adaptações Relevantes 

Adaptações Relevantes 

- Valorização do profissional maduro 

- Formação 

- Ergonomias 

- Mudanças de políticas internas 

- Investimento em saúde 

- Ausência de Preocupação 

- Diversidade gera bons resultados 

- Plano de Carreira 

- Preparação para Envelhecer 
 Fonte: A autora. 

 

Nessa categoria, levantou-se com os entrevistados algumas adaptações nas 

organizações que, na visão pessoal deles, são importantes de serem planejadas e 

executadas, conforme o quadro 11, acima.  
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4.9.1 Valorização do profissional maduro 
 

Nessa subcategoria, colocou-se a necessidade de se tornar visível e dando a 

devida importância às gerações mais velhas, pois se discute, apenas, em como lidar 

com as gerações mais novas. 

 
Assim como a gente fica estudando tanto as gerações mais novas, eu acho 
que tem que ter um estudo e uma abordagem que aproxime e que não 
segregue. Então, que dentro das empresas, os dois lados se compreendam, 
tanto os 50+ com o restante do público e vice-versa. Então, eu acho que 
práticas que ajudem esse diálogo acontecer. Por exemplo, um programa de 
mentoria inversa, do mais velho com o mais novo, onde eles possam trocar 
pontos de vistas e abordagens sobre uma determinada situação e aí, você vê 
como cada um reage, como que cada um pensa, as perspectivas que cada 
um enxerga, porque cada um tem a sua experiência, então, programas de 
mentoria desse jeito (A6). 
 

4.9.2 Formação 
 

Os gestores percebem a relevância em se ofertar cursos aos profissionais 

maduros, e também, a importância deles serem adaptados tanto para suas 

necessidades, como para sua forma de aprender, como indaga E3: “Uma coisa que 

eu acho que eles precisariam seriam de cursos, mesmo, de atualizações, eu acho que 

falta isso”. 

 
Eu acho que precisa ter essas adaptações em relação à treinamentos, à 
forma como a pessoa aprende também, que tem que ser diferente. Não vejo 
ninguém se preparando para isso, não. Acho que todo mundo… é o que eu 
vejo na minha profissão, todo mundo assim: “…diversidade”, vamos para 
seleção, depois a gente pensa (E4). 

 

Eu acho que algumas adaptações vão ser importantes, porque por exemplo, 
[...] precisa de computador, tem que fazer uma série de coisas. E mudou 
muito também, [...] pega um notebook, ele não sabe nem onde ligar, 
dependendo da empresa que dá Macbook, então, piorou. Então, eu acho que 
a gente precisa dar as ferramentas que incluam essas pessoas [...]. Eu acho 
que a gente precisa estar preparado para capacitar e deixar todo mundo na 
mesma página, para não se sentir excluído de alguma forma (E10). 
 

4.9.3 Ergonomia 
 

A ergonomia do ambiente de trabalho é algo que, para os gestores, deve ser 

pensado sempre, mesmo quando a questão é fácil de se planejar e de se executar. 



 

 
 

61 

Relatam, ainda, que com um investimento em ergonomia, todos os colaboradores 

ganham e, com isso, conseguem manter uma vida profissional saudável. 

 
Ergonomia, nós cuidamos desde que eu entrei, aquela que se elogia [...] 
ginástica laboral, então a gente olha para isso, mas também, agora que você 
disse, eu não olho para isso pensando na pessoa que está envelhecendo, eu 
penso num bem-estar geral. Mas realmente, agora, com você fazendo essas 
perguntas, eu tô pensando, essas pessoas de mais idade, né, será que eles 
precisam de outras coisas que a editora não enxerga? (E3). 

 
[…] como eu falei, as físicas tá aí, a NR, são as mais fáceis de resolver e 
talvez, seja melhor já fazer adaptações físicas para já, porque elas são uteis 
para mais pessoas e não só para os mais seniores. Então, se tiver alguma 
questão de ergonomia para resolver, resolva-se agora, porque isso vai trazer 
um benefício para um grupo muito maior(E9). 

 

4.9.4 Mudanças de paradigmas e de políticas internas 
 

As mudanças de paradigmas e das políticas dentro das organizações, segundo 

os gestores entrevistados, são necessárias para que se tenha uma real inserção e 

manutenção dos profissionais maduros no mercado de trabalho. Pelo fato das 

empresas acreditarem que as promoções só podem acontecer até uma certa idade, 

fica evidente que elas não conseguem administrar o desenvolvimento profissional dos 

trabalhadores mais maduros. 

 
[…] eu acho que com esse envelhecimento populacional e com a prorrogação 
da atividade profissional com as aposentadorias, eu acho que vai ficar cada 
vez mais normal a gente ver profissionais sendo promovidos a executivos 
sêniores mesmo depois dos 45 ou 50 anos. Hoje, isso ainda é raro. Por um 
lado, a gente vê como positivo, porque não existe assim, uma política por 
causa da idade da pessoa, a pessoa teria que deixar o quadro da empresa, 
não, é ao contrário, a gente retém esses profissionais. Por outro lado, a gente 
vê que a ascensão de carreira, as promoções tendem a ser mais raras depois 
de uma determinada idade, depois dos 45, 50 anos, a gente precisa se 
acostumar a não ter mais isso (E5). 

  

A mudança na cultura organizacional, de forma a se combater os vieses 

inconscientes sobre os profissionais maduros é muito significativa. 

 
Então, eu acho que tudo começa pela conscientização, por tornar todos 
aqueles profissionais e principalmente, líderes daquela companhia abertos a 
isso. E também, entendendo muito dessa questão de vieses inconscientes, 
acho que isso também é um tema importante ali, para se trabalhar. E aí, num 
segundo momento, você tendo aquele público comprado e conscientizado, 
você começa a fazer cultura. A cultura se dá através das ações dessas 
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pessoas, então, ter ações práticas que vão garantir a implementação dessa 
diversidade vai fazer com que a cultura comece a se fomentar e usar a 
informação como base para aquele momento em que algo desvie, a gente 
possa usar a informação como uma forma de sustentar essa cultura. Precisa 
ter o primeiro líder em corpo diretivo muito, muito consciente de todos esses 
benefícios para que essa cultura se sustente ao longo do tempo (E7). 

 

4.9.5 Investimento em saúde 
 

Embora a preocupação com a saúde devesse abranger todos os colaboradores 

de uma organização, garantindo um cuidado ao longo do ciclo de vida do profissional, 

os entrevistados trouxeram que o investimento com saúde deve aumentar conforme 

a idade. 

 
Questões de ergonomia e tudo mais, então, como que a gente olha para as 
questões de saúde dentro da organização, também, né, então é muito comum 
você vir em empresas um nível de diretoria, diretoria executiva fazendo um 
check up anual, mas por que só para esse nível, sabe? Por que não 
independente de ser um nível hierárquico, você tem um acompanhamento 
mais forte de saúde, olhar mais para prevenção, porque com a idade 
chegando, nosso corpo, naturalmente, vai respondendo, né? Então, acho que 
essa parte de saúde é uma parte importante também pra gente não deixar 
(E10). 

 

4.9.6 Ausência de preocupação 
 

Trouxe-se a questão de que os profissionais se preocupam mais com sua 

permanência, do que as organizações, pois no mercado de trabalho, o cenário ainda 

é de uma grande oferta de profissionais jovens com ótimos currículos.  

 
[…] eu acho que não existe um problema de retenção do profissional maduro. 
O profissional maduro não tem desejo de ir embora, ele tem medo de ser 
mandado embora. Ele não é o cara que passa pelo momento de… eu nunca 
vi as empresas terem que se preocupar em oferecer coisas diferenciadas 
para manter um profissional maduro. é justamente o contrário, né, ele tá no 
momento onde a empresa olha para ele e para fora. Então, quem tem que se 
matar pela retenção do emprego é ele, não é a empresa para o desejo dele 
ficar. Eu acho que a gente ainda não enfrenta esse problema, não (E8). 

 

4.9.7 Geração de bons resultados  
 

As equipes, com uma diversidade de gerações, têm boas trocas e produzem 

resultados melhores para suas organizações, como relata E7: “Então, tudo começa 

em mostrar para todos os benefícios e a importância de se ter um time diverso para 
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continuar existindo no mercado cada vez mais volátil, incerto, e assim por diante e 

para potencializar resultados”. 

 

4.9.8 Plano de carreira 
 

Segundo os gestores entrevistados, o plano de carreira diferenciado é uma 

adaptação que se faz necessária para que os profissionais maduros saibam quais 

caminhos podem trilhar dentro da empresa. Esse é um ponto importante, também, 

para as empresas refletirem sobre o pré-conceito que elas têm sobre planos de 

carreira e desenvolvimento dos profissionais, pois ainda se tem uma certa crença de 

que depois de uma certa idade, o profissional não tem mais como se desenvolver. 

 
[…] da minha experiência profissional, das empresas que eu já trabalhei, eu 
nunca vi uma política de desenvolvimento profissional que abrangesse uma 
pessoa acima de 50 anos. Parte-se do princípio que o plano de carreira é 
aquela escadinha para aquela pessoa, que sai bem jovem da faculdade e vai 
seguir essa escadinha até chegar a um certo ponto que vai correr com a 
idade. Não se pensa, por exemplo, no caso de uma pessoa que depois dos 
30, depois dos 40 foi para uma segunda faculdade e quer começar um 
negócio novo, completamente novo. Então falta, sim, as empresas adaptarem 
as políticas de forma que elas, de fato, abracem todo mundo, porque a gente 
fala: uma pessoa no começo da carreira não é, necessariamente, uma 
pessoa jovem (E9). 

 

4.9.9 Preparação para envelhecimento 
 

Os gestores entrevistados mostraram uma preocupação em preparar os 

profissionais maduros em relação ao seu envelhecimento, para que os ajude a pensar 

tanto na sua vida profissional, como também, na pessoal. 

 
Então, eu acho que tem uma questão de valorização, de discussão desse 
tema no sentido de carreira que eu te falei, de preparar as pessoas, assim 
como a gente também faz discussão de mulher. [...] Discutir mais dentro das 
empresas essa questão de idade. Então discutir planejamento de 
aposentadoria, segunda, terceira e quarta carreira, né? Então, colocar essa 
discussão dentro e a questão financeira, planejamento financeiro, previdência 
privada, tudo isso para que as pessoas possam discutir, anteriormente, todas 
essas questões do ponto de vista emocional e financeiro, profissional […] 
(E2). 

 

 4.9.10 Conscientização sobre o etarismo 
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A conscientização sobre o preconceito etário, dentro das organizações, é muito 

importante, segundo os entrevistados, como forma de se combater os vieses 

inconscientes que permeiam a contratação e a retenção desses profissionais. 

 
Outra coisa, acho que desmistificar, porque a gente parte do pressuposto que 
50+ é uma pessoa mais que não consegue ter o dinamismo e é uma mentira, 
acho que você vai encontrar jovens que são apáticos e 50+ que são elétricos, 
então, acho que desmistificar. Acho que é preparar, tirar o rotulo, sabe, 
assim? E achar papeis importantes para esse público, uma vez que ele tiver 
dentro da casa, para não ser café com leite (E6). 

 

Relataram, também, de como é importante se ter uma visão positiva, sem 

vieses, sobre estes profissionais. 

 
[…] tem por volta de 65 anos, já é aposentada e tudo mais, e a pessoa é… 
tanto que agora, na pandemia: “Você é do grupo de risco”, e ela é fumante, 
tudo mais, mais de 60, ela vai trabalhar, coloca a sua máscara, o seu salto 
alto, e vai. Ela fala: “Eu vou ficar em casa?”, então eu vejo que as pessoas 
são ativas, sim, para mim não tem diferença nenhuma (E3). 

 

Nas considerações finais, alguns gestores concluíram, com pequenas reflexões 

pessoais, acerca do tema e de seu próprio envelhecimento. Essas colocações são 

importantes de serem trazidas, por revelarem o quanto o tema da presente pesquisa 

fez com que refletissem e se posicionassem frente ao preconceito etário, o etarismo. 

Um dos gestores entrevistados trouxe, à luz, o quanto a velhice é ditada pelo mercado 

de trabalho, mesmo tendo muito a contribuir:  

 
Imagina, na época em que eu trabalhava as vagas, o gestor virava pra mim 
e falava que 28 anos é velho, eu tinha 27. Eu falava assim: “Como assim? 
Daqui um ano eu tô velha? Eu me sinto tão jovem”. E aí, quanto mais foi 
passando o tempo, eu falo assim: “Eu sou curiosa, eu gosto de aprender as 
coisas e agora, eu vou ganhando mais segurança para lidar com as 
situações, então uma coisa pra me deixar nervosa, ansiosa, tem que ser uma 
coisa muito cabeluda, porque o tempo vai te dando essa bagagem, né?”, e 
as empresas não valorizam isso, como assim? (E4). 

 

Outro gestor trouxe, à tona, a questão vista em outros estudos, colocados 

anteriormente, sobre o critério da idade ser colocado no processo de seleção de um 

cargo: 

 
E eu vou falar, porque eu mesma percebo isso, eu olho muita oportunidade 
fora da empresa, meu marido tem 50, eu tenho 46, a gente olha muita, e a 
gente sequer, é chamado. Às vezes, o meu currículo é aquilo, perfeito para 
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aquela vaga, eu vou lá, eu me candidato, eu sequer sou chamada, por conta 
da data de nascimento que tá no meu currículo (E1).  

 

Essa seção mostrou que os gestores entrevistados estão refletindo sobre a 

questão da diversidade em suas organizações. Porém o pilar da diversidade etária 

não está sendo planejado, por não ser uma questão urgente, segundo os 

entrevistados.  

De forma geral, em nenhuma das falas se observou uma visão negativa sobre o 

profissional maduro, tampouco, sobre o envelhecimento da força de trabalho. 

Algumas preocupações sobre como lidar com esse novo cenário populacional e, 

também, sobre como o mercado de trabalho conseguirá absorver tantos indivíduos 

em idade produtiva, foram trazidas. Não foi constatado nenhuma política 

organizacional formal sobre diversidade etária, embora os gestores relatem que as 

contratações de profissionais maduros até acontecem, ocasionalmente, a depender 

da área, ou do cargo. 

Pode-se afirmar que muitos dos gestores, durante as entrevistas, começaram a 

pensar nas mudanças que seriam necessárias tanto nas organizações, quanto na 

gestão de pessoas. As perguntas provocaram, nos gestores, uma reflexão a respeito 

das mudanças necessárias para se mitigar os impactos do envelhecimento da força 

de trabalho nas organizações.  
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
 

Nessa seção, será apresentada a discussão dos resultados das entrevistas 

realizadas com os gestores, e as colocações teóricas examinadas na introdução, com 

o objetivo de se avançar e contribuir para as pesquisas que tratam sobre a dificuldade 

em selecionar e reter profissionais maduros nas organizações, como também, de 

como mitigar os impactos do envelhecimento populacional no mercado de trabalho. 

O envelhecimento da força de trabalho é um tema que vem sendo abordado 

recentemente, devido ao acelerado envelhecimento populacional mundial. Como já 

citado anteriormente, a Agência IBGE Notícias (2008) revela que as taxas de 

crescimento da população com 65 anos, ou mais, vêm crescendo e podem superar 

os 4% ao ano, entre 2025 e 2030, o que acaba impactando diversas dimensões da 

sociedade brasileira, inclusive o mercado de trabalho (STREB; VOELPEL; LEIBOLD, 

2008)  

Ao se analisar os dados trazidos pelos profissionais entrevistados e, também, 

verificado pelo instituto ETHOS (2010 apud LOTH; SILVEIRA, 2014), a maior parte 

das empresas não possui medidas que incentivem a contratação e retenção de 

pessoas com 50 anos ou mais. Os entrevistados trouxeram que suas organizações 

não têm políticas voltadas ao recrutamento, seleção e desenvolvimento dos 

profissionais maduros, mas que ao terem contratações específicas para alguma área 

ou cargo, a idade não é um fator que influencia no processo de escolha. Pode-se 

perceber, pelas respostas, o quanto é necessário se entender a influência dos 

estereótipos relativos à idade nos processos de seleção e desenvolvimento, no clima 

organizacional e na saúde ocupacional. 

Pode-se verificar que o presente estudo contribui para este entendimento, por 

ter como foco as mudanças necessárias, para que as organizações tenham, como 

valor, a contratação e a manutenção do profissional maduro no mercado de trabalho, 

de forma a reduzir os impactos negativos no mercado de trabalho. Após a realização 

e a categorização das entrevistas, fica evidente o quanto este tema é urgente de ser 

estudado e abordado pelas organizações. 

Devido aos avanços nos processos industriais e, também, à globalização, as 

organizações passaram a competir de forma, cada vez mais, acirrada. Nesse 

processo, elas precisaram de profissionais que tivessem currículos internacionais, 

conhecimento, criatividade e agilidade, fazendo com que se contratassem 
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profissionais jovens. Verificou-se, pelas respostas dos gestores entrevistados, a 

necessidade das organizações em priorizarem um equilíbrio entre as gerações, pois 

eles trouxeram, em suas falas, que se as empresas não se atentarem para esse fato, 

elas correm o risco de perder sua memória, história e experiência (UYEHARA, 2003 

apud ZIGER; FILLIPPIM; BELTRAME, 2017). 

Até pouco tempo atrás, havia a ideia de que o profissional entrava na 

organização, construía sua carreira e saía dela aposentado. Essa construção de 

carreira dentro de uma única empresa foi mudando, ao longo do tempo. Com os 

avanços tecnológicos e com a globalização, se tornou um grande desafio, para as 

organizações, manter o profissional maduro na ativa (ZIGER; FILLIPPIM; 

BELTRAME, 2017). 

Loth e Silveira (2014) afirmam que a segregação geracional pode ser analisada 

em três âmbitos: institucional, espacial e cultural. Institucionalmente, pode ocorrer 

quando uma instituição tem a idade, como critério, para o indivíduo participar ou não 

dela. Na análise das entrevistas com gestores que lidam diretamente com a 

contratação, pode-se verificar que nas empresas selecionadas, a idade não é um 

empecilho para a contratação do profissional. O que faz com que muitas não tenham 

esse tipo de segregação, porém algumas, por não apresentarem diversidade etária 

em seus times, têm segregação espacial. Segundo os autores, essa se dá quando 

indivíduos, de diferentes idades, não ocupam o mesmo espaço de trabalho. Por fim, 

verificou-se que, em algumas delas, ocorre uma segregação cultural, que se dá na 

manifestação da linguagem, nas roupas, músicas e estilo de vida, que diferenciam as 

gerações. A segregação faz com que os estereótipos negativos ganhem força, pois 

com o pouco convívio, não há conhecimento suficiente, o que favorece seu 

fortalecimento, fato que acontece em algumas áreas específicas das organizações 

dos entrevistados. Tanto que, ao enfrentarem esse problema, os gestores fizeram 

programas pontuais de integração intergeracional, em que as conversas sobre o 

preconceito ajudam a reduzir a visão negativa e possíveis ruídos que surgem pelas 

diferenças entre as gerações de falas ou atitudes. 

Equipes que tenham diferentes gerações trabalhando juntas, ainda, não é um 

dos pilares da diversidade que está em debate, segundo os gestores entrevistados. 

Esse deveria ser um pilar importante nas empresas, pois é uma alternativa para 

mitigar os efeitos dos estereótipos com relação aos profissionais mais velhos. Loth e 
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Silveira (2014) mostram que alguns autores são a favor de se combater o etarismo, 

como a Hipótese do Contato de Allport. Hassel (1995 apud LOTH; SILVEIRA, 2014), 

observou e concluiu em um dos seus estudos que quanto maior o número de 

interações entre trabalhadores mais novos e mais velhos, mais positivas as crenças 

dos mais jovens sobre os profissionais maduros.   

Pode-se perceber, nos relatos dos gestores entrevistados e na literatura, que 

atualmente, o mercado de trabalho não está preparado para atender a toda demanda 

de profissionais, o que uma das entrevistadas caracterizou como um mercado 

limitado. Os profissionais mais velhos acabam tendo menos espaço por, ainda, se 

vigorar a visão de que os profissionais mais jovens são mais ágeis, produtivos e 

intelectualmente capazes. Por fim, quando o profissional maduro consegue se 

reinserir no mercado, muitas vezes, não consegue atingir o reconhecimento salarial 

de sua experiência e conhecimento. O profissional maduro enfrenta, além do 

preconceito, a redução de vagas de trabalho, tanto por conta dos processos de 

automatização, quanto pela falta de respaldo jurídico que não ajuda a garantir seus 

direitos.  

Constatou-se, pelos dados trazidos nas entrevistas, que gestores e suas 

organizações ainda não sentiram o envelhecimento da força de trabalho, contrariando 

a literatura sobre a urgência desses debates de forma a ajudar eficientemente os 

profissionais mais velhos e experientes a se manterem ativos por mais tempo. 

(CEPELLOS; TONELLI, 2017; CORRÊA et al., 2016). 

Sobre como o individuo sente seu próprio envelhecimento, os autores Browne 

e Kending (2000 apud LOTH; SILVEIRA, 2014) verificaram que existe uma diferença 

entre ser velho e se sentir velho. Com isso, quando o individuo se percebe velho, se 

deixa ser tratado com todos os estereótipos de uma pessoa nessas condições, além 

de se sentir e agir como tal. A velhice e o ser velho são, portanto, uma série de 

comportamentos associados a essa etapa da vida, tanto pelo próprio individuo que se 

reconhece nesse processo, quanto pelo reconhecimento dos outros. Nossos dados, 

confirmam a teoria, ao revelarem que os gestores, apesar de terem uma média de 

idade que se aproxima dos 50+, não se reconhecem como pessoas que estão 

envelhecendo e que deveriam, em breve, sair do mercado. Pelo contrário, os 

entrevistados trouxeram, em seus relatos, que estão no auge de suas vidas 
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profissionais e têm muito a contribuir com seu conhecimento e expertise para suas 

organizações. 

Os gestores trouxeram, com bastante ênfase, a questão do quanto os 

profissionais maduros, com suas potencialidades e limitações, podem ser parte 

significativa da força de trabalho. Sendo que as limitações cognitivas do trabalho são 

muito mais relevantes para as organizações do que as que estão associadas às 

limitações físicas. O que faz com que o profissional mais velho tenha, em sua 

bagagem cognitiva e comportamental, seu diferencial e valor. As organizações podem 

aproveitar essas habilidades e conhecimentos, absorvendo esses profissionais em 

posições, em que elas sejam necessárias e valorizadas. Este capital intelectual 

humano é considerado um valioso instrumento de competitividade no mercado 

(CARVALHO, 2009; GOMES; PAMPLONA, 2015). 

O preparo para a aposentadoria é um ponto bastante importante, que foi 

colocado pelos entrevistados como um tema essencial que as empresas precisam 

considerar para lidar com seus colaboradores. Nos dados analisados, observou-se 

que as organizações precisam fazer uma preparação tanto de caráter formativo, 

quanto informativo, como observou Carvalho (2009). Esta formação possibilita que os 

indivíduos tomem consciência de seu processo de envelhecimento, refletindo sobre 

quais são as atitudes, que devem ser tomadas, relacionadas aos aspectos 

econômicos, sociais e familiares neste momento tão singular de suas vidas. 

Existe uma preocupação relacionada a essa questão, que é o fato da 

aposentadoria, muitas vezes, ser preocupante, pois quando feita em massa, pode se 

ter organizações perdendo seus talentos. O conhecimento, as habilidades e os 

relacionamentos vão embora junto com o profissional que se aposenta. É importante 

ressaltar que existem perspectivas positivas ao se pensar no envelhecimento, pois se 

as empresas estão aprendendo a comercializar com as pessoas mais velhas, elas 

podem aprender, também, a atrair, empregar e reter os profissionais mais velhos 

(DYCHTWALD; ERICKSON; MORISON, 2004). 

A constatação, de que as empresas maiores e tradicionais estão mais 

preparadas para lidar com o envelhecimento populacional, foi trazida tanto pelos 

gestores, como por alguns autores. Segundo Lazazzara, Karpinska e Henkens (2012), 

as empresas maiores têm estrutura, conseguem dar treinamentos e desenvolver o 

profissional maduro. Esse fato ficou claro na análise dos dados, que evidenciou que 
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as grandes empresas têm uma oferta maior, e com mais frequência, de programas de 

formação e treinamento do que as menores, mesmo que não sejam específicos para 

essa faixa etária, como relatado na literatura. Verificou-se, ainda, que as maiores 

conseguem desenvolver programas pontuais, que lidam com a questão de 

preconceito etário. Outro fator importante, que diz respeito à formação, é o fato dessas 

grandes empresas conseguirem desenvolver seus profissionais, de forma a se ter 

esse conhecimento interno, que é transmitido por mentorias. As grandes organizações 

conseguem se diferenciar, também, por conseguirem, de alguma forma, ajudar seus 

funcionários mais velhos a se preparem para a aposentadoria.   

Como bem observado por um dos gestores entrevistados, é importante se 

discutir sobre os diversos preconceitos dentro das organizações e, cada vez mais, o 

etário, devido ao rápido envelhecimento da força de trabalho. Com isso, confirma-se 

o já observado que os indivíduos devem estar continuamente comprometidos com as 

mudanças de atitudes e que as organizações têm um papel importante, na 

conscientização de todos, sobre a capacidade e o potencial dos profissionais mais 

velhos (MALINEN e JOHNSTON, 2013). 

Ao se analisar os dados sobre a percepção dos gestores frente ao profissional 

maduro, pode-se observar que eles percebem muitas características positivas dos 

trabalhadores mais velhos. Assim como encontrado na literatura, a resiliência é uma 

característica que o individuo ganha com o tempo, bastante valorizada dentro de uma 

equipe. O conhecimento, a calma frente aos problemas são outros pontos positivos 

sobre os profissionais 50+. Não foram identificados muitos aspectos negativos sobre 

o envelhecimento. Constatou-se que existe uma dificuldade dos profissionais mais 

velhos em se adaptarem as novas tecnologias, e isso ficou, ainda, mais evidente com 

a pandemia da COVID-19, em que as pessoas tiveram que trabalhar em home office. 

Segundo os estudos de Loth e Silveira (2014), a adaptação do profissional mais velho 

as novas tecnologias é mais difícil e, com isso, ele passa a ser percebido como um 

estereótipo negativo do profissional mais velho. Os autores também trazem, como 

abordado na presente pesquisa, que a adaptabilidade deve ser feita pelo trabalhador, 

e também, pela empresa e não da maneira como ocorre, em que a empresa acaba se 

sobrepondo ao profissional nesse processo. 

 Os dados revelam que as percepções dos gestores frente aos profissionais 

maduros são mais positivas do que negativas. O preconceito etário aparece quando 
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os gestores apontam existir as áreas, em que se é importante ter trabalhadores mais 

velhos, onde a experiência é valorizada, e áreas que necessitam de profissionais mais 

jovens, tidos como ágeis. 

A diversidade etária dentro de uma mesma equipe traz equilíbrio, pois alia a 

experiência do idoso ao vigor da juventude, ajudando nas tomadas de decisão e 

melhorando a produtividade das empresas. Carvalho (2009) ressalta, ainda, que essa 

convivência entre gerações, em um ambiente organizacional saudável, melhora a 

autoestima dos profissionais, independente de sua idade, por terem suas habilidades 

e competências valorizadas. 

Ao longo das entrevistas, os gestores foram tomando consciência e, com isso, 

verbalizando, em suas observações, sobre seu próprio envelhecimento e as 

mudanças que percebem que ocorrem consigo. Assim como alguns autores, eles 

discutem a questão de que os indivíduos não perdem sua experiência, seu 

conhecimento e suas habilidades, repentinamente, simplesmente por chegarem à 

idade da aposentadoria. É contraproducente as empresas demitirem seus 

profissionais quando chega a hora de se aposentar, pois como discutido no presente 

trabalho, quando esse profissional deixa a empresa, o seu conhecimento, a sua 

expertise e a história da empresa também se vão junto com ele e, em alguns casos, 

ele abre sua própria empresa de consultoria. As organizações inteligentes, que fazem 

a leitura do cenário em que estão inseridas, tentarão encontrar formas de reter os 

profissionais maduros, adiando sua aposentadoria enquanto estes estiverem 

saudáveis e produtivos. 

Pode-se verificar com os dados trazidos nas entrevistas, que assim como os 

autores Lazazzara, Karpinska e Henkens (2012) e Hermann (2011 apud GOMES; 

PAMPLONA, 2015), um dos aspectos que influencia no investimento em treinamento 

e desenvolvimento dos profissionais mais velhos é o porte da empresa e o setor em 

que ela atua. A este respeito, verifica-se que quanto maior o porte da empresa, maior 

a probabilidade de ela ter programas de treinamento formalizados para todos. O setor 

de atuação é outro fator de influência identificado pelos autores, e também, trazido 

por uma das gestoras entrevistadas quando aborda a escassez de mão de obra, no 

caso da construção civil. As empresas que enfrentam esse problema de escassez têm 

seus gestores mais otimistas com a contratação e retenção dos profissionais mais 

velhos, investindo em seu treinamento.  
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Ao se analisar as respostas que confirmam a tendência das empresas a não 

investirem em treinamentos para o profissional maduro, confirma-se o já identificado 

na literatura de perpetuação do etarismo dentro da organização (LOTH; SILVEIRA, 

2014). 

Ainda sobre a formação, constatou-se que nenhuma das empresas possui 

cursos e treinamentos específicos para os profissionais maduros, embora alguns 

considerem que esse público tenha necessidades específicas de aprendizagem. 

Outro aspecto abordado como importante, ao se ofertar cursos voltados para os 

trabalhadores 50+, é o prolongamento de sua vida profissional dentro da organização, 

fato necessário em um país, que está envelhecendo, e que teve recentemente uma 

reforma da previdência. Uma das formas de se mitigar os impactos do envelhecimento 

populacional, de forma positiva, é fornecer para os profissionais formação, pois como 

visto na revisão de literatura, a aprendizagem, ao longo da vida, ajuda os indivíduos 

a se desenvolverem, aumentando sua produtividade, durante sua vida profissional 

(LAZAZZARA KARPINSKA; HENKENS, 2012). 

Verificou-se, nas respostas dos entrevistados, que a mudança nas políticas 

públicas é algo visto como necessário para que as empresas consigam manter os 

profissionais maduros. É importante ressaltar que alguns estudiosos vêm essas 

mudanças com cautela como, por exemplo, Cooke (2006 apud GOMES; PAMPLONA, 

2015). Para este autor, algumas políticas públicas para trabalhadores mais velhos não 

são muito efetivas, pois podem gerar alguns problemas difíceis de se resolver. Em 

primeiro lugar, podem gerar discriminação, ao invés de ajudar os trabalhadores 

maduros, ao se olhar e criar condições para, apenas, uma parte da população, 

ocasionando preconceito. Em segundo lugar, elas estão olhando, apenas, para o 

profissional com idade avançada, sem olhar para o seu ciclo de vida profissional, ou 

seja, oferecendo treinamentos ao longo de sua vida, e não, apenas quando ele tem 

50+. Oliveira (1999 apud GOMES; PAMPLONA, 2015) observa que, no Brasil, são 

necessárias ações intervencionistas, feitas pelo governo, como política pública de 

emprego, sendo que estas, muitas vezes, são feitas tardiamente, se comparadas aos 

países desenvolvidos. Essas políticas, muitas vezes, são marcadas por sua 

imprecisão conceitual, bem como por intensos e acalorados debates políticos.  

Faz-se necessário se reorganizar o papel do Estado, de forma que esse 

estabeleça políticas públicas de emprego que, de fato, auxiliem uma melhor 
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distribuição de oportunidade de trabalho e de renda, mais igualitariamente (OLIVEIRA, 

1999 apud GOMES; PAMPLONA, 2015).  

Verifica-se que, no Brasil, não existe política pública de emprego para o idoso, 

e esta ainda precisa de uma atenção maior, por parte dos órgãos governamentais. A 

política pública de emprego, como bem percebido pelos entrevistados da presente 

pesquisa, e também abordado por Gomes e Pamplona (2015), pode ajudar a resolver 

e a minimizar os impactos do envelhecimento populacional. Se essa política for 

adequada para os profissionais idosos, eles podem ser um componente que a 

alavancar o bem-estar da sociedade. 

Como verificado na revisão da literatura (OLIVEN, 2002 apud NORMANHA 

FILHO, 2004). muitos países, assim como o Brasil, têm uma economia limitada, que 

não consegue criar vagas de emprego regulares, nos centros urbanos, para todos 

os indivíduos em idade economicamente ativa, o que faz com eles entrem no setor 

informal de trabalho. Os dados obtidos nas entrevistas confirmam a tendência 

apontada, pois os gestores de recursos humanos nomearam o mercado de trabalho 

como limitado para contratar os profissionais jovens e, também reter o 50+. 

Atualmente, devido a pandemia da COVID-19, a taxa de desemprego dos 

profissionais 50+ atingiu seu recorde, segundo Alegretti (2021). Até então, o nível de 

desemprego dos mais velhos em relação aos mais jovens era, historicamente, mais 

baixo, por estes já se encontrarem empregados ou ainda, terem outras fontes de 

renda, como a aposentadoria. 

Como se observou neste estudo com os gestores, e segundo Peres (2003), 

todo profissional deveria ter o direito de poder concorrer a cargos de acordo com sua 

formação e experiência, livre de critérios subjetivos de recrutamento, tais como idade 

e aparência, que são exemplos de violação desse direito.  

Uma das soluções trazida por Cooke (2006 apud GOMES; PAMPLONA, 2015) 

e também, pelos gestores entrevistados, para que as organizações consigam reter os 

profissionais maduros, é a política flexível de trabalho, que pode ser a dedicação de 

tempo parcial do profissional à empresa, o que influencia também na aposentadoria, 

pois o profissional pode se aposentar parcialmente, saindo gradualmente do mercado. 

Como visto na revisão da literatura, o trabalho é um aspecto bastante importante para 

o idoso, trazendo-lhe benefícios sociais, financeiros e de saúde. Vale ressaltar que 
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quanto mais tempo os trabalhadores 50+ permanecerem no mercado de trabalho, 

menor o peso sobre a previdência. 

Há uma extensa documentação confirmando o fato da idade e das crenças 

negativas acerca dela contribuírem para que haja práticas discriminatórias, tanto no 

processo de seleção, quanto no ambiente de trabalho (MALINEN & JOHNSTON, 

2013). Segundo os autores McMullin & Marshall (2001 apud MALINEN & JOHNSTON, 

2013), assim como verificado nos dados analisados, os profissionais mais velhos têm 

menos oportunidades de realizarem entrevistas de emprego, bem como participarem 

de treinamentos e desenvolvimento profissional. Percebeu-se, ainda, com a análise 

dos dados das entrevistas, que as organizações não possuem políticas e programas 

para diversidade etária e, neste momento, ainda não a consideram como uma questão 

urgente a ser tratada, por mais que muitos estudos vistos na revisão de literatura 

apontem o contrário. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Normanha Filho (2004) acredita que não é utopia se pensar que a qualidade de 

vida do idoso pode ser melhorada, mesmo com a globalização, pois pode-se ter 

comunidades voltadas para um desenvolvimento sustentável e para a valorização da 

cultura local, em que o profissional maduro traz uma ressignificação do trabalho e da 

globalização, tendo uma grande satisfação pessoal.  

Conclui-se, enfatizando a necessidade de serem criadas políticas públicas de 

inclusão social do profissional 50+. Alguns autores, como Catão e Grisi (2014) 

defendem a criação de políticas mentais que problematizem, ajudem na reflexão e na 

mudança de pensamento da sociedade como um todo, mostrando que cada indivíduo 

tem seu lugar e um papel ativo no mundo. 

  Se a grande questão da atualidade é o envelhecimento populacional, ela se 

relaciona diretamente com a gestão de pessoas, que precisa, com certa urgência, 

pensar em como lidar com esses aspectos (CARVALHO, 2009). 

 Os gestores entrevistados e muitos autores estudados para a presente 

pesquisa recomendaram ações que auxiliam na redução dos impactos negativos do 

envelhecimento populacional, como por exemplo, a adoção de políticas públicas de 

emprego, que ajudam o profissional maduro a se manter no mercado de trabalho, e 

também, das empresas serem contempladas com algumas isenções para manterem 

programas de contratação e retenção deles. Outra solução sugerida é a oferta de 

formação e treinamento, ao longo da vida profissional, de forma que o profissional 

maduro consiga se manter atualizado, motivado e significativo para a empresa. 

É importante lembrar que a velhice, no Brasil, como Alves Junior (2004 apud 

LOTH; SILVEIRA, 2014) constatou, tem cada vez mais sido retratada pelo seu lado 

positivo, por ser um processo natural, e que pode ser saudável e prazeroso. 

É possível que, se a pesquisa tivesse sido realizada com profissionais mais 

jovens, as respostas frente à pertinência de se tratar sobre a diversidade etária nas 

organizações fossem diferentes. Como visto na revisão de literatura e segundo França 

et al. (2017), à medida que os gestores envelhecem sua percepção frente aos 

trabalhadores mais velhos tende a ser cada vez mais positiva. 

Conclui-se que o envelhecimento da força de trabalho, ainda, não é um tema 

relevante para muitas organizações. A diversidade tem sido tratada, com mais 

seriedade, recentemente, sendo que os pilares de gênero e de raça são os prioritários 
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nesse momento. Os gestores começam a refletir sobre esse tema por conta de 

estarem em uma faixa etária madura. Se identificam nesse processo de 

envelhecimento, e também, acreditam que têm muito a contribuir para suas 

organizações, e não pretendem parar de trabalhar neste momento. Foram muitas as 

reflexões suscitadas pela presente pesquisa, o que fez com que os entrevistados 

trouxessem sugestões de mudanças internas, e externas, de forma que o mercado de 

trabalho consiga, cada vez mais, contratar e reter, com boas práticas, os profissionais 

maduros, de forma a se reduzir os impactos do envelhecimento populacional. 

Entretanto constatou-se que a presente pesquisa teve suas limitações, que poderão 

ser abordadas em estudos futuros. 
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7 LIMITAÇÕES DA PESQUISA E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 
 

Ao longo do processo de pesquisa, percebeu-se que como o foco de 

investigação foram os gestores de Recursos Humanos – em algumas empresas 

chamados de Gestores de Pessoas –, sua visão e seu trabalho com a diversidade 

etária em suas organizações, a pesquisa pode ter tido sua análise limitada, pois em 

algumas empresas, a seleção não é feita apenas pelo gestor de RH. Como sugestão, 

pesquisas futuras devem incluir entrevistas com gestores de diversas áreas dentro 

das organizações selecionadas, que contratam e gerenciam seus colaboradores.  

Um fato que influenciou as entrevistas foi a pandemia da COVID-19, por alguns 

aspectos. O primeiro foi o fato de todas entrevistas terem sido feitas por meio do 

aplicativo Teams, o que modifica uma análise qualitativa mais abrangente, que leva 

em consideração o ambiente de trabalho do entrevistado e, alguns documentos 

mencionados ao longo da conversa. Esses documentos acabaram sendo esquecidos 

de serem enviados pelos gestores, mesmo com alguns lembretes feitos pelo 

WhatsApp. Outro aspecto que influencia é o fato dos gestores abordarem, como 

principal característica, o profissional 50+ não ter tanta intimidade com a tecnologia e 

ter certa resistência em usá-la, fator que pode ter mudanças por conta do longo 

período fazendo uso dela no trabalho em home office. 

Sugere-se que para futuras pesquisas relacionadas à questão das Mudanças 

nas organizações: etarismo e contratação de profissionais 50+, seja realizado um 

estudo com gestores de diversos setores, de forma a se ter uma visão mais ampla do 

problema. 
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APÊNDICE – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

Dados pessoais do entrevistado: 

Nome: 

Idade: 

Empresa: 

Cargo: 

1) Como sua empresa lida com a diversidade? 

2) Ela possui política de diversidade? Qual? 

3) Existe alguma política para a inclusão de talentos maduros? Se sim, quais são 

essas políticas? Caso não tenha, por que não? 

4) Existe alguma política de desenvolvimento dos profissionais maduros? Qual? A 

sua empresa tem iniciativas relacionadas à formação e aprendizagem do 

profissional maduro? Quais? 

5) Você acredita que esses profissionais participam de forma/postura positiva 

nessas essas atividades de aprendizagem? 

6) Sua empresa promove atividades profissionais para a gestão de conhecimento 

dos profissionais maduros? Quais? (mentoring, tutoria, etc.) 

7) Existem planos de carreira diferenciados para os profissionais maduros? Se sim, 

qual é sua percepção como gestor de Recursos Humanos sobre esses 

programas? 

8) Existem programas de integração de profissionais de diferentes gerações em 

uma mesma equipe? Quais? 

9) Na sua visão qual é a importância da troca de experiências entre as diferentes 

gerações dentro das organizações? Como o profissional mais velho pode ajudar 

nesse processo?  

10) O que a sua organização pensa sobre o envelhecimento populacional/ força de 

trabalho e seus impactos no mercado de trabalho? Ao seu ver, esse aspecto 

dificulta ou ajuda na contratação e retenção de talentos? Por quê? 

11) Ao seu ver, quais seriam os impactos negativos do envelhecimento populacional 

para o mercado de trabalho? Você acredita que as empresas estão preparadas 
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para toda essa mudança (desenvolvimento de carreira, ergonomia, programas 

de aposentadoria etc.)? 

12) Os impactos do envelhecimento populacional e, com isso, a diversidade etária 

dentro das organizações, irão exigir algumas mudanças e adaptações dentro 

delas. Conte um pouco sobre quais você acredita que sejam relevantes e por 

quê.  

13) Você teria algum outro ponto relevante que queira abordar que não 

conversamos?  

 


