
 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

 

 

 

 

 

EDGARD PITTA DE ALMEIDA 

 

 

 

 

 

 

DESAFIOS E OPORTUNIDADES DE CARREIRA NA MATURIDADE: UM ESTUDO 

COM PROFISSIONAIS BRASILEIROS 

 

 

 

 

 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2015  



 

 

 

 

EDGARD PITTA DE ALMEIDA 

 

 

 

 

 

DESAFIOS E OPORTUNIDADES DE CARREIRA NA MATURIDADE:  

UM ESTUDO COM PROFISSIONAIS BRASILEIROS 

 

 

 

 

 

 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora 

da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, como exigência parcial para obtenção 

do título de Mestre em Administração. 

Orientadora: Profa. Dra. Neusa Maria Bastos 

F. Santos. 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2015  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este estudo a minha mãe, Ignez  

e ao meu companheiro de vida e jornada, Carlos. 

  



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao meu companheiro e sócio, Carlos, que me inspirou nesta jornada e que sem quem este 

trabalho não existiria. 

 

Aos meus pais, Ignez e Carlos, meus irmãos e cunhados, Luís Carlos, Denise, Mônica e 

Vinicius, e à minha filha, Isadora, pelo apoio incondicional nas muitas horas difíceis.  

  

À Profa. Dra. Neusa Maria Bastos F. Santos, minha orientadora, que acreditou no meu 

trabalho e com paciência esteve presente em todas as etapas desta jornada.  

 

Aos participantes da pesquisa e de processos de coaching de carreira, com quem sempre 

aprendemos um pouco mais. 

 

Aos membros da Banca de Qualificação, Prof. Dr. Claude Machline (FGV-SP) e Prof. Dr. 

Arnaldo José França Mazzei Nogueira (PUC-SP), por suas valiosas contribuições.    

 

Aos amigos que gentilmente dedicaram um pouco do seu tempo e paciência para contribuir 

com este trabalho e que também fazem parte desta vitória. 

  

A todos, muito obrigado! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cada vez com mais frequência afirmo (uma coisa tão 

evidente e que no entanto nos escapa) que o homem não existe 

senão em sua idade concreta, e que tudo muda com a idade. 

Compreender o outro significa compreender a idade que ele 

está atravessando. ” 

(Milan Kundera, Um Encontro, 2013) 

  



 

 

 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa aborda questões relacionadas ao envelhecimento da força de trabalho brasileira 

e pretende investigar os desafios e oportunidades de carreira na maturidade. Para isso, foram 

realizadas uma análise bibliométrica sobre esse tema na literatura organizacional anglo-saxã e 

uma pesquisa quantitativo-descritiva com base em dados levantados por meio de questionário 

online, respondido por 268 profissionais brasileiros com mais de 35 anos de idade. Embora a 

amostragem utilizada não permita a generalização dos resultados para a população em estudo, 

os dados demostraram os impactos do envelhecimento sobre a ocupação, notadamente o 

emprego; a satisfação e os planos de carreira dos profissionais mais velhos; e os estereótipos 

etários e discriminação profissional relacionada à idade (etarismo). O estudo pretende 

contribuir para o avanço das discussões sobre o envelhecimento populacional brasileiro e suas 

implicações para os profissionais e organizações.  

 

Palavras-chave: Envelhecimento Populacional, Carreira na Maturidade. Profissionais 

Maduros. 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research addresses issues related to the aging of the Brazilian workforce and intends to 

investigate the challenges and career opportunities at maturity. For this, we carried out a 

bibliometric analysis on this topic in the Anglo-Saxon organizational literature and a 

quantitative-descriptive research based on data collected through an online questionnaire 

answered by 268 Brazilian professionals with over 35 years of age. Although the sample used 

does not allow to generalize the results to the population under study, the data demonstrated 

the aging impacts on the occupation, notably employment; career satisfaction and plans of 

older workers; and age stereotypes and professional discrimination related to age (ageism). 

The study aims to contribute to the advancement of the discussions on the Brazilian 

population aging and its implications for professionals and organizations. 

 

Keywords: Population aging, Mid-life Career, Older Workers. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A significativa queda da fecundidade no Brasil, que passou de 2,4 filhos por mulher, 

em 2000, para 1,9 filho por mulher, em 2010, e que deverá seguir em queda, chegando a cerca 

de 1,5 filho por mulher, em 2030, tem impacto significativo na estrutura etária populacional 

(IBGE, 2013). Estas taxas, abaixo do nível de reposição da população (2,1 filho por mulher), 

estão alterando a pirâmide etária brasileira para uma estrutura mais envelhecida, como a já 

observada em países desenvolvidos (NONATO et al., 2012). Nesses países, onde 

primeiramente se verificou o fenômeno, as taxas de mortalidade e de fecundidade caíram 

lentamente, fazendo com que a transição demográfica durasse mais de um século para ocorrer. 

Por outro lado, em alguns países em desenvolvimento, como o Brasil, o processo de 

envelhecimento está ocorrendo de forma bastante rápida, com as populações sofrendo 

mudanças bruscas em curtos períodos de tempo (IBGE, 2013), o que produz importantes 

efeitos sociais e econômicos. 

 

O envelhecimento da população brasileira implicará em profundas mudanças na 

distribuição demográfica da força empregada. Após meados de 2020, a taxa de crescimento 

do grupo etário de 15 - 59 anos tornar-se-á negativa e o crescimento da população será 

puxado somente pelo aumento no número de idosos. As projeções demográficas indicam que, 

em 2040, 57% da força de trabalho no país será composta por pessoas de mais de 45 anos 

(NONATO et al., 2012). 

 

Esse novo regime demográfico demandaria maior permanência do profissional na 

atividade econômica, para compensar os efeitos negativos do envelhecimento populacional e 

da redução da oferta de força de trabalho, já que, como afirma HALL (1996), a idade 

cronológica não será o referencial para as carreiras do século XXI. 

 

No entanto, embora o processo de envelhecimento populacional, com seus impactos 

na disponibilidade e envelhecimento da força de trabalho brasileira, já esteja produzindo 

profundas implicações no mercado de trabalho, o tema ainda tem sido pouco abordado pela 

literatura organizacional no país. LOCATELLI e FONTOURA (2012) demonstraram, a partir 

da análise de artigos coletados nos anais do Encontro Nacional dos Programas de Pós-
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Graduação em Administração – ENANPAD, de 1997 a 2011, que embora o número de 

pesquisas tenha aumentado, o que demonstra interesse incipiente no tema, o fenômeno tem 

sido pouco explorado pela Administração, sendo a maioria dos estudos direcionada para 

aposentadoria e comportamento do consumidor.     

 

Diante do novo paradigma demográfico em que vive o país e os desafios que 

enfrentará nas próximas décadas, é importante entender as dinâmicas que afetam a carreira 

dos profissionais mais velhos, de modo a se minimizarem seus impactos negativos no 

desenvolvimento da produção nacional e no bem-estar dos próprios profissionais. 

 

1.1. O Profissional “Mais Velho” 

 

O primeiro desafio que se coloca é definir quão velho é o profissional “mais velho”, 

isto é, a partir de que idade um profissional pode ser considerado “mais velho”, já que as 

concepções sobre quem é um profissional “velho” variam enormemente entre as culturas, os 

períodos históricos e mesmo por setor de atividade no qual se insere o referido profissional 

(SHORE, CLEVERLAND e GOLDBERG, 2003). Dançarinos e atletas, por exemplo, já 

podem ser considerados “velhos” por volta dos vinte ou trinta anos, enquanto pilotos de 

aeronaves ficam “velhos” por volta dos cinquenta anos e professores universitários e 

funcionários públicos apenas aos setenta.  

 

A idade cronológica é normalmente o principal critério utilizado para se definir o 

profissional mais velho. Nos estudos em língua inglesa a expressão “older worker” é usada 

para designar um amplo aspecto demográfico, que engloba desde os 40 até os 70 anos, mas a 

maioria dos pesquisadores na área adotam a faixa etária dos 55 aos 70 anos para designar o 

trabalhador mais velho (VOELPEL, SAUER e BEIMANN, 2012). Entretanto, embora se 

possa pensar que 40 anos seja muito jovem para se considerar alguém como “mais velho”, a 

lei americana (Age Discrimination in Employment Act – ADEA) designa essa idade como a 

demarcação legal para caracterização de um trabalhador mais velho, sujeito à proteção contra 

atitudes discriminatórias ou comportamentos que limitem as oportunidades de emprego. De 

qualquer forma, PHILLIPS e SIU (2012) apontam a falta de consenso, na literatura anglo-

saxã, sobre a definição do profissional maduro ou mais velho.  
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A demarcação da meia-idade é, também, de difícil consenso. O Dicionário Aurélio a 

define como “A idade dos 30 aos 50 anos” e o Michaelis, de forma mais flexível, como “A 

idade dos trinta aos cinquenta anos aproximadamente” (grifo nosso). Já na língua inglesa, 

enquanto para o Collins Dictionary a meia-idade compreende a faixa entre os 40 e 60 anos, 

para o Oxford English Dictionary, esta seria o período de vida entre a idade adulta jovem e a 

velhice, agora geralmente considerada entre cerca de 45 e 60 anos (grifo nosso). Para fins de 

recenseamento, o US Census considera meia-idade a faixa dos 45 aos 64 anos.  

 

Do ponto de vista das estatísticas públicas brasileiras, a idade de 50 anos pode ser 

inferida como data de corte para caracterizar um profissional como sendo mais velho, a partir 

das faixas etárias em que o IBGE subdivide a força de trabalho nas suas pesquisas sobre 

emprego (embora sem nomeá-las): 10 a 14 anos; 15 a 17 anos; 18 a 24 anos; 25 a 49 anos; 50 

anos ou mais.  

 

Por fim, a lei brasileira nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, denominada Estatuto do 

Idoso, considera idosos os indivíduos a partir dos 60 anos e estabelece uma série de direitos 

para essa faixa etária. Notadamente no que se refere ao mercado de trabalho, dispõe sobre a 

proibição de discriminação do idoso em qualquer trabalho ou emprego, por meio de fixação 

de limite de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos específicos devido à 

natureza do cargo; a fixação da idade mais elevada como primeiro critério de desempate em 

concurso público; e o estímulo à contratação de idosos por empresas privadas. Verifica-se, 

pois, que ao proteger o direito de acesso ao trabalho para as pessoas de 60 ou mais, a lei não 

equipara a expressão “idoso” a “aposentado”. Na literatura sobre aposentadoria, normalmente 

o termo idoso é reservado para o profissional em idade legal de se aposentar (NG e 

FELDMAN, 2012), embora nem todos os indivíduos ditos idosos possam ser considerados 

incapazes para o trabalho – na verdade, no Brasil hoje 20% deles continuam 

profissionalmente ativos (CAMARANO, 2014), e apesar de que muitos profissionais tenham 

abandonado voluntária ou involuntariamente o mercado de trabalho antes dessa idade.  

 

Além do critério cronológico, é de se notar a existência de uma forte variação 

subjetiva na percepção do envelhecimento. Essa variação é demonstrada, por exemplo, em 

recente pesquisa sobre o envelhecimento da força de trabalho brasileira em que foram 

inquiridos profissionais de recursos humanos (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2013), na 

http://en.wikipedia.org/wiki/Collins_Dictionary
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_English_Dictionary
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qual 11% dos respondentes já caracterizam como mais velho um profissional acima dos 45 

anos, enquanto que para 18% dos respondentes, mais velhos são somente aqueles acima de 65 

anos (Figura 1).  

 

Figura 1 – A partir de que idade você caracteriza um profissional como mais velho? 

 

Fonte: PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2013 

 

Verificou-se que a percepção de um profissional como sendo mais velho depende da 

idade média do respondente, conforme demonstrado na Figura 2: 

 

Figura 2 – Profissional mais velho por Idade Média dos Respondentes 

 

Fonte: PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2013 

 

Chama a atenção que o corte para a percepção subjetiva do envelhecimento aumenta 

com o passar da idade, isto é, enquanto aos 33 anos já são considerados mais velhos aqueles 

com apenas 12 anos a mais, aos 41 anos já serão necessários 19 anos a mais para se considerar 

alguém como mais velho. 

 

Para esta dissertação, levantamos dados de profissionais brasileiros a partir de 35 anos 

de idade, cujas respostas foram agrupadas nas seguintes faixas etárias: 35 a 39 anos, 40 a 49 

anos, 50 a 59 anos e 60 anos ou mais. Utilizamos as expressões “profissionais maduros” e 
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“profissionais mais velhos” de forma genérica, e as expressões “meia-idade” e “maturidade” 

como sinônimas, para denominar a faixa etária em que se incluem os referidos profissionais.  

 

1.2.  Problema e Objetivos 

 

O problema que se pretende investigar empiricamente é: Quais os principais desafios 

e oportunidades de carreira enfrentados pelos profissionais brasileiros na meia-idade? 

 

O objetivo geral desta dissertação é levantar a percepção dos entrevistados quanto aos 

impactos do envelhecimento em sua vida profissional. 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Levantar os níveis de satisfação com a carreira e sua relação com a idade.  

 Identificar os planos de carreira e de aposentadoria dos profissionais maduros 

brasileiros.  

 Investigar os estereótipos etários e possíveis discriminações etárias. 

 

1.3.  Justificativa e Contribuição  

 

O processo de envelhecimento populacional, embora já esteja provocando profundas 

implicações no mercado de trabalho, ainda tem sido pouco abordado pela literatura 

organizacional no Brasil. Diante do rápido envelhecimento populacional que o país enfrentará 

nas próximas décadas, é importante entender as dinâmicas que afetam o desenvolvimento de 

carreira dos profissionais maduros, que formarão significativa parcela da força de trabalho. 

 

Pretende-se, com esta pesquisa, contribuir para o aprofundamento do estudo da 

dinâmica do mercado de trabalho brasileiro, notadamente quanto aos desafios que serão 

enfrentados por empresas e profissionais diante do envelhecimento da força de trabalho do 

país. 
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1.4. Estrutura  

 

Esta dissertação, cujas etapas e resultados serão apresentados a seguir, está estruturada 

em seis capítulos:  

 

No Capítulo 1 é apresentado o contexto sociodemográfico brasileiro, com destaque 

para os aspectos sociais e as questões que impactam o envelhecimento da força de trabalho.  

 

No Capítulo 2 são discutidos a mudança na estrutura etária brasileira e os impactos 

sociais e profissionais do envelhecimento da força de trabalho. 

 

A literatura-âncora e as visões contemporâneas de carreira são expostas no Capítulo 3, 

com ênfase nos conceitos de estágios de carreira, carreiras sem fronteiras e carreira proteana, 

assim como os resultados de uma análise bibliométrica sobre a carreira na maturidade na 

literatura anglo-saxã. 

 

No Capítulo 4 são apresentados a abordagem metodológica que orientou a pesquisa, o 

detalhamento da construção do instrumento de coleta de dados utilizado, pré-teste, plano de 

análise e interpretação dos dados. 

 

A análise dos dados coletados durante a pesquisa de campo é apresentada no Capítulo 

5, tendo como objetivos a descrição das características quantitativas da amostra e a 

identificação das variáveis com maior valor potencialmente preditivo para futuros estudos, à 

luz do referencial teórico exposto. 

 

Por fim, no Capítulo 6, são apresentadas as considerações finais, as limitações 

metodológicas da pesquisa, assim como sugestões para futuros estudos.  
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2. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS BRASILEIROS  

 

A população mundial está envelhecendo rapidamente. Enquanto em 2004 pouco mais 

de 10% da população global compreendia pessoas com sessenta anos ou mais, as projeções 

mais recentes sugerem que este percentual alcance 20% até 2050, com essa parcela da 

população superando a de crianças menores de catorze anos (HEDGE, BORMAN e 

LAMMLEIN, 2012). Referindo-se ao rápido envelhecimento da população norte-americana, 

PRESTON e MARTIN (1994) sugerem que este se trata de um dos mais importantes 

fenômenos sociais deste século. 

 

Tendência similar verifica-se na população brasileira, em que projeções do IBGE 

(2004) mostram que, em 2050, a população com idades entre 40 e 50 anos será a maior em 

relação a todos os outros segmentos etários. O envelhecimento populacional implicará não 

apenas na redução da População em Idade Ativa - PIA, mas em novos desafios trazidos por 

uma força de trabalho mais velha.  

 

Neste capítulo, serão discutidas as mais recentes projeções para o crescimento da 

população brasileira nas próximas décadas e a mudança na sua estrutura etária, bem como os 

impactos do envelhecimento populacional da força de trabalho. 

 

2.1. A Mudança na Estrutura Etária Brasileira  

 

A população total projetada para o Brasil em 2013 (PROJEÇÃO IBGE, 2013) foi de 

201,0 milhões de habitantes, atingindo 212,1 milhões em 2020, até alcançar o máximo de 

228,4 milhões em 2042, quando começará a decrescer, atingindo o valor de 218,2 em 2060, 

nível equivalente ao projetado para 2025 (218,3 milhões).  

 

O país está passando por importante transição na sua estrutura demográfica como 

resultado de alterações em duas variáveis cruciais para a composição das taxas de 

crescimento, tamanho e composição etária futura da população: o declínio da taxa média de 

fecundidade e o aumento da expectativa de vida da população.  
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Caracterizado pela prevalência de altas taxas de natalidade e de mortalidade desde o 

século XIX até meados da década de 1940, a partir desse período o país experimentou uma 

primeira fase de sua transição demográfica caracterizada pelo início da queda das taxas de 

mortalidade como resultado da incorporação às políticas de saúde pública dos avanços da 

medicina, notadamente os antibióticos recém-descobertos no combate às enfermidades 

infectocontagiosas (IBGE, 2015). Permaneciam, contudo, altas taxas de natalidade, resultando 

em elevadas taxas de crescimento populacional: 2,39%, na década de 1940 e 2,99% na década 

de 1950 (IBGE, 2003). 

  

Somente a partir de meados da década de 1960, quando se iniciam a introdução e a 

paulatina difusão dos métodos anticonceptivos orais no Brasil, as taxas de natalidade 

começam sua trajetória de declínio. Como resultado, já na década de 1960 – 1970, observa-se 

uma discreta diminuição das taxas de crescimento populacional (2,89%), fenômeno que se 

confirma na década seguinte, quando se verifica uma taxa de crescimento de 2,48%. No 

processo de transição demográfica brasileira, o Brasil praticamente reduziu pela metade sua 

taxa de mortalidade em apenas 20 anos (de 20,0% em 1940 para 12,6% em 1960), enquanto 

os países desenvolvidos levaram, para o mesmo feito, aproximadamente 100 anos. Nos anos 

1980 e 1990, a aceleração do ritmo e diminuição da taxa de natalidade, devido à propagação 

da esterilização feminina no País, concorreu para a continuidade das quedas das taxas de 

crescimento populacional: 1,93% entre 1980 e 1991 e 1,64% entre 1991 e 2000 (IBGE, 2003). 

 

A redução esperada no nível de crescimento da população decorre, principalmente, da 

queda do número médio de filhos por mulher, que vem decrescendo desde a década de 1970. 

A taxa de fecundidade total (número médio de filhos por mulher) projetado para 2013 é de 

1,77 filho por mulher; a projeção é de 1,61 filho em 2020 e 1,50 filho em 2030. 

 

Paralelamente à redução da taxa de natalidade, vimos aumentar dramaticamente a 

esperança de vida ao nascer. A projeção indica que a esperança de vida ao nascer 

(PROJEÇÃO IBGE, 2013), que em 2013 chegou a 71,3 anos para homens e 78,5 anos para 

mulheres, em 2060, deve atingir 78,0 e 84,4 anos, respectivamente, o que representa um 

ganho de 6,7 anos médios de vida para os homens e 5,9 anos para as mulheres. Para ambos os 

sexos, a esperança de vida ao nascer do brasileiro chegará aos 80,0 anos de idade em 2041.   
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Com os Censos Demográficos de 1991 e 2000 foi definitivamente comprovado o 

processo de transformação do perfil demográfico da população do Brasil. Até então 

caracterizado como um País predominantemente jovem, os resultados desses censos mostram 

claramente que, em razão do continuado processo de transição para baixos níveis de 

mortalidade e de fecundidade, a população do Brasil caminha a passos largos rumo a um 

padrão demográfico com predominância de população adulta e idosa. 

 

O estreitamento da base da pirâmide populacional já podia ser verificado desde o 

início dos anos 2000, isto é, a participação dos grupos de 0 a 4 e 5 a 9 anos de idade era 

inferior à do grupo de 10 a 14 anos de idade, e na estrutura etária populacional de uma década 

seguinte observa-se a acentuação deste fenômeno. Comparando-se os dois períodos, verifica-

se que a participação do grupo com até 24 anos de idade passa de 47,4%, em 2002, para 

39,6%, em 2012. O aumento da participação do grupo com 45 anos ou mais de idade fica 

evidente: em 2002, era de 23,0%, atingindo 29,9%, em 2012 (IBGE, 2015), conforme 

demonstrado na Figura 3: 

 

Figura 3 – Pirâmide Populacional Brasileira 2002/2012 

 

Fonte: IBGE, 2013. 

 

A transição demográfica por que passa o país, que acarreta a alteração da estrutura 

etária da população em termos da mudança da participação percentual de indivíduos com 



24 

 

 

 

diferentes idades (ou seja: na redistribuição do percentual de crianças, adultos e idosos na 

população), traz, entre outros grandes desafios para a sociedade, aqueles resultantes do 

envelhecimento populacional. De fato, o segmento populacional que mais cresce na 

população brasileira é o de idosos, com taxas de crescimento projetadas de mais de 4% ao ano 

para o período de 2012 a 2022 (IBGE, 2015). A população com 60 anos ou mais de idade 

passa de 14,2 milhões, em 2000, para 19,6 milhões, em 2010, devendo atingir 41,5 milhões, 

em 2030, e 73,5 milhões, em 2060. Tão importante quanto, a faixa de adultos entre 30 a 59 

anos de idade apresenta crescimento tanto na participação relativa quanto em valores 

absolutos; correspondia a 59,2 milhões de pessoas em 2000 (representando 33,6% da 

população) e alcançará 95,4 milhões em 2030 (ou 42,7% da população), conforme projeções 

do IBGE (2015).  

 

O envelhecimento populacional do país, que se iniciou a partir dos anos 1980, deve se 

acelerar e apenas a população com idade superior a 50 anos deverá experimentar taxas 

positivas de crescimento a partir de 2045, com os demais grupos etários podendo apresentar 

taxas negativas de crescimento (CAMARANO, 2014). Um superenvelhecimento da 

população brasileira, semelhante ao que já se verifica no Japão atualmente, pode ser esperado 

no médio prazo, conforme as projeções demonstradas na Figura 4.  

 

Figura 4 – Brasil: Distribuição Percentual da população por sexo e grupos de idade 2010 e 2050.  

 

Fonte: CAMARANO, 2014 
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2.2. Impactos do Envelhecimento Populacional na Força de Trabalho 

 

A quantidade da força de trabalho é uma função do total da população do país; da 

estrutura etária dessa população, que indica a quantidade de adultos existente; e da disposição 

ao emprego dessa população, dado o nível dos salários pagos, que é indicada pela taxa de 

participação (NONATO et al., 2012; RAMOS, 2007). A nova dinâmica demográfica 

brasileira produzirá, portanto, significativos impactos no mercado de trabalho, já que afeta 

diretamente o tamanho e a composição da PIA. Conforme definido por BARBOSA (2014), a 

PIA é composta por toda a população com 15 anos de idade ou mais e compreende a 

população apta a exercer uma atividade econômica. Isto é, compreende a população 

economicamente ativa – PEA e a população não economicamente ativa – PNEA. A PEA, ou 

força de trabalho, é composta pela população com 15 anos de idade ou mais que está inserida 

no mercado de trabalho, isto é, a parcela da PIA que está ocupada ou procurando trabalho. Já 

a PNEA é composta pela população com 15 anos de idade ou mais que não está inserida no 

mercado de trabalho, isto é, a parcela da PIA que não está envolvida diretamente em atividade 

econômica. Neste grupo estão incluídos os que desistiram de buscar trabalho ou não querem 

trabalhar, os incapacitados, os estudantes e os chamados “desalentados” – pessoas em idade 

ativa que não buscam trabalho, uma vez que já o fizeram e não obtiveram sucesso. Embora 

em muitos países se considerem as idades de 65 ou 70 anos como limites superiores da PIA, 

no caso das estatísticas brasileiras não há limite superior de idade (RAMOS, 2007).  

 

A PIA (população entre 15 e 64 anos), que representa a oferta da força de trabalho 

brasileira, tem crescido a taxas relativamente menores que a população com mais de 65 anos 

de idade desde meados dos anos 1990. Com a aceleração do envelhecimento populacional nas 

próximas décadas, veremos uma situação de superenvelhecimento da força de trabalho, bem 

como de sua redução, o que produzirá importantes efeitos econômicos, já que esta é 

importante insumo para o processo produtivo.  

 

O desafio com que o país se defronta para os próximos anos, portanto, é manter a força 

de trabalho em um tamanho suficiente para sustentar a produção de riqueza. Uma das 

alternativas que se coloca é a manutenção do profissional nas atividades econômicas por um 

número maior de anos, o que é coerente com o aumento da esperança de vida e que poderia 
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compensar, pelo menos parcialmente, os efeitos negativos do envelhecimento populacional e 

da redução da oferta de força de trabalho. 

 

Os ganhos na esperança de vida da população brasileira não estão, entretanto, 

traduzindo-se numa permanência maior na atividade econômica. As taxas de atividade 

começam a diminuir para os homens, a partir dos 50 anos, e para as mulheres, a partir dos 45 

anos (CAMARANO, KANSO e FERNANDES, 2013) e nem sempre ocorre uma saída via 

aposentadoria. Camarano e Fernandes (2014) mostram que a proporção de homens de 50 a 69 

anos que não trabalha e nem é aposentada cresceu nos últimos vinte anos. Constituíam 4,2% 

dos homens nessa faixa etária, em 1992, e passaram a constituir 7,9% em 2012. Esse aumento 

ocorreu devido a haver-se reduzido sua participação na atividade econômica e foi mais 

elevado no grupo 50-59 anos. Por outro lado, embora a proporção de mulheres nessa categoria 

seja predominante, essa condição proporcional feminina diminuiu de 23,4% para 18,8% 

(CAMARANO e FERNANDES, 2014). 

 

A idade do candidato ainda é um fator relevante no processo seletivo para uma vaga 

de emprego no Brasil, como mostra recente pesquisa publicada pela consultoria 

PricewaterhouseCoopers em conjunto com FGV-EAESP, em que se constatou que os 

indivíduos mais jovens levam vantagem sobre os mais velhos na hora da contratação 

(PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2013). Essa pesquisa encontrou, por parte dos gestores 

de recursos humanos das empresas pesquisadas, grande preconceito em relação aos 

funcionários mais velhos: 96% deles afirmaram que os profissionais maduros são "menos 

flexíveis e adaptáveis às mudanças", 80% disseram acreditar "que eles têm dificuldade de 

lidar com novas tecnologias" e 63% dos entrevistados acreditam que "profissionais mais 

velhos já estão acomodados em decorrência da proximidade da aposentadoria" 

(PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2013).  

 

A exclusão precoce dos profissionais mais velhos do mercado de trabalho, embora não 

condizente com a nova estrutura etária brasileira, é corroborada por dados do BANCO 

MUNDIAL (2011) demonstrativos de que o estágio médio de superávit de geração de renda 

do brasileiro termina entre os 50 e 55 anos. De acordo com o estudo, o Brasil apresenta o mais 

curto segundo estágio entre todos os países considerados (apenas 20 anos de superávit) e a 

dependência dos idosos é longa no ciclo de vida brasileiro, enquanto que em outros países o 
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superávit começa já aos 20 anos (China) e termina apenas aos 64 anos (Suécia). Para o 

profissional brasileiro mais velho reduzem-se, assim, as possibilidades de desenvolvimento de 

oportunidades profissionais e de novas carreiras e este “se percebe empurrado para fora do 

mercado de trabalho”, conforme aponta FONTES FILHO (2006) em seu trabalho com o 

sugestivo título “A morte começa aos 40... ou o Repensar da nova Carreira? ”.   
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3. CARREIRA E ENVELHECIMENTO: REVISÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, são apresentadas visões contemporâneas de carreira e uma análise 

bibliométrica sobre a carreira na maturidade que fundamentarão a presente dissertação.  

 

O envelhecimento acelerado da força de trabalho brasileira requer que se analise os 

impactos do envelhecimento sobre a vida profissional, bem como se traga à luz as 

necessidades específicas do profissional maduro, dentre as quais se destacam oportunidades 

igualitárias de desenvolvimento de carreira e proteção contra os estereótipos relacionados à 

idade e a discriminação etária. 

 

3.1. Visões Contemporâneas de Carreira 

 

O conceito de carreira é uma ideia historicamente recente e que aparece na literatura 

apenas durante o século XIX (CHALAT, 1995). Embora tenha sido utilizado no decorrer da 

história de forma bastante ampla, o entendimento aceito de forma mais comum é o de carreira 

como caminho, isto é, como uma trilha a ser seguida de forma segura e visível. Segundo 

DUTRA (1996), esse conceito descreve tanto a mobilidade ocupacional (no sentido de um 

caminho a ser trilhado) como a estabilidade ocupacional (a carreira como profissão). 

 

Para HALL (1976), “carreira é uma sequência de atitudes e comportamentos, 

associada com experiências e atividades relacionadas ao trabalho, durante o período de vida 

de uma pessoa”. Enquanto que para LONDON e STUMPH (1982), além das posições e 

trabalhos realizados no decorrer da vida, “a carreira envolve uma série de estágios e a 

ocorrência de transições que refletem necessidades, motivos e aspirações individuais e 

expectativas e imposições da organização e da sociedade”. 

 

Para CHANLAT (1995), o conceito de carreira pode ser dividido em dois grandes 

modelos: o modelo tradicional e o moderno. O modelo tradicional, que vigorou até os anos de 

1970, foi marcado pela estabilidade, enriquecimento, progresso e divisão sexual e social do 

trabalho, em que apenas os homens trabalhavam. A progressão da carreira era linear e vertical 

e os trabalhadores possuíam maior estabilidade no emprego. Nessa abordagem, destacam-se, 

conforme MARTINS (2001), três aspectos que limitam o conceito de carreira. O primeiro é a 
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noção de avanço, com a expectativa de progressão vertical na hierarquia de uma organização, 

acompanhada de sinais de crescente status e de ganhos financeiros. O segundo é a associação 

da carreira à profissão. Um médico, um militar ou um sacerdote teriam uma carreira, já um 

funcionário de escritório ou um operário de indústria não a teria. O terceiro é a pressuposição 

de uma estabilidade ocupacional em que o indivíduo sempre exerceria atividades relacionadas 

à sua profissão até a aposentadoria. A carreira, dentro dessa perspectiva, encontra-se mais 

relacionada ao trabalho assalariado e aos ocupantes de cargos existentes nas organizações.  

 

A partir dos anos de 1970, emerge o modelo moderno, como resultado de mudanças 

sociais, tais como a maior participação da mulher no mercado de trabalho, a elevação dos 

graus de instrução, a afirmação do direito dos indivíduos, a globalização da economia e a 

flexibilização do trabalho (CHANLAT, 1995). Para o autor, a chegada maciça das mulheres, 

as mudanças tecnológicas e a reestruturação da economia introduziram novos 

comportamentos relacionados à carreira, como parar de trabalhar para estudar; estudar 

trabalhando; educar as crianças e voltar ao mercado de trabalho e aos estudos; e reorientar a 

carreira mais frequentemente. Esses novos comportamentos introduziram rupturas no modelo 

de carreira tradicional, e o modelo moderno de carreira caracteriza-se por oportunidades para 

os profissionais pertencentes a grupos sociais variados, independentemente do sexo; pela 

progressão descontínua na carreira; por uma carreira mais horizontal do que vertical e por 

uma maior instabilidade.  

 

Embora existam diferentes denominações para o novo tipo de carreira que emerge no 

mercado, parece haver um consenso sobre a sua configuração e características. BARUCH 

(2004), por exemplo, destaca a transformação das “carreiras lineares”, estáticas e rígidas em 

“carreiras multidirecionais” e dinâmicas, ressaltando que os modelos de carreira do futuro 

compreendem uma variedade de opções e de direções. MALVEZZI (2000) vem denominar a 

carreira atual como “carreira sem fronteiras” – numa referência ao termo proposto por Arthur 

e Rousseau (1996) – “boundarylees career” – denominando os indivíduos nessa situação de 

“agentes econômico-reflexivos”.  

 

Refletindo as condições atuais da sociedade, a incerteza é hoje uma característica das 

trajetórias profissionais. A relação do trabalho, em que o indivíduo tem se movimentado do 

estado sólido, com planejamentos de longo prazo, como trabalhar por anos a fio numa mesma 
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empresa, até sua aposentadoria, cede lugar ao movimento curto, no qual o trabalhador articula 

e planeja algo em torno de dois movimentos futuros e deixa o sistema fluir (BAUMAN, 

2001). 

 

Seja para os profissionais jovens ou maduros, a inserção e manutenção no mercado de 

trabalho não segue mais um rumo predeterminado e estável, do tipo trabalho em tempo 

integral, contratos de longa duração, direitos sociais, entre outras características 

(GUIMARÃES, 2014).  

 

Verifica-se assim que se alteraram três condições importantes do sistema de emprego 

(CASTELLS, 2003 e 2012; GIDDENS, 1999; BECK, 2011): rompe-se a equiparação entre 

trabalho e emprego remunerado; cai por terra o modelo do trabalhador permanente e 

contratado a tempo completo (multiplicando-se as formas alternativas de relação de trabalho, 

como tempo parcial, auto-emprego, trabalho no domicílio, entre outros); e saem de cena os 

contratos de longa duração, em que o vínculo empregatício “casa” o trabalhador a um mesmo 

empregador por toda (ou quase toda) a sua vida produtiva, no processo denominado por 

BECK (2011) de despadronização do trabalho assalariado. Os antigos funcionários cedem 

lugar aos colaboradores, que têm menor laço com a empresa, na medida em que a relação de 

comprometimento no longo prazo se exígua (BAUMAN, 2001). As mudanças no conteúdo do 

trabalho e a veloz obsolescência de competências no contexto das sociedades de informação 

(CASTELLS, 2012) afetam igualmente as chances das carreiras sólidas, que se constituíam 

duradouramente por toda a vida ocupacional, ficando os trabalhadores “abandonados aos seus 

próprios destinos individuais” (CASTELLS, 2003). 

 

No novo contexto social, emergem dois importantes conceitos de carreira: o de 

carreiras sem fronteiras (ARTHUR e ROUSSEAU, 1996) e o de carreira proteana (HALL, 

1976). 

  

O conceito de carreiras sem fronteiras, proposto por ARTHUR e ROUSSEAU (1996), 

prevê o desenvolvimento de uma relação independente e transacional entre organização e 

indivíduo, em que trabalho é trocado por uma remuneração estipulada e em que cabe às 

pessoas a responsabilidade pelo desenvolvimento do conhecimento e das habilidades 

necessárias para a movimentação profissional (DEFILLIPI e ARTHUR, 1994). 
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Como conceito oposto às carreiras ditas organizacionais (que tinham ênfase no 

movimento interno das organizações e eram mais adequadas para uma economia baseada na 

produção industrial), ARTHUR e ROUSSEAU (1996) apontam as seguintes definições para o 

entendimento das carreiras sem fronteiras (as quais seriam, por sua vez, mais adequadas à 

nova economia baseada no conhecimento): é mais acentuada quando ocorre entre fronteiras 

de empregadores diferentes e quando forma conhecimento (competências) que possa ser 

negociado com o mercado; a carreira é sustentada através de conhecimento externo ou 

network; e, por fim, depende do indivíduo.  Nesse novo arranjo, as pessoas passam a ser 

responsáveis pelo desenvolvimento das suas carreiras e, para isso, dependem profundamente 

de que alarguem suas redes de relacionamento e evoluam em conhecimento.  

 

Já o conceito de carreira proteana (HALL, 1976) toma por analogia a versatilidade e 

polimorfismo do deus Proteu, que, segundo a mitologia grega, possuía a habilidade de mudar 

de forma ao comando de sua vontade. Para o autor, o mito de Proteu revela elementos que 

podem ser metaforicamente observados no profissional contemporâneo, que possui a 

habilidade de gerenciar sua própria carreira, de acordo com suas necessidades.  

 

Por se caracterizar pela instabilidade, descontinuidade e horizontalidade, o modelo de 

carreira proteana envolve uma mudança no contrato psicológico entre os participantes, 

principalmente no quesito lealdade empregado-empresa (BALASSIANO et al., 2004). A 

carreira proteana é, assim, mais desenhada pelo indivíduo do que pela organização, e pode ser 

redirecionada de tempos em tempos para atender às necessidades da pessoa. (HALL, 1996).  

 

Para BALASSIANO et al. (2004), as premissas da carreira tradicional são voltadas 

eminentemente para as garantias de benefícios e de segurança, enquanto que na carreira 

moderna, o sucesso está associado à trajetória pessoal (HALL, 1986; CHANLAT, 1995; 

MARTINS, 2001). Na visão proteana, o critério de sucesso passa a ser interno: a realização 

psicológica do indivíduo, o que pode significar sentimentos de orgulho, realização pessoal ou 

felicidade familiar (HALL, 1996). O sucesso psicológico é representado pelo alcance de um 

conjunto de expectativas mútuas implícitas entre empregadores e empregados, focado nas 

contribuições de ambas as partes.  
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A “nova carreira” é então, para IBARRA (2009), uma sequência sem fronteiras e 

proteana de experiências sintetizadas pelas seguintes tendências: 

 Mobilidade: maior movimentação por empregadores e carreiras. 

 Reputações construídas de fora para dentro: validação e valorização originando-se 

principalmente de fora da empresa empregadora. 

 Criação do próprio caminho de carreira: desenvolvimento de orientação gerado 

internamente. 

 Busca de sentido: o emprego é visto como um meio de expressão de identidades e 

valores. 

 Equilíbrio e flexibilidade: confundem-se as fronteiras entre trabalho e vida 

pessoal. 

 

O fato é que, em ambas as visões (carreiras sem fronteiras e proteana), o profissional, 

seja jovem ou maduro, enquanto gerenciador solitário do seu próprio percurso (BECK, 2011), 

tem sobre seus ombros a responsabilidade de enfrentar todas as incertezas e novos riscos, que 

não são ultrapassados com a maturidade profissional.  

 

3.2.  A Carreira na Maturidade – Análise Bibliométrica 

 

Os trabalhadores na meia-idade ou idosos, embora considerados um recurso 

inexplorado no mercado de trabalho, têm sido negligenciados na teoria e pesquisa pelos 

estudiosos do comportamento vocacional (HALL e MIRVIS, 1995) e as questões relativas ao 

envelhecimento do profissional são consideradas mais como pertencentes à área de estudo da 

gerontologia do que dos estudos de carreira (GRELLER e STROH, 1995). No Brasil, ainda 

são incipientes o estudo e a pesquisa sobre o tema, conforme demonstrado por LOCATELLI e 

FONTOURA (2012). 

 

Procedemos, então, a uma análise bibliométrica para a compreensão, explicitação e 

análise crítica de teorias relacionadas à carreira na meia-idade na literatura organizacional 

anglo-saxã. O método Knowledge Development Process – Constructivist (ProKnow-C), 

proposto por ENSSLIN et al. (2010) foi a metodologia escolhida para a seleção e construção 

de um Portfólio Bibliográfico (PB) de artigos com reconhecimento científico. Esse método 

surgiu em 2009, no Laboratório Multicritério de Apoio à Decisão (LABMCDA) do 
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departamento de Engenharia da Produção da Universidade Federal de Santa Catarina, 

consolidando-se a partir de 2010.  

 

O ProKnow-C é composto por 4 macroetapas, a saber: (a) seleção de um portfólio de 

artigos sobre o tema da pesquisa; (b) análise bibliométrica do portfólio; (c) análise sistêmica; 

e, (d) definição da pergunta de pesquisa e objetivo de pesquisa. Para a análise bibliométrica 

foram desenvolvidas duas etapas do processo: a seleção de um portfólio de artigos sobre o 

tema da pesquisa e a análise bibliométrica do portfólio. A Figura 4 – Macroetapas do 

ProKnow-C apresenta, em destaque, as etapas da metodologia que foram aplicadas no 

presente artigo. 

 

Figura 5 – Macroetapas do ProKnow-C 

 

Fonte: Ensslin et al. (2012). 

 

De acordo com AFONSO et al. (2011, p. 51): 

A metodologia de seleção do referencial Bibliográfico ProKnow-C, definida pelo 

LabMCDA, consiste em uma série de procedimentos sequenciais que se iniciam 

desde a definição do mecanismo de busca de artigos científicos a ser utilizado, 

seguindo por uma série de procedimentos pré-estabelecidos até atingir a fase de 

filtragem e seleção do portfólio Bibliográfico relevante sobre o tema. 

 

Esse método para a seleção de um PB compreende um processo subdividido em quatro 

fases: 
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i) Seleção do banco de artigos brutos: composto pela definição das palavras-chave, 

definição dos bancos de dados, busca de artigos nos bancos de dados com as 

palavras-chave e o teste da aderência das palavras-chave; 

ii) Filtragem: composta pela seleção do banco de artigos brutos quanto à redundância 

e filtragem do banco de artigos brutos não repetidos quanto ao alinhamento do 

título; 

iii) Filtragem do banco de artigos: composto pela determinação do reconhecimento 

científico dos artigos, identificação de autores; 

iv) Filtragem quanto ao alinhamento do artigo integral: composto pela leitura integral 

dos artigos. 

 

Definidas as palavras-chaves “mid-life career”, “midcareer” e “midlife career 

change”, os resultados foram refinados para o domínio de pesquisa de “Social Sciences” e 

áreas de pesquisa para “Psychology”, “Social Work” e “Business Economics” na base de 

dados Web of Science. O Web of Science (WoS) é a ferramenta mais antiga para análise de 

citações e a escolhida por muitas instituições que realizam estudos bibliométricos. Esta foi a 

ferramenta escolhida para este trabalho, por disponibilizar, particularmente, o número total de 

citações e o índice-h de um autor. O índice h, ou h-index em inglês, proposto em 2005 por 

Jorge E. Hirsch como uma ferramenta para determinar a qualidade relativa dos trabalhos de 

físicos teóricos, é uma metodologia para quantificar a produtividade e o impacto de cientistas 

baseando-se nos seus artigos (papers) mais citados.  

 

Para esta análise foram coletadas as informações na base de dados “Web of Science”, 

no mês de setembro de 2014, compreendendo o período de busca de 1945 a 2014, sendo 

encontrados 121 artigos que compuseram o banco de artigos bruto. A etapa seguinte consistiu 

na filtragem do banco de artigos bruto quanto à redundância e ao não alinhamento do 

conteúdo, tendo sido considerados 57 artigos alinhados ao tema de pesquisa. Na terceira 

etapa, a filtragem do banco de artigos, foi realizada a determinação do reconhecimento 

científico dos artigos e a identificação de autores. Finalmente, na etapa da filtragem quanto ao 

alinhamento do artigo integral, que consiste na leitura completa dos artigos, foram 

selecionados os 21 artigos cujo conteúdo encontrava-se disponível na íntegra. 
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Definido o PB, parte-se para a segunda etapa do processo de identificação de 

informações para gerar conhecimento quanto ao tema, a análise bibliométrica. A bibliometria 

pode ser entendida como um processo para demonstrar os dados quantitativos referentes a um 

PB com o propósito de gerenciar as informações (ENSSLIN et al., 2012). 

 

Nesta fase é feita uma análise dos artigos com o objetivo de quantificar as informações 

existentes e fornecer as características dessas publicações nos seguintes aspectos: (a) 

relevância dos periódicos; (b) reconhecimento científico dos artigos; (c) autores de maior 

destaque; (d) palavras-chave mais utilizadas; e, (e) análise do fator de impacto dos periódicos 

do PB (Ensslin et al., 2012). 

 

3.2.1. Portfólio Bibliográfico 

 

Os 21 artigos que compõem o PB da pesquisa são expostos na Tabela 1: 

Tabela 1– Portfólio Bibliográfico 

Autores Título do Artigo  Citações Ano 

Kanfer, R; Ackerman, PL Aging, adult development, and work motivation 188 2004 

Hall, DT; Mirvis, PH The new career contract - Developing the whole person at 

midlife and beyond 

109 1995 

Stewart, AJ; Vandewater, 

EA 

If I had to do it over again ...: Midlife review, midcourse 

corrections, and women's well-being in midlife 

51 1999 

Greller, MM; Stroh, LK 

 

Careers in midlife and beyond - A fallow field in need of 

sustenance 

36 1995 

Thomas, LE Typology of mid-live career changers 24 1980 

Murphy, PP; Burck, HD Career-development of men at mid-life 24 1976 

Smart, R; Peterson, C Super's career stages and the decision to change careers 19 1997 

Robson, SM.; Hansson, 

RO.; Abalos, A; Booth, M 

Successful aging criteria for aging well in the workplace 

 

17 2006 

Power, SJ; Rothausen, TJ The work-oriented midcareer development model: An 

extension of super's maintenance stage 

13 2003 

Foxall, GR Managers in transition - An empirical-test of Kirton 

Adaptation-Innovation Theory and its implications for the 

midcareer MBA 

13 1986 

Auster, ER Professional women's midcareer satisfaction: Toward an 

explanatory framework 

9 2001 
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Newton, N; Stewart, AJ The middle ages: Change in women's personalities and social 

roles 

6 2010 

Yeh, Quey-Jen Exploring career stages of midcareer and older engineers - 

When managerial transition matters 

4 2008 

Betz, NE A proactive approach to midcareer development 4 2003 

Swanson, JL Understanding midcareer development: From whose 

perspective? 

2 2003 

Sudnik, Paul Picking up the pieces: themes in Macedonian midcareer 

transitions 

1 2012 

Strenger, C; Ruttenberg, 

A 

The existential necessity of midlife change 1 2008 

Arbona, C Work-oriented midcareer development: A commentary 1 2003 

Ketsdevries, MFR Midcareer conundrum 0 1978 

Talley, WM Sensitizing counselours to mid-life career counseling 0 1981 

Barclay, SR.; Stoltz, K B.; 

Chung, YB 

Voluntary Midlife Career Change: Integrating the 

Transtheoretical Model and the Life-Span, Life-Space 

Approach 

0 2011 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

3.2.2. Periódicos de Destaque 

 

Os 21 artigos selecionados distribuíram-se entre 14 diferentes periódicos, sendo que 

dois deles, Journal of Vocational Behaviour e Counseling Psychologist, concentraram 43% 

dos artigos (9 artigos), conforme demonstrado na Tabela 2: 

 

Tabela 2 – Distribuição Por Periódicos 

Periódico Artigos 

Journal of Vocational Behavior  5 

Counseling Psychologist  4 

Academy of Management Review  1 

Career Development Quarterly  1 

Harvard Business Review  1 

Ieee Transactions on Engineering Management  1 

International Journal for Educational and Vocational Guidance  1 

International Journal for the Advancement of Counselling  1 

Journal of Career Development  1 

Journal of Personality and Social Psychology  1 
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Organizational Dynamics  1 

Psychology of Women Quarterly  1 

Sex Roles  1 

Technovation  1 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Os periódicos do PB foram analisados em relação aos fatores de impacto definidos 

pela base Web of Knowledge, o Journal Citations Reports (JCR). O JCR oferece um meio 

sistemático e objetivo de avaliar criticamente as principais revistas do mundo, com 

informações quantificáveis e estatísticas baseadas em dados de citação. Através da 

compilação das referências citadas nos artigos, o JCR ajuda a medir a influência e o impacto 

da publicação, além de mostrar a relação entre periódicos que citam e que são citados. 

 

Todos os 14 periódicos do PB apresentaram indexação nesta base, conforme 

demonstrado na Figura 6: 

 

Figura 6 – Fator de Impacto JCR dos Periódicos 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

O periódico com o maior fator de impacto foi o Journal of Personality and Social 

Psychology com JCR de 5.510. 
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O periódico com maior volume de citações foi o Journal of Vocational Behaviour, 

cujos cinco artigos totalizam 41% das citações totais. O fator de impacto JCR deste periódico 

era de 2.033 na data pesquisada. 

 

3.2.3. Artigos de Destaque 

 

Os 21 artigos constantes da base líquida foram citados 522 vezes. Quanto à relevância, 

os 10 artigos mais citados concentravam 95% das citações (494 das 522 citações 

encontradas), conforme demonstrado na Figura 7: 

 

Figura 7 – Artigos de Destaque em Citações 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

O artigo mais citado foi “Aging, adult development, and work motivation” (KANFER 

e ACKERMAN, 2004), que sozinho contava com 188 citações, ou mais de um terço do total 

das citações (36%). Baseados nas teorias life-span e em pesquisas sobre o desenvolvimento 

adulto, os autores propõem um quadro para entender como as mudanças relacionadas com a 

idade afetam a motivação no trabalho, os interesses vocacionais, os valores e o autoconceito e 

identificam quatro trajetórias de desenvolvimento (perda, ganho, reorganização e mudança). 

Citam-se ainda, como parte dos destaques no PB, os artigos “The new career contract - 

Developing the whole person at midlife and beyond” (HALL e MIRVIS, 1995), com 109 

citações, e “If I had it to do over again ...: Midlife review, midcourse corrections, and 

women's well-being in midlife” (STEWART e VANDEWATER, 1999), com 51 citações. 
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Verificamos no Web of Science que o número de citações desse PB vem crescendo 

consistentemente nos últimos vinte anos, conforme Figura 8, o que demonstra o crescimento 

do interesse pela área de estudo. 

 

Figura 8 – Evolver das citações no período 1995-2013  

 

Fonte: Web of Science 

 

Quanto aos anos de publicação, embora constem do PB alguns artigos publicados 

desde os anos 1970, mais da metade dos artigos foi publicada dos anos 2000 em diante, como 

se constata na Figura 9: 

 

Figura 9 – Distribuição dos Artigos por Data de Publicação 

 

Fonte: Dados de pesquisa 
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3.2.4. Autores de Destaque 

 

Como autora de destaque, Abigail Stewart apareceu com dois artigos: “If I had to do it 

over again ...: Midlife review, midcourse corrections, and women's well-being in midlife” 

(STEWART e VANDEWATER, 1999), o terceiro artigo mais citado (com 51 citações), e 

publicado no periódico de maior destaque (Journal of Personality and Social Psychology, com 

fator de impacto JCR 5.510) e “The middle ages: Change in women's personalities and social 

roles”, com 6 citações. 

 

Embora aparecendo com uma única publicação, há que se destacar a presença de 

KANFER, coautora do artigo mais citado, e HALL, coautor do artigo “The new career 

contract - Developing the whole person at midlife and beyond” (Hall e Mirvis, 1995), em que 

se faz um exame da situação atual e do potencial futuro dos trabalhadores maduros nas 

organizações. Douglas Hall é um renomado psicólogo organizacional, estudioso das novas 

abordagens de carreira, como o conceito de carreira proteana. Seu artigo é o segundo mais 

citado do PB, com 109 citações, e embora tenha sido publicado há quase 20 anos, ainda 

exerce importante influência no campo de pesquisas e continua sendo citado em publicações 

recentes.  

  

3.2.5. Palavras-Chave de Destaque 

 

A seguir foi utilizada a ferramenta TextStat para análise dos principais tópicos de 

pesquisa, submetendo-se à ferramenta os títulos e resumos dos 21 artigos selecionados, dos 

quais se extraíram os dez termos mais recorrentes, sendo excluídos da análise os artigos e 

preposições mais comuns na língua inglesa, e contados como um só termo o singular e plural 

dos substantivos (como “change”, “career” e “stage”) assim como as versões com e sem 

hífen das expressões “mid-life”;“midlife” e “mid-career”;“midcareer”. 

 

Os resultados são demonstrados na Figura 10, ordenados de forma decrescente: 
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Figura 10 – Palavras-Chave de Destaque 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

A análise das dez palavras mais recorrentes no PB confirmou a presença das palavras-

chave definidas originalmente para a pesquisa (midlife, 26 ocorrências; midcareer, 27 

ocorrências e change, 38 ocorrências), fato que corrobora a aderência das palavras em relação 

ao tema de investigação, validando sua utilização no processo de busca.    

 

Constatamos a proposição de duas trajetórias de carreira para o profissional maduro: a 

mudança (“change”, 38 ocorrências) ou transição de carreira e o desenvolvimento 

(“development”, 27 ocorrências) ou manutenção da carreira. A transição de carreira ocorre 

quando o indivíduo busca uma mudança substancial na sua área de atuação (THOMAS, 1980; 

BARCLAY et al, 2011; FOXALL, 1986; SUDNIK, 2013), enquanto a manutenção da carreira 

é entendida como a busca por manutenção do emprego, busca de outro emprego ou expansão 

da atividade profissional, mas sem uma mudança substancial de área de atuação (MURPHY e 

BURCK, 1976; BETZ, 2003; SWANSON, 2003; ARBONA, 2008). Alguns modelos 

(“models”, 16 ocorrências) são propostos tanto para a transição de carreira (BARCLAY et all, 

2011) quanto para seu desenvolvimento (POWER e RUTHAUSEN, 2003; BETZ, 2003) na 

maturidade. 

 

Outros estudos tratam do envelhecimento e motivação no trabalho (KANFER e 

ACKERMAN, 2004), o surgimento de um novo contrato que permita o desenvolvimento 
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integral do trabalhador na maturidade (HALL e MIRVIS, 1995) e a necessidade existencial da 

mudança na meia-idade (STRENGER e RUTTENBERG, 2008). 

 

Embora os termos “midlife career” e “midcareer” (27 ocorrências) tenham sido 

aplicados na maioria dos artigos como sinônimos de carreira na meia-idade, em pelo menos 

um dos artigos esta expressão foi utilizada com o sentido de “carreira madura”, dissociada da 

ideia de idade cronológica (POWER e ROTHAUSEN, 2003), mas cuja metodologia proposta 

pode também ser aplicável aos profissionais na meia-idade em busca de desenvolvimento de 

carreira. 

 

Da tradição dos estudos de gênero, encontramos três estudos focados especificamente 

na satisfação e nas mudanças enfrentadas pelas mulheres (“women”, 26 ocorrências), em 

STEWART e VANDERWATER (1999), AUSTER (2001) e NEWTON e STEWART (2010) 

e um estudo focado no público masculino (MURPHY e BURCK, 1976). 

 

A expressão estágios (“stages”, 24 ocorrências) mostra que alguns autores do PB 

dialogam (Smart e Peterson, 1997) ou procuram fazer uma extensão (POWER e 

ROTHAUSEN, 2003) do conceito de estágios de desenvolvimento de carreira, conforme 

proposto pelo psicólogo organizacional Donald E. Super, um dos principais teóricos sobre o 

tema no século passado e cujas proposições ainda suportam boa parte da produção teórica 

atual.  

 

Por fim, é reconhecida a necessidade de se buscar melhor sustentação teórica sobre o 

tema, assim como o levantamento de mais dados empíricos sobre os trabalhadores na idade 

madura (GRELLER e STROH, 1995). 

 

As limitações desta análise bibliométrica foram: i) a delimitação do campo amostral, 

pois neste trabalho só foi utilizada uma base de dados (Web of Science) e ii) a delimitação da 

análise, pois só foi realizada a análise bibliométrica de artigos publicados em língua inglesa, 

deixando-se para pesquisa futura a análise da produção em publicações nacionais, uma análise 

comparativa entre a literatura internacional e autores e pesquisadores brasileiros, além da 

pesquisa de outros trabalhos como teses, dissertações, livros e congressos científicos. 
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3.3. Estágios de Carreira e Maturidade 

 

As teorias tradicionais que concebem a carreira em fases ou estágios normalmente 

correlacionam os estágios de carreira com os estágios da vida (LEVINSON et al., 1978; 

SUPER et al., 1957; HALL, 1976). Na mais conhecida delas, a teoria de desenvolvimento de 

carreira “Life-Span, Life-Space”, desenvolvida por SUPER (1980), a dimensão Life-Span 

compreende o processo de desenvolvimento de carreira associado aos estágios cronológicos 

(idade) e à realização de tarefas evolutivas, definidas como expectativas sociais que deverão 

ser cumpridas e que envolvem processos adaptativos. SUPER (1957) apresenta quatro 

estágios de desenvolvimento de carreira em sua teoria, a saber:  

 

(1) Na fase de Exploração (dos 15-24 anos aproximadamente), os indivíduos envolvem-se 

em atividades para autoconhecimento e da realidade. 

(2) Durante a fase de Estabelecimento (dos 25-44 anos aproximadamente), os indivíduos 

tentam tomar um lugar para si na sua profissão escolhida. Segurança é o seu objetivo. 

(3) Na fase de Manutenção (45-59 anos aproximadamente), as pessoas tentam manter suas 

posições e se manterem atualizadas sobre os mais recentes desenvolvimentos em seus 

campos de atuação. 

(4) Durante a fase de Desengajamento (a partir dos 60 anos ou mais de idade), os 

indivíduos tendem a desacelerar, buscar fontes não relacionadas ao trabalho de 

satisfação com a vida e pensar sobre aposentadoria (SUPER, 1957, 1979, 1980).  

 

Os estágios (Life-Span) correspondem a uma linha de desenvolvimento de carreira que 

ocorre ao longo da vida, denominados “maxiciclos”, e a transição de um estágio a outro 

ocorre quando o indivíduo completa as tarefas evolutivas referentes a cada estágio. Os anos da 

meia-idade e posteriores seriam, então, concebidos como um período de estabelecimento e 

manutenção, seguidos de um desengajamento gradual (SUPER et al., 1957; HALL, 1976). 

 

Como o momento em que a transição de um estágio a outro ocorre no ciclo de vida 

pode variar, dependendo de cada indivíduo, dentro de cada estágio podem ocorrer 

“miniciclos” de crescimento, exploração, estabelecimento, manutenção e desengajamento, 

decorrentes de transições dentro do mesmo estágio de desenvolvimento de carreira. O 

miniciclo ocorre quando a carreira sofre desestabilização por doença, redução da força de 
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trabalho, mudanças sociais ou de papel, evento pessoal ou socioeconômico. Essa instabilidade 

vivenciada na carreira envolve um ciclo de novo crescimento, reexploração e 

reestabelecimento. Portanto, o avanço no desenvolvimento de carreira envolve um movimento 

contínuo de explorar novos papéis e tentar se estabelecer por meio de avanços e recuos 

(SUPER, 1980; SUPER et al., 1996). 

 

HALL e MIRVIS (1995) argumentam, entretanto, que esse modelo não captura a 

complexidade do contexto social em que as carreiras são construídas na modernidade e que os 

estágios de carreira não operam da mesma forma que funcionaram em um ambiente 

organizacional mais estável. Portanto, ao invés de um conjunto de estágios de carreira no 

decorrer de um período de vida, conforme propõe o modelo de Super, o que se verifica é uma 

série de ciclos de aprendizagem, em maior número, porém mais curtos, no decorrer da carreira 

do indivíduo. Para os autores, as carreiras tornar-se-ão cada vez mais uma sucessão de “mini-

estágios” (ou estágios de aprendizagem de ciclo curto) de exploração-treinamento-domínio-

saída, à medida em que os profissionais se movem através de várias áreas de produtos, 

tecnologias, funções, organizações e outros ambientes de trabalho. A questão-chave a 

determinar uma fase de aprendizagem não será a idade cronológica (em que os 40 ou 50 anos 

eram considerados “meio de carreira”) mas a idade da carreira, em que talvez 5 anos em uma 

dada especialidade podem configurar “meia-idade” para aquela área. Assim, a meia-vida de 

um estágio de carreira seria conduzido pela meia-vida do campo de competência daquela área 

de trabalho (HALL e MIRVIS,1995). 

 

3.4. Etarismo - Estereótipos Etários e Discriminação Etária 

 

Pesquisas empíricas têm mostrado que o profissional brasileiro na meia-idade nem 

sempre é valorizado pelas organizações de seu país (FONTES, NERI e YASSUDA, 2010). 

Outros estudos demonstram que os profissionais mais velhos são preteridos no mercado de 

trabalho formal (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2013) e muitas vezes acabam tendo que 

migrar para atividades autônomas ou informais (SÁNCHEZ, 1980; CAMARANO, 2001; 

WAJNMAN; OLIVEIRA; OLIVEIRA; 2004). Esse profissional vê-se muitas vezes sujeito a 

práticas preconceituosas ou discriminatórias, que limitam suas oportunidades de trabalho.  
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O etarismo é definido por PALMORE (1990), “como qualquer prejuízo ou 

discriminação contra ou a favor de uma faixa etária. [...] é o tratamento negativo inapropriado 

de membros daquela faixa etária”. Considerado como um dos grandes “ismos”, junto com o 

racismo e o sexismo, o preconceito etário é, para HEDGE, BORMAN e LAMMLEIN (2012) 

uma das mais “socialmente aceitas formas de preconceito na América atualmente”. Segundo 

os autores, enquanto a maior parte das pessoas e das organizações não considera mais 

aceitável utilizar etnia ou gênero para julgar a adequação profissional, apenas recentemente se 

iniciou o movimento para ignorar a idade de um profissional.  

 

O etarismo pode se revelar por meio dos estereótipos etários e da discriminação etária. 

Estereótipo é uma imagem mental muito simplificada de alguma categoria de pessoas, 

instituições ou acontecimentos, que é partilhada, nas suas características essenciais, por um 

grande número de pessoas (CASTRO, 1999 apud MARTINS e RODRIGUES, 2004); ou seja, 

é uma generalização e simplificação de crenças acerca de um grupo de pessoas, que pode ser 

de natureza positiva ou negativa. Estereótipos etários no contexto profissional são pré-

julgamentos sobre profissionais individuais baseados na sua idade ao invés de em seus 

conhecimentos, competências e habilidades reais (POSTHUMA, WAGSTAFF e CAMPION, 

2012). PHILLIPS e SIU (2012) elencam estudos que demonstraram a existência de uma série 

de estereótipos negativos sobre os profissionais mais velhos, tais como serem mais resistentes 

à mudança, menos flexíveis, menos criativos, mais lentos no julgamento, terem menor 

capacidade física e menor potencial de desenvolvimento, serem mais resistentes ao 

treinamento e menos motivados. Embora, por outro lado, também haja os estereótipos 

positivos associados a mais idade, tais como maior confiabilidade, cuidado, lealdade, 

estabilidade e produtividade, os estereótipos negativos relacionados à idade geralmente 

prevalecem na falta de informações individuais, e os indivíduos mais velhos tendem a ser 

vistos de forma mais negativa em relação aos mais jovens (PHILLIPS e SIU, 2012).  

 

Especificamente no caso brasileiro, recente pesquisa conduzida por CEPELLOS et al 

(2013) com gestores de RH apontou, de modo geral, uma percepção relativamente positiva em 

relação aos profissionais mais velhos. Questões como comprometimento, fidelidade à 

empresa, pontualidade, capacidade de realizar diagnósticos precisos e equilíbrio emocional 

foram lembrados como pontos favoráveis; do ponto de vista negativo, a idade é associada à 

incapacidade de realizar trabalhos físicos pesados, dificuldade de adaptação às mudanças e às 
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novas tecnologias, preferência por atividades que apresentam menos desafios, inflexibilidade 

e falta de disposição para receber treinamentos. Também foram identificados obstáculos 

ligados à proximidade da aposentadoria, percepções de limitações físicas e mentais, 

dificuldade de se manterem atualizados segundo as necessidades do mercado, exigência de 

maiores salários e resistência para lidar com a liderança de profissionais mais jovens. 

 

Os estereótipos etários podem resultar em discriminação etária, isto é, quando crenças 

relacionadas à idade resultam em tratamento injusto e imotivado aos profissionais mais velhos 

(POSTHUMA, WAGSTAFF e CAMPION, 2012), razão pela qual vários países adotaram 

legislação específica contra a discriminação etária. Nos Estados Unidos, o “Age 

Discrimination Employment Act – ADEA”, de 1967, protege os trabalhadores a partir dos 40 

anos de tratamento discriminatório com base na idade, tais como na contratação ou demissão, 

em pagamento diferenciado ou outros privilégios, no anúncio de vagas destinadas apenas a 

certos grupos etários, entre outros. O Reino Unido também dispõe de legislação 

antidiscriminação no trabalho, o “Equalility Act 2010 – EA 2010”, mas ao contrário do 

ADEA, que é especificamente direcionado à discriminação aos profissionais mais velhos, o 

EA 2010 consolidou toda a legislação antidiscriminação no trabalho, além da etária, e não 

estabelece uma idade mínima para proteção pela lei. No Brasil, os profissionais com mais de 

sessenta anos encontram guarida na Lei do Idoso, mas o trabalhador na meia-idade (que, 

como mostram os estudos, já é considerado mais velho, porém ainda não é idoso) não 

encontra proteção legal específica, a não ser a Lei Federal 9.029/95 que proíbe as empresas de 

adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de 

emprego, ou sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação 

familiar ou idade. 
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4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Neste capítulo são descritos os procedimentos metodológicos utilizados para a 

realização desta pesquisa. São apresentadas as considerações metodológicas acerca do tipo e 

delineamento da pesquisa, a estratégia de coleta de dados, a definição da população e amostra, 

a descrição do pré-teste, a metodologia de análise dos resultados e as limitações 

metodológicas.  

 

4.1. Tipo de Pesquisa 

 

Para GIL (2008), a classificação mais adotada na atualidade distingue as pesquisas em 

exploratórias, descritivas e explicativas. Segundo essa classificação: 

 

[pesquisas exploratórias são aquelas] desenvolvidas com o objetivo de proporcionar 

visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa 

é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se 

difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis. [...] [Pesquisas 

descritivas] têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob esse título e uma 

de suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas 

de coleta de dados. [...] [As pesquisas explicativas são aquelas] que têm como 

preocupação central identificar os fatores que determinam ou contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos. Esse é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o 

conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. Por isso 

mesmo é o tipo mais complexo e delicado, já que o risco de cometer erros aumenta 

consideravelmente (GIL, 2008).  

 

LAKATOS e MARCONI (2003) seguem uma classificação bastante semelhante, mas 

classificam como quantitativo-descritivas as que GIL (2008) denomina simplesmente 

descritivas, e como experimentais aquelas pelo autor denominadas explicativas. Um aspecto 

bastante interessante da classificação adotada por LAKATOS e MARCONI (2003) é o caráter 

quantitativo por elas conferido às pesquisas do tipo descritivo. Na definição das autoras:  

 

[métodos quantitativo-descritivos] consistem em investigações de pesquisa empírica 

cuja principal finalidade é o delineamento ou análise das características de fatos ou 

fenômenos, a avaliação de programas, ou o isolamento de variáveis principais ou 

chave. Qualquer um desses estudos pode utilizar métodos formais, que se 

aproximam dos projetos experimentais, caracterizados pela precisão e controle 

estatísticos, com a finalidade de fornecer dados para a verificação de hipóteses. 

Todos eles empregam artifícios quantitativos tendo por objetivo a coleta sistemática 

de dados sobre populações, programas ou amostras de populações e programas. 

Utilizam várias técnicas como entrevistas, questionários, formulários, etc. e 

empregam procedimentos de amostragem.  
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As pesquisas do tipo Quantitativo-Descritivas, por sua vez, subdividem-se, para 

LAKATOS e MARCONI (1994), em:  

 

a) estudos de verificação de hipótese – (..) que contêm, em seu projeto de pesquisa, 

hipóteses explícitas que devem ser verificadas. Essas hipóteses são derivadas da 

teoria e, por esse motivo, podem consistir em declarações de associações entre duas 

ou mais variáveis, sem referência a uma relação causal entre elas;  

b) estudos de avaliação de programa – (...) que dizem respeito à procura dos efeitos 

e resultados de todo um programa ou método específico de atividades de serviços ou 

auxílio (...). As hipóteses podem ou não estar explicitamente declaradas e com 

frequência derivam dos objetivos do programa ou método que está sendo avaliado e 

não da teoria. (...);  

c) estudos de descrição de população – (...) que possuem, como função primordial, a 

exata descrição de certas características quantitativas de populações como um todo, 

organizações ou outras coletividades específicas. Geralmente contêm um grande 

número de variáveis e utilizam técnicas de amostragem para que apresentem caráter 

representativo. Quando pesquisam aspectos qualitativos como atitudes e opiniões, 

empregam escalas que permitem a quantificação;  

d) estudos de relações de variáveis – (...) que se referem à descoberta de variáveis 

pertinentes a determinada questão ou situação, da mesma forma que à descoberta de 

relações relevantes entre variáveis. Geralmente, nem hipóteses preditivas (ante 

factum) nem perguntas específicas são a priori formuladas de modo que se inclui no 

estudo grande número de variáveis potencialmente relevantes e o interesse se 

centraliza em encontrar as de valor preditivo. 

 

Tendo em vista as definições acima, pode-se estabelecer que o presente estudo possui 

caráter quantitativo-descritivo, tendo o objetivo de descrever detalhadamente características 

quantitativas de uma amostra de população e verificar a associação entre variáveis 

sistematicamente coletadas por meio da aplicação de questionário. 

 

Não foram estabelecidas hipóteses preditivas, mas foram levantadas diversas variáveis 

potencialmente relevantes, com o objetivo de se encontrar as de valor potencialmente 

preditivo. 

 

4.2. Delineamento da Pesquisa e Instrumento de Coleta de Dados 

  

Para GIL (2008), “o delineamento refere-se ao planejamento da pesquisa em sua 

dimensão mais ampla, envolvendo tanto a sua diagramação quanto a previsão de análise e 

interpretação dos dados. ” 

 

Para esta pesquisa, o procedimento adotado para a coleta dos dados é o levantamento 

de campo (survey), que se caracteriza pela interrogação direta das pessoas cujo 
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comportamento se deseja conhecer (GIL, 2008) e usualmente utilizam o questionário auto-

administrado e a entrevista estruturada como instrumentos de coleta de dados, aplicados a 

uma amostra significativa da população objeto de investigação (BABBIE, 1999).  

 

GIL (2008) aponta as seguintes vantagens dos levantamentos de campo: conhecimento 

direto da realidade, economia e rapidez de quantificação (isto é, os dados obtidos podem ser 

objeto de análise estatística; as variáveis em estudo podem ser codificadas, permitindo o uso 

de correlações e outros procedimentos estatísticos). Já dentre as principais limitações dos 

levantamentos o autor aponta: ênfase nos aspectos perspectivos (isto é, são recolhidos dados 

referentes à percepção que as pessoas têm acerca de si mesmas, o que pode resultar em dados 

distorcidos), pouca profundidade no estudo da estrutura e dos processos sociais e limitada 

apreensão do processo de mudança, proporcionada por uma visão estática do fenômeno 

estudado. Levando-se em conta essas vantagens e limitações, entende o autor que os 

levantamentos se tornam muito mais adequados para estudos descritivos que explicativos, 

caso desta pesquisa. 

 

Os surveys, segundo Babbie (1999), podem ser classificados quanto aos seus objetivos 

gerais conforme visem à: a) Descrição: buscam descobrir a distribuição de certos traços e 

atributos da população estudada. A preocupação do pesquisador neste caso não é o porquê da 

distribuição, e sim com o que ela é; b) Explicação: objetivam explicar a distribuição 

observada. Neste caso, o pesquisador tem a preocupação do porquê da distribuição existente; 

ou c) Exploração: seu objetivo é funcionar como um mecanismo exploratório, aplicado em 

uma situação de investigação inicial de algum tema, buscando não deixar que elementos 

críticos deixem de ser identificados, apresentando novas possibilidades que podem em 

seguida ser trabalhadas em um survey mais controlado. 

 

Quanto ao desenho, os surveys podem ser classificados como interseccionais ou 

longitudinais. O modelo empregado com maior frequência é o survey interseccional 

(BABBIE, 1999), quando a coleta dos dados de uma dada população é realizada em um único 

intervalo de tempo. No caso da utilização de questionário, em que a recepção de respostas 

ocorre durante um intervalo de dias, este intervalo é considerado único. Já no modelo 

longitudinal, a coleta dos dados é realizada em mais de um intervalo de tempo, possibilitando 
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a análise de mudanças de descrições e explicações ao longo do tempo. Os principais desenhos 

deste tipo são estudos de tendência, estudos de cortes e estudos de painel (BABBIE, 1999). 

 

Um questionário, por sua vez, é um instrumento de coleta de dados, constituído por 

uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador (LAKATOS e MARCONI, 2003). Entre as vantagens do questionário, pode-se 

citar: possibilidade de atingir um grande número de pessoas, menores custos, área geográfica 

mais ampla, garantia de anonimato das respostas, flexibilidade do momento de resposta, não 

exposição dos pesquisados à influência de opiniões do pesquisador e mais uniformidade na 

avaliação, em virtude da natureza impessoal do instrumento. (BABBIE, 1999; GIL, 2008; 

LAKATOS e MARCONI, 2003). 

 

O procedimento adotado para a coleta dos dados desta pesquisa é, pois, o 

levantamento de campo (survey), visando à descrição da população estudada, com desenho 

interseccional, através do uso de questionário, que é apresentado no Apêndice 1. Como forma 

de se alcançar um maior número de respondentes, optou-se pela realização de uma versão 

eletrônica do questionário, disponibilizada em uma página da Internet. Empregou-se, para 

esse fim, a ferramenta Google Drive, através do aplicativo Google Forms (Formulários 

Google), que tem como vantagens a portabilidade, gratuidade, economia de espaço em disco, 

usabilidade e tabulação automática das respostas (HEIDEMANN et al, 2010).  

 

4.3. Construção do Questionário 

 

A construção de um questionário consiste em traduzir os objetivos da pesquisa em 

questões específicas (GIL,1999). Nesta pesquisa, as variáveis envolvidas nos objetivos da 

pesquisa foram traduzidas em um questionário de 6 seções, conforme apresentado a seguir. 

 

4.3.1. Seção 1 - Dados Sociodemográficos 

 

Nesta seção, cujas perguntas foram direcionadas a todos os respondentes, são 

levantados os dados sociodemográficos dos respondentes tais como idade, gênero, 

escolaridade e a sua denominação etária de preferência. Como a população-alvo do estudo são 

os indivíduos com idade superior a 35 anos profissionalmente ativos (ou que o desejavam 
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estar), indivíduos fora da idade-alvo são direcionados para fora do questionário a partir das 

respostas nesta seção.  

 

4.3.2. Seção 2 - Avaliação de Carreira 

 

Esta seção subdivide-se em três partes. A primeira, cujas perguntas foram respondidas 

por todos os indivíduos, inquiriu sobre Setor de Atuação, Qualidades Profissionais 

Autopercebidas, Satisfação com a Carreira e Ocupação Atual (em que foram apresentadas as 

seguintes opções: empregado, em busca de recolocação, autônomo, empresário/ 

empreendedor, aposentado economicamente ativo e aposentado não-economicamente ativo).  

 

A segunda parte foi respondida apenas pelos indivíduos que escolheram a opção 

“empregado” como ocupação atual e tratou de Cargo/Nível Hierárquico, Tipo de Contrato de 

Trabalho Atual, Expectativas Profissionais, Planos de Carreira e Ações de Desenvolvimento 

de Carreira. 

 

A terceira parte foi respondida apenas pelos indivíduos que escolheram a opção “Em 

busca de recolocação” como ocupação atual e tratou de Cargo/Nível Hierárquico, Tempo em 

busca de recolocação e expectativa de recolocação, Tipo de Contrato de Trabalho Desejado, 

Dificuldades na recolocação, Percepção etária e de competência dos seus concorrentes e 

Ações de Desenvolvimento de Carreira. 

 

As questões foram desenvolvidas com base na literatura-âncora levantada sobre o 

tema, apresentada no capítulo 3 desta dissertação. Para a elaboração das questões relativas à 

Satisfação com a Carreira, adaptaram-se variáveis de reconhecida influência mais comumente 

utilizadas na literatura organizacional (MARTINS, 2006).  

 

Na mensuração do grau de importância de cada critério de satisfação com a carreira e 

expectativas profissionais, as questões foram elaboradas na forma de escalas de avaliação. Por 

limitação do aplicativo utilizado na elaboração do questionário, que permite apenas cinco 

pontos de avaliação quando se aplicam as questões do tipo grade, optou-se pela escala 

definida entre os valores 1 a 5, em que o valor 1 é atribuído aos critérios de nenhuma 

importância para o indivíduo e o valor 5 aos critérios de total importância.  
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4.3.3. Seção 3 - Oportunidades de Treinamento e Ações de Autodesenvolvimento 

 

Esta seção também se subdivide em duas partes: Treinamento Corporativo, oferecido 

pela empresa, e Autodesenvolvimento, conduzido por iniciativa do próprio indivíduo. Na 

primeira parte, Treinamento Corporativo, pretende-se avaliar se as empresas apresentam 

política de treinamento corporativo, quais os tipos de treinamento mais oferecidos e se os 

profissionais mais velhos estão sendo vítimas de discriminação no acesso aos treinamentos 

corporativos, conforme sugere a literatura internacional (HEDGE, BORMAN e LAMMLEIN, 

2006). Foi respondida apenas pelos indivíduos que escolheram as opções “empregado” e “em 

busca de recolocação” como ocupação atual 

 

Na segunda parte, Autodesenvolvimento, pretende-se levantar se os indivíduos estão 

em busca de autodesenvolvimento profissional e de que tipo. Foi respondida por todos os 

indivíduos. 

 

4.3.4. Seção 4 - Percepção Etária do Mercado de Trabalho 

 

Nesta seção pretende-se identificar a percepção dos respondentes quanto às faixas 

etárias dos seus gestores, subordinados e pares, assim como sua percepção quanto às faixas 

etárias mais contratadas, menos contratadas, mais demitidas e as razões de demissão. 

 

As questões foram respondidas por todos os indivíduos, com adaptações à sua 

ocupação atual. 

 

 

4.3.5. Seção 5 – Estereótipos Etários e Discriminação Etária 

 

Esta seção subdivide-se em duas partes. Na primeira parte pretende-se identificar os 

estereótipos etários na visão dos próprios indivíduos, os quais foram inquiridos sobre a 

percepção do mercado sobre o profissional mais velho quanto a certos atributos.  
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Na segunda parte é feita uma investigação aprofundada sobre a percepção dos 

indivíduos quanto à existência de discriminação etária nas organizações e no mercado, assim 

como se já foram vítimas de algum tipo de discriminação etária no âmbito profissional (e em 

caso afirmativo, que tipo de discriminação e praticada por quem). 

 

4.3.6. Seção 6 - Planos para Aposentadoria e Trabalho Pós-Aposentadoria 

 

Esta seção divide-se em duas partes: Planos para Aposentadoria e Planos de Trabalho 

Pós-aposentadoria. Na primeira parte pretende-se identificar quando os indivíduos gostariam 

de se aposentar, se gostariam de continuar economicamente ativos e quais os seus planos de 

desenvolvimento profissional. Na segunda parte inquire-se sobre as razões por que os 

indivíduos pretendem continuar profissionalmente ativos após a sua aposentadoria 

 

4.3.7. Pré-teste 

 

O procedimento de pré-teste tem por objetivo validar o instrumento da pesquisa em 

uma pequena amostra representativa ou intencional da população antes da aplicação final na 

pesquisa, com vistas a se identificar possíveis erros na aplicação do instrumento, permitindo 

também a obtenção de uma estimativa sobre os futuros resultados (MARCONI; LAKATOS, 

2009). Para as autoras, no caso específico de questionário, o procedimento destina-se a 

verificar se o mesmo apresenta três importantes elementos:  

a) Fidedignidade. Qualquer pessoa que o aplique obterá sempre os mesmos resultados.  

b) Validade. Os dados recolhidos são necessários à pesquisa.  

c) Operatividade. Vocabulário acessível e significado claro.  

 

O questionário objeto do pré-teste foi criado na ferramenta de aplicação de surveys 

escolhida (Google Forms) e inicialmente testado pelo próprio pesquisador e por uma outra 

pessoa com o objetivo de verificar a adequação do formato e facilidade de preenchimento. 

Posteriormente foi configurado o pré-teste oficial do mesmo, aplicado a uma amostra 

intencional de 14 (catorze) profissionais pertencentes à população do estudo e cujo convite 

para preenchimento foi enviado por e-mail. O questionário do pré-teste foi respondido por 

todos os convidados, durante o período de 27/02/2015 a 05/03/2015. Finalmente, com base 

nos comentários recebidos, o questionário foi ajustado para a pesquisa oficial em relação à 
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clareza e precisão dos termos; quantidade, forma e ordem das perguntas (GIL, 1999) e lógica 

das questões contingentes (perguntas relevantes apenas para um subconjunto de respondentes 

– BABBIE, 1999). 

 

4.3.8. Distribuição Oficial do Questionário  

 

O questionário oficial foi distribuído por meio de convites enviados a contatos diretos 

do pesquisador por e-mail, redes sociais (LinkedIn e Facebook) e pela própria ferramenta de 

aplicação de surveys escolhida, utilizando-se o mecanismo para envio das mensagens de 

convite para participação. 

 

A coleta de dados foi realizada durante um período de 30 dias, entre as datas de 30 de 

abril a 30 de maio de 2015, tendo sido obtidos 281 questionários respondidos. 

 

4.4. Definição da População e Amostra  

 

A pesquisa de survey é particularmente semelhante ao tipo de pesquisa de censo, 

diferenciando-se desta porque o “survey examina uma amostra da população, enquanto o 

censo geralmente implica uma enumeração da população toda” (BABBIE, 1999). O universo 

ou população de estudo “é um conjunto definido de elementos que possuem determinadas 

características”, enquanto uma amostra é um “subconjunto do universo ou da população, por 

meio do qual se estabelecem ou se estimam as características desse universo ou população” 

(GIL, 1999).  

  

A amostragem tem, pois, relevante importância nos surveys, visto que, de forma geral, 

estas pesquisas são utilizadas para, através de uma parcela da população, fazer estimativas 

sobre a natureza da população total da qual a amostra foi selecionada (BABBIE, 1999). É 

importante, portanto, que a amostra seja representativa das características da população que se 

pretende estudar (GIL, 2008). 

 

Há dois grandes grupos básicos de amostragem, a probabilística e a não probabilística 

(BABBIE, 1999). O princípio que fundamenta as amostragens probabilísticas é que “uma 

amostra será representativa da população da qual foi selecionada se todos os membros da 
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população tiverem oportunidade igual de serem selecionados para a amostra” (BABBIE 

(1999). Para GIL (2008), os principais métodos deste tipo de amostragem são: aleatória 

simples (seleção realizada ao acaso e todos os elementos com as mesmas chances 

probabilísticas de seleção para a amostra), sistemática (presume-se o ordenamento da 

população em posições únicas e a seleção é realizada em intervalos regulares), estratificada 

(surge a partir da divisão da população em estratos, a partir de determinada classificação, 

selecionando-se uma amostra de cada estrato), por conglomerado (a amostra representa um 

subgrupo predefinido da população) e por etapas (a população se compõe de unidades que 

podem ser distribuídas em diversos estágios e as amostras são selecionadas por estágios no 

decorrer da pesquisa).  

 

Já as amostragens não-probabilísticas “não apresentam fundamentação matemática ou 

estatística, dependendo unicamente de critérios do pesquisador” (GIL, 1999). São utilizadas, 

segundo BABBIE (1999), “em situações em que a amostragem probabilística seria 

dispendiosa demais e/ou quando a representatividade exata não é necessária”. Os principais 

métodos deste tipo de amostragem são, SELLITZ et al. (1975): acidental (a amostra é 

composta pelos elementos a que o pesquisador tem acesso), por cotas (a população é 

classificada em diversas categorias e, com base em conhecimento prévio, a proporção de 

elementos de cada categoria é definida na composição da amostra) e intencional (seleção de 

um subgrupo que, com base em informações disponíveis, possa ser considerado 

representativo da população).  

 

Para SELLTIZ et al. (1975), a conveniência e economia, principais vantagens da 

amostragem não probabilística, podem suplantar os riscos existentes neste tipo de 

amostragem, apesar de não serem permitidos planos de amostra representativa. Para a autora, 

quando da utilização deste tipo de amostragem, o pesquisador deve definir critérios para 

minimizar vieses e garantir maior representatividade para seus dados. No caso específico da 

amostragem não-probabilística intencional, SELLITZ et al. (1975) afirmam que sua suposição 

básica é que, com bom julgamento e uma estratégia adequada, o pesquisador possa escolher 

os casos que devem ser incluídos na amostra e, assim, chegar a amostras satisfatórias para 

suas necessidades.  
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Para este estudo, a população-alvo é a de profissionais brasileiros acima de 35 anos. 

Na impossibilidade de se acessarem todos os elementos da população, utiliza-se a amostragem 

não-probabilística intencional aleatória. Por não se tratar de amostragem probabilística, o 

número total da amostra não pôde ser calculado por fórmulas específicas.  

 

O acesso aos respondentes foi realizado por meio de convites enviados a contatos 

diretos, por e-mail e por redes sociais (LinkedIn e Facebook), solicitando-se aos potenciais 

respondentes iniciais que também indicassem a pesquisa a novos participantes (contatos 

indiretos), que, por sua vez, poderiam indicá-la a outros participantes (contatos indiretos de 

segundo nível) e assim sucessivamente. A vantagem do acesso a contatos indiretos é a 

diversificação de perfil dos indivíduos participantes e, portanto, a redução de vieses na 

amostragem.  

 

Como forma de se controlar os riscos de indicação da pesquisa a indivíduos fora da 

população-alvo, o questionário é iniciado com questões relativas à idade e situação laboral, 

para se confirmar se os participantes do estudo pertenciam a essa população (excluindo-se da 

base de dados as informações dos respondentes fora da idade-alvo e dos aposentados não-

profissionalmente ativos). 

 

Dos 281 questionários respondidos, treze respondentes que não faziam parte da 

população-alvo, a saber, indivíduos com idade inferior a 35 anos, foram direcionados para 

fora do questionário e não tiveram respostas captadas.  Desta forma, foram considerados 

válidos para este estudo 268 respondentes, que estavam dentro da faixa etária determinada 

(mais de 35 anos de idade) e profissionalmente ativos ou desejavam estar. Estes indivíduos 

foram considerados como representativos do universo que se deseja estudar, sendo esta a 

amostra final do trabalho.  

 

Na fase de revisão que se seguiu à coleta (conforme estabelecido no plano de análise e 

interpretação dos dados), não se verificou nenhuma resposta que apresentasse algum tipo de 

inconsistência que justificasse a sua exclusão da base de dados.  
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4.5. Análise e Interpretação dos Dados 

 

Segundo GIL (2008):  

[os processos de análise e interpretação], apesar de conceitualmente distintos, 

aparecem sempre estreitamente relacionados. A análise tem como objetivo organizar 

e sumariar os dados de forma tal que possibilitem o fornecimento de respostas ao 

problema proposto para investigação. Já a interpretação tem como objetivo a procura 

do sentido mais amplo das respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros 

conhecimentos anteriormente obtidos.  

 

O autor apresenta os seguintes passos de análise e interpretação: estabelecimento de 

categorias (classificação e agrupamento dos dados), codificação (transformação de dados 

brutos em símbolos que possam ser tabulados), tabulação (processo de agrupar e contar os 

casos que estão nas várias categorias), análise estatística dos dados (descrição dos dados e 

avaliação das generalizações obtidas com eles), inferência de relações causais (verificação das 

hipóteses causais entre variáveis) e interpretação dos dados (avaliação da relação entre dados 

empíricos e teoria).  

 

A análise dos dados da pesquisa levará em consideração todas as respostas 

consideradas como representativas do universo que ser deseja estudar. Os dados serão 

analisados de forma conjunta e anônima, não sendo identificados os respondentes, embora os 

participantes poderão informar seu e-mail para receber os resultados da pesquisa.  

 

Para atingir os objetivos propostos será realizada uma análise estatística descritiva, que 

consiste na organização, sumarização e descrição de um conjunto de dados. Para isso, serão 

calculadas as distribuições de frequência de dados agrupados com o percentual de respostas 

totais por variável, assim como a exibição de gráficos e tabelas para melhor compreensão do 

comportamento da variável expressa no conjunto de dados sob análise (MARTINS e 

THEÓPHILO, 2009).  

 

As análises foram realizadas com auxílio do software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS Statistics) e Microsoft Excel (MS Excel) versão 2013 para Windows.  
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5. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar e analisar os dados do questionário, 

respondido por profissionais brasileiros profissionalmente ativos com idade superior a 35 

anos (n=268).  

 

5.1. Características da Amostra Estudada 

 

A amostra obtida apresentou as seguintes distribuições, conforme demonstrado a 

seguir: 

Tabela 3 – Caracterização da amostra (n=268) 

Variável n % 

Gênero     

Feminino 131 48,9% 

Masculino 137 51,1% 

Idade     

De 35 a 39 anos 46 17,2% 

De 40 a 49 anos 118 44,0% 

De 50 a 59 anos 87 32,5% 

60 anos ou mais 17 6,3% 

Nível de Escolaridade     

Ensino Médio 4 1,5% 

Superior 71 26,5% 

Pós-graduação (lato sensu) 157 58,6% 

Mestrado 26 9,7% 

Doutorado 10 3,7% 

Ocupação Atual     

Empresário / Empreendedor 42 15,7% 

Empregado 103 38,4% 

Em busca de recolocação 57 21,3% 

Autônomo 48 17,9% 

Aposentado, sem trabalhar 3 1,1% 

Aposentado, mas continua a trabalhar 15 5,6% 

Denominação Etária     

Jovem 39 14,6% 

Adulto 109 40,7% 

Maduro 103 38,4% 

Na meia-idade 16 6,0% 

Idoso 1 0,4% 

Setor de atuação (nos últimos 5 anos)  

 Serviços 174 64,9% 
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Comércio 19 7,1% 

Indústria 44 16,4% 

Setor público 14 5,2% 

Outros 16 6,0% 

Educação 4 1,5% 

Mercado financeiro 12 4,5% 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Apresentou-se uma pequena predominância de indivíduos do sexo masculino na 

amostra (51,1%), como observado na Tabela 3. Foram pesquisados indivíduos com idade a 

partir de 35 anos, sem limite superior, profissionalmente ativos ou que desejavam estar. As 

faixas etárias predominantes foram de 40 a 49 anos (44%) e de 50 a 59 anos (32,5%). 

 

A forma de acesso aos participantes favoreceu a obtenção de um grupo bastante 

escolarizado, com 58,6% de pós-graduados. 

 

No que se refere à ocupação atual, 38,4% declararam-se empregados, 21,3% em busca 

de recolocação, 17,9% autônomos, 15,7%, empresários, 5,6% aposentados profissionalmente 

ativos, e apenas 1,1% aposentados não-profissionalmente ativos.   

 

A definição etária preferida pelos respondentes foi “adulto” (40,75), seguida de 

“maduro” (38,4%). Houve claramente uma rejeição às expressões “meia-idade” (6%) e 

“idoso” (0,4%). 

 

Quanto ao setor de atuação, a grande maioria dos respondentes atua na área de 

serviços (64,9%). Alguns respondentes da área de serviços preferiram especificar seu setor de 

atuação no campo “Outros”, tais como Comércio (7,1%) e Mercado Financeiro (4,5%). Como 

alguns indivíduos citaram mais de uma ocupação no questionário, foram computadas, com 

sobreposição, todas as respostas para fins de classificação nas categorias da tabela.  

 

5.2. Análise Descritiva das Variáveis 

 

Passamos a seguir a uma análise descritiva das respostas por faixas etárias. 
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5.2.1. Denominação Etária 

 

As denominações etárias normalmente utilizadas nos estudos demográficos brasileiros 

consideram crianças (até 11 anos de idade) e adolescentes (12 a 18 anos de idade), segundo o 

que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990) e 

idosos (60 anos ou mais de idade), conforme o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741 de 01 de 

outubro de 2003). Os indivíduos com idade entre 19 a 59 anos de idade recaem na categoria 

genérica de adultos.  

 

Já nos estudos sobre o mercado de trabalho brasileiro (por exemplo, RIOS-NETO, 

2005), a PIA é subdividida em jovem (15 a 24 anos), adulta (25 a 44 anos), madura (45 a 64 

anos) e idosa (mais de 65 anos). 

 

Tabela 4 – Denominação Etária por Gênero (n=268) 

Independemente da sua idade, 

como você se considera... Jovem Adulto Maduro 

Na meia-

idade Idoso 

Total 

Geral 

De 35 a 39 anos 17,4% 58,7% 23,9% 0,0% 0,0% 100,0% 

Feminino 16,7% 58,3% 25,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Masculino 18,2% 59,1% 22,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

De 40 a 49 anos 16,9% 47,5% 32,2% 3,4% 0,0% 100,0% 

Feminino 23,4% 50,0% 25,0% 1,6% 0,0% 100,0% 

Masculino 9,3% 44,4% 40,7% 5,6% 0,0% 100,0% 

De 50 a 59 anos 10,3% 27,6% 52,9% 9,2% 0,0% 100,0% 

Feminino 18,9% 32,4% 43,2% 5,4% 0,0% 100,0% 

Masculino 4,0% 24,0% 60,0% 12,0% 0,0% 100,0% 

60 anos ou mais 11,8% 11,8% 47,1% 23,5% 5,9% 100,0% 

Feminino 16,7% 0,0% 50,0% 16,7% 16,7% 100,0% 

Masculino 9,1% 18,2% 45,5% 27,3% 0,0% 100,0% 

Total Geral 14,6% 40,7% 38,4% 6,0% 0,4% 100,0% 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Questionados sobre a denominação etária de preferência, foi constatada a preferência 

dos indivíduos pela denominação “Adulto”, nas faixas de 35 a 39 anos e 40 a 49 anos (58,7% 

e 47,5%, respectivamente), e “Maduro, (52,9% e 47,1%, respectivamente) nas faixas de 50 a 

59 anos e 60 anos ou mais.  

 

No que se refere às diferenças entre os gêneros, na faixa de 40 a 49 anos a maior parte 

dos homens (40,7%) preferiu a denominação “Maduro”, enquanto a maioria das mulheres 
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(50,0%) preferiu a denominação “Adulto”. Na faixa de 50 a 59 anos, 60% dos homens 

escolheram a denominação “Maduro”, contra 43,2% das mulheres.  

 

Apenas 1 respondente (5,9%) com 60 anos ou mais (n=17) escolheu a denominação 

legal “Idoso”.  

 

5.2.2. Ocupação Atual 

 

Na análise da ocupação atual das faixas etárias verificou-se, na amostra estudada, uma 

relação negativa entre emprego e idade. 

 

Figura 11 – Ocupação atual dos participantes da amostra (n=268) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Como demonstrado na Figura 11, enquanto nas faixas etárias mais jovens cerca de 

metade da amostra consiste de profissionais empregados (54,3% na faixa de 35 a 39 anos e 

50,0% na faixa de 40 a 49 anos), nas faixas mais velhas o percentual cai para 20,7% na faixa 

de 50 a 59 anos e para apenas 5,9% no grupo de 60 anos ou mais.  

 

De 35 a 39 anos De 40 a 49 anos De 50 a 59 anos 60 anos ou mais

Aposentado, mas continua a
trabalhar

0,0% 0,0% 9,2% 41,2%

Empresário / Empreendedor 15,2% 12,7% 18,4% 23,5%

Autônomo 6,5% 17,8% 27,6% 0,00%

Em busca de recolocação 21,7% 19,5% 23,0% 23,5%

Empregado 54,3% 50,0% 20,7% 5,9%
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O percentual de indivíduos em busca de recolocação mantém-se percentualmente o 

mesmo na amostra em relação ao total em todas as faixas etárias (média de 21,9%). 

Entretanto, se considerarmos a relação dos indivíduos em busca de recolocação sobre o total 

dos que gostariam de estar empregados (a soma dos efetivamente empregados mais aqueles 

em busca de recolocação, conforme demonstrado na Tabela 5), verificamos que os indivíduos 

em busca de recolocação perfazem o percentual de 28,6% e 28,0% nas faixas de 35 a 39 anos 

e 40 a 49 anos, respectivamente, subindo para cerca de metade (52,6%) na faixa de 50 a 59 

anos e alcançando 80,0% na faixa de 60 anos ou mais. 

 

Tabela 5 – Detalhamento da faixa etária dos empregados e desempregados da amostra (n=160) 

 
De 35 a 39 anos 

De 40 a 49 

anos 

De 50 a 59 

anos 

60 anos ou 

mais 

Total 

Geral 

Empregado 54,3% 50,0% 20,7% 5,9% 38,4% 

Em busca de recolocação 21,7% 19,5% 23,0% 23,5% 21,3% 

Total Interessados em Emprego 76,1% 69,5% 43,7% 29,4% 59,7% 

% Em busca de 

Recolocação/Interessados em Emprego 28,6% 28,0% 52,6% 80,0% 35,6% 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Verificou-se, portanto, na amostra estudada, uma relação claramente negativa entre 

envelhecimento e emprego. Na faixa dos 50 a 59 anos caiu sensivelmente o percentual de 

empregados (de cerca 50% da amostra para 20,7%) e apenas metade dos que desejariam estar 

empregados têm um emprego (52,6%). Dos 60 anos em diante, apenas 5,9% dos indivíduos 

da amostra reportaram estar empregados e daqueles que buscam recolocação apenas 1 em 

cada 5 (20,0%) conseguem emprego. 

 

O número de autônomos triplica da faixa de 35 a 39 anos (6,5%) para a faixa seguinte, 

de 40 a 49 anos (19,5%), alcançando 27,6% dos indivíduos na faixa dos 50 a 59 anos, não 

sendo reportados autônomos na faixa de 60 anos ou mais. Os motivos do aumento do trabalho 

autônomo em relação ao aumento da idade devem ser objeto de investigação mais 

aprofundada, mas os dados da Tabela 5 sugerem que, excluídas razões de ordem amostral, 

diante do envelhecimento verifica-se uma migração do trabalho assalariado para outras 

formas de trabalho, notadamente o autônomo.  

 

Quanto aos Empresários/Empreendedores, a análise percentual do total das respostas 

mostra uma ligeira queda da faixa de 35 a 39 anos (15,2%) para a faixa dos 40 a 49 anos 
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(12,7%), a partir da qual o percentual volta a subir nas duas faixas seguintes (18,4% e 23,5%, 

nas faixas 40 a 49 anos e 50 a 59 anos respectivamente). Na faixa etária de 35 a 39 anos 

verificou-se um percentual maior de Empresários/Empreendedores do que de Autônomos, 

proporção que se inverte nas duas faixas seguintes. Novamente, as razões para o aumento de 

Empresários/Empreendedores em relação ao aumento da idade devem ser objeto de 

investigação mais aprofundada, mas excluídas razões de ordem amostral, os dados podem 

sugerir que os empresários/empreendedores continuam economicamente ativos por mais 

tempo que os profissionais empregados e autônomos, notadamente na faixa dos 60 anos ou 

mais. 

 

Finalmente, verificou-se 9,2% de Aposentados economicamente ativos na faixa de 50 

a 59 anos e 41,2% na faixa de 60 anos ou mais, não sendo reportados indivíduos nesta 

condição nas demais faixas.  

 

5.2.3. Satisfação com a Carreira 

 

A “Satisfação com a Carreira” foi dividida em cinco variáveis (satisfação com o 

Trabalho Realizado, Remuneração, Relações no Ambiente de Trabalho, Igualdade de 

Oportunidades e Potencial de Crescimento Profissional) e foram considerados como 

satisfeitos os indivíduos que responderam estar “Plenamente Satisfeitos” e “Relativamente 

Satisfeitos”. Foram contabilizadas as respostas dos indivíduos que declararam como ocupação 

atual Empregado, Em Busca de Recolocação, Autônomo, Empresário/Empreendedor e 

Aposentado Profissionalmente Ativo (n=265). Como foram obtidos apenas 3 questionários 

respondidos por aposentados não-profissionalmente ativos, suas respostas foram excluídas das 

análises desta seção.   

 

Em busca de variáveis com maior capacidade preditiva, as respostas foram agrupadas 

conforme as faixas etárias e a ocupação atual. 
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Figura 12 – Satisfação com Carreira: Satisfação com o trabalho realizado e Faixas Etárias (n=265) 

   

Fonte: Dados de pesquisa  

 

  

 

A satisfação com o Trabalho Realizado, como mostra a Figura 12, apresentou relação 

positiva entre os grupos etários e também a maior variação intergrupos: de 60,87% de 

satisfeitos na faixa etária dos 35 a 40 anos para 88,24% na faixa de 60 anos ou mais. Este 

achado é consistente com estudos internacionais (HEDGE, BORMAN e LAMMLEIN, 2006).  

 

Figura 13 – Satisfação com Carreira: Satisfação com o trabalho realizado e Ocupação Atual (n=265) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

De 35 a 39 anos De 40 a 49 anos De 50 a 59 anos 60 anos ou mais

Muito Insatisfeito 6,7% 6,8% 4,7% 6,3%

Insatisfeito 6,7% 7,6% 5,8% 0,0%

Pouco satisfeito 26,7% 16,9% 14,0% 6,3%

Relativamente satisfeito 33,3% 49,2% 40,7% 6,3%

Plenamente satisfeito 26,7% 19,5% 34,9% 81,3%
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No que se refere à satisfação com o trabalho realizado, empresários e aposentados 

profissionalmente ativos reportaram os níveis de satisfação mais altos, seguidos dos 

empregados e autônomos, como demonstra a Figura 13. Os indivíduos em busca de 

recolocação reportaram os níveis mais baixos de satisfação. 

 

Figura 14 – Satisfação com Carreira: Satisfação com a Remuneração e Faixas Etárias (n=265) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

  

No que se refere à satisfação com a Remuneração não se verificou na amostra uma 

relação clara com a idade, como visto na Figura 14.  

  

Figura 15 – Satisfação com Carreira: Satisfação com a remuneração e Ocupação Atual (n=265)  

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

De 35 a 39 anos De 40 a 49 anos De 50 a 59 anos 60 anos ou mais

Muito Insatisfeito 11,1% 7,6% 9,3% 0,0%

Insatisfeito 17,8% 12,7% 16,3% 6,3%

Pouco satisfeito 24,4% 25,4% 27,9% 37,5%

Relativamente satisfeito 40,0% 49,2% 40,7% 50,0%

Plenamente satisfeito 6,7% 5,1% 5,8% 6,3%
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Muito Insatisfeito 7,8% 17,5% 6,3% 2,4% 0,0%

Insatisfeito 12,6% 15,8% 20,8% 9,5% 13,3%

Pouco satisfeito 22,3% 33,3% 27,1% 23,8% 40,0%

Relativamente satisfeito 51,5% 31,6% 39,6% 54,8% 40,0%

Plenamente satisfeito 5,8% 1,8% 6,3% 9,5% 6,7%
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Quanto à ocupação, empresários e empregados apresentaram os níveis mais altos de 

satisfação quanto à remuneração, e os níveis mais baixos foram reportados pelos indivíduos 

em busca de recolocação e autônomos, como mostra a Figura 15. 

 

Figura 16 – Satisfação com Carreira: Possibilidades de crescimento profissional e Faixas Etárias (n=265) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

A satisfação com Possibilidades de Crescimento Profissional apresentou na amostra 

uma relação positiva com a idade, como demonstrado na Figura 16.  

 

Figura 17 – Satisfação com Carreira: Possibilidades de crescimento profissional e Ocupação Atual (n=265) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

De 35 a 39 anos De 40 a 49 anos De 50 a 59 anos 60 anos ou mais

Muito Insatisfeito 13,3% 12,7% 11,6% 6,3%

Insatisfeito 15,6% 11,9% 11,6% 12,5%

Pouco satisfeito 28,9% 29,7% 29,1% 25,0%

Relativamente satisfeito 33,3% 30,5% 32,6% 37,5%

Plenamente satisfeito 8,9% 15,3% 15,1% 18,8%
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Muito Insatisfeito 12,6% 21,1% 14,6% 0,0% 0,0%

Insatisfeito 12,6% 24,6% 2,1% 9,5% 6,7%

Pouco satisfeito 37,9% 22,8% 31,3% 11,9% 33,3%

Relativamente satisfeito 27,2% 26,3% 37,5% 35,7% 60,0%

Plenamente satisfeito 9,7% 5,3% 14,6% 42,9% 0,0%
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Já quanto à ocupação, os indivíduos em busca de recolocação e empregados 

reportaram os níveis mais baixos de satisfação nesta variável, como demonstrado na Figura 

17, enquanto empresários, aposentados e autônomos reportaram os níveis de satisfação mais 

altos.  

 

Figura 18 – Satisfação com Carreira: Satisfação com a Igualdade de oportunidades e Faixas Etárias (n=265) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

A satisfação com Igualdade de Oportunidades apresentou um pequeno crescimento até 

a faixa de 50 a 59 anos, com pequeno decréscimo na faixa de 60 anos ou mais.  

 

Figura 19 – Satisfação com Carreira: Satisfação com a Igualdade de oportunidades e Ocupação Atual (n=265) 

   

Fonte: Dados de pesquisa     

 

De 35 a 39 anos De 40 a 49 anos De 50 a 59 anos 60 anos ou mais

Muito Insatisfeito 6,7% 9,3% 8,1% 12,5%

Insatisfeito 17,8% 17,8% 15,1% 0,0%

Pouco satisfeito 35,6% 24,6% 26,7% 43,8%

Relativamente satisfeito 26,7% 32,2% 36,0% 25,0%

Plenamente satisfeito 13,3% 16,1% 14,0% 18,8%
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Pouco satisfeito 31,1% 38,6% 14,6% 19,0% 40,0%

Relativamente satisfeito 32,0% 21,1% 33,3% 40,5% 46,7%

Plenamente satisfeito 13,6% 0,0% 27,1% 28,6% 6,7%
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Quanto à ocupação, de forma similar à variável Possibilidades de Crescimento 

Profissional, os indivíduos em busca de recolocação e empregados reportaram os níveis mais 

baixos de satisfação no que se refere à Igualdade de Oportunidades, como demonstrado na 

Figura 19. Empresários, aposentados e autônomos reportaram os níveis de satisfação mais 

altos. 

 

Figura 20 – Satisfação com Carreira: Satisfação com as relações no ambiente de trabalho e Faixas Etárias 

(n=265)  

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

A satisfação com as Relações no Ambiente de Trabalho apresentou apenas pequena 

variação entre as faixas etárias, como demonstrado na Figura 20. 

 

Por fim, quanto à ocupação, empresários e aposentados profissionalmente ativos 

reportaram os níveis de satisfação mais altos no que se refere às Relações no Ambiente de 

Trabalho, enquanto empregados, autônomos e os indivíduos em busca de recolocação 

reportaram os níveis mais baixos de satisfação nesta variável (Figura 21). 

 

De 35 a 39 anos De 40 a 49 anos De 50 a 59 anos 60 anos ou mais

Muito Insatisfeito 6,7% 3,4% 5,8% 12,5%

Insatisfeito 13,3% 14,4% 8,1% 0,0%

Pouco satisfeito 22,2% 25,4% 20,9% 25,0%

Relativamente satisfeito 42,2% 39,8% 47,7% 56,3%

Plenamente satisfeito 15,6% 16,9% 17,4% 6,3%
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Figura 21 – Satisfação com Carreira: Satisfação com as relações no ambiente de trabalho e Ocupação Atual 

(n=265) 

  

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Em resumo, para a amostra em questão, a idade não se mostrou como uma variável 

com bom poder preditivo para todos os itens relativos à satisfação com a carreira. Este achado 

está de acordo com estudos internacionais, como, por exemplo, SANTOS et al. (2006) que 

encontraram, em pesquisa com mulheres executivas de nove países americanos, apenas uma 

pequena relação positiva entre satisfação com a carreira e a idade. Como empresários e 

aposentados profissionalmente ativos reportaram os níveis mais altos de satisfação e 

profissionais em busca de recolocação, os níveis mais baixos, a ocupação atual parece ser uma 

variável mais promissora. 

 

É de se notar que os autônomos, embora tenham reportado menor satisfação com a 

remuneração do que os empregados – como é de se esperar, dado às incertezas caraterísticas 

desta relação de trabalho – mostraram-se mais satisfeitos do que aqueles no que se refere às 

possibilidades de crescimento profissional, igualdade de oportunidades e relações no ambiente 

de trabalho. 

 

5.2.4. Avaliação de Carreira 

 

Nesta seção do questionário procurou-se entender a avaliação dos indivíduos quanto 

aos próximos passos de carreira, adaptando-se as perguntas às ocupações reportadas na seção 

1. 
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Empreendedor

Aposentado,
mas continua

a trabalhar

Muito Insatisfeito 5,8% 10,5% 2,1% 0,0% 6,7%

Insatisfeito 14,6% 12,3% 12,5% 4,8% 0,0%

Pouco satisfeito 22,3% 31,6% 27,1% 9,5% 26,7%

Relativamente satisfeito 41,7% 38,6% 37,5% 57,1% 60,0%

Plenamente satisfeito 15,5% 7,0% 20,8% 28,6% 6,7%
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5.2.4.1. Empregados 

 

Esta parte do questionário foi direcionada apenas aos indivíduos que se declararam 

Empregados (n=103) e Aposentados economicamente ativos empregados (n=5). Como foram 

obtidas apenas 5 respostas para os aposentados economicamente ativos e 1 resposta para 

empregado com 60 anos ou mais (com o que foi excluída a única resposta para o cargo de 

CEO), esses dados foram excluídos do cômputo dessas variáveis, considerando-se n=102. Foi 

perguntado aos indivíduos sobre a probabilidade de ocorrência das seguintes situações de 

carreira nos próximos 3 a 5 anos: ser promovido, ser demitido, receber um aumento de 

salário, mudar de função e receber uma proposta para mudar de empresa.  

 

Figura 22 – Avaliação de Carreira: Ser Promovido e Faixas Etárias (n=102) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Foi constatada uma clara relação negativa entre idade e expectativa de promoção 

(soma das respostas “Muito Provável” e “Provável”) na amostra estudada: 36,0% dos 

indivíduos entre 35 e 39 anos esperam uma promoção, percentual que se reduz para 30,5% na 

faixa de 40 a 49 anos, 20,2% na faixa de 50 a 59 anos, como demonstrado na Figura 22. 

De 35 a 39 anos De 40 a 49 anos De 50 a 59 anos

Improvável 16% 19% 22%

Pouco provável 24% 24% 44%

Neutro (ou não sabe responder) 24% 27% 11%

Provável 28% 24% 17%

Muito provável 8% 7% 6%
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Figura 23 – Avaliação de Carreira: Ser Promovido e Ocupação Atual (n=102) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Também se verificou, como mostra a Figura 23, a existência de relação negativa entre 

expectativa de promoção e o nível hierárquico, com os profissionais mais velhos sem cargo de 

gestão reportando a menor expectativa quanto à possibilidade de promoção nos próximos 3 a 

5 anos (21,7%). 

 

Figura 24 – Avaliação de Carreira: Ser Demitido e Faixas Etárias (n=102) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Diretor
Gerente ou

Superintendente

Líder de equipe
(Coordenador,
Supervisor, etc)

Sênior (sem
equipe)

Improvável 9,1% 16,0% 13,6% 27,3%

Pouco provável 36,4% 24,0% 40,9% 18,2%

Neutro (ou não sabe responder) 9,1% 24,0% 13,6% 31,8%

Provável 36,4% 32,0% 27,3% 13,6%

Muito provável 9,1% 4,0% 4,5% 9,1%
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Neutro (ou não sabe responder) 44,0% 40,7% 27,8%

Provável 12,0% 16,9% 22,2%

Muito provável 0,0% 3,4% 11,1%
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Constatou-se, como mostra a Figura 24, uma relação positiva entre idade e expectativa 

de demissão (soma das respostas “Muito Provável” e “Provável”) na amostra: apenas 12,0% 

dos indivíduos entre 35 e 39 anos esperam ser demitidos, percentual que praticamente dobra 

para 21,3% na faixa de 40 a 49 anos, alcançando 33,3% na faixa de 50 a 59 anos.  

 

Figura 25 – Avaliação de Carreira: Ser Demitido e Ocupação Atual (n=102) 

  

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Verificou-se uma pequena relação negativa entre o nível hierárquico e a possibilidade 

de demissão, com os profissionais mais velhos com cargo de gestão reportando maior 

expectativa quanto à possibilidade de demissão nos próximos 3 a 5 anos (Figura 25). 

 

Figura 26 – Avaliação de Carreira: Receber aumento de salário e Faixas Etárias (n=102) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Diretor
Gerente ou

Superintendente

Líder de equipe
(Coordenador,
Supervisor, etc)

Sênior (sem
equipe)

Improvável 18,2% 0,0% 18,2% 15,9%

Pouco provável 36,4% 36,0% 31,8% 20,5%

Neutro (ou não sabe responder) 45,5% 36,0% 22,7% 45,5%

Provável 0,0% 20,0% 22,7% 15,9%

Muito provável 0,0% 8,0% 4,5% 2,3%
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Constatou-se entre idade e expectativa de aumento de salário (na soma das respostas 

“Muito Provável” e “Provável”) uma variação em formato de “U”, com o seu nível mais 

baixo na faixa etária dos 40 aos 49 anos e uma tendência de redução da expectativa com a 

idade. 

 

Figura 27 – Avaliação de Carreira: Receber aumento de salário e Ocupação Atual (n=102) 

  

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Verificou-se, entretanto, a existência de uma pequena relação negativa entre a 

expectativa de aumento salarial com o nível hierárquico (Figura 27). 

 

Figura 28 – Avaliação de Carreira: Mudar de função e Faixas Etárias (n=102) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 
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Superintendent
e

Líder de equipe
(Coordenador,
Supervisor, etc)

Sênior (sem
equipe)

Improvável 0,0% 8,0% 13,6% 11,4%

Pouco provável 27,3% 24,0% 40,9% 29,5%

Neutro (ou não sabe responder) 27,3% 32,0% 9,1% 22,7%

Provável 27,3% 28,0% 18,2% 25,0%

Muito provável 18,2% 8,0% 18,2% 11,4%
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Verificou-se uma relação em forma de “U” invertido entre as faixas etárias e a variável 

Mudança de Função, com o seu pico na faixa de 40 a 49 anos, em que 35,6% dos 

respondentes apontaram ser muito provável ou provável mudar de função nos próximos 3 a 5 

anos. A expectativa de mudança de função pode ser um indicativo de desejo de transição de 

carreira ou de mudanças externas alheias à vontade do indivíduo, mas de qualquer forma é 

reportado por apenas cerca de um terço da amostra. O fenômeno da transição de carreira na 

meia-idade já vem sendo objeto de estudo pela literatura organizacional nacional (VELOSO, 

2012; QUISHIDA, 2007), mas o desenvolvimento de carreira continuado para os indivíduos 

que não desejam mudar de função, como descrito, por exemplo, por POWER e 

ROTHAUSEN (2003), ainda requer aprofundamento pelos pesquisadores nacionais.  

 

Figura 29 – Avaliação de Carreira: Mudar de função e Ocupação Atual (n=102) 

  

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Novamente se verificou uma relação em forma de “U” invertido, com os Líderes de 

Equipe apresentando o percentual mais alto de probabilidade de mudança, 45,5% dos 

respondentes, e os profissionais sêniores sem equipe com o menor percentual (27,3%). 
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Superintendente

Líder de equipe
(Coordenador,
Supervisor, etc)

Sênior (sem
equipe)

Improvável 0,0% 20,0% 18,2% 25,0%

Pouco provável 36,4% 32,0% 27,3% 31,8%

Neutro (ou não sabe responder) 27,3% 16,0% 9,1% 15,9%

Provável 36,4% 24,0% 36,4% 20,5%

Muito provável 0,0% 8,0% 9,1% 6,8%
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Figura 30 – Avaliação de Carreira: Receber proposta para mudar de empresa e Faixas Etárias (n=102) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Finalmente, constatou-se uma pequena relação negativa entre idade e expectativa de 

receber proposta para mudar de empresa (soma das respostas “Muito Provável” e “Provável”) 

na amostra estudada, que variou de 48,0% na faixa mais jovem para 38,9% na faixa mais 

velha. 

 

Figura 31 – Avaliação de Carreira: Receber proposta para mudar de empresa e Ocupação Atual (n=102) 

  

Fonte: Dados de pesquisa 

 

De 35 a 39 anos De 40 a 49 anos De 50 a 59 anos

Improvável 8,0% 3,4% 0,0%

Pouco provável 12,0% 16,9% 22,2%

Neutro (ou não sabe responder) 32,0% 37,3% 38,9%

Provável 24,0% 33,9% 38,9%

Muito provável 24,0% 8,5% 0,0%
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Improvável 0,0% 0,0% 13,6% 4,5%

Pouco provável 18,2% 16,0% 22,7% 13,6%

Neutro (ou não sabe responder) 36,4% 36,0% 22,7% 40,9%

Provável 45,5% 40,0% 31,8% 25,0%

Muito provável 0,0% 8,0% 9,1% 15,9%
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Verificou-se também a existência de uma pequena relação negativa com o nível 

hierárquico, com os profissionais mais velhos com cargo de gestão reportando maior 

expectativa quanto à expectativa de receber uma proposta para mudança de empresa nos 

próximos 3 a 5 anos (45,5% dos Diretores e 48,0% dos Gerentes ou superintendentes mais 

otimistas, contra 40,9% dos Líderes de Equipe e 40,9% dos Sêniores sem equipe). 

  

5.2.4.2. Em busca de recolocação 

 

Esta seção do questionário foi direcionada aos indivíduos que se declararam “Em 

busca de recolocação” (n=57) e teve por objetivo entender se as dificuldades de recolocação 

estavam relacionadas à idade ou a outros fatores.  

 

Tabela 6 – Tipo de contrato de trabalho desejado (n=57) 

Que tipo de contrato de trabalho você está 

atualmente buscando?  
Frequência 

% do total de 

respondentes 

da questão 

 Empregado em tempo integral 34 59,6% 

 Qualquer das alternativas anteriores 17 29,8% 

 Contrato por projeto 11 19,3% 

 Empregado em tempo parcial 6 10,5% 

 Contrato temporário 3 5,3% 

 Outro 3 5,3% 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Constatou-se na Tabela 6, em que os respondentes podiam selecionar mais de uma 

opção, que a grande maioria dos indivíduos da amostra está em busca de emprego em tempo 

integral (59,6%), seguida de qualquer das alternativas apontadas (29,8%). 

 

Tabela 7 – Motivos de dificuldade na recolocação (n=57) 

O que você considera que possa dificultar sua 

recolocação?  
Frequência 

% do total de 

respondentes 

da questão 

 A sua idade 39 68,4% 

 Excesso de concorrentes 21 36,8% 

 Condições do mercado de trabalho 10 17,5% 

 Outro 9 15,8% 

 Falta de atualização da sua parte 5 8,8% 
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 Falta de preparo/formação técnica da sua parte 4 7,0% 

 Falta de outro idioma 1 1,8% 

 Falta de empenho/dedicação da sua parte 0 0,0% 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

A grande maioria dos indivíduos (68,4%) indicaram a idade como principal fator de 

dificuldade na sua recolocação, seguido de excesso de concorrentes (36,8%) e condições do 

mercado de trabalho (17,5%), como demonstrado na Tabela 7. A questão etária é claramente 

constatada nas questões seguintes, em que os indivíduos mais velhos declaram mais tempo em 

busca de recolocação e de expectativa de se recolocarem, assim como concorrentes em geral 

mais jovens que eles (Figuras 32 e 33).  

 

Figura 32 – Tempo em busca de recolocação (n=53) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

No que se refere ao tempo em busca de recolocação, verificou-se na amostra (Figura 

32) uma relação positiva entre idade e tempo em busca de recolocação: 40,0% dos 

profissionais da faixa de 35 a 39 anos estão em busca de recolocação há menos de três meses, 

enquanto 45,0% dos profissionais da faixa de 50 a 59 anos estão em busca de recolocação há 

mais de 12 meses. Como houve apenas 4 respondentes com 60 anos ou mais, um para cada 

faixa de tempo, esses dados foram excluídos dos cômputos dessa variável e das seguintes 

nesta seção. 

 

De 35 a 39 anos De 40 a 49 anos De 50 a 59 anos

Menos de 3 meses 40,0% 30,4% 15,0%

Entre 3 a 6 meses 30,0% 13,0% 10,0%

Entre 6 a 12 meses 10,0% 34,8% 30,0%

Mais de 12 meses 20,0% 21,7% 45,0%
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Figura 33 – Expectativa de tempo de recolocação (n=53) 

     

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Em relação à expectativa de tempo de recolocação, também se verificou na amostra 

uma relação positiva entre idade e tempo em busca de recolocação: 30,0% dos profissionais 

da faixa de 35 a 39 anos esperam recolocarem-se em até três meses, contra apenas 5,0% dos 

profissionais da faixa de 50 a 59 anos, como mostra a Figura 33. 

 

Figura 34 – Percepção quanto à idade dos concorrentes (n=53) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

A percepção quanto à idade dos concorrentes (soma de “Mais novos que você” e 

“Tanto mais novos quanto mais velhos, mas em sua maioria mais novos”) apresentou, como 

mostra a Figura 34, uma clara relação positiva com a idade, variando de 60,0% na faixa etária 

mais jovem para 100,0% na faixa mais velha. 

 

De 35 a 39 anos De 40 a 49 anos De 50 a 59 anos

Em até 3 meses 30,00% 26,09% 5,00%

Entre 3 a 6 meses 30,00% 30,43% 40,00%

Em mais de 6 meses 40,00% 43,48% 55,00%
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Figura 35 – Percepção de preparação dos concorrentes (n=53) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Já no que se refere à percepção de preparação dos concorrentes, constata-se na Figura 

35 que 60,0% dos indivíduos em busca de recolocação na faixa de 50 a 59 anos responderam 

que seus concorrentes estão menos preparados que eles, contra 30,0% da faixa mais jovem. 

Sessenta por cento dos indivíduos na faixa de 35 a 39 anos responderam que seus 

concorrentes estão no mesmo patamar de preparo que eles, contra 35,0% da faixa mais velha. 

As respostas sugerem que os indivíduos atribuem a outras causas que não a sua preparação, 

maior dificuldade no processo de recolocação. 

 

Figura 36 – Faixa etária dos pares (n=53) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 
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Constata-se na Figura 36 que a percepção etária dos pares varia positivamente em 

relação à idade, o que sugere que esses profissionais atuam normalmente com outros 

profissionais da mesma faixa etária ou que a sua rede de contatos profissionais não vá sendo 

atualizada com profissionais mais jovens. 

 

5.2.4.3. Autônomos 

 

Não foram direcionadas questões exclusivas aos indivíduos que se declaram 

“Autônomos” (n=48) e suas respostas estão computadas em conjunto com os demais 

respondentes. Destacamos aqui apenas a percepção etária dos seus pares no mercado. 

 

Figura 37 – Percepção Etária do Mercado de Trabalho – Autônomos (n=48) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Constata-se na Figura 37 que a percepção etária dos pares variou positivamente em 

relação à idade, o que sugere que esses profissionais atuam normalmente com outros 

profissionais da mesma faixa etária ou que a sua rede de contatos profissionais não esteja 

sendo atualizada com contatos profissionais mais jovens. 
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5.2.4.4. Empresários/Empreendedores 

 

Não foram direcionadas questões exclusivas aos indivíduos que se declaram 

“Empresários/Empreendedores” (n=42) e suas respostas estão computadas em conjunto com 

os demais respondentes.  

 

5.2.4.5. Aposentados Economicamente Ativos 

 

A aposentadoria, isto é, a posse de um benefício previdenciário, não implica que um 

indivíduo necessariamente tenha abandonado o mercado de trabalho, já que a legislação 

brasileira permite a volta do aposentado para a atividade econômica sem a imposição de 

nenhuma penalidade.  

 

As questões a seguir foram direcionadas exclusivamente a estes indivíduos, que se 

declaram “Aposentado, mas continua a trabalhar” (n=15).  

 

Tabela 8 – Aposentados economicamente ativos por gênero (n=15) 

Gênero Frequência % por Gênero 

Feminino 11  73% 

Masculino 4  27% 

Total Geral 15  100% 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Na amostra estudada, constatou-se, na Tabela 8, mais mulheres do que homens aposentados 

economicamente ativos. Este achado não está de acordo com os dados da PNAD-IBGE, de 

acordo com os quais as mulheres saem da atividade econômica e se aposentam mais cedo do 

que os homens, embora vivam mais que eles (CAMARANO et al., 2014) o que pode indicar 

algum viés amostral. 

 

Tabela 9 – Aposentados economicamente ativos por escolaridade (n=15) 

Escolaridade Frequência % por Escolaridade 

Mestrado 2  13% 

Pós-graduação (lato sensu) 9  60% 

Superior 4  27% 

Total Geral 15  100% 

Fonte: Dados de pesquisa 
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Verificou-se, na amostra, que os aposentados economicamente ativos apresentaram 

escolaridade de nível superior ou acima, como demonstrado na Tabela 9. Este achado está de 

acordo com a literatura, notadamente um estudo de WAJMANN, OLIVEIRA e OLIVEIRA 

(2004) sobre as regiões metropolitanas brasileiras, em que os autores concluíram que quando 

as pessoas envelhecem são as de maior escolaridade que apresentam as maiores chances de 

permanecer no mercado de trabalho, especialmente aquelas que não estão envolvidas em 

atividades manuais. 

 

Tabela 10 – Idade de Aposentadoria (n=15) 

Qual a sua idade na data em que requereu a aposentadoria?  

  

Qual a sua idade 

Total 

De 50 a 59 

anos 

60 anos ou 

mais 

Qual a sua idade na 

data em que 

requereu a 

aposentadoria? 

De 50 a 55 anos Frequência 5 1 6 

% por idade 62,5% 14,3% 40,0% 

De 56 a 60 anos Frequência 1 3 4 

% por idade 12,5% 42,9% 26,7% 

De 61 a 65 anos Frequência 0 3 3 

% por idade 0,0% 42,9% 20,0% 

Menos de 50 

anos 

Frequência 2 0 2 

% por idade 25,0% 0,0% 13,3% 

Total Frequência 8 7 15 

% por idade 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Constatou-se, como mostra a Tabela 10, que 8 dos indivíduos (seis dos quais 

mulheres), equivalentes a 53,3% dos respondentes que se declararam aposentados 

economicamente ativos, aposentaram-se até os 55 anos, idade mínima legal na data do estudo 

para o sexo feminino.  

 

Tabela 11 – Motivação para aposentadoria (n=15) 

Qual a sua motivação para se aposentar?  

  

Qual a sua idade 

Total 

De 50 a 59 

anos 

60 anos ou 

mais 

Qual a sua 

motivação para 

se aposentar? 

Direito ao 

Beneficio 

Frequência 0 1 1 

% por idade 0,0% 14,3% 6,7% 

Forçado pelas 

circunstâncias de 

mercado 

Frequência 1 1 2 

% por idade 
12,5% 14,3% 13,3% 

Fusão de bancos Frequência 1 0 1 

% por idade 12,5% 0,0% 6,7% 
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Problemas de 

saúde 

Frequência 1 0 1 

% por idade 12,5% 0,0% 6,7% 

Vantagens 

financeiras 

Frequência 5 5 10 

% por idade 62,5% 71,4% 66,7% 

Total Frequência 8 7 15 

% por idade 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

A grande maioria dos respondentes (66,7%) apontou as Vantagens Financeiras como 

principal motivação para se aposentar, como demonstrado na Tabela 11. 

 

Tabela 12 – Tipo de contrato de trabalho após a aposentadoria (n=15) 

Qual o seu tipo de contrato de trabalho após a aposentadoria?   

  

Qual a sua idade 

Total 

De 50 a 59 

anos 

60 anos ou 

mais 

Qual o seu tipo de 

contrato de 

trabalho após a 

aposentadoria? 

Empregado Frequência 2 3 5 

% por idade 25,0% 42,9% 33,3% 

Empresário Frequência 1 1 2 

% por idade 12,5% 14,3% 13,3% 

Profissional 

Autônomo 

Frequência 5 3 8 

% por idade 62,5% 42,9% 53,3% 

Total Frequência 8 7 15 

% por idade 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

A Tabela 12 mostra que mais da metade dos aposentados economicamente ativos são 

autônomos (53,3%), seguidos de empregados (33,3%). 

 

Tabela 13 – Idade até quando gostaria de continuar trabalhando (n=15) 

Até quando gostaria de continuar a trabalhar?  

  

Qual a sua idade 

Total 

De 50 a 59 

anos 

60 anos ou 

mais 

Até quando 

gostaria de 

continuar a 

trabalhar? 

Até os 60 

anos 

Frequência 2 0 2 

% por idade 25,0% 0,0% 13,3% 

Até os 65 

anos 

Frequência 1 1 2 

% por idade 12,5% 14,3% 13,3% 

Até quando 

tiver saúde 

Frequência 5 6 11 

% por idade 62,5% 85,7% 73,3% 

Total Frequência 8 7 15 

% por idade 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dados de pesquisa 
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A grande maioria dos indivíduos (73,3%) responderam que gostariam de trabalhar até 

quando tiverem saúde, como indicado na Tabela 13. 

 

Tabela 14 – Motivação para continuar a trabalhar (n=15) 

O que o motivou a continuar 

trabalhando?  
Frequência 

% do total de respondentes da 

questão 

 Desenvolvimento de um projeto pessoal ou 

empresarial 
9 60,0% 

 Necessidade financeira 7 46,7% 

 Sentir-se útil 7 46,7% 

 Necessidade de socialização 3 20,0% 

 Não saber o que fazer com o tempo livre 1 6,7% 

 Benefícios 0 0,0% 

 Outro 0 0,0% 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

A principal motivação apontada para continuar economicamente ativo após a 

aposentadoria, como mostra a Tabela 14, foi o Desenvolvimento de um projeto pessoal ou 

empresarial (60,0% dos respondentes), seguido de Necessidade Financeira (46,7%) e Sentir-se 

útil (46,7%). 

 

5.2.4.6. Aposentados Não-Economicamente Ativos 

 

Apenas 3 indivíduos declaram-se aposentados inativos, diante do que se decidiu pela 

exclusão desses dados.  

 

5.2.5. Planos de Carreira 

 

Esta seção do questionário foi direcionada apenas aos indivíduos que se declaram 

“Empregados” (n=103) e “Aposentados economicamente ativos” que se declaram 

empregados (n=5), tendo sido consideradas todas as respostas. A questão permitia a indicação 

de mais de uma opção de resposta.  
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Figura 38 – Planos de Carreira para os próximos 3 a 5 anos (n=108) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

No que se refere aos Planos de Carreira verificou-se uma relação positiva entre idade e 

a opção “permanecer no mesmo emprego”, com 18,4% dos indivíduos da faixa etária de 35 a 

39 anos preferindo essa alternativa, contra 40,0% daqueles da faixa de 60 anos ou mais. 

Quanto a “mudar de empresa, permanecendo na mesma área de atuação”, verificou-se uma 

relação negativa com a idade, com 34,2% dos indivíduos da faixa etária de 35 a 39 anos 

preferindo essa alternativa, contra 20% daqueles da faixa de 60 anos ou mais. Essas duas 

opções são indicativas de um desejo de desenvolvimento continuado de carreira como 

proposto por POWER e ROTHAUSEN (2003). 

 

A faixa etária que mais manifestou desejo de “mudar de função ou profissão” foi a de 

40 a 49 anos, em que 31,0% dos indivíduos optaram por essa alternativa, contra 15,8% 

daqueles na faixa etária de 35 a 39 anos.  

 

“Aposentar-se” foi a opção preferida por apenas 24% dos respondentes, 20% dos quais 

de indivíduos pertencentes à faixa etária com 60 anos ou mais. 
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Não foi verificada nenhuma resposta para “Parar de trabalhar”. 

 

“Abrir um negócio próprio” foi preferida por 23,7% dos indivíduos da faixa etária de 

35 a 39 anos, seguida por 12,0% daqueles da faixa de 50 a 59 anos. 

 

5.2.6. Treinamento e autodesenvolvimento 

 

Nesta seção buscou-se entender se as empresas oferecem programas regulares de 

treinamento, de que tipo, se há discriminação etária no acesso aos programas de treinamento 

corporativos e que tipo de autodesenvolvimento os profissionais tem buscado por conta 

própria. Esta seção foi direcionada apenas aos indivíduos que se declaram “Empregados” 

(n=103) e “Aposentados economicamente ativos” que se declaram empregados (n=5), tendo 

sido consideradas todas as respostas. 

 

Figura 39 – A sua empresa dispõe de um programa formal de treinamento? (n=108) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Sessenta e quatro por cento dos indivíduos reportaram que a sua empresa não dispõe 

de um programa formal de treinamento, conforme demonstrado na Figura 39. 
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Figura 40 – Acesso ao treinamento corporativo por faixa etária (n=108) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Nas empresas em que há uma política formal de treinamento, não se verificou 

discriminação etária no acesso ao treinamento corporativo na amostra estudada (Figura 40), 

como sugere a literatura internacional (HEDGE et al., 2012).  

 

Figura 41 – Acesso ao treinamento corporativo por níveis hierárquicos (n=108) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Verificou-se, entretanto, que o acesso ao treinamento parece estar relacionado ao nível 

hierárquico do indivíduo (Figura 41), com os profissionais de nível mais baixo com menos 

acesso ao treinamento.  
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Tabela 15 – Tipos de treinamento oferecido pela empresa (n=108) 

Qual tipo de treinamento/aperfeiçoamento a empresa tem 

mais lhe oferecido 
Frequência 

% do total de respondentes 

da questão 

 Habilidades pessoais 49 51,0% 

 Atualização e aperfeiçoamento técnico 44 45,8% 

 Desenvolvimento de carreira 23 24,0% 

 Outro 14 14,6% 

 Aprimoramento em língua estrangeira 13 13,5% 

 Certificações 8 8,3% 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Os tipos de treinamento/aperfeiçoamento mais oferecidos pelas empresas, conforme 

reportado pelos respondentes da amostra, são relacionados a habilidades pessoais 

(comunicação, feedback, negociação, etc. - 51% dos respondentes), seguidos de atualização e 

aperfeiçoamento técnico (cursos de vendas, marketing, informática, etc. - 45,8%) e 

desenvolvimento de carreira (coaching, aconselhamento, etc. – 24%). 

 

Figura 42 – Busca de autodesenvolvimento por iniciativa própria (n=221) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

No que se refere à busca de autodesenvolvimento por conta própria, 92,2% dos 

respondentes da faixa de 40 a 49 anos afirmaram ter buscado algum tipo de desenvolvimento 

profissional nos últimos dois ou três anos, como mostra a Figura 42. Este percentual declina 

com a idade, até alcançar 72,7% na faixa dos 60 anos ou mais, valor que é, entretanto, ainda 

bastante relevante. 
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Tabela 16 – Tipos de treinamento buscados pelo profissional (n=221) 

Que tipo de treinamento/aperfeiçoamento você tem 

buscado?  
Frequência 

% do total de 

respondentes da questão 

 Atualização e aperfeiçoamento técnico 124 46,8% 

 Habilidades pessoais 113 42,6% 

 Desenvolvimento de carreira 93 35,1% 

 Certificações 34 12,8% 

 Aprimoramento em língua estrangeira 25 9,4% 

 Nenhum 13 4,9% 

 Outro 32 12,1% 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Os tipos de treinamento/aperfeiçoamento mais buscados pelos profissionais da 

amostra estão em linha com os oferecidos pelas empresas em seus programas formais de 

treinamento e desenvolvimento, e estão relacionados a atualização e aperfeiçoamento técnico 

(cursos de vendas, marketing, informática, etc. - 46,8%), seguidos de habilidades pessoais 

(comunicação, feedback, negociação, etc. – 42,6%% dos respondentes) e desenvolvimento de 

carreira (coaching, aconselhamento, etc. – 35,1%). Mais profissionais buscam certificações 

por conta própria (12,8% contra 8,3% oferecido pela empresa), e o aprimoramento em língua 

estrangeira é mais oferecido pelas empresas (13,5%) do que buscado pelos profissionais 

(9,4%). Apenas 4,9% dos indivíduos responderam não buscar nenhum tipo de 

treinamento/aperfeiçoamento. 

 

Tabela 17 – Ações de desenvolvimento de carreira 

Quais das ações a seguir você está pondo em prática para 

ajudá-lo no desenvolvimento dos planos de carreira ou 

processo de recolocação profissional? 

Frequência 

% do total de 

respondentes da 

questão 

 - Alavancar os seus relacionamentos pessoais 95 57,6% 

 - Fazer cursos técnicos de curta duração 83 50,3% 

 - Aprender um novo idioma 46 27,9% 

 - Fazer cursos de longa duração 35 21,2% 

 - Aprender uma nova função ou profissão 33 20,0% 

 - Ainda não comecei 19 11,5% 

 - Nenhuma das anteriores 3 1,8% 

 - Outro 21 12,7% 

Fonte: Dados de pesquisa 
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A ação considerada mais importante por 57,6% dos respondentes para alcançar seus 

objetivos profissionais é a alavancagem dos seus relacionamentos pessoais, seguida de cursos 

técnicos de curta duração (50,3%) e aprender um novo idioma (27,9%). 

 

5.2.7. Percepção Etária do Mercado 

  

Nesta seção do questionário procurou-se entender a percepção dos indivíduos quanto 

às faixas etárias dos seus gestores, pares e subordinados, assim como quanto às faixas etárias 

mais contratadas, menos contratadas e mais demitidas. Procurou-se entender, principalmente, 

a relação entre idade e nível hierárquico e seu impacto sobre a possibilidade de promoção, 

assim como indicadores de discriminação etária na contratação e demissão de profissionais 

mais velhos. O número de respondentes variou conforme a ocupação dos indivíduos. 

 

Figura 43 – Faixa Etária dos Gestores (n=159) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Esta pergunta foi direcionada aos profissionais empregados, em busca de recolocação 

e aposentados economicamente ativos empregados (n=159) e as faixas etárias utilizadas 

foram aproximadamente as mesmas para gestores e respondentes. A faixa etária de 60 anos ou 

mais (n=4) não apresentou respondentes suficientes para análises mais conclusivas. 
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Foi constatado, na amostra, que a idade média do gestor variou negativamente em 

relação à faixa etária do respondente, como mostra a Figura 43. Enquanto na faixa mais jovem 

62,9% dos indivíduos reportaram gestores na faixa etária superior à sua, na faixa seguinte – 

40 a 49 anos – este percentual cai para 27,8%, alcançando 0,0% na faixa dos 50 a 59 anos 

(ignoradas as respostas de gestores tanto mais velhos quanto mais novos, em média).  

 

Verificou-se, portanto, um descolamento na amostra entre idade e hierarquia, ou seja, 

quanto mais velho o indivíduo, maiores chances de reportar um gestor mais jovem que ele. As 

faixas etárias utilizadas para a idade média dos gestores não permitem a comparação na faixa 

de 35 a 39, mas na faixa dos 40 a 49 anos 26,6% dos indivíduos reportaram gestores mais 

jovens, percentual que se elevou para 61,1% na faixa dos 50 a 59 anos. Este achado confirma 

a percepção dos profissionais empregados, reportada nas figuras 22 e 23 da Avaliação de 

Carreira, de que a idade impacta negativamente na possibilidade de promoção.  

 

Figura 44 – Faixa Etária dos Subordinados (n=126) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Esta pergunta foi direcionada aos profissionais empregados, em busca de recolocação 

e aposentados economicamente ativos empregados em posição de gestão (n=126) e as faixas 

etárias utilizadas foram aproximadamente as mesmas para gestores e respondentes. A faixa 
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etária de 60 anos ou mais (n=6) não apresentou respondentes suficientes para análises mais 

conclusivas. 

 

Verificou-se, na amostra, que a idade média do subordinado variou positivamente em 

relação à faixa etária do respondente (Figura 44). Enquanto na faixa mais jovem 75,0% dos 

indivíduos reportaram subordinados na faixa etária igual ou inferior à sua, na faixa seguinte – 

40 a 49 anos – este percentual sobe para 93,7%, alcançando 100,0% na faixa dos 50 a 59 anos 

(ignoradas as respostas de subordinados tanto mais velhos quanto mais novos, em média).  

 

As respostas a esta questão apresentaram resultados inconsistentes com os da pergunta 

anterior, em que se verificou que a relação negativa entre as faixas etárias dos gestores dos 

respondentes. Excluídas razões de ordem amostral, uma possível explicação para este achado 

pode ser a elevada escolaridade dos respondentes e a constatação que o crescimento de 

subordinados mais jovens se verifica na faixa mais júnior (25 a 32 anos). 

 

Figura 45 – Faixa Etária dos Pares (n=207) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Esta pergunta foi direcionada aos profissionais empregados, em busca de recolocação, 

autônomos e aposentados economicamente ativos empregados (n=207) e as faixas etárias 

utilizadas foram aproximadamente as mesmas para gestores e respondentes. A faixa etária de 
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60 anos ou mais (n=10) não apresentou respondentes suficientes para análises mais 

conclusivas. 

 

Novamente verificou-se, na amostra, que a idade média dos pares variou 

positivamente em relação à faixa etária do respondente (Figura 45). Enquanto na faixa mais 

jovem 63,1% dos indivíduos reportaram pares na faixa etária igual ou inferior à sua, na faixa 

seguinte – 40 a 49 anos – este percentual sobe para 92,9%, alcançando 100,0% na faixa dos 

50 a 59 anos (ignoradas as respostas de pares tanto mais velhos quanto mais novos, em 

média).  

 

As perguntas a seguir, que tiveram por objetivo investigar as faixas etárias mais e 

menos contratadas, mais demitidas e as razões da demissão foram direcionadas aos 

profissionais empregados, em busca de recolocação, empresários/empreendedores e 

aposentados economicamente ativos empregados (n=183). A faixa etária de 60 anos ou mais 

(n=10) não apresentou respondentes suficientes para análises mais conclusivas. 

 

Figura 46 - Faixas Etárias Mais Contratadas (n=183) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

A percepção quanto às faixas etárias mais contratadas apresentou grande variação em 

relação à idade dos respondentes, como demonstrado na Figura 46. Aparentemente o único 

consenso entre os respondentes é que a faixa etária mais contratada é a de 25 a 32 anos, que 

apresentou percentual médio de 52,3% entre os respondentes das várias faixas etárias. A 
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percepção dos respondentes quanto aos contratados na faixa de 18 a 24 anos variou 

negativamente (de 27,0% para 10,6%), enquanto que para as faixas de 33 a 40 anos e 41 a 50 

anos variou positivamente (de 13,5% para 25,5% e de 0,0 para 10,6% respectivamente).  

 

Figura 47 - Faixas Etárias Menos Contratadas (n=183) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

A percepção quanto às faixas etárias menos contratadas variou positivamente em 

relação à idade, isto é, profissionais mais velhos tenderam a apontar indivíduos na sua própria 

faixa etária e superior como menos contratados, apresentando-se o consenso entre todas as 

faixas etárias de que os indivíduos de 40 anos e acima são preteridos na contratação, como 

demonstrado na Figura 47. Para 61,7% dos respondentes na faixa de 35 a 39 anos os 

profissionais de 40 anos ou mais são menos contratados, percentual que se elevou para 69,4% 

na faixa de 40 a 49 anos, alcançando 81,2% na faixa dos 50 a 59 anos (ignoradas as respostas 

de tanto mais velhos quanto mais novos, em média). 

 

Estas respostas estão consistentes com as respostas à questão anterior, “Faixas etárias 

mais contratadas” em que se verificou que 52,3% dos respondentes totais apontaram a faixa 

etária dos 25 aos 32 anos como mais contratada. 
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Figura 48 - Faixas Etárias Mais Demitidas (n=183) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Quanto às faixas etárias mais demitidas, a Figura 48 demonstra que a percepção de 

que tanto mais novos quanto mais velhos são igualmente demitidos cai de 55,9% na faixa 

etária mais jovem para 38,3% na faixa dos 50 a 59 anos. Inversamente, a percepção de que 

são demitidos indivíduos da mesma faixa etária ou inferior à do respondente aumenta de 

23,5% na faixa etária dos 35 a 39 anos, para 46,4% na faixa dos 40 a 49 anos, alcançando 

57,4% na faixa dos 50 a 59 anos. Constatou-se, portanto, uma relação positiva entre idade e a 

percepção quanto às faixas etárias mais demitidas. 

 

Tabela 18 – Principais Razões de Demissão (n=183) 

Por quais motivos têm ocorrido mais demissões na sua empresa?  Frequência 

% do total de 

respondentes da 

questão 

 Crise financeira da empresa 72 34,4% 

 Baixa produtividade do funcionário 64 30,6% 

 Dificuldade de adaptação às mudanças organizacionais 48 23,0% 

 Por pedido espontâneo do funcionário 43 20,6% 

 Renovação do pessoal 41 19,6% 

 Falta de motivação do funcionário 38 18,2% 

 Não aplicável 31 14,8% 

 Outro 15 7,2% 

 Dificuldade de adaptação às inovações tecnológicas 15 7,2% 

Fonte: Dados de pesquisa 
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Como indicado na Tabela 18, o motivo mais apontado pelos respondentes para as 

demissões foi “Crise financeira da empresa” (34,4%), seguido de “Baixa produtividade do 

funcionário” (30,6%) e “Dificuldade de adaptação às mudanças organizacionais” (23,0%). A 

análise destas respostas em conjunto com a questão anterior, “Faixas etárias mais demitidas”, 

e excluídas razões de ordem amostral, sugere que, em caso de necessidade de redução de 

quadros por crise financeira, os indivíduos de 40 anos e acima tem sido os mais prejudicados.  

 

5.2.8. Estereótipos Etários e Discriminação Etária 

 

Nesta seção procurou-se entender os estereótipos etários na visão dos próprios 

indivíduos, bem como possíveis discriminações etárias sofridas pelos profissionais mais 

velhos. 

 

5.2.8.1. Estereótipos Etários 

 

Os indivíduos foram inquiridos, nesta parte do questionário, sobre sua opinião quanto 

à percepção do mercado sobre o profissional mais velho no que se refere a certos atributos 

profissionais e características pessoais. As questões desta seção foram respondidas por todos 

os indivíduos da amostra, excluídos apenas 3 respondentes aposentados não-economicamente 

ativos (n=265). Foi utilizada uma escala de três níveis (Positivo, Negativo e Neutro) e a 

percepção atribuída ao mercado foi também comparada com as características que os 

indivíduos atribuem a si próprios. Detalhamos a seguir como cada uma das faixas etárias 

avaliou esses atributos. 

 

Figura 49 – Estereótipos Etários: Experiência Profissional e Faixas Etárias (n=265) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 
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A maior parte dos respondentes indicou a Experiência Profissional dos profissionais 

mais velhos como seu atributo com mais alta percepção positiva por parte do mercado. No 

entanto, foi constatada uma relação negativa da Experiência Profissional com a idade, que cai 

de 91,1% dos respondentes na faixa mais jovem para 62,5% na faixa de 60 anos ou mais 

(Figura 49).  

 

A avaliação negativa em relação a este atributo praticamente quadruplicou nas faixas 

mais maduras da amostra: de 3,5%, na faixa de 50 a 59 anos, para 12,5%, na faixa dos 60 

anos ou mais, o que requer um maior aprofundamento para se entender a razão deste 

crescimento. 

 

Figura 50 – Estereótipos Etários: Comprometimento e Faixas Etárias (n=265) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

O Comprometimento também foi um atributo percebido positivamente pelos 

respondentes, com uma pequena variação entre as faixas etárias, alcançando o seu pico de 

74,4%, na faixa etária de 50 anos ou mais, como mostra a Figura 50. A avaliação negativa 

também apresenta um grande crescimento percentual para a faixa dos 60 anos ou mais – de 

uma média de 4,3% nas três primeiras faixas etárias para 12,5% na faixa de 60 anos ou mais. 
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Figura 51 – Estereótipos Etários: Conhecimento Técnico e Faixas Etárias (n=265) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

A percepção quanto ao Conhecimento Técnico, mostrada na Figura 51, apresentou-se 

como um atributo avaliado positivamente pelo mercado, mas com variação negativa em 

relação à idade. Para 75,6% dos respondentes mais jovens a percepção do mercado sobre o 

conhecimento técnico dos profissionais mais velhos é positiva, percentual que se mantém na 

faixa dos 40 a 49 anos, caindo para 59,3% na faixa dos 50 a 59 anos, e finalmente alcançando 

50,0% entre os respondentes mais velhos. Paralelamente, a avalição negativa apresentou 

crescimento em relação à idade, de 9,3% na faixa dos 40 a 49 anos para praticamente o triplo 

(25,0%) na faixa etária mais velha. 

 

Figura 52 – Estereótipos Etários: Capacidade Intelectual e Faixas Etárias (n=265) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

A Capacidade Intelectual (Figura 52), também foi vista como um atributo positivo dos 

profissionais mais velhos, embora apresentando pequena variação negativa entre as faixas e 

alcançando o seu pico na faixa de 40 a 49 anos (72,0%). A avaliação negativa cai de uma 

média de 1,9% nas duas faixas etárias mais jovens para 6,7% nas faixas etárias mais velhas. 
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Figura 53 – Estereótipos Etários: Liderança e Faixas Etárias (n=265) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

A percepção quanto à Liderança, como mostra a Figura 53, também foi vista 

positivamente pelos respondentes, com uma pequena variação negativa em relação à idade. 

Apresentou praticamente o mesmo percentual para as três primeiras faixas etárias (média de 

61,2%), caindo para 50,0% na faixa de 60 anos ou mais. A avaliação negativa, entretanto, 

mais uma vez apresentou significativo crescimento em relação à idade, praticamente 

triplicando da faixa de 40 anos ou mais para a faixa de 60 anos ou mais (de 3,4% para 18,8% 

respectivamente). 

 

Figura 54 - Estereótipos Etários: Performance Profissional e Faixas Etárias (n=265) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 
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A percepção quanto à Performance Profissional do profissional mais velho foi vista de 

forma neutra pela maioria dos respondentes, embora apresentando variação negativa entre as 

faixas etárias de 60,0% na faixa etária mais jovem para 50% na faixa etária mais velha, 

conforme demonstrado na Figura 54. A avaliação positiva teve seu pico na faixa etária dos 40 

aos 49 anos (37,3%), decrescendo em relação à idade para 31,3% na faixa etária dos 60 anos 

ou mais. A avaliação negativa não apresentou uma tendência clara nas suas variações, 

apresentando seus menores níveis nas faixas etárias dos 40 aos 49 anos (15,3%) e dos 60 anos 

ou mais (18,8%). 

 

Figura 55 – Estereótipos Etários: Absenteísmo e Faixas Etárias (n=265) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

O absenteísmo (Figura 55) também foi um atributo visto de forma neutra em relação à 

idade, mas que não apresentou uma tendência clara de variação entre as faixas etárias. A 

avaliação positiva apresentou uma forma de “U” negativo, com o pico de 44,4%, na faixa 

mais jovem, e o nível mais baixo na faixa dos 50 anos ou mais, de 31,4%. A avaliação 

negativa praticamente dobra de 13,3%, na faixa mais jovem, para uma média de 20,3% nas 

faixas seguintes.  
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Figura 56 – Estereótipos Etários: Motivação e Faixas Etárias (n=265) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

A Motivação também foi vista pela maioria dos respondentes como um atributo neutro 

em relação à idade (Figura 56), variando negativamente de 57,8%, na faixa etária mais jovem, 

para 37,5%, na faixa mais velha. Este atributo normalmente é visto como positivo em relação 

à idade, tanto em estudos nacionais (CEPELLOS, 2013) como internacionais (HEDGE et al., 

2006), o que se refletiu aqui na avaliação positiva que cresceu com a idade, mais que 

dobrando da faixa de 35 a 39 anos (20,0%) para a faixa de 60 anos ou mais (43,8%). A 

avaliação negativa manteve-se praticamente estável entre as faixas etárias, apresentando 

média de 21,7%. 

 

Figura 57 – Estereótipos Etários: Flexibilidade e Faixas Etárias (n=265) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 
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A Flexibilidade foi vista como um atributo negativo dos profissionais mais velhos pela 

maioria dos respondentes, no que segue o encontrado em estudos nacionais e internacionais 

(CEPELLOS, 2013; HEDGE et al., 2006). Como demonstrado na Figura 57, a avaliação 

positiva apresentou um pequeno crescimento a partir da faixa de 40 anos, aumentando de 

18,6% nesta faixa, para 25,0%, na faixa dos 60 anos ou mais, enquanto a avaliação negativa 

também caiu de 39,0% para 31,3% nas mesmas faixas etárias. 

 

Figura 58 – Estereótipos Etários: Atualização às Novas Tecnologias e Faixas Etárias (n=265) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

A percepção quanto à Atualização às Novas Tecnologias (Figura 58), foi negativa, 

achado que também é consistente com a literatura (CEPELLOS, 2013; HEDGE et al., 2006).  

 

Figura 59 - Estereótipos Etários: Potencial de Crescimento Profissional e Faixas Etárias (n=265) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 
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A percepção quanto ao Potencial de Crescimento Profissional dos profissionais mais 

velhos também foi vista como um atributo negativo, embora tenha apresentado variação com 

formato de “U” invertido. A faixa mais jovem apresentou um percentual de 62,2% de 

avaliações negativas, valor que diminui para 42,4% na faixa etária dos 40 a 49, voltando a 

subir para 62,5% na faixa dos 60 anos ou mais.  

 

Figura 60 – Estereótipos Etários: Capacidade Física e Faixas Etárias (n=265) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

A percepção quanto à Capacidade Física também foi negativa e não apresentou uma 

tendência clara de variação nas avaliações negativas e neutras. As avaliações positivas 

também apresentaram variação no formato de “U” invertido, crescendo de 8,9% na faixa 

etária mais jovem um pico de 10,5% na faixa dos 50 anos ou mais, voltando a cair para 6,3% 

na faixa etária dos 60 anos ou mais. 
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Figura 61 – Quadro-Resumo da Percepção Atribuída ao Mercado sobre os Profissionais Mais Velhos (n=265) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Em resumo, constatou-se que os estereótipos se agruparam em três blocos, conforme 

lhe foram atribuídas avaliações positivas, neutras ou negativas em relação à idade do 

profissional, o que se demonstra na Figura 61. Em 5 atributos os profissionais mais velhos 

foram avaliados de forma positiva: Experiência Profissional, Comprometimento, 

Conhecimento Técnico, Capacidade Intelectual e Liderança. Três atributos apresentaram-se 

neutros em relação à idade: Absenteísmo, Performance Profissional e Motivação. Finalmente, 

em 4 atributos os profissionais mais velhos foram avaliados de forma negativa: Flexibilidade, 

Atualização às Novas Tecnologias, Potencial de Crescimento Profissional e Capacidade 

Física. 

 

As percepções dos profissionais apresentaram-se consistentes a literatura 

organizacional. As avaliações positivas são semelhantes às atitudes positivas encontradas em 

gestores de Recursos Humanos brasileiro em relação aos profissionais mais velhos e que estão 

associadas a pontualidade, lealdade, confiança, qualidade do trabalho, obediência, 

produtividade, comunicação, comprometimento, trabalho árduo, organização, condições de 

saúde e acidentes (CEPELLOS, 2013), e que são consistentes com resultados de estudos 

internacionais (HEDGE et al., 2006).  
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As avaliações negativas também estão alinhadas com as atitudes negativas encontradas 

em gestores de Recursos Humanos brasileiros nas questões relacionadas à flexibilidade e 

adaptação às mudanças e às novas tecnologias (CEPELLOS, 2013) e assemelham-se aos 

resultados de estudos internacionais sobre o tema (POSTHUMA e CAMPION, 2009). 

 

Tabela 19 – Autoavaliação Profissional (n=265) 

Na sua opinião, quais as suas qualidades como 

profissional? 

Frequências % do total dos 

respondentes da 

questão 

Experiência profissional 233 87,9% 

Flexibilidade 195 73,6% 

Conhecimento técnico 188 70,9% 

Motivação 162 61,1% 

Liderança 159 60,0% 

Produtividade 142 53,6% 

Atualização às novas tecnologias 102 38,5% 

Outro 23 8,7% 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Por fim, constatou-se na autoavaliação profissional, conforme demonstrado na Tabela 

19, que as expectativas dos indivíduos estão bastante alinhadas com as atribuídas ao mercado, 

assim como as percebidas pelos gestores de Recursos Humanos brasileiros, exceto no que se 

refere à Flexibilidade, atributo em que os profissionais se ranquearam de forma melhor do que 

o mercado de fato encara os profissionais mais velhos (CEPELLOS, 2013). 

 

Figura 62 - Você se sente velho para suas funções? 

 

Fonte: Dados de pesquisa 
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As respostas à questão “Você se sente velho para suas funções?” apresentaram relação 

negativa com a idade, como se demonstra na Figura 62. Ao contrário do que se poderia supor, 

enquanto 22,2% dos indivíduos na faixa etária dos 35 a 39 anos afirmaram sentirem-se velhos 

para suas funções, este percentual caiu para apenas 6,3% na faixa etária de 60 anos ou mais. 

Esta é uma questão complexa e cuja análise requer aprofundamento, já que a idade além de 

ser um dado objetivo é também cultural, podendo apresentar significados distintos para 

diferentes públicos – estar velho pode significar estar ultrapassado para uns ou apenas com 

mais idade para outros. Uma possível interpretação para certo percentual dos respondentes 

mais jovens sentirem-se velhos para suas funções pode estar ligada ao desejo de assumirem 

ocupações mais seniores em seus empregos (isto é, “estou velho para o nível hierárquico em 

que me encontro”), enquanto que para os respondentes com mais idade pode significar apenas 

que se consideram plenamente capazes para o exercício de suas funções.  

 

Figura 63 - Idade é importante para o desempenho das 

funções e Faixas Etárias 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

Figura 64 – Idade é importante para o desempenho das 

funções e Escolaridade 

  

Fonte: Dados de pesquisa 

 

 

Esta pergunta foi incluída com o objetivo de se explorar os estereótipos e preconceitos 

etários dos próprios profissionais mais velhos. Como visto, estereótipos etários no contexto 

profissional são pré-julgamentos sobre profissionais individuais baseados na sua idade ao 

invés de em seus conhecimentos, competências e habilidades reais (POSTHUMA, 

WAGSTAFF e CAMPION, 2012), desta forma o etarismo pode ser manifestado não apenas 
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em relação aos profissionais mais velhos, mas também aos profissionais mais jovens. 

Portanto, assumir que a idade é importante para o desempenho das funções pode ser um 

indicador de etarismo. 

 

Como demonstrado na Figura 63, cerca de dois terços dos indivíduos responderam 

afirmativamente à questão, o que pode sugerir um elevado grau de etarismo entre os 

respondentes, independentemente da faixa etária. O percentual mais alto foi registrado entre 

os indivíduos mais velhos da amostra, em que 81,3% dos respondentes afirmaram ser a idade 

importante para o desempenho das funções. Também é de se notar que o etarismo apresentou-

se mais alto entre os indivíduos com maior escolaridade, conforme explicitado na figura 64, 

variando de 90,0% para os indivíduos de maior escolarização para 33,3% nos de menor 

escolarização. 

 

5.2.8.2. Discriminação Etária 

 

Inicialmente, os indivíduos foram inquiridos sobre a existência de preconceito etário 

na sua empresa (todos os indivíduos da amostra, exceto os que se declararam “Em busca de 

recolocação” e “Aposentados não-economicamente ativos”, n=208) e no mercado (todos os 

indivíduos na amostra, exceto os “Aposentados não-economicamente ativos”, n=265). 

 

Figura 65 – Preconceito Etário na Empresa (n=208) Figura 66 – Preconceito Etário no Mercado (n=265) 

  

Fonte: Dados de pesquisa          Fonte: Dados de pesquisa 
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As respostas apresentaram resultados conflitantes, como se depreende da análise das 

Figuras 65 e 66, com os indivíduos reportando menor nível de preconceito etário na sua 

empresa (21,2%, em média), do que no mercado (72,8%, em média). Excluídas razões de 

ordem amostral, essa discrepância pode ser indicativa de uma apreensão sem base na 

experiência, isto é, os indivíduos atribuem ao mercado um preconceito que de fato não 

vivenciam na sua empresa.  

 

A seguir, buscou-se explorar se os respondentes foram vítimas de discriminação etária, 

de que tipo e por parte de quem.  

 

Figura 67 – Vítima de Preconceito Etário (n=265) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

As respostas afirmativas a essa pergunta, como indicado na Figura 67, variaram 

positivamente em relação à idade, com os indivíduos mais velhos reportando maiores 

percentuais de discriminação etária, o que está de acordo com a literatura (HEDGEE et al., 

2006). De qualquer forma, como a avaliação da ocorrência da discriminação etária ficou a 

cargo do respondente, há um elevado grau de subjetividade nas respostas, além da 

possibilidade da existência de discrepâncias de ordem amostral. Dito isto, chama a atenção o 

alto percentual de profissionais na faixa etária mais jovem reportando incidentes de 

discriminação etária (35,6%), o que requer aprofundamento das investigações, como mostra a 

Figura 65. 
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Tabela 20 – Vítima de discriminação etária em ambiente profissional  

Você já se sentiu vítima de discriminação 

etária em alguma das situações a seguir?  
Frequência 

% do total de 

respondentes da questão 

 Não foi contratado por causa da sua idade 61 59,8% 

 Recebeu salário inferior à média 36 35,3% 

 Deixou de ser promovido em razão de sua 

idade 
26 25,5% 

 Deixou de participar de treinamento 22 21,6% 

 Foi demitido ou forçado a sair em razão da sua 

idade 
20 19,6% 

 Sofreu assédio moral relacionado à idade 20 19,6% 

 Sofreu rebaixamento de posição 10 9,8% 

 Outro 6 5,9% 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Entre os respondentes que reportaram ter sido vítimas de discriminação etária (Tabela 

20), 59,8% apontaram não ter sido contratados por causa da sua idade, 35,3% receberam 

salário inferior à média e 25,5% deixaram de ser promovidos em razão de sua idade. 

 

Tabela 21 – Autor da discriminação etária  

Por parte de quem?  Frequência 
% do total de 

respondentes da questão 

 Superiores 55 53,4% 

 Políticas da Empresa 52 50,5% 

 RH 51 49,5% 

 Pares 16 15,5% 

 Subordinados 5 4,9% 

 Outros 4 3,9% 

 Clientes 3 2,9% 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

A maioria dos respondentes apontaram como autores da discriminação etária (Tabela 

21) os seus superiores (53,4%), políticas da empresa (50,5%) e a departamento de recursos 

humanos (49,5%).  

 

5.2.9. Planos para Aposentadoria 

 

As questões desta seção foram respondidas por todos os indivíduos não aposentados 

da amostra (n=250) e tiveram por objetivo explorar a idade planejada ou outras razões para 
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aposentadoria, a percepção dos indivíduos sobre continuarem economicamente ativos até a 

aposentadoria e se pretendem parar de trabalhar após a aposentadoria. Como a faixa etária de 

60 anos ou mais apresentou apenas 6 respondentes, seus dados foram excluídos dos cômputos 

finais, resultando um total de 244 respostas. 

 

Na pergunta “Com que idade gostaria de se aposentar?” os indivíduos poderiam 

indicar uma idade para aposentadoria ou marcar a opção “Outros” e indicar o motivo. Para 

facilitar a visualização, dividimos as respostas em duas figuras, uma com as idades (n=211) e 

a outra com os outros motivos (n=31)  

 

Figura 68 – Idade Planejada Aposentadoria (n=211) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

As idades de 65 e 60 anos foram as mais apontadas entre os respondentes (23,8% e 

22,2%, em média, respectivamente) como sendo a idade em que se pretende aposentar, como 

demonstrado na Figura 68. É de se notar que, de maneira geral, a idade desejada de 

aposentadoria variou positivamente com as faixas etárias: o percentual de respondentes que 

indicou a idade de 65 anos aumentou de 22,0% para 28,8% da faixa etária mais jovem para a 

mais madura, assim como os respondentes da idade desejada de 60 aumentaram de 19,5% 

para 25,4%. As opções “Quando completar a idade mínima” e “Aos 55 anos”, portanto, 

variaram negativamente com a idade, caindo a primeira opção de 17,1% na faixa mais jovem 
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para quase um terço desse percentual, 6,8%, na faixa mais velha e a segunda opção de 14,6% 

para praticamente a metade, 8,5%, da faixa mais jovem para a faixa mais madura. 

 

Figura 69 – Planos de Aposentadoria – Outros (n=31) 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Alguns respondentes (n=33) prefeririam não especificar a idade desejada de 

aposentadoria, mas indicar suas razões de aposentadoria na opção “Outros”, conforme 

demonstrado na Figura 69. Novamente foram excluídos os dados referentes aos dois 

respondentes de 60 anos ou mais, computando-se os dados de 31 respondentes.   

 

A opção mais indicada foi, independentemente da faixa etária, “Não pretendo ou não 

gostaria de parar de trabalhar”, que apresentou variação no formato de “U” invertido, com o 

pico de 62,5% na faixa etária dos 40 aos 49 anos.  

 

As demais opções não apresentaram tendências definidas de variação.  
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Figura 70 – Acha que será fácil continuar no mercado de trabalho até alcançar a idade mínima legal para a 

aposentadoria? 

 

(n=243) 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

 

Na Figura 70 observamos que a maior parte dos respondentes acha que não será fácil 

manter-se no mercado de trabalho até a data desejada de aposentadoria, entretanto o 

percentual variou negativamente com a idade, de 64,4% entre os mais jovens para 56,6 entre 

os mais velhos. Embora se verifique uma variação negativa moderada, o percentual é alto e 

indica o pessimismo do profissional mais velho em relação às suas perspectivas profissionais. 

  

Figura 71 – Pretende continuar profissionalmente ativo após a aposentadoria? 

 

(n=242) 

Fonte: Dados de pesquisa 
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Finalmente, a questão sobre se pretendem continuar ativos após a aposentadoria 

apresentou grande variação entre as faixas etárias (Figura 71). Enquanto 84,1%% dos 

respondentes mais jovens responderam que pretendem continuar ativos após a aposentadoria, 

o percentual apresenta variação positiva com a idade até alcançar 100,0% dos respondentes 

mais velhos. 

 

Estes resultados corroboram outros estudos nacionais que demonstram que o fato de 

receber um benefício previdenciário oficial ou privado não implica necessariamente em saída 

do mercado de trabalho (CAMARANO et al., 2014), assim como o desejo dos profissionais 

de permanecerem economicamente ativos pelo maior tempo possível. 
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6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo serão consolidados os resultados da pesquisa de campo sobre a carreira 

na maturidade e sua relação com os fundamentos teóricos. Além disso, são apresentadas as 

limitações da pesquisa e sugestões para futuros estudos provenientes das lacunas identificadas 

neste trabalho. 

 

As principais conclusões deste trabalho, relacionadas ao problema de pesquisa “Quais 

os principais desafios e oportunidades de carreira enfrentados pelos profissionais 

brasileiros na meia-idade?”, podem ser resumidas como segue:  

 

a) Quanto ao suporte teórico verificou-se nos planos de carreira dos indivíduos que o 

desejo de permanência no emprego – mais de acordo com a visão tradicional dos 

estágios de carreira (SUPER), convive com planos de mudança de emprego – 

melhor suportados teoricamente pelas visões de Carreiras sem Fronteiras 

(ARTHUR) e Carreiras Proteanas (HALL) e de mudanças de função ou transições 

de carreira – melhores explicadas pelos ciclos de aprendizagem (HALL).  

b) A análise bibliométrica da produção teórica e empírica sobre a carreira na meia-

idade no contexto anglo-saxão demonstrou o diálogo com os autores-âncora 

(SUPER, ARTHUR e HALL) e adaptações às suas teorias. Entretanto, embora 

reconhecidas as especificidades da carreira na idade madura, não se verificou a 

emergência de nenhuma teoria própria para essa faixa etária.     

c) Os dados empíricos mostraram a existência de uma relação negativa inequívoca 

entre emprego e idade ao evidenciar o aumento dos indivíduos em busca de 

recolocação de forma proporcional ao aumento de idade e a migração do 

trabalhador mais velho do vínculo empregatício para o trabalho autônomo. 

d) Os achados nas seções Satisfação com Carreira e Estereótipos Etários se 

mostraram condizentes com muitos estudos internacionais sobre o tema 

(PHILLIPS e SIU, 2012; POSTHUMA et al., 2012), revelando que, embora o 

envelhecimento seja um fenômeno com fortes componentes sociais e da cultura 

local, também é influenciado por macrotendências econômicas e culturais globais 

e possivelmente por fatores relacionados ao desenvolvimento psicológico humano.  
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e) Nem todos os estereótipos etários são negativos, podendo o profissional maduro 

também se aproveitar dos estereótipos positivos em seu favor. No entanto, na 

maioria dos atributos pesquisados se revelou um crescimento das percepções 

negativas em proporção à idade ou um formato de “U” invertido com seu pico 

positivo na faixa etária dos 40 aos 49 anos.     

a) Os indivíduos mais velhos relataram percentuais mais altos de discriminação 

etária, com um aumento importante já se verificando na faixa dos 50 a 59 anos. 

b) Em certos casos, algumas variáveis como ocupação ou nível hierárquico 

apresentaram-se com valor preditivo mais importante do que somente a variação 

etária. 

c) Os profissionais apresentaram perspectivas condizentes para uma maior 

expectativa de vida e planos para uma vida profissional mais longa, o que condiz 

com a nova estrutura etária e regulamentação previdenciária do país. 

 

Esta pesquisa possui algumas limitações de caráter metodológico, que serão indicadas 

a seguir.  

 

A principal limitação desta pesquisa refere-se à impossibilidade de generalização dos 

resultados para a população em estudo visto que, embora a amostragem tenha sido aleatória, 

não foi realizada de forma probabilística, não garantindo a obtenção de amostra 

representativa. A forma de acesso aos indivíduos da amostra (convites enviados por e-mail e 

pela ferramenta de survey, além da divulgação em redes sociais a contatos diretos e indiretos) 

impôs algumas limitações adicionais, tais como a redução do controle sobre os vieses de 

amostragem, o desconhecimento do número total de indivíduos convidados e a restrição da 

amostra aos sujeitos com facilidade de acesso à internet, notadamente os usuários de redes 

sociais.  

 

Em razão da metodologia de amostragem adotada, assim como da exigência quanto ao 

número mínimo de ocorrências por grupo, não foram utilizadas técnicas de estatística 

inferencial para estudo das relações entre variáveis. 
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Por fim, é de ressaltar algumas ponderações quanto aos procedimentos de análise dos 

dados, em que, para o processo de codificação de algumas informações verifica-se uma 

parcela de subjetividade do pesquisador, o que pode afetar os resultados obtidos.  

 

Os resultados, entretanto, são informativos sobre as oportunidades e desafios 

encontrados pelos profissionais maduros brasileiros, fornecendo elementos norteadores para 

futuras pesquisas. A opção metodológica por um estudo mais panorâmico do que profundo, 

com caráter quantitativo-descritivo, restringiu-se à descrição das características quantitativas 

da amostra e à verificação de variáveis com melhor poder preditivo, em sacrifício de análises 

estatísticas inferenciais, que serão objeto de estudos futuros. 

 

Entre as lacunas identificadas, uma das oportunidades para futuras pesquisas seria um 

estudo quantitativo contemplando a representatividade de uma determinada população, 

fazendo uso de uma amostra probabilística, como, por exemplo, selecionando respondentes de 

uma determinada ocupação, faixa etária ou setor de atuação para se analisar com maior 

profundidade as especificidades do envelhecimento. Outra possibilidade é a verificação da 

influência de outras variáveis, tais como escolaridade, gênero, nível hierárquico e ocupação na 

satisfação de carreira. Além disso, para se investigar o tema com maior profundidade, outra 

sugestão é que seja realizada uma pesquisa qualitativa, com os objetivos de se investigar 

questões mais complexas que permitam uma compreensão melhor das necessidades, 

oportunidade e desafios de carreiras dos profissionais mais velhos.   
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APÊNDICE 1: QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

 

 



Desafios e Oportunidades de Carreira na
Maturidade: Um estudo com profissionais
brasileiros
Este questionário faz parte de um projeto de pesquisa que busca mapear os desafios e 
oportunidades de carreira encontrados pelos profissionais brasileiros com mais de 35 anos 
de idade.

Os dados serão utilizados exclusivamente para pesquisa e elaboração de Dissertação de 
Mestrado em Administração e não serão divulgados isoladamente. Não é necessária a sua 
identificação.

RESPONSÁVEL: Edgard Pitta de Almeida, mestrando em Gestão Integrada das 
Organizações pelo Programa de Estudos PósGraduados em Administração pela 
Universidade Católica de São Paulo  PUCSP (edgard.almeida@gmail.com), sob a 
orientação da Profa. Dra. Neusa Maria Bastos F. Santos.

Obrigado!

*Obrigatório

1.  Deixe o seu email caso deseje receber os
resultados dessa pesquisa.

1. Dados Sociodemográficos

2.  Qual o seu gênero *
Marcar apenas uma oval.

 Masculino

 Feminino

3.  Qual a sua idade *
(em anos)
Marcar apenas uma oval.

 Menos de 35 anos  Após a última pergunta desta seção, interromper o
preenchimento deste formulário.

 De 35 a 39 anos

 De 40 a 49 anos

 De 50 a 59 anos

 60 anos ou mais



4.  Qual o seu grau de escolaridade? *
Marcar apenas uma oval.

 Ensino Médio

 Superior

 Pósgraduação (lato sensu)

 Mestrado

 Doutorado

5.  Independemente da sua idade, como você se considera... *
Marcar apenas uma oval.

 Jovem

 Adulto

 Maduro

 Na meiaidade

 Idoso

 Outro: 

2. Avaliação de Carreira

6.  Qual tem sido o seu setor de atuação nos últimos 5 anos? *
Indique no campo "Outros", caso a sua área não esteja listada.
Marque todas que se aplicam.

 Serviços

 Comércio

 Indústria

 Setor público

 Outro: 

7.  Na sua opinião, quais as suas qualidades como profissional? *
Selecione as opções aplicáveis
Marque todas que se aplicam.

 Conhecimento Técnico

 Experiência profissional

 Atualização às novas tecnologias

 Flexibilidade

 Produtividade

 Motivação

 Liderança

 Outro: 



8.  Como você se sente atualmente em relação à sua carreira, no que se refere à... *
Marcar apenas uma oval por linha.

Decepcionado Insatisfeito Pouco
satisfeito

Relativamente
satisfeito

Plenamente
satisfeito

Satisfação com
o trabalho
realizado
Satisfação com
a remuneração
Satisfação com
as relações no
ambiente de
trabalho
Igualdade de
oportunidades
Possibilidades
de crescimento
profissional

9.  Qual a sua situação profissional atual? *
Caso exerça mais de uma atividade remunerada, selecione a opção que mais contribui
financeiramente neste momento de carreira.
Marcar apenas uma oval.

 Empregado  Ir para a pergunta 10.

 Em busca de recolocação  Ir para a pergunta 15.

 Autônomo  Ir para a pergunta 46.

 Empresário / Empreendedor  Ir para a pergunta 49.

 Aposentado, mas continua a trabalhar  Ir para a pergunta 54.

 Aposentado, sem trabalhar  Ir para a pergunta 64.

2.1 Profissional Empregado

10.  Qual o seu cargo/nível de experiência *
Marcar apenas uma oval.

 Sênior (sem equipe)

 Líder de equipe (Coordenador, Supervisor, etc)

 Gerente ou Superintendente

 Diretor

 VicePresidente

 CEO ou Dirigente



11.  Qual o seu tipo de contrato de trabalho? *
Selecione as opções aplicáveis
Marque todas que se aplicam.

 Empregado em tempo integral

 Empregado em tempo parcial

 Contrato Temporário

 Contrato por Projeto

 Outro: 

12.  Qual a probabilidade de que lhe ocorra alguma das seguintes situações nos
próximos 3 a 5 anos? *
Estime a probabilidade
Marcar apenas uma oval por linha.

Improvável Pouco
provável

Neutro (ou não
sabe responder) Provável Muito

provável

Ser promovido 
Ser demitido
Receber aumento de
salário
Mudar de função
Receber uma
proposta para mudar
de empresa

13.  Quais seus planos de carreira para os próximos 3 a 5 anos? *
Selecione as opções aplicáveis
Marque todas que se aplicam.

 Permanecer no mesmo emprego

 Mudar de empresa, permanecendo na mesma área de atuação

 Mudar de função ou de profissão

 Aposentarse

 Parar de trabalhar

 Abrir um negócio próprio

 Outro: 



14.  Quais das ações a seguir você está pondo em prática para ajudálo a realizar seus
planos de carreira? *
Selecione as opções aplicáveis
Marque todas que se aplicam.

 Ainda não comecei

 Fazer cursos técnicos de curta duração (atualização, certificação, etc)

 Fazer cursos de longa duração (graduação, pósgraduação, MBA, mestrado)

 Aprender um novo idioma

 Aprender uma nova função ou profissão

 Alavancar os seus relacionamentos pessoais

 Nenhuma das anteriores

 Outro: 

Ir para a pergunta 23.

2.2 Profissional em busca de recolocação

15.  Qual o seu cargo/nível de experiência *
Marcar apenas uma oval.

 Sênior (sem equipe)

 Líder de equipe (Coordenador, Supervisor, etc)

 Gerente ou Superintendente

 Diretor

 VicePresidente

 CEO ou Dirigente

16.  Você está em busca de recolocação há quanto tempo? *
Marcar apenas uma oval.

 Menos de 3 meses

 Entre 3 a 6 meses

 Entre 6 a 12 meses

 Mais de 12 meses

17.  Você acha que conseguirá uma recolocação... *
Marcar apenas uma oval.

 Em até 3 meses

 Entre 3 a 6 meses

 Em mais de 6 meses



18.  Que tipo de contrato de trabalho você está atualmente buscando? *
Selecione as opções aplicáveis
Marque todas que se aplicam.

 Empregado em tempo integral

 Empregado em tempo parcial

 Contrato Temporário

 Contrato por Projeto

 Qualquer das alternativas anteriores

 Outro: 

19.  O que você considera que possa dificultar sua recolocação? *
Selecione as opções aplicáveis
Marque todas que se aplicam.

 Excesso de concorrentes

 Falta de preparo/formação técnica da sua parte

 Falta de atualização da sua parte

 Falta de empenho/dedicação da sua parte

 A sua idade

 Outro: 

20.  Qual sua percepção em relação aos candidatos que concorrem às mesmas vagas
que você... *
Marcar apenas uma oval.

 Mais novos do que você

 Mais velhos do que você

 Pertencentes a uma faixa etária semelhante à sua

 Tanto mais novos quanto mais velhos, mais em sua maioria mais novos

 Tanto mais novos quanto mais velhos, mais em sua maioria mais velhos

21.  Seus concorrentes parecem estar, do ponto de vista profissional... *
Marcar apenas uma oval.

 Menos preparados do que você

 Mais preparados do que você

 Num patamar de preparo semelhante ao seu



22.  Quais das ações a seguir você está pondo em prática para ajudálo no processo de
recolocação profissional? *
Selecione as opções aplicáveis
Marque todas que se aplicam.

 Ainda não comecei

 Fazer cursos técnicos de curta duração (atualização, certificação, etc)

 Fazer cursos de longa duração (graduação,pósgraduação, MBA, mestrado)

 Aprender um novo idioma

 Aprender uma nova função ou profissão

 Alavancar os seus relacionamentos pessoais

 Nenhuma das anteriores

 Outro: 

Ir para a pergunta 24.

3. Treinamento e Autodesenvolvimento

23.  A sua empresa tem um programa regular de treinamento? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim  Ir para a pergunta 24.

 Não  Ir para a pergunta 27.

3.1 Oportunidades de Treinamento Corporativo
Se não estiver empregado no momento, considere a sua última esperiência profissional.

24.  No que se refere aos programas de treinamento e aperfeiçoamento profissional,
você tem sido convidado(a) a participar: *
Marcar apenas uma oval por linha.

Nunca Raramente Às vezes Nem sempre Com frequência

25.  Qual tipo de treinamento/aperfeiçoamento a empresa tem mais lhe oferecido: *
Selecione as opções aplicáveis
Marque todas que se aplicam.

 Atualização e aperfeiçoamento técnico (cursos de Vendas, Marketing, Informática,
etc)

 Certificações (PMO, CPA 20, LLP, etc)

 Habilidades pessoais (Comunicação, Feedback, Negociação, etc)

 Aprimoramento em língua estrangeira

 Desenvolvimento de carreira (coaching, aconselhamento, etc)

 Outro: 



26.  Os programas de treinamento/aperfeiçoamento (sem contar os cursos ministrados
aos ingressantes), têm sido oferecidos com mais frequência aos funcionários: *
Marcar apenas uma oval.

 Mais antigos (com mais idade e mais tempo de empresa)

 Mais novos (com menos idade e mais tempo de empresa)

 São oferecidos com a mesma frequência a ambos

Ir para a pergunta 27.

3.2 Autodesenvolvimento Profissional

27.  Você buscou, nos últimos 2 a 3 anos, algum tipo de treinamento/aperfeiçoamento?
*
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

28.  Que tipo de treinamento/aperfeiçoamento você tem buscado? *
Selecione as opções aplicáveis
Marque todas que se aplicam.

 Nenhum

 Atualização e aperfeiçoamento técnico (cursos de Vendas, Marketing, Informática,
etc)

 Certificações (PMO, CPA 20, LLP, etc)

 Habilidades pessoais (Comunicação, Feedback, Negociação, etc)

 Aprimoramento em língua estrangeira

 Desenvolvimento de carreira (coaching, aconselhamento, etc)

 Outro: 

Ir para a pergunta 29.

4. Percepção Etária do Mercado de Trabalho
Se não estiver empregado no momento, considere a sua última experiência profissional.
Se for um profissional autônomo ou trabalhe por projetos, escolhe a opção "Não aplicável" se 
for o caso.



29.  Qual a idade média dos seus gestores (superiores)? *
Marcar apenas uma oval.

 De 18 a 24 anos

 De 25 a 32 anos

 De 33 a 40 anos

 De 41 a 50 anos

 De 51 a 60 anos

 Mais de 60 anos

 Tanto mais velhos quanto mais novos, em média

 Não aplicavel

30.  Qual a idade média dos seus subordinados? *
Marcar apenas uma oval.

 De 18 a 24 anos

 De 25 a 32 anos

 De 33 a 40 anos

 De 41 a 50 anos

 De 51 a 60 anos

 Mais de 60 anos

 Tanto mais velhos quanto mais novos, em média

 Não aplicável

31.  Qual a idade média dos seus pares?
Marcar apenas uma oval.

 De 18 a 24 anos

 De 25 a 32 anos

 De 33 a 40 anos

 De 41 a 50 anos

 De 51 a 60 anos

 Mais de 60 anos

 Tanto mais velhos quanto mais novos, em média

 Não aplicável



32.  A empresa em que você trabalha tem contratado mais pessoas em quais das faixas
etárias abaixo? *
Marcar apenas uma oval.

 De 18 a 24 anos

 De 25 a 32 anos

 De 33 a 40 anos

 De 41 a 50 anos

 De 51 a 60 anos

 Mais de 60 anos

 Tanto mais velhos quanto mais novos, em média

 Não aplicável

33.  Na sua opinião, qual das faixas etárias abaixo tem sido mais desprivilegiadas nas
contratações efetuadas por sua empresa? *
Marcar apenas uma oval.

 De 18 a 24 anos

 De 25 a 32 anos

 De 33 a 40 anos

 De 41 a 50 anos

 De 51 a 60 anos

 Mais de 60 anos

 Tanto mais velhos quanto mais novos, em média

 Não aplicável

34.  Nas demissões que você tem presenciado na empresa, os funcionários demitidos
são, em sua maioria: *
Marcar apenas uma oval.

 Mais velhos do que você

 Mais novos do que você

 Relativamente da mesma faixa etária do que você

 Tanto mais velhos, quanto mais novos

 Não aplicável



35.  Por quais motivos têm ocorrido mais demissões na sua empresa? *
Selecione as opções aplicáveis
Marque todas que se aplicam.

 Baixa produtividade do funcionário

 Dificuldade de adaptação às mudanças organizacionais

 Dificuldade de adaptação às inovações tecnológicas

 Falta de motivação do funcionário

 Renovação de pessoal (substituição dos mais antigos por novos funcionários)

 Crise financeira da empresa

 Por pedido espontâneo do funcionário

 Não aplicável

 Outro: 

Ir para a pergunta 36.

5. Percepções do mercado de trabalho sobre o
profissional mais velho

36.  Na sua opinião, qual a percepção do mercado de trabalho em relação profissional
mais velho? *
Marcar apenas uma oval por linha.

Negativa Neutra Positiva

Conhecimento técnico
Experiência profissional
Performance profissional
Atualização com as novas
tecnologias
Potencial de crescimento
profissional
Flexibilidade
Liderança
Motivação
Comprometimento
Faltas ao trabalho 
Capacidade intelectual
Capacidade física

37.  Comentário
Se desejar, deixe algum comentário.
 

 

 

 

 

5.1 Preconceito Etário



Preconceito etário são presunções baseadas em ideias préconcebidas e atitudes em relação 
à idade de uma pessoa.

38.  Você acha que existe preconceito na sua EMPRESA em relação aos profissionais
mais velhos? *
Se for profissional autônomo ou trabalhe por projeto, escolha a opção "Não aplicável" se
for o caso.
Marcar apenas uma oval.

 Nenhuma

 Pouca

 Muita

 Não aplicável

39.  Você acha que existe preconceito no MERCADO DE TRABALHO em relação aos
profissionais mais velhos? *
Marcar apenas uma oval.

 Nenhuma

 Pouca

 Muita

40.  Você já se sentiu vítima de algum tipo de preconceito etário no âmbito
profissional (no ambiente de trabalho, empresa ou no mercado de trabalho)? *
Preconceito etário são presunções baseadas em ideias préconcebidas e atitudes em
relação à idade de uma pessoa.
Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

41.  Você se sente "velho" para a sua profissão, cargo ou contexto profissional? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

42.  Na sua opinião, em certos casos, a idade do profissional é um fator importante
para o desempenho da função? *
Por exemplo, para determinadas posições ou setores (tecnologia, ensino, etc) um
profissional mais jovem, ou um profissional mais velho, se sairia melhor.
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não



43.  Você já sentiu algum tipo de discriminação etária no âmbito profissional (no
ambiente de trabalho, empresa ou no mercado de trabalho)? *
A discriminação etária é toda forma de tratamente injusto dispensado a uma pessoa por
causa da idade.
Marcar apenas uma oval.

 Não  Ir para a pergunta 59.

 Sim  Ir para a pergunta 44.

Ir para a pergunta 44.

5.2 Discriminação etária
A discriminação etária é toda forma de tratamente injusto dispensado a uma pessoa por 
causa da idade. 

44.  Você já se sentiu vítima de discriminação etária em alguma das situações a
seguir?
Selecione as opções aplicáveis
Marque todas que se aplicam.

 Não foi contratado por causa da sua idade

 Deixou de ser promovido em razão de sua idade

 Foi demitido ou forçado a sair em razão da sua idade

 Sofreu rebaixamento de posição

 Recebeu salário (ou proposta de salário) inferior à média

 Sofreu assédio moral relacionado à idade

 Deixou de participar de treinamento

 Outro: 

45.  Por parte de quem?
Marque todas que se aplicam.

 Empresa (políticas internas)

 Recursos Humanos

 Superiores

 Pares

 Subordinados

 Clientes

 Outro: 

Ir para a pergunta 59.

2.3 Profissional Autônomo
Clique para continuar



46.  Qual a idade média dos seus pares?
Marcar apenas uma oval.

 De 18 a 24 anos

 De 25 a 32 anos

 De 33 a 40 anos

 De 41 a 50 anos

 De 51 a 60 anos

 Mais de 60 anos

 Tanto mais velhos quanto mais novos, em média

 Não aplicável

47.  Você buscou, nos últimos 2 a 3 anos, algum tipo de treinamento/aperfeiçoamento?
*
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

48.  Que tipo de treinamento/aperfeiçoamento você tem buscado? *
Selecione as opções aplicáveis
Marque todas que se aplicam.

 Nenhum

 Atualização e aperfeiçoamento técnico (cursos de Vendas, Marketing, Informática,
etc)

 Certificações (PMO, CPA 20, LLP, etc)

 Habilidades pessoais (Comunicação, Feedback, Negociação, etc)

 Aprimoramento em língua estrangeira

 Desenvolvimento de carreira (coaching, aconselhamento, etc)

 Outro: 

Ir para a pergunta 36.

2.4 Empresário/Empreendedor
Clique para continuar



49.  A sua empresa tem contratado mais pessoas em quais das faixas etárias abaixo? *
Marcar apenas uma oval.

 De 18 a 24 anos

 De 25 a 32 anos

 De 33 a 40 anos

 De 41 a 50 anos

 De 51 a 60 anos

 Mais de 60 anos

 Tanto mais velhos quanto mais novos, em média

 Não aplicável

50.  Na sua opinião, qual das faixas etárias abaixo tem sido mais desprivilegiadas nas
contratações efetuadas por sua empresa? *
Marcar apenas uma oval.

 De 18 a 24 anos

 De 25 a 32 anos

 De 33 a 40 anos

 De 41 a 50 anos

 De 51 a 60 anos

 Mais de 60 anos

 Tanto mais velhos quanto mais novos, em média

 Não aplicável

51.  Nas demissões que você tem presenciado na empresa, os funcionários demitidos
são, em sua maioria: *
Marcar apenas uma oval.

 Mais velhos do que você

 Mais novos do que você

 Relativamente da mesma faixa etária do que você

 Tanto mais velhos, quanto mais novos

 Não aplicável



52.  Por quais motivos têm ocorrido mais demissões na sua empresa? *
Escolha uma ou mais das opções abaixo
Marque todas que se aplicam.

 Baixa produtividade do funcionário

 Dificuldade de adaptação às mudanças organizacionais

 Dificuldade de adaptação às inovações tecnológicas

 Falta de motivação do funcionário

 Renovação de pessoal (substituição dos mais antigos por novos funcionários)

 Crise financeira da empresa

 Por pedido espontâneo do funcionário

 Não aplicável

 Outro: 

53.  Que tipo de treinamento/aperfeiçoamento você tem buscado? *
Selecione as opções aplicáveis
Marque todas que se aplicam.

 Nenhum

 Atualização e aperfeiçoamento técnico (cursos de Vendas, Marketing, Informática,
etc)

 Certificações (PMO, CPA 20, LLP, etc)

 Habilidades pessoais (Comunicação, Feedback, Negociação, etc)

 Aprimoramento em língua estrangeira

 Desenvolvimento de carreira (coaching, aconselhamento, etc)

 Outro: 

Ir para a pergunta 36.

2.5 Aposentado, mas continua a trabalhar

54.  Qual a sua idade na data em que requereu a aposentadoria? *
Marcar apenas uma oval.

 Menos de 50 anos

 De 50 a 55 anos

 De 56 a 60 anos

 De 61 a 65 anos

 Mais de 65 anos



55.  Qual a sua motivação para se aposentar? *
Selecione as opções aplicáveis
Marque todas que se aplicam.

 Vantagens financeiros

 Vontade de parar de trabalhar

 Problemas de saúde

 Forçado pelas circunstâncias de mercado

 Outro: 

56.  Qual o seu tipo de contrato de trabalho após a aposentadoria? *
Caso exerça mais de uma atividade remunerada, selecione a que mais o define como
profissional neste momento de carreira.
Marcar apenas uma oval.

 Empregado  Após a última pergunta desta seção, ir para a pergunta 10.

 Profissional Autônomo  Após a última pergunta desta seção, ir para a
pergunta 46.

 Empresário  Após a última pergunta desta seção, ir para a pergunta 49.

57.  O que o motivou a continuar trabalhando? *
Selecione as opções aplicáveis
Marque todas que se aplicam.

 Necessidade financeira

 Benefícios (Plano de Saúde, Plano de Previdência, etc)

 Desenvolvimento de um projeto pessoal ou empresarial

 Necessidade de socialização

 Não saber o que fazer com o tempo livre

 Sentirse útil

 Outro: 

58.  Até quando gostaria de continuar a trabalhar? *
Marcar apenas uma oval.

 Até os 60 anos

 Até os 65 anos

 Até os 70 anos

 Até os 75 anos

 Até quando tiver saúde

 Outro: 

Ir para a pergunta 29.

6. Aposentadoria



59.  Com que idade gostaria de se aposentar? *
Marcar apenas uma oval.

 Já estou aposentado  Ir para a pergunta 63.

 Quando completar a idade mínima  Ir para a pergunta 60.

 Aos 55 anos  Ir para a pergunta 60.

 Aos 60 anos  Ir para a pergunta 60.

 Aos 65 anos  Ir para a pergunta 60.

 Aos 70 anos  Ir para a pergunta 60.

 Quando completar a idade máxima  Ir para a pergunta 60.

 Outro: 

6.1 Planos para Aposentadoria

60.  Acha que será fácil continuar no mercado de trabalho até alcançar a idade mínima
legal para a aposentadoria? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

61.  O que pretende fazer para se manter no mercado de trabalho até alcançar a idade
mínima de aposentadoria? *
Selecione as opções aplicáveis
Marque todas que se aplicam.

 Continuar como estou

 Fazer cursos de atualização de curta duração

 Fazer uma certificação

 Fazer cursos de longa duração (pósgraduação, MBA, mestrado)

 Aprender um novo idioma

 Aprender uma nova função ou profissão

 Alavancar os seus relacionamentos pessoais

 Abrir um negócio prórprio

 Nenhuma das anteriores

 Outro: 

62.  Pretende continuar profissionalmente ativo após a aposentadoria?
Marcar apenas uma oval.

 Não  Pare de preencher este formulário.

 Sim  Ir para a pergunta 63.

6.2 Planos profissionais para o pósaposentadoria



63.  Quais as razões por que você deseja continuar, ou por que continuou,
profissionalmente ativo após a sua aposentadoria? *
Selecione as opções aplicáveis
Marque todas que se aplicam.

 Necessidade financeira

 Benefícios (Plano de Saúde, Plano de Previdência, etc)

 Desenvolvimento de um projeto pessoal ou empresarial

 Necessidade de socialização

 Não saber o que fazer com o tempo livre

 Sentirse útil

 Outro: 

Pare de preencher este formulário.

2.6 Aposentado, sem trabalhar

64.  Qual a sua idade na data em que requereu a aposentadoria? *
Marcar apenas uma oval.

 Menos de 50 anos

 De 50 a 55 anos

 De 56 a 60 anos

 De 61 a 65 anos

 Mais de 65 anos

65.  Qual a sua motivação para se aposentar? *
Selecione as opções aplicáveis
Marque todas que se aplicam.

 Vantagens financeiros

 Vontade de parar de trabalhar

 Problemas de saúde

 Forçado pelas circunstâncias de mercado

 Outro: 

66.  Gostaria de ter continuado a trabalhar após aposentarse?
Marcar apenas uma oval.

 Não  Pare de preencher este formulário.

 Sim  Ir para a pergunta 67.

Pare de preencher este formulário.

2.6.1 Não trabalha após a aposentadoria
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67.  Você respondeu que gostaria de ter continuado a trabalhar após a aposentadoria,
mas...
Selecione as opções aplicáveis
Marque todas que se aplicam.

 Não está buscando recolocação no momento

 Busca, mas não consegue recolocação

 Busca, mas as ofertas de trabalho não são atrativas (salário, local, etc)

 Tem problemas de saúde

 Outro: 
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