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as idades da vida. Mas todo aquele que sabe tirar de si próprio o 

essencial não poderia julgar ruins as necessidades da natureza. 

E a velhice, seguramente, faz parte delas! Todos os homens 

desejam alcançá-la, mas, ao ficarem velhos, se lamentam. 
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As melhores armas para a velhice são o conhecimento e a 

prática das virtudes. Cultivados em qualquer idade, eles dão 

frutos soberbos no término de uma existência bem vivida. 

(Cícero) 

 

  



 
 

RESUMO 

 

Carvalho, T. A. de O. P. de. Trabalhadores frente a perspectiva da aposentadoria. 160f.il. 
Dissertação (Mestrado em Gerontologia) - Programa de Pós-Graduação em Gerontologia, 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo, 2018.  
 

Como o trabalhador brasileiro do setor privado tem se preparado para a 
aposentadoria? Esta foi a pergunta guia desta pesquisa que partiu do pressuposto de 
que a entrada no final de carreira versa em um lugar de despreparo, e que como 
consequência acarreta prejuízos para a velhice, que atualmente passa a ser de uma 
existência mais longa.  No intuito de entender este comportamento foram propostos 
os seguintes objetivos: a) traçar o perfil sociodemográfico do grupo; b) identificar se 
os entrevistados possuíam algum planejamento para a aposentadoria – seja de 
natureza financeira, de lazer, de estudo ou outros; c) compreender a percepção destes 
referentes às suas velhices e o projeto de vida para o seu tempo dilatado, e d) 
contribuir com insumos para a formulação de políticas educacionais de planejamento 
para o mundo pós-trabalho. Para responder ao problema proposto nesta pesquisa, 
decidiu-se por entrevistas semi-estruturadas (questionário composto por 61 questões, 
sendo 19 abertas) em um grupo com 40 trabalhadores de uma empresa privada do 
setor de transformação, no Estado de São Paulo, abrangendo homens e mulheres 
com idade superior a 41 anos. Respostas expressando surpresa, alta centralidade no 
trabalho, desconhecimento e medo de enfrentar o assunto trouxe à tona o cenário dos 
entrevistados, que foram classificados em três grupos, de acordo com o nível de 
percepção e comportamento quanto à aposentadoria: aqueles que se encontram 
totalmente despreparados, os que estão semipreparados e os que negam ou rejeitam 
a aposentadoria. Para este grupo também foi identificado que a velhice orbita em dois 
polos extremos: concepção positiva e negativa. Estes resultados demonstram o 
quanto o assunto ainda não é tratado devidamente e reflete a falta de preparo em 
diversas esferas, denunciando não somente uma questão cultural, mas também um 
iminente problema social público para o qual caminhamos rapidamente no Brasil.  

 

Palavras-chaves: Aposentadoria, trabalhador, planejamento, mercado de trabalho, 
idoso.  

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

Carvalho, T. A. de O. P. de. Workers facing the prospect of retirement. 160p. il. 
Dissertation (Master degree in Gerontology) – Postgraduate Program in Gerontology, 
Pontifical Catholic University of São Paulo (PUC-SP), São Paulo, 2018. 

 

How have the Brazilian private-sector worker been preparing for retirement? This was 
the main question of this research, which started from the assumption that the entrance 
to the end of the career is in a place of unpreparedness, and consequently it entails 
damages to the old age, that now happens to be of a longer period. In order to 
understand this behavior, the following objectives were proposed: a) outline the 
sociodemographic profile of a group; b) identify if the interviewees had any planning 
for retirement - be it financial, leisure, study or other; c) understand their perception of 
concerning their old age and the project of life for their extended time, and d) contribute 
with inputs for the formulation of educational policies of planning for the post-work 
world. To respond to this problem, it was decided through a semi-structured analysis 
in a group of 40 private-sector workers, of the transformation business in São Paulo 
state, covering men and women over 41 years of age. Answers expressing surprise, 
high centrality at work, lack of knowledge and fear of facing the issue led to a scenario 
of interviewees, who were classified into three groups, according to the level of 
perception and behavior for retirement: those who are very unprepared, those semi 
prepared and those who deny or reject retirement. It was also identified that the old 
age has extremes meanings: negative and positive. The results indicates that the 
subject is not yet adequately addressed and has a lack of preparation in several 
spheres, denouncing not only a cultural issue, but also an impending public social 
problem for which we are rapidly moving towards in Brazil. 

 

Keywords: Retirement, worker, planning, job market, elderly. 
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INTRODUÇÃO 

 

Caminhamos para uma existência com tempo de vida dilatado nunca 

vivido antes por nossos antecedentes, consequência da combinação de vários 

fatores, sendo talvez o principal o desenvolvimento da medicina e higiene pública 

ao longo dos últimos cem anos, que repercute no aumento da expectativa de 

vida de forma global.  

No Brasil está crescendo de forma rápida o número de idosos na 

população. Entre 2012 e 2016 cresceu 16,0%, chegando a 29,6 milhões de 

pessoas, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD 

Contínua, divulgada em novembro de 20171 pelo IBGE, que também prevê que em 

2060 haverá cerca de 58,4 milhões de idosos, o que representará 26,7% da 

população brasileira.  

Em menos de uma década, em 2025, serão 32 milhões de idosos. Este 

aumento é afetado por fatores como o declínio da taxa de fecundidade, que 

ocorre desde a década 70, e atualmente possui o coeficiente de 1,8 filho por 

mulher (o nível necessário para a reposição natural é de 2,1); e a queda da 

mortalidade que diminui desde a primeira metade do século 20.  

Este envelhecimento é o preâmbulo de inúmeras transformações 

contemporâneas: desde a incidência de doenças como o Alzheimer e a 

depressão, à máxima urbanização das grandes cidades, o maior número de 

aposentados aumentará a demanda de serviços sociais entre outros.  

Há de se considerar profundas implicações no campo social e 

econômico, como o aumento do nível de dependência da população, que 

conforme projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE2, em 

2060, um grupo de 100 pessoas potencialmente produtivas, com idades entre 15 

e 64 anos, terá que sustentar em média 66 indivíduos economicamente 

dependentes, com idades abaixo de 15 e acima de 64 anos de idade - caso não 

                                                             
1 Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
noticias/releases/18263-pnad-2016-populacao-idosa-cresce-16-0-frente-a-2012-e-chega-a-29-6-
milhoes.html> Acesso em: 28/12/2017.  
2http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/08/29/idosos-devem-ser-267-da-populacao-
brasileira-em-2060-diz-ibge.htm>. Acesso em 11/11/2017. 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/08/29/idosos-devem-ser-267-da-populacao-brasileira-em-2060-diz-ibge.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/08/29/idosos-devem-ser-267-da-populacao-brasileira-em-2060-diz-ibge.htm
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haja alterações no regimento da Previdência Social e mantenha-se como é 

estabelecida. Atualmente esta relação está em cerca de cada grupo de cem 

indivíduos economicamente ativos para 46 indivíduos economicamente 

dependentes.  

Dentre tantas modificações, atento àquela que sempre me chamou 

atenção devido exemplos próximos e a percepção de que, quando não 

planejada, a aposentadoria pode se tornar um fardo não somente para o 

aposentado, mas para todos aqueles que o cercam, resultando em 

consequências desastrosas como doenças crônicas, depressão, rompimentos 

familiares entre outros.   

Ao longo da minha experiência profissional na área de comunicação tive 

oportunidade de conhecer pessoas das mais variadas origens, atividades 

profissionais e gerações. Uma, em especial, me chamou muito a atenção por 

sua história de vida: Mestre Verequete, que conheci por meio da realização de 

um projeto cultural no estado do Pará chamado Verequete: O Rei dos 

Tambores3.  

Mestre Verequete nasceu no litoral do Pará, no município de Bragança, 

no início do século XX (não se sabe ao certo o ano). Seu nome de batismo era 

Augusto Gomes Rodrigues, porém era conhecido apenas como Mestre 

Verequete. Este homem foi um ícone da cultura paraense pela contribuição à 

música folclórica local, com a valorização do carimbó4, ritmo que reúne heranças 

indígenas, africanas e dos colonizadores da Amazônia. Foi ele um dos primeiros 

divulgadores do ritmo folclórico nos subúrbios da capital Belém, e quem 

despertou o interesse dos meios de comunicação de massa para o ritmo.  

A história de Mestre Verequete é parecida com a de muitos brasileiros 

que saíram da zona rural, para tentar ganhar a vida nas capitais dos estados 

brasileiros. A diferença é que Mestre Verequete, nesta sua “diáspora”, carregou 

consigo elementos da sua cultura “original” e os reelaborou em novo contexto, 

                                                             
3 Realizado no ano de 2006. 
4 O termo "carimbó" aparece em seus primeiros registros como o nome de um instrumento musical de 
percussão. Sua definição mais antiga consta no Glossário Paraense de Vicente Chermont de Miranda, 
publicado em 1905, significando "tambor feito de madeira oca e coberto, em uma de suas extremidades, 
por um couro de veado". 
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um contexto urbano, construindo uma identidade cultural que lhe acompanhou 

muito tempo e até hoje está viva na cultura dos paraenses. O carimbó foi a sua 

arte de transformação. Quando o projeto foi realizado, mestre Verequete 

encontrava-se doente, analfabeto, estava com mais de 90 anos e dependia da 

doação de terceiros para continuar vivendo.  

Observando situações ocorridas na minha família, como de minhas avós 

que sempre entenderam que a vida é um continuum, uma delas graduou-se aos 

71 anos em Teologia após estar aposentada. A outra trabalhou até perto dos 

seus 90 anos, em uma época em que aposentadoria significava parar por 

completo. Estes dois exemplos despertaram meu olhar para formas possíveis de 

velhice, pois a maioria representava completamente o oposto, como o caso de 

um outro parente próximo que se aposentou e logo após teve depressão não 

sabendo o que fazer da vida e com o abundante tempo livre, pois achava que 

deveria esperá-lo passar até chegar a hora da morte. Já se vão quase 20 anos 

e ele ainda está vivo, recuperou-se da depressão, no entanto, adquiriu vários 

problemas de saúde que carrega até hoje como consequência.  

Além dele, tantos outros que se sentiam eufóricos ao saber que teriam 

a oportunidade de aproveitar a vida, descobriam que a realidade não era bem 

esta: a aposentadoria, a velhice, seria um período de desconfortos, medos e 

descobertas tristes.  

Mais recentemente tive a oportunidade de viver na Ásia, em Cingapura, 

onde pude observar que a velhice é planejada pelo próprio governo, que por 

meio do Ministério da Saúde possui um plano de ação de longo prazo com 

previsão para 50 anos, quando o país comemorará 100 anos de sua fundação. 

Este plano tem como objetivo habilitar seus cidadãos a envelhecerem com 

confiança e sucesso. Para a construção do documento, que traz as ações a 

serem desenvolvidas, houve um processo de consulta pública em que a 

participação popular contribuiu com ideias e sugestões. Governo e população 

constituíram um plano que viabilizará oportunidades de emprego e convivência 

entre as diferentes gerações.  

A proposta é ser um país para todas as idades, desenhado de forma 

sensível e acolhedora para que a população que envelhece possa usufruir da 
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convivência dos familiares, amigos e vizinhos, alavancada pelo potencial da 

tecnologia moderna. Alguns dos pilares que sustentam esse plano de ação são 

empregabilidade (locais de trabalho sem idade, empregabilidade ao longo da 

vida); aprendizagem ao longo da vida; voluntariado sênior; serviços 

gerontológicos (envelhecimento no local, permanecendo independente); 

estruturação das mudanças necessárias para moradia e pesquisas sobre o 

envelhecimento para entender as necessidades e encorajar inovações. 

Ao retornar para o Brasil no final de 2014, constatei que aqui, ao 

contrário do que vivenciei em Cingapura, os idosos não ocupam as cidades, 

vivem reclusos ou tem atuação mais limitada e dependente. Esse 

comportamento é resultante da falta de preparo do país e das próprias pessoas 

em lidar com a velhice dos outros e, principalmente, de se preparar para a sua 

própria velhice. Estas experiências levaram-me à reflexão e questionamento 

sobre o que fazer, enquanto ainda é tempo, para se preparar e enfrentar este 

período com os anos a mais de vida que teremos, dando origem à temática deste 

estudo. 

Nenhum indivíduo envelhece igual ao outro. A etapa da velhice, 

principalmente com a demografia de hoje, é heterogênea e dura em torno de 30 

anos. Hoje temos idosos ativos, aos 70, 80 anos, por exemplo. E temos idosos 

dependentes muito antes dessas idades. A diferença e complexidade de 

realidades só os faz pertencentes ao mesmo grupo – terceira idade – por terem 

passado do marco biológico dos 60 anos.  

Por ter trabalhado quase 15 anos em uma empresa de mineração e ter 

presenciado inúmeras vezes o cenário descrito anteriormente, decidi realizar a 

minha pesquisa com trabalhadores de uma indústria metalúrgica, no Estado de 

São Paulo, para entender como estes estão se preparando para a aposentadoria 

no contexto contemporâneo. Foram entrevistados 40 trabalhadores com mais de 

41 anos, entre já aposentados pela Previdência Social e ainda não aposentados. 

Importante mencionar que durante o período de coleta de dados, entre março e 

abril de 2017, estava em discussão a Reforma da Previdência (PEC 287/2016), 

que propunha várias alterações no regime geral de aposentadoria, como medida 

de tornar sustentável o sistema frente às mudanças demográficas do país. A 
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tramitação da Reforma arrastou-se ao longo de 2017 e já no início de 2018 ficou 

suspensa, devido à intervenção federal5 ocorrida no Rio de Janeiro.  

O resultado desta pesquisa está dividido em sete capítulos, onde o 

primeiro, intitulado “Uma breve história da aposentadoria”, aborda sobre sua 

criação e o significado que possui nos dias de hoje. Em seguida, a partir de uma 

revisão bibliográfica entre os anos 2013 e 2017, discorre-se sobre o despertar 

do trabalhador para o momento de se aposentar e o período que atravessa até 

chegar ao momento denominado de pré-aposentadoria. 

No segundo capítulo, intitulado “Os Programas de Preparação para a 

Aposentadoria”, são trazidas informações sobre os modelos e formatos de 

programas identificados na literatura acadêmica no período mencionado. 

Em seguida, em “Ganhos e Perdas na Aposentadoria”, são apresentados 

os fatores de ganhos e perdas, assim como alguns exemplos de práticas 

realizadas em instituições no Brasil.  

No quarto capítulo é apresentada a “Metodologia” adotada para esta 

pesquisa, explicando as fases percorridas para o seu desenvolvimento: fase 

exploratória, instrumento utilizado, cenário, procedimentos éticos adotados, 

definição dos entrevistados, trabalho de campo e análise do material.  

Os resultados da pesquisa realizada, com gráficos e comentários a partir 

do perfil sociodemográfico, perfil dos relacionamentos, características do 

trabalhador, perfil da participação, perfil da saúde e perfil da segurança, são 

apresentados no quinto capítulo, “Perfil dos entrevistados”. 

“Não quero falar sobre isso”, é o título do sexto capítulo, que traz as 

respostas dos entrevistados quanto as questões abertas e fechadas sobre 

aposentadoria. 

                                                             
5 A intervenção federal ocorrida em fevereiro/2018 no estado do Rio de Janeiro deu-se em razão de uma 
grave crise de segurança pública, com aumento do número de homicídios, de mortes de policiais e de 
confrontos com criminosos, e se estenderá até 31 de dezembro de 2018. A legislação brasileira proíbe, durante 
vigência de intervenção federal, a aprovação de emendas à Constituição. 
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Em seguida o sétimo capítulo, “A Percepção da velhice: resistência para 

aposentadoria”, apresenta um panorama de como os entrevistados enxergam a 

velhice e o ser velho.  

Por fim, nas “Considerações Finais”, apresenta-se que o assunto não está 

sendo tratado devidamente, refletindo assim a falta de preparo dos 

entrevistados, em diversas esferas, denunciando não somente uma questão 

cultural, mas também um iminente problema social público para o qual 

caminhamos no Brasil. 
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1. UMA BREVE HISTÓRIA DA APOSENTADORIA    

 

1.1 Sobre o trabalho 

 

Ao falar-se sobre a aposentadoria, faz-se necessário um breve 

comentário a respeito do trabalho, não se estendendo a este por não ser o tema 

central deste estudo.  

O trabalho, conforme definido por Albornoz (2000) é a ação de 

transformação e melhoramento dos recursos naturais pelo homem para o seu 

uso e bem-estar ou serviços necessários para atender diversas demandas da 

sociedade. Existe desde sempre e está ligado ao surgimento do ser humano e 

sua condição natural de manter-se vivo, pela busca de satisfação às suas 

necessidades biológicas de sobrevivência desde o período neolítico. Seu esforço 

pressupõe um fim podendo ser tanto físico quanto intelectual.  

Constitui-se fundamental nas relações sociais, na cultura e na sociedade 

de cada época, tornando-se central na vida social e individual ao longo dos 

tempos, desde a escravidão, o servilismo até a contemporaneidade com suas 

formas de trabalho assalariado. Na vida do trabalhador o trabalho adquire 

diferentes perspectivas, podendo representar orgulho, prazer, obrigação, 

aprisionamento entre outros sentidos. 

A palavra trabalho origina-se do latim tripalium ou trepalium, nome que 

era dado a um instrumento constituído de três paus, como um tridente, utilizado 

na lavoura e também como instrumento de tortura. Daí acredita-se ser a origem 

da associação negativa do trabalho com sofrimento (ALBORNOZ, 2000).  

As primeiras reflexões sobre o trabalho aparecem na obra de Homero e 

de Hesíodo (cerca 700 a.C.), intitulada Trabalhos e os Dias, como uma evolução, 

uma vez que para os gregos o trabalho não ocupava lugar de destaque nas 

temáticas da época, sendo entendido de forma bem distinta da atualidade: a 

ética e a política configuravam-se como as atividades mais importantes e as 

demais formas de trabalho não, como o artesanato e o comércio, por exemplo. 

A escravidão era tida como algo natural, sendo os escravos inaptos para as 
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atividades intelectuais e a necessidade de produzir os bens indispensáveis à 

vida decorria de uma fatalidade imposta aos mortais. Migeotte (2005) aponta 

esta diferença como a maior entre as ideias gregas e o entendimento de trabalho 

na atualidade: o seu sentido abstrato. A evolução deste pensamento atinge o 

ápice no período clássico, nos séculos V e IV a.C., em textos de filósofos como 

Platão, Sócrates e Aristóteles.  

Após este período as mudanças ocorridas na economia e, 

consequentemente, nas sociedades modificou profundamente a concepção 

tradicional do espaço público bem como da configuração das relações sociais, 

estabelecendo nova concepção de homem e de trabalho, e impondo novos 

vínculos entre eles. 

Na Idade Média trabalhar tinha o pesar de perda da liberdade. Com a 

estratificação da sociedade em três níveis: bellatores, oratores e labatores, 

consecutivamente cavaleiros, oradores e trabalhadores significando na prática 

os nobres, a igreja e os camponeses. O trabalho competia a esta última camada 

e, como legado herdado de Roma, era considerado como algo inferior e 

degradante para o ser humano, não permitindo a entrega ao ócio e à 

contemplação da vida, ocupação esta destinada aos oradores que ocupavam um 

lugar proeminente. Para a igreja romana à época o trabalho não tinha como 

finalidade enriquecer, cada um devia manter-se na condição em que nasceu, e 

buscar a riqueza era considerado pecado, o pecado da avareza. A renúncia era 

o ideal da vida terrena, para alcançar uma vida eterna.  

A Reforma Protestante, ocorrida no século XVI, trouxe um novo conceito 

ao sentido do trabalho: um dever moral que beneficia a todos, tanto indivíduo 

quanto a sociedade, com a finalidade de vida e meio de obtenção de êxito e 

felicidade. Para os protestantes o trabalho era a realização da vocação divina.  

Calvino (2000) afirma que para seguir o chamado divino deve-se entender que 

não há trabalho insignificante ou nojento que não seja importante aos olhos de 

Deus.  

Na Revolução Industrial, momento recente na história da humanidade 

(séculos XVIII e XIX), ocorreu a substituição na forma de o homem relacionar-se 

com o trabalho: passou da cultura agrária e artesanal, com a relação de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Protestantismo


 
 

22 
 

obrigação e desgaste, para o assalariado, com o uso de máquinas que 

reorganizou o status do trabalhador e cujo trabalho passa a ser tratado como 

produto, em prejuízo do valor do produtor (o homem), transformando-o em objeto 

e produtor de mercadorias que não lhe pertencem. O trabalho assume caráter 

em forma de emprego (trabalho assalariado) em detrimento do trabalho de 

sustento material.  

Conforme Marx (1985) o trabalho, que é uma condição de existência do 

homem, compõe a base de sustentação para o funcionamento da economia 

capitalista prevalecendo uma sociedade mercantilista fundada em relações de 

troca. Nesta sociedade o trabalho tem como objetivo a produção de valores de 

troca, ou seja, a valorização do capital que como consequência deixa de 

hominizar e passa a alienar o trabalhador, pois o produto e o próprio processo 

de produção tornam-se estranhos a ele. 

O homem social realiza-se a partir daquilo que ele produz, sendo o seu 

valor balizado pelo produto que gera: vende sua força de trabalho para produzir 

algo que não será útil a ele, mas que será útil a terceiros, e o mesmo ocorre com 

terceiros que produzem algo que não será útil a si mesmos, estabelecendo-se 

então a troca de mercadorias, que passa a ser a tônica dominante neste sistema 

de produção, pois os bens são produzidos para este fim. O trabalhador, que não 

dispõe dos meios de produção para produzir o que necessita para sobreviver, 

passa a vender a única “mercadoria” que tem: sua força de trabalho. 

Essa nova forma de relacionar-se com o trabalho modifica as relações 

sociais em vários aspectos: o indivíduo que antes era intimamente ligado ao seu 

trabalho passa a viver desconectado da sua produção, pois o fazia para 

sustentar-se usufruindo do que produzia e a partir de então não o usufrui mais; 

passa a ter seu trabalho comprado por um salário sendo a sua força vendida 

como uma mercadoria, e conforme Marx (1985) imediatamente após o início do 

trabalho, o trabalhador vende algo que deixa de pertencer a ele. 

Desta forma o processo que valoriza o capital acaba por depreciar o 

trabalho, por torná-lo mercadoria e, também, por o homem vender a sua força 

para produzir valor ao capitalista, passando a ser submisso ao trabalho como 
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meio e não como fim. Conforme Marx (1985) a valorização dos produtos acaba 

por depreciar o mundo dos homens.  

Apesar da visão marxista ter uma perspectiva unicamente econômica do 

trabalho, e portanto negativa, Hegel (1997), por sua vez o define na 

contemporaneidade como elemento de autoconstrução do homem, destacando 

seu aspecto positivo, e não somente pelo seu aspecto financial, mas também em 

seu alcance filosófico que forma a consciência em direção à universalidade, pois 

media as relações entre os indivíduos que, a fim de satisfazer suas carências, 

precisam relacionar-se com outros indivíduos, seja comprando algum produto, 

pagando por um serviço, ou recebendo por serviços prestados ou produtos feitos 

por ele, além da possibilidade de se aperfeiçoar e libertar, pelo domínio que 

exerce sobre a natureza.  

Importante citar que em relação ao emprego trata-se da ocupação de uma 

pessoa com um conjunto de atividades remuneradas em um sistema organizado 

economicamente, que implica quase necessariamente a noção de salário e do 

consentimento do indivíduo em permitir que uma outra pessoa dite suas 

condições de trabalho. 

Desde o contexto de mudanças ocorridas a partir da Revolução Industrial 

fez-se necessário a regulamentação das relações de trabalho, a partir da 

organização dos trabalhadores em sindicatos que, buscaram a intervenção do 

Estado com o objetivo de viabilizar o equilíbrio na desigual relação entre capital 

e trabalho6. No entanto, nas últimas décadas do século XX houve uma amplitude 

de mudanças no contexto produtivo contemporâneo, com implicações tanto nas 

relações quanto nas formas de ser. Com as crises de mercado surgem o 

desemprego e, mais recentemente, o subemprego ou emprego de baixa 

qualidade. Conforme Antunes (2009), observou-se uma intensa reestruturação 

produtiva, por meio da qual se buscou substituir os clássicos padrões produtivos, 

                                                             
6 Neste sentido, em 1919, foi criada a Organização Internacional do Trabalho (OIT), como parte do Tratado 
de Versalhes e, no Brasil os trabalhadores obtiveram importantes conquistas, atingindo com as garantias 
sociais consagradas pela Constituição Federal de 1988, somadas a outros direitos obtidos nas negociações 
coletivas e normatizados pela Justiça do Trabalho. 
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associados principalmente ao taylorismo-fordismo7 por novos padrões, como de 

processos produtivos flexíveis8, e as transformações nas concepções formais de 

trabalho ao longo do tempo.   

Conforme Borges (1999) a primeira concepção de trabalho, denominada 

clássica, teve origem no trabalho escravista, no qual era atribuído baixa 

centralidade sendo considerado como:  

“degradante, inferior, desgastante e duro. Competia aos escravos. Era 

realizado sob um poder baseado na força e na coerção, de modo que 

o senhor detinha o direito sobre a vida do escravo. O principal valor 

era o ócio. Atividades políticas e/ou intelectuais não eram consideradas 

trabalho”. (BORGES, 1999, p 83) 

Com o fim da escravidão, o regime de trabalho assalariado tornou-se 

realidade assim como o livre contrato, surge então a concepção capitalista 

tradicional. Neste regime o trabalho possuía elevada centralidade e era 

considerado como mercadoria, pois o principal valor era sua instrumentalidade, 

sendo realizado de forma sistemática e parcelada. Por estas características 

exigia poucos requisitos de qualificação do trabalhador, que pertencia ao 

processo de execução, mas nunca ao de concepção. Em seguida, a concepção 

marxista surge em crítica à concepção capitalista tradicional, pois atribui alta 

centralidade na vida do trabalhador, sendo ele o produtor próprio da sua 

condição humana, protegido pelo Estado. No entanto, o trabalho também é 

entendido no aspecto negativo, como uma mercadoria que leva à exploração e 

alienação.  

Borges (1999) elucida que em retaliação ao marxismo e, 

consequentemente ao capitalismo tradicional, surge a concepção gerencialista 

que encontra no sindicalismo uma forma de institucionalização. Criação 

influenciada pela corrente keynesiano-fordista, que estabelece as relações 

                                                             
7 Formas de organização da produção industrial que revolucionaram o trabalho fabril durante o século XX 
e foram desenvolvidas por Frederick W. Taylor e Henry Ford. Visaram a racionalização extrema da 
produção e à maximização da produção e do lucro.  
8 Segundo Kovacs (2005): As  formas de emprego flexível são pertinentes da sociedade capitalista 
contemporânea:  trabalho temporário, autoemprego, trabalho com tempo parcial, trabalho a domicílio 
entre outros, dominações que contrapõem às formas tradicionais reguladas (contratuais) do emprego 
fordista.  
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humanas na administração, atribui centralidade mais baixa ao trabalho, defende 

que o trabalho seja mercadoria, provenha além do salário, assistências e amplos 

benefícios intra e extra emprego. Em seguida surge a concepção centralidade 

expressiva que atribui elevada centralidade ao trabalho, discriminando-o de 

forma multiprocessual e instrumental, de forma rica em conteúdo para alguns e 

de forma oposta para a maioria dos trabalhadores - sistematizado, instável, de 

elevada tecnologia nos setores do núcleo moderno - e convivendo com vários 

estilos de estrutura e de gestão organizacional, realçando a horizontalização das 

estruturas organizacionais e a participação. Inclui-se aqui o avanço tecnológico 

como valor.  

A centralidade externa surge em momento concomitante à percepção 

anterior e caracteriza-se por conjugar com influências neo-liberalistas e 

diferencia-se por atribuir baixa centralidade ao trabalho. Como valores considera 

o trabalho instrumental, igualitário, horizontalização, instabilidade, ser leve, 

baseado na alta tecnologia, jornada de trabalho reduzida que permita o prazer 

fora do trabalho, por meio do consumo ou de atividades de lazer. 

Quanto a concepção ontológica do trabalho considera-se por um processo 

que permeia todo o ser do homem, em variadas dimensões, e constitui sua 

especificidade, não podendo ser reduzido apenas a atividade laborativa.  

Neste sentido, o trabalho tem o efeito e a finalidade mais intensos de 

vincular o indivíduo à realidade, constituindo-o como ser social, proporciona uma 

fonte de identidade, possibilita a união com outros indivíduos, confere ritmo 

temporal à vida e oferece uma elucidação filosófica à existência e missão do 

homem.  Conforme Antunes (2006), o trabalho tem função de categoria fundante 

do ser humano e de suas formas de sociabilidade:  

 A história da realização do ser social, muitos já o disseram, objetiva-

se através da produção e reprodução da sua existência, ato social que 

se efetiva pelo trabalho. Este, por sua vez, desenvolve-se pelos laços 

de cooperação social existentes no processo de produção material. Em 

outras palavras, o ato de produção e reprodução da vida humana 

realiza-se pelo trabalho. E a partir do trabalho, em sua cotidianidade, 

que o homem torna-se ser social, distinguindo-se de todas as formas 

não humanas. (ANTUNES, 2006, p. 123) 
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O primeiro fundamento do valor do trabalho é o próprio homem, seu 

sujeito, o trabalho está em função do homem e não o homem em função do 

trabalho, conforme explica Migliaccio Filho (1994) e ainda:  

Consequentemente, o fundamento para determinar o valor do trabalho 
não é o tipo de trabalho que se realiza, e sim o fato de que quem o 
executa é uma pessoa. As fontes de dignidade do trabalho devem 
buscar-se, principalmente, não em sua dimensão objetiva, e sim na sua 
dimensão subjetiva. O valor do trabalho não reside no fato de que se 
façam coisas, mas de que são coisas feitas pelo homem. (MIGLIACCIO 
FILHO, 1994, p. 22). 

 

Do ponto de vista social, o trabalho é o principal meio ordenador da vida 

humana, ocupando, na contemporaneidade, lugar de destaque. Deste modo, sua 

ausência, por desemprego ou aposentadoria, é entendida como perda de sentido 

da vida. Zanelli et al. (2010) afirmam que na sociedade, de forma geral, o 

processo produtivo é supervalorizado em detrimento do valor do trabalhador e 

como consequência a aposentadoria é entendida como a perda do sentido da 

vida.   

Quanto ao sentido da aposentadoria, a palavra originária do latin 

pausare, significa pausa, pausa para descansar, parada. Na língua portuguesa 

aposentadoria atrela-se etimologicamente à aposento, lugar de abrigo, de 

recolhimento no espaço privado. Conforme Zanelli et al. (2010) ao longo da vida 

o trabalhador percebe a pessoa aposentada como “o outro” ou o “de fora”.  

Segundo Elias e Scotson (2000) o(s) outro(s), ou outsider(s) conforme 

denominado pelos autores, são aqueles sujeitos vistos de forma inferior por um 

grupo que tenta estabelecer-se de forma superior com limites e características 

próprias que demarquem e justifiquem essa exclusão. Sendo que a existência 

de um grupo superior ocorre a partir da determinação de um inferior e os outros, 

ou outsiders, vivem à margem do reconhecimento social por não exercerem os 

códigos de seus considerados como normativamente superiores. 

Neste sentido, quando o trabalhador se depara nesta posição, de 

outro/outsider, sente-se excluído e desvalorizado. Somado a isto há a crença de 

que o aposentado se torna um fardo para a família por não ser mais produtivo, 

estereótipo fortemente presente na sociedade atual. Beauvoir (1970, p. 8) 
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elucida que “Os velhos que não constituem nenhuma potência econômica, não 

dispõem de recursos para fazer valer seus direitos.”  

Além das considerações citadas, o período de aposentadoria, aliado ao 

aumento da expectativa de vida, impõe o desafio de o indivíduo manter-se ativo 

e independente, em termos financeiros, físicos e cognitivos, por um tempo mais 

longo, inclusive como é definido na Política de Envelhecimento Ativo, documento 

elaborado pela Unidade de Envelhecimento e Curso de Vida da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), em 2005, que estabelece o envelhecimento ativo 

como “o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e 

segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as 

pessoas ficam mais velhas”9.  

 

1.2 Sobre a aposentadoria 

 

O sistema de aposentadoria foi criado na Europa em uma época que a 

expectativa de vida era de aproximadamente 45 anos, durante a segunda etapa 

da Revolução Industrial que ocorria na Alemanha, França, Rússia e Itália.  

Atualmente, esta realidade quase dobrou, inclui-se aqui o Brasil, e não pode mais 

ser entendida como um benefício ou garantia de renda para o resto dos dias, 

pois além do aumento da expectativa de vida, há de ser rever as necessidades 

deste período.  

Em 1889, na Alemanha, o chanceler Otto von Bismarck constituiu um 

sistema nacional que assegurava o pagamento de uma pensão a todos os 

trabalhadores do comércio, da indústria e da agricultura que tivessem 65 anos 

ou mais, sendo, a partir de 1920, adotada em outros países da Europa. O 

contexto histórico para a criação de tal medida populista deu-se como solução 

para atender reivindicações trabalhistas e suprimir o crescimento de ideais 

                                                             
9 Em 2015, o Centro Internacional de Longevidade Brasil (ILC – Brasil), propôs uma revisão da versão de 
2002, incluindo um quarto pilar denominado Aprendizagem ao Longo da Vida, com o foco de estimular o 
acesso a informação e ao aprendizado como instrumento de empregabilidade e bem-estar no 
envelhecimento. O documento pode ser acessado em: http://ilcbrazil.org/portugues/wp-
content/uploads/sites/4/2015/12/Envelhecimento-Ativo-Um-Marco-Pol%C3%ADtico-ILC-Brasil_web.pdf 
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socialistas no continente europeu, devido à difícil situação econômica e social à 

época.  

No Brasil, as Constituições de 1824 e 1891 já traziam referência de 

benefício, apenas para funcionários públicos que se tornassem inválidos. Os 

Correios, empresa pública, teve por decreto imperial, em 1888, regulamentada 

a primeira aposentadoria para trabalhadores no formato atual. Somente em 24 

de janeiro de 1923 foi decretada a Lei Elói Chaves, que consolidou a base do 

sistema previdenciário brasileiro com a criação da Caixa de Aposentadorias e 

Pensões para trabalhadores de empresas ferroviárias, sendo posteriormente 

expandida para atender as categorias de mineradores, portuários e servidores 

públicos.  

Conforme a Constituição Federal de 1988, a Previdência Social é um 

direito social no Brasil, previsto no art. 6º entre os Direitos e Garantias 

Fundamentais. Configura-se como um seguro público que garante que as fontes 

de renda do trabalhador e de sua família sejam mantidas quando ele perder a 

capacidade produtiva, seja por período determinado, como em casos de doença, 

acidente ou maternidade, seja permanentemente, como em caso de morte, 

invalidez ou velhice.  

Segundo observado por Mazzaferro (2014a) o indivíduo que completa 

60 anos hoje não é igual àquele que Bismarck, em 1889, vislumbrou como 

merecedor deste direito: hoje a população idosa tem muito mais a oferecer, 

assim como mais necessidades do que há 125 anos e a aposentadoria não 

significa mais o final da vida profissional ou pessoal. Atualmente, uma pessoa 

com 60 anos é bastante ativa e encontra-se no auge da sua maturidade 

intelectual. Mazzaferro (2014a) chama a atenção que este é um período difícil 

para aqueles que ainda querem estar ou voltar para o mercado de trabalho, pois 

há uma grande valorização do novo e, somado a isso, o idoso é geralmente tido 

como o ‘culpado’ pelos problemas previdenciários, sendo necessário um projeto 

de vida para se usufruir de forma plena e com qualidade a vida mais longa que 

se passou a ter.  

Assim como Mazzaferro (2014a,2014b,2014c), Bernhoeft (2014a) 

também acredita na importância de um projeto de vida para se viver a 
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longevidade. Culturalmente planeja-se a vida até determinada idade, após esta 

etapa, a meia idade, o indivíduo não é orientado do que e como fazer, 

diferentemente dos europeus que entendem a vida por três fases, sendo elas:  

1) Preparação para o trabalho – onde toda preocupação no processo 

educativo da criança está focada no acesso ao mundo do trabalho 

–; 2) Período destinado ao trabalho – refere-se ao tempo em que 

nos vinculamos às organizações ou qualquer atividade que tenha 

um caráter produtivo –; e 3) Etapa do Pós-trabalho – que 

corresponde ao período da aposentadoria. (BERNHOEFT, 2014b) 

1.3 Sobre o despertar  

 

Quando ocorre o “despertar” para a aposentadoria? Rafalski (2015) 

afirma que é consenso entre os estudiosos do assunto que o processo de 

aposentadoria se inicia até 15 anos antes da sua efetivação, marcado por 

incertezas e angústias pelo que está por vir.  

Iacub (2015) destaca ainda que a aposentadoria é uma mudança de 

dimensões assombrosas que requer tempo de processamento, aprendizagens 

específicas e suporte para que possa acontecer. Barbosa e Traesel (2013) 

ressaltam que a aposentadoria está diretamente associada à entrada na velhice, 

e por consequência, ao final da existência humana, sendo um período de 

sentimentos ambivalentes quando o indivíduo a valoriza como uma conquista 

pelo tempo dedicado ao trabalho, porém se sente marginalizado pela perda da 

identidade do ser produtivo que tinha suas referências na atuação do trabalho, 

vida social, valor na sociedade, compromissos, ser ‘útil’ etc. A fase da transição 

do mundo do trabalho para a aposentadoria envolve lutos pertinentes à trajetória 

profissional do sujeito, como a perda do status, crise na identidade profissional, 

diminuição das relações sociais e dos vínculos afetivos.  

De acordo com Wang & Shi (2013) o período que a antecede é de grande 

expectativa e requer preparo para enfrentar as mudanças, que assim como 

afirmam Iacub (2015) e Bernhoeft (2014a), muitas vezes ocorrem com itens que 

não são previstos como: a papelada necessária a ser tramitada para se 
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aposentar, o dinheiro para a velhice, a perda de colegas, a perda de papéis 

desempenhados por muito tempo, saída dos filhos de casa, morte de pessoas 

próximas e queridas, perda de interesses e energia. Por outro lado, há ganhos 

também, uma fase em que se é mais experiente e que é aconselhável 

desenvolver um projeto de vida que contemple reverter, ou minimizar, as perdas: 

manter-se útil, em movimento, fazer conservação dos relacionamentos, cuidar 

de si física, emocional, espiritual e psicologicamente. 

Barbosa e Traesel (2013) lembram que há também as mudanças 

funcionais e biológicas que trazem angústias, incertezas e inseguranças e que 

possivelmente resultam em profundo impacto subjetivo. Soma-se a isso, 

também, a dificuldade que se estabelece após a aposentadoria de acessar os 

direitos previstos para os idosos e a má qualidade e baixa oferta de serviços para 

este segmento, que é resultado do escasso investimento tanto do Estado quanto 

da iniciativa privada na população idosa. 

Para Bernhoeft (2014b) outro ponto de atenção refere-se à saída do 

mercado de trabalho por pessoas de altos níveis hierárquicos, e sua respectiva 

representatividade, por apresentarem um conjunto maior de dificuldades em lidar 

com a mudança de ‘status’ e posição de poder, tendendo ser maior a dificuldade 

de enfrentar os impactos que esta transição acarreta. Além disso, 

independentemente do nível hierárquico, o autor alerta também para a falta de 

preparação para aposentadoria, pois, culturalmente, fomos ensinados a buscar 

dinheiro e bens para, posteriormente, aproveitarmos os benefícios desse 

esforço, que culmina com a aposentadoria, com a idealização de que será um 

pleno desfrute no futuro.  

Em nossa experiência profissional observamos que esta é uma tônica, 

corroborando-se com este autor por perceber que a gestão do curso da vida, ou 

o planejamento pessoal de longo prazo, ainda é uma prática pouco usual no país 

e não faz parte da cultura do brasileiro.  

Acredita-se que esta responsabilidade deveria ser principiada ainda nos 

anos iniciais de formação profissional, com orientação para o planejamento de 

carreira e sua retirada, assim como a relação do trabalho com a qualidade de 
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vida, que conforme Bernhoeft, deve ser entendido como prazeroso se 

administrado de forma correta e gerido como um valor para se ter ao longo da 

vida e não apenas para um determinado período, culminando com o desfrute da 

aposentadoria e desta forma, minimizando as situações precárias de saúde, 

financeiras e psicológicas em que muitos encontram-se neste período da vida 

por falta de planejamento e orientação.   

Uma parte importante nesse processo de aposentadoria são as 

responsabilidades e os papéis das empresas e, mais especificamente, dos seus 

departamentos de recursos humanos - RH. Bernhoeft (2014c) alerta que o papel 

dos recursos humanos na atualidade não se limite mais a captar, manter e 

desenvolver trabalhadores para serem os melhores, e sim levar à uma reflexão 

densa sobre qual a função da organização como um todo, em relação aquele 

indivíduo que dedicou parte de sua vida em prol da empresa, que agora deixa o 

mercado de trabalho e retornará à sociedade. O autor recomenda que os 

profissionais de RH estendam seu olhar crítico para as oportunidades que 

ultrapassam os muros das empresas, estimular o indivíduo a se desenvolver no 

campo profissional e de forma plena, pois seus compromissos, na 

contemporaneidade, se estendem ao país e ao mundo.  

E vale reforçar que falamos deste sistema não apenas na perspectiva 

do mundo da empresa. Já foi possível comprovar que toda aquela 

pessoa que se apropria do seu destino agrega mais valor à empresa, 

além de sentir-se melhor cidadão, membro de uma família e 

responsável pelo sucesso nas suas múltiplas identidades. 

(BERNHOEFT, 2014d) 

 

1.4 Sobre o período pré-aposentadoria  

 

De acordo com Iacub et al. (2015) o trabalho promove aprendizados, 

determina rotinas, desenvolve capacidades, permite cultivar diferentes vínculos, 

enfim, é por onde ocorre a estruturação da vida das pessoas. Já a aposentadoria 

é entendida como “um papel sem papel” por não ter seu escopo de atuação 
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definido, uma vez que não é claro o que se pode fazer a partir de então, devendo 

ser ressignificada como uma etapa de transição quando requer, por parte do 

indivíduo, a reorganização e construção de projetos visando o bem-estar.  

Este período de mudanças profundas e variadas, além de se configurar 

como uma etapa de descontentamento, incertezas e medos, também se 

estabelece com a significação social da aposentadoria, que geralmente é 

negativa, por ser vista como uma etapa improdutiva, perpetrando que até o ócio 

seja vivido com culpa. 

Barbosa e Traesel (2013) apontam que a aposentadoria precisa ter sua 

significação revista ao longo da vida sendo entendida como um processo, e à 

medida que se aproxima o momento deve-se antecipá-lo com o objetivo de 

elaborar, de forma consciente e inconsciente, os conflitos e ajustes envolvidos 

nessa mudança de papel. Este seria o momento de pré-aposentadoria, que 

tende a ser vivenciado com frustações, rupturas e perdas significativas, entre 

elas a identidade profissional e a redução dos relacionamentos sociais, que 

geram impactos psicológicos e socioeconômicos.  

Este período deve ser encarado como um momento propício para 

reflexões e planejamento sobre a própria identidade, expectativas e prioridades 

para o futuro. Barbosa e Traesel (2013) afirmam que a ausência de planejamento 

para este período demonstra uma característica de negação ao que ele significa 

e pode resultar em uma dificuldade de adaptação à nova realidade, somada ao 

fato de que acontece em uma nova forma de existência: a velhice, apresentando-

se muitas vezes com significado além da finitude, como um estar sem lugar, sem 

status na sociedade. 

O impacto causado pela aposentadoria depende da importância que o 

sujeito dá ao trabalho e às relações sociais e o quanto ele está aberto para novos 

laços. Como exemplo de impacto, com a aposentadoria e a consequente saída 

do mercado de trabalho, ocorre um empobrecimento das redes sociais e isso 

pode repercutir indiretamente sobre o funcionamento cognitivo do idoso. 

Iacub et al. (2015) fazem a seguinte reflexão: “A sociedade prepara os 

indivíduos para o trabalho, mas será que os prepara para a aposentadoria?”. 
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Segundo os autores, o processo de aposentadoria é complexo e geralmente 

produz instabilidade emocional, gerando emoções opostas, causando dúvidas 

entre sair e continuar trabalhando, sentimento de perda de controle sobre suas 

vidas e de perda de recursos materiais-financeiros, a proximidade da velhice 

entre outros.  

Este processo ocorre de forma diferente entre os gêneros, devido as 

mulheres estarem mais acostumadas a executarem papéis variados e passarem 

por diversos processos de mudança durante suas vidas, tendem a ter mais 

participação social e, consequentemente, mais vínculos, enquanto que os 

homens vivem de forma mais direcionada ao trabalho tendo menos vínculos fora 

dele (FRANÇA; VAUGHAM, 2008). 

Rafalski (2015) discute que a aposentadoria é tradicionalmente 

entendida como o período que compreende o término do trabalho remunerado 

até - terminando com - a morte do indivíduo. Quanto às fases, divide-se em pré 

e pós, sendo o momento pré-aposentadoria composto por três etapas: 1) Atitude, 

2) Decisão e 3) Planejamento, cada uma com suas características, conforme 

indicado na figura a seguir, e o momento pós-aposentadoria inclui a adaptação 

e a satisfação com as escolhas feitas.  

 

Gráfico 1 - Pré-etapas de decisão para aposentadoria 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017) 

 

Cohen-Mansfield e Regev (2016) afirmam que as expectativas 

desempenham um papel importante na formação da transição para 
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aposentadoria, assim como para a satisfação após a aposentadoria, 

corroborando com Rafalski (2015), quando esclarece que as atitudes no período 

pré-aposentadoria influenciam o projeto e, consequentemente, a satisfação pós 

esta etapa.  

O momento de pré-transição é composto por estas três fases – 

percepção, decisão e planejamento – que configuram o processo de preparação 

para a aposentadoria, envolvendo a antecipação e o desenvolvimento das 

expectativas para o futuro.  

Iacub et al. (2015) explicam que, a partir do entendimento da 

complexidade do processo de se aposentar, cabe perguntar-se como gerar 

novos recursos que permitam reposicionar e transitar esta etapa de forma mais 

fortalecida. Para tanto, os autores trazem o conceito de dispositivos pré-

aposentadoria, que é a tentativa de dar resposta ao processo de aposentadoria, 

contribuindo através da informação e reflexão para uma preparação adequada, 

provendo subsídios favoráveis ao reconhecimento das potencialidades dos 

participantes de forma a gerar a revisão de si mesmo, para a promoção de uma 

nova perspectiva do que está por vir: prever este novo período com novas 

atividades; permitir a reflexão do que significa deixar o trabalho; permitir o 

reencontro com a vocação; para onde se deseja seguir e como fazê-lo; quais as 

mudanças no meio familiar e como ajustar-se a elas.  

Iacub et al. (2015) utilizam o termo “cambiar la perspectiva” para se ter 

um arcabouço para o novo cenário, caso contrário, poderá haver o sentimento 

de ter saído de forma negativa e ter perdido algo essencial na vida: 

[...] de não se estar ciente da possibilidade e eficácia de um Momento 

de Transição, pode-se gerar a experiência de ter sido expulso ou ter 

perdido irremediavelmente, de um dia para o outro, algo essencial, 

medular ou identitário, que, em qualquer dos casos, geralmente produz 

muita raiva e desconforto que, por fim, impede um bom "duelo" (IACUB 

et al., 2015, p. 90, tradução nossa)10 

                                                             

10  [...] de no ser conscientes de la posibilidad y de la efectividad de un Momento de Transición, puede 
generarse la vivencia de haber sido expulsados o de haber perdido irremediablemente, de un día para otro, 
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Barbosa e Traesel (2013) salientam que aqueles indivíduos que ao longo 

da vida constroem fontes alternativas de satisfação, que não sejam somente o 

trabalho, apresentam vantagens no enfrentamento desta etapa, possibilitando 

uma reestruturação de suas identidades de forma mais tranquila enquanto 

aposentados. E identificam que os indivíduos que não se planejam para o 

momento do fim do trabalho não se mostram preparados para enfrentar a 

mudança necessária, e que por isso tendem a continuar trabalhando, dilatando 

ainda mais este período e empurrando para frente o momento de revisão de vida. 

Este é o momento de conhecer e compreender quais as dificuldade e 

facilidades serão encontradas ao longo do caminho, para tanto é importante 

estar munido de informações claras e corretas acerca do processo para que mal-

entendidos não ocorram neste período de mudanças intensas.  

 

2. OS PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA 

 

Os programas de preparação para aposentadoria, identificados pela 

sigla PPA, tiveram início na década de 50 nos Estados Unidos com objetivo de 

informar especificamente sobre o sistema de aposentadorias e pensões do país. 

Conforme Leandro-França (2016) com o passar do tempo os PPAs foram sendo 

modificados para acompanhar as evoluções ocorridas juntamente com mercado 

de trabalho nas diversas esferas e atualmente configuram-se com equipes 

multidisciplinares que, a partir de uma visão biopsicossocial, constroem 

estratégias que abranjam a complexidade de questões que envolvem a 

aposentadoria.   

No Brasil, as primeiras experiências surgiram no final da década de 

1980, como por exemplo na Petrobrás, com o chamado “Programa de 

Preparação para o Amanhã”, de 1992 a 1996; na Universidade Federal de Santa 

Catarina (USFC), em 1993 e no Serviço Social do Comércio de São Paulo em 

                                                             
algo esencial, medular o identitario, lo que, en cualquiera de los casos, suele producir mucho enojo y 
malestar que, finalmente, impiden un buen “duelo”.  
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1993, enquanto que a literatura sobre o assunto começou a surgir no final da 

década de 1980 e se proliferou a partir de 1990, a partir de teses e dissertações. 

Atualmente os PPAs podem ser identificados por diversas denominações como: 

ajuste a aposentadoria, planejamento para aposentadoria, preparação para 

aposentadoria, planejamento para vida tardia, educação para aposentadoria e 

aconselhamento pré-aposentadoria11. 

Segundo Cohen-Mansfield e Regev (2016) o planejamento para 

aposentadoria é definido com um comportamento focado em metas nas áreas 

da saúde, finanças, família, sociedade e lazer, tendo como objetivo principal o 

bem-estar nos anos de pós-aposentadoria, que levará a resultados mais 

positivos tanto para o indivíduo como a sociedade em que ele vive.  

Leandro-França (2016) confronta que tanto na literatura internacional 

quanto na nacional o PPA é reconhecido como benéfico ao trabalhador uma vez 

que assiste à adaptação da nova fase da vida, gera atitudes positivas e mitiga 

objeções, assim como auxilia na conquista de independência para a 

aposentadoria e reduz a angústia geralmente vivida durante o processo de 

transição.  

Iacub et al. (2015) indicam que o PPA é um dispositivo para prover 

respostas a uma problemática e auxiliar no processo de aposentadoria, 

favorecendo as potencialidades dos participantes do programa, enquanto que 

Leandro-França (2016) define como uma oportunidade de planejamento e de 

transformação da fase de aposentadoria em um despertar de novas 

possibilidades, de recomeço ou de incremento da própria vida. 

Entre os diversos autores estudados entende-se que o PPA se constitui 

por prover informações, possibilitar o crescimento pessoal e a reflexão para a 

aposentadoria, sendo um instrumento que orienta os aspectos positivos da nova 

etapa de vida, assim como busca minimizar os negativos, e por consequência 

tem a função de promover o bem-estar do indivíduo e daqueles com quem ele 

se relaciona. 

                                                             
11 Do original em inglês: retirement adjustment, retirement planning, retirement preparation, planning for 
late life, retirement education, and pre-retirement counseling.  
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 Por parte da empresa entende-se que é necessário ter intenção política 

para sua viabilização, a partir da disponibilização de recursos humanos e 

materiais, e promover pesquisas preliminares para detectar as reais 

necessidades do público-alvo, com uma equipe apta a gerir e executar o 

programa. Neste sentido, Barbosa e Traesel (2013) alertam para a necessidade 

de criação de espaços e oportunidades que permitam as ações de planejamento 

para a aposentadoria e a reflexão sobre o envelhecimento, como ações de 

prevenção e promoção de saúde. França et al. (2013) transcendem prevenindo 

que é necessário que a sociedade e os atores envolvidos neste processo 

debatam sobre os empecilhos contemporâneos, para uma aposentadoria e 

envelhecimento sadios, considerando os desafios pertinentes ao processo.  

Leandro-França (2016) afirma que os programas de preparação para 

aposentadoria não são amplamente realizados nas organizações brasileiras 

corroborando com França et al. (2014) – e no campo internacional com outros 

autores como Chan et al. (2015), Yang et al. (2017) e Dayang  et al. (2015) - a 

qual problematizam que, apesar da recente ampliação e popularização da 

temática, encontram-se escassas tanto a realização de tais programas quanto 

as informações sobre o setor (quais empresas realizam, qual duração, quantas 

pessoas são atingidas anualmente, como são realizados, qual diferenciação) e 

sobre o que os gestores pensam a respeito do envelhecimento no contexto 

organizacional.  

Prova deste comportamento observa-se em pesquisa realizada por 

França et al. (2014), onde foi identificado que apenas 23% das organizações 

públicas e privadas pesquisadas efetivamente realizam o programa, sendo que 

as do setor público se destacam na concretização, e no caso das universidades, 

as públicas têm tido realce nesta atuação, apesar de 82,5% dos gestores 

brasileiros terem considerado importante os programas de preparação para 

aposentadoria.  

Quanto ao formato do PPA, Leandro-França (2016) discute que estes se 

distinguem conforme sua composição: objetivo, número de encontros, duração, 

temáticas e técnicas abordadas, sendo geralmente intervenções com dois 

formatos: módulo informativo e/ou módulo experiencial/formativo.  
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O módulo informativo é composto por palestras com profissionais 

especializados nos assuntos preditores da aposentadoria como orientações 

sobre saúde, bem-estar e hábitos saudáveis. Comumente contam com a 

participação de profissionais psicólogos e geriatras, além de apresentarem 

entrevistas de bechmarking com casos de sucesso de pessoas já aposentadas, 

com objetivo de auxiliar aos participantes na tomada de decisão em aposentar-

se.  

O módulo experiencial/formativo utiliza-se de estratégias de atividades 

interativas, dinâmicas de grupo, apresentando um formato prático onde são 

tratados assuntos relacionados à qualidade de vida, como planejamento 

financeiro de médio e longo prazo, dieta e nutrição, relacionamento familiar e 

social, atividades de lazer, atividades educacionais e atividades remuneradas ou 

voluntárias.  

Quanto a duração Iacub et al. (2015) citam que varia de acordo com o 

interesse e a necessidade de quem o está implementando e Martins (2015) 

ressalta que devem ter uma frequência consistente, pois a abordagem 

impertinente pode causar angústia e desmotivação por tornar perceptível que 

não houve o devido cuidado no passado para tal planejamento. Leandro-França 

(2016) reflete que podem ser: 

- Longo: abrangente, continuado ou extensivo, resulta em 

aproximadamente de 8 a 20 sessões grupais, com frequências 

que podem variar de semanal, quinzenal ou mensal e 

- Breve: ocorre em um único encontro, podendo ser individual ou 

grupal. Aqui encontram-se também as palestras ou seminários de 

sensibilização 

- Intensivo: caracteriza-se por possibilitar a imersão, em períodos 

de até uma semana, com a realização de técnicas vivenciais e 

informativas. 

Iacub et al. (2015) propõem dois eixos de trabalho para sua execução:  

Aporte de conhecimento - que tratará de todos os níveis de informação 
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pertinentes às mudanças como: saúde, plano de saúde, renda, questões legais 

etc - e Aporte de apoio emocional, que está relacionado com a dimensão 

psicológica do sujeito e apoio que pode ser oferecido neste sentido.  

Quanto às ações são propostas seis essenciais para o processo, sendo 

elas: 1) fornecer informação de aspectos técnicos (como trâmites necessários 

para a efetivação da aposentadoria, plano de saúde etc); 2) assessorar sobre os 

conceitos transitórios e crises de cada etapa da vida; 3) orientar sobre novos 

papéis a serem desenvolvidos; 4) ajudar a identificar diferentes redes sociais que 

podem ser formadas; 5) promover a participação com pessoas que encontram-

se na mesma situação e 6) oferecer assistência relacionada ao novo ciclo de 

vida: utilização do tempo livre, projetos pessoais, processo de mudança nos 

ciclos da vida etc.  

As ações conduzem a exploração e ao estímulo potencializando as seis 

dimensões do bem-estar psicológico de Ryff, que consistem em: (1) avaliação 

positiva de si mesmo; (2) a capacidade de lidar efetivamente o meio ambiente e 

a vida; (3) boa qualidade de vínculos pessoais; (4) o reconhecimento do 

significado e propósito na vida; (5) o sentimento de crescimento individual e o 

desenvolvimento ao longo da vida e (6) senso de autodeterminação.  

Na maioria das vezes, tanto nas ações longas ou breves, os conteúdos 

abordados são estruturados em três dimensões:  

- Saúde e autonomia: que tratam de atividade física, alimentação 

saudável, sexualidade, planejamento financeiro, legislação 

previdenciária, resiliência, autopercepção e projeto de vida  

- Ocupação e pós-carreira: trabalho, identidade e trajetória 

profissional, planos para o futuro, empreendedorismo, descoberta 

de novas habilidades, lazer, organização do tempo livre e ócio 

criativo e   

- Apoio social: relação conjugal, vínculos familiares, amizades, 

laços sociais, espiritualidade, afeto e intimidade, voluntariado 
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A literatura (FRANÇA; SOARES, 2009; BRESSAN, 2011) indica que é 

importante a realização de um diagnóstico para o entendimento, entre outros 

fatores, de como se constitui e se constituiu ao longo do tempo a relação e qual 

o significado do trabalho para o indivíduo, e para avaliar o nível de motivação e 

envolvimento. O orientador do processo tem como função estimular e contribuir 

com a reflexão sobre o projeto de vida, tanto no âmbito pessoal quanto 

profissional, e a partir deste ponto auxiliar na relação consigo mesmo, com o 

trabalho e nas relações sociais, fazendo com que perceba as limitações e 

possibilidades do mundo interno e externo. Quanto ao acompanhamento do 

programa, recomenda-se que este deve se estender até cinco anos após a saída 

da empresa, como estratégia de assistência e monitoramento dos objetivos 

alcançados.   

Martins (2015) indica que um dos preditores do bem-estar psicológico 

constitui a elaboração de um projeto de vida, reforçando a importância de se 

pensar na aposentadoria, não apenas alguns anos antes de sua chegada, mas 

sim desde o começo da trajetória profissional, sendo a aposentadoria incluída 

como mais uma etapa desse curso.  

Quanto ao conteúdo, Leandro-França (2016) orienta que deve ser 

composto por pilares que tratem dos seguintes tópicos:  

1. Planejamento Financeiro: estabelece a condição para a realização 

das demais etapas e é a que mais traz angústia no período pré-

aposentadoria. Perceber que se tem uma condição financeira 

confortável para viver a aposentadoria diminui o risco de desenvolver 

ansiedade e aumenta a probabilidade de desenvolver níveis positivos 

de confiança e bem-estar após a transição. Este planejamento deve 

se iniciar o quanto antes ao longo da vida, e é uma das razões pela 

qual entende-se que o planejamento para aposentadoria não é eficaz 

com pouca antecedência.  

2. Saúde: tanto física quanto emocional, também ocasiona grande 

impacto na velhice, sendo esta a condição necessária para a 
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realização das demais categorias e os cuidados com a mesma 

devem ser adquiridos desde cedo. 

3. Educação: um dos aspectos responsáveis pelo bem-estar subjetivo 

e se relaciona com uma série de outros fatores relativos à qualidade 

de vida, deve-se considerar também a constante qualificação e 

atualização exigida pelo mercado de trabalho, pois a desatualização 

é um fator de exclusão e reafirmação de preconceito contra os 

idosos, e também para a saída do mercado de trabalho. Aqui inclui-

se aprendizagem formal e informal ao longo da vida (lifelong 

learning). 

4. Trabalho: na aposentadoria pode possibilitar o fortalecimento do 

sentimento de pertencer a um grupo e a própria identidade do idoso, 

melhorar a autoestima, maior investimento em recursos pessoais e 

ser uma complementação de renda. Alternativas possíveis são o 

bridge employment12, trabalho autônomo ou temporário, que 

permitisse a transição entre o final da carreira e o início da nova 

etapa, e o voluntariado. Cabe ao PPA orientar o indivíduo a refletir e 

estabelecer os caminhos a serem seguidos na aposentadoria.  

5. Cultura e Lazer: orientar sobre os tipos de atividades de lazer e 

participação social, recreativas, culturais, religiosas, artísticas e 

ecológicas com objetivo de torná-las acessíveis e expor 

possibilidades de ganho em relação ao bem-estar e qualidade de vida 

quando da participação em tais atividades.  

6. Relacionamentos familiar e social: fator importante para o sucesso 

da transição para a aposentadoria, pois deles advém o apoio 

necessário para o enfrentamento de mudança de tamanha 

magnitude e a manutenção do bem-estar na aposentadoria. Segundo 

França, o estreitamento das relações com o companheiro é o mais 

importante ganho percebido na aposentadoria. Outra situação 

                                                             
12 Termo traduzido para o português como emprego provisório, que seria a participação na força de 
trabalho exercida por trabalhadores mais velhos que deixam suas carreiras antes da retirada completa. 
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bastante comum é o empregado que passa muitos anos em um 

mesmo ambiente de trabalho e acaba por desenvolver fortes 

relacionamentos e laços afetivos com colegas e no momento da 

aposentadoria recearem/sentirem a ausência da convivência com os 

mesmos, tornando-se este um dificultador no processo de transição.  

A literatura nacional sobre a avaliação da eficácia de PPA é escassa, 

tendo sido encontrado apenas referência em Leandro-França (2016) que relata 

sobre variados critérios que podem ser aplicados para a obtenção de uma base 

da qualidade geral de um programa, sendo considerados dois aspectos 

avaliativos: qualidade metodológica e resultados específicos da aplicação.  

Para avaliação dos aspectos metodológicos deve-se utilizar uma base 

teórica forte para o desenvolvimento do programa de intervenção, implementar 

um estudo piloto, estabelecer um grupo de controle e aplicar sistematicamente 

avaliação pós-intervenção. Quanto aos resultados deve-se buscar por aqueles 

alcançados pelos participantes, para obter dados estáticos ou verificar se o 

programa produziu efeitos significativos clinicamente ou de forma social ampla. 

Quanto as teorias, Dayang et al. (2015) debatem que existem várias 

relacionadas à preparação para aposentadoria, no entanto, nas últimas duas 

décadas o foco tem sido, principalmente, como o planejamento influencia o 

tempo de aposentadoria, a satisfação e o ajuste nos pós período. Desta forma 

as teorias mais empregadas são aquelas que tratam a aposentadoria como 

tomada de decisão e ajuste, como a teoria da escolha racional, a teoria da 

imagem, a teoria do papel e a teoria da continuidade13, todas concentrando-se 

mais na determinação da decisão de se aposentar.  

Dayang et al. (2015) elucidam que investigar o comportamento na 

preparação da aposentadoria é uma tarefa complicada, pois o planejamento e a 

preparação são principalmente acompanhados de diferentes graus de risco e 

incerteza e apesar do crescente número de estudos nesta área há poucos 

trabalhos realizados sobre a relação entre a preparação da aposentadoria e os 

                                                             
13 Cf. citado por Dayang et al. (2015), sequencialmente: Gustman & Steinmeir, 1986; Feldman, 2003; 
Ashforth, 2001 e Kim & Feldman, 2000. 
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estágios que levam ao planejamento e preparação. Os autores apontam que o 

principal problema é a falta de teoria para mostrar o desenvolvimento do 

processo de preparação da aposentadoria, levando os indivíduos ao 

planejamento da aposentadoria com base na intuição, chance, conveniência ou 

tradição, sendo um caminho passível ao erro. 

Em avaliações de programas-publicações nacionais e americanos, 

Leandro-França (2016) identificou que, apesar da fragilidade dos critérios 

metodológicos e de eficácia, houve o aumento de conhecimento, mudanças 

positivas de atitudes, aumento em comportamentos de planejamento e 

preparação para aposentadoria. Em estudo comparativo (seis meses antes e 

seis meses após) para avaliar a eficácia de três programas de preparação para 

aposentadoria (longo, breve e testemunho) em uma amostra de servidores 

públicos, foi identificado que o alcance resultou favoravelmente para os três tipos 

de intervenção em promover maior bem-estar subjetivo.  

Leandro-França (2016) alerta que os estudos sobre PPA são 

importantes instrumentos na orientação para as práticas de prevenção de 

doenças e de promoção de saúde mental dos trabalhadores. Há de se considerar 

que mediante o aumento da expectativa de vida, estima-se que estes 

trabalhadores terão mais tempo para viver na condição de aposentados. Soma-

se a isso o fato de instabilidades política e econômica enfrentadas pelos 

brasileiros desde 2014, que prevê a reforma das legislações trabalhistas e 

previdenciárias, cenário que vem aumentado as dúvidas, a desconfiança e 

angústia sobre o assunto.  

Segundo Leandro-França (2016) o PPA deve ser um espaço para 

reflexão do projeto de vida pessoal e profissional, sendo revistos os 

comportamentos que levaram a sucessos ou insucessos, atravessando todos os 

pontos que se fazem necessários para esta revisão, como relacionamentos 

pessoais, profissionais, quais metas estabelecidas, quais alcançadas etc. A 

orientação profissional também é uma ferramenta de grande valia por possibilitar 

a discussão das escolhas profissionais feitas ao longo da vida, permitindo o 

indivíduo investigar como se relaciona com suas possibilidades de futuro e 
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avaliar como se constitui a identidade desatrelada da empresa em que 

trabalhava.  
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3. GANHOS E PERDAS NA APOSENTADORIA  

 

A aposentadoria é um processo de transição de grandes proporções que 

promove ganhos e perdas ao indivíduo. Diversos fatores influenciam na decisão 

de aposentar-se e os programas de preparação para aposentadoria utilizam-se 

destes elementos para condução das escolhas futuras. Conforme Leandro-

França (2016) a acomodação à aposentadoria ocorre ao longo do tempo o qual 

o amoldamento acontecerá de acordo com os recursos que o indivíduo possuir. 

Nos programas de preparação trabalhar tais recursos são a base para 

abordagem sobre os preditores importantes e necessários ao sucesso na 

aposentadoria.   

Apesar da carência de estudos psicométricos brasileiros para avaliação 

de trabalhadores em idade pré-jubilatória, algumas escalas com objetivo de 

verificação da percepção de futuro na aposentaria e saúde psicossocial foram 

identificadas na literatura recente. No entanto, avalia-se imperativo citar a 

extensa pesquisa transcultural desenvolvida por França e Vaughan, em 2001, 

com 517 executivos de grandes organizações brasileiras e neozelandesas que, 

a partir das escalas EPGR – Escala de Importância para os Ganhos Atribuídos 

na Aposentadoria14, e EPLR – Escala de Importância em face das Perdas 

Atribuídas na Aposentadoria15, discutiram amplamente o conceito de ganhos e 

perdas e analisaram as atitudes de tais executivos perante estas perspectivas 

no processo de aposentadoria.   

França et al.  (2013), em uma revisão de estudos empíricos dos anos 

2000 a 2012, com as principais pesquisas sobre decisão de aposentadoria16, 

                                                             
14 Composta por 13 itens em 5 dimensões: liberdade do trabalho (não ter mais que representar a empresa; 
gerenciar um time, estar livre da reponsabilidade do trabalho, não ter de trabalhar sob pressão, não ter 
compromissos de horário e ter mais tempo para criar); mais tempo para os relacionamentos (mais tempo 
para os filhos, cônjuge, pais, parentes e amigos); novo começo (trabalho voluntário, trabalho diferente, 
investimento em educação e participação política); mais tempo para atividades de lazer e culturais e mais 
tempo para realizar investimentos.  
15 Composta por 19 itens em 4 dimensões: aspectos emocionais do trabalho (desafios, responsabilidade 
do cargo, senso de ter um trabalho competitivo, liderança, poder de decisão, criatividade do trabalho e 
do senso de pertencer à empresa); dos aspectos tangíveis do trabalho (eventos e festas, secretária, status, 
ambiente no trabalho, viagens, senso de estar ocupado, reuniões, contatos profissionais e da rotina); dos 
relacionamentos (equipe e colegas) e do salários e benefícios (compensação do cargo e plano médico).  
16 Cf. citado por França et al. (2013): Kim e Feldman (2000) - Working in retirement: The antecedents of 
bridge employment and its consequences for quality of life in retirement; Ulrich e Brott (2005) - Older 
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discutem os motivos pelos quais os trabalhadores se mantêm no emprego ou se 

retiram em definitivo do mercado de trabalho ou, ainda, optam pelo bridge 

emplyoment17, que se caracteriza por uma tendência internacional observada 

nos últimos 20 anos, no tocante à continuidade da realização da atividade 

profissional remunerada após a aposentadoria, seja em tempo parcial, no 

modelo autoemprego ou de trabalho temporário. Quanto aos preditores, são 

considerados:  

Atributos individuais 

- Idade cronológica, estado civil, nível de educação/escolaridade, gênero, 

expectativa subjetiva de vida, satisfação pessoal, status social e 

satisfação pessoal; 

- Saúde: percepção de saúde;  

- Família: situação familiar e qualidade das relações familiares e 

necessidade de cuidar de outra pessoa;  

- Financeiro: planejamento financeiro, orientação prévia para a 

aposentadoria e status financeiro; 

Aspectos do Trabalho 

- Status na organização, motivação, satisfação, estresse, importância, 

características do trabalho, rotina, envolvimento, comprometimento, 

horário e condições de trabalho flexíveis, estar cansado de trabalhar, 

controle e percepção do trabalho, trabalho com poucas demandas e que 

não exige o desenvolvimento de competências adicionais;  

                                                             
workers and bridge employment: Redefining retirement; Beehr, Glazer, Nielson e Farmer (2000) - Work 
and nonwork predictors of employees’ retirement ages; Wang, Zhan, Liu e Shultz (2008) - Antecedents of 
bridge employment: A longitudinal investigation; Shacklock e Brunetto (2005) - Employees’ perceptions of 
the factors affecting their decisions to retire; Pengcharoen e Shultz (2010) - The influences on bridge 
employment decisions; Wang, Adams, Beehr e Shultz (2009) - Bridge employment and retirement: Issues 
and opportunities during the latter part of one’s career; Zappalà, Depolo, Fraccaroli, Guglielmi, e Sarchielli 
(2008) - Postponing job retirement? Psychosocial influences in the preference for early or late retirement; 
Solinge e Henkens, (2009) - Living longer, working longer? The impact of subjective life expectancy on 
retirement intentions and behavior; Shultz, Morton e Werckerle (1998) - The influence of push and pull 
factors on voluntary early retirees, retirement decision and adjustment; Gielen (2007) - Working hours 
flexibility and older workers labor supply; Charles e Decicca (2007) - Hours flexibility and retirement; 
Menezes e França (2012) - Aposentar ou continuar trabalhando? Fatores relevantes na decisão da 
aposentadoria por servidores públicos federais. 
17 Termo em inglês, introduzido em 1990 por Christopher J. Ruhm, Professor de Políticas Públicas e 
Economia na Universidade da Virginia/USA, que configura tipo de trabalho flexível, ou mesmo emprego, 
exercido após a aposentadoria.  
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Expectativas quanto a aposentadoria:  

- Trabalhar remuneradamente após a aposentadoria, participar de 

atividades consideradas de crescimento como trabalho voluntário, 

atividades religiosas e cursos, planejamento da aposentadoria (presença 

ou ausência), atitude negativa frente a aposentadoria, baixo nível de 

informação sobre pensão, percepção de adequação de renda financeira 

atual para aposentadoria, políticas em prol do envelhecimento, ocupação 

do tempo, idade obrigatória de aposentadoria, segurança dos planos de 

aposentadoria e preparo para aposentadoria. 

 

Rafalski (2015), por sua vez, desenvolveu e validou a EPFA - Escala de 

Percepção de Futuro da Aposentadoria que considera cinco fatores de domínio 

de um indivíduo e que tem impacto na, e para, a aposentadoria. São eles:  

- Percepções de saúde: percepções ligadas ao bem-estar e saúde 

na aposentadoria, realização de atividades e dificuldades 

relacionadas à falta de saúde;  

- Desligamento do trabalho: saída do trabalho e percepções 

relacionadas à dificuldade ou facilidade de exercer atividades 

profissionais;  

- Relacionamentos interpessoais: convivência com familiares e 

colegas de trabalho, habilidade de fazer e manter amigos e 

qualidade geral dos relacionamentos;  

- Perdas da aposentadoria: percepções na dificuldade em viver a 

aposentadoria – mau aproveitamento do tempo, sentimentos de 

abandono e solidão, e  

- Percepções Financeiras: estabilidade financeira, aumento de 

gastos, preocupação relativas à necessidade de complementação 

de renda na aposentadoria. 

Conforme França et al. (2013), a aposentadoria possui diversas 

representações sociais que fazem com que as pessoas tomem as mais variadas 

decisões sobre continuar no mercado de trabalho – como forma de enfrentar o 
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isolamento por exemplo - ou parar de trabalhar, e são influenciadas por múltiplos 

grupos de fatores ou variáveis psicossociais. Além disso, a importância que se 

atribui às perdas e ganhos na aposentadoria irá influenciar as atitudes positivas 

ou negativas perante a transição.  

Uma das três questões citados por França et al. (2013), que influenciam 

o processo de se aposentar, refere-se à idade versus a tomada de decisão, que 

oscila em torno dos 55 a 64 anos e sofre influência de outras variáveis. 

Corroborando com esta informação, Pissinati (2015) identificou em sua 

pesquisa, que o aumento de idade está associado a um menor reconhecimento 

dos ganhos totais e das dimensões de tempo para os relacionamentos e novo 

começo. À medida que os indivíduos envelhecem há uma maior dificuldade em 

refletir sobre a aposentadoria e aceitá-la como um processo natural da vida, 

assim como iniciar novas atividades que favoreçam a reinserção profissional.  

Neste sentido Rafalski (2015) e Martins (2015) indicam a necessidade 

de se estabelecer programas de preparação para aposentadoria com uma 

considerável antecedência para que seus benefícios sejam maximizados.  

Outra variável que influencia a tomada de decisão é identificada por 

Rafalski (2015) em sua pesquisa, que aponta uma diferença significava na 

percepção da dimensão ‘desligamento do trabalho’ entre empregados do setor 

público e privado. O tipo de vínculo empregatício traz considerável diferença, 

sendo que empregados de empresas públicas demonstraram possuir melhor 

percepção quanto ao desligamento do trabalho e menores percepções de perdas 

na aposentadoria que os empregados de empresas privadas.  

Empregados de empresas públicas possuem maior segurança no 

vínculo empregatício, no entanto anseiam mais e podem estar mais preparados 

para se aposentar devido à sua má satisfação com o trabalho: empresas mais 

burocráticas e funções mais desgastantes, enquanto que os empregados de 

empresas privadas tendem a ter dificuldades a se aposentarem possivelmente 

pelos incentivos financeiros, de desenvolvimento de carreira e identificação com 

o trabalho.  
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Rafalski (2015) corrobora com França et al. (2013) que diversos fatores 

vão influenciar nas percepções e atitudes quanto à aposentadoria, e reforça que 

demograficamente a idade, o sexo e estado civil são os principais - geralmente 

as pessoas mais velhas, homens e casados tem atitudes e percepções mais 

positivas. Os fatores de vida, como saúde, finanças e relacionamentos podem 

melhorar ou piorar tanto a percepção quanto a atitude, dependendo de outras 

variáveis. A autora explica que ter uma condição melhor de saúde afasta a 

possibilidade de se aposentar e em relação à idade a tendência é positiva para 

o planejamento da aposentadoria e às demais dimensões.  

França et al. (2013) explicam que a segunda questão seria referente a 

possibilidade e as oportunidades de regime de trabalho após a aposentadoria, 

sendo o brigde employment uma alternativa gradativa de retirada do mercado, 

uma forma de se manter ativo, no entanto realizando adaptações para a situação 

futura, tanto relativa à situação financeira quanto de relacionamentos e rotina. A 

terceira questão seria direcionada por três ponderações interconectadas sobre 

o trabalho ao longo do tempo, sendo: a primeira imaginar-se aposentado no 

futuro; a segunda referente ao momento em si de deixar o trabalho, e a terceira 

sobre colocar no presente momento os planos concretos de aposentadoria em 

ação.  

No entanto Rafalski (2015) afirma que ter o entendimento da situação 

financeira próxima a aposentadoria não traz prejuízo à percepção quanto ao 

desligamento do trabalho, mas sim, de forma correlacionada positivamente, com 

relacionamentos interpessoais e saúde e, de forma negativa, com as perdas que 

podem ser sentidas na aposentadoria. 

Corroborando com Rafalski (2015) e França et al. (2013), Espírito Santo 

et al. (2014) a partir de entrevistas com 15 idosos aposentados em 2013, 

identificaram como pontos importantes e positivos para a decisão de aposentar-

se a retomada de antigos planos; a maior disponibilidade de tempo para usufruir 

com atividades físicas, relaxar, ter mais tempo para aproveitar a família; a 

liberação de atividades rotineiras e desgastantes; satisfação do dever cumprido 

e renda fixa mediante recebimento da aposentadoria.   
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Quanto aos aspectos negativos foram identificados: a baixa 

remuneração advinda da aposentadoria; dispor de tempo hábil para realizar 

tarefas prazerosas e não ter condições financeiras para sua realização; a 

necessidade de haver uma reentrada no mercado de trabalho para 

complementar a renda familiar; baixa autoestima; falta de recursos para 

concretizar sonhos; medo de não se estabilizar e não ajudar a família; falta de 

opções de recreação; falta de companhia para realizar atividades; isolamento; 

falta de respeito para com os aposentados; preocupações com o autocuidado e 

insatisfação mediante a modalidade de aposentadoria à qual são submetidos.  

Concebe-se que a decisão de aposentar-se ou continuar trabalhando 

tem um caráter multifacetado que depende de diversas classes de variáveis, ou 

preditores, que vão influenciar na decisão pela aposentadoria e resultará em uma 

das três opções: retirar-se em definitivo do mercado de trabalho, manter-se 

trabalhando ou adotar o sistema de bridge employment.  

França et al. (2013) analisam os preditores de duas formas: aqueles que 

estão relacionados à permanência no mercado de trabalho e os que estão 

diretamente relacionados à saída, ou seja, à aposentadoria definitiva. Os 

relacionados à permanência no mundo do trabalho são aqueles que dão a 

percepção da importância e significado do trabalho, à autonomia, flexibilidade e 

investimento em capacitações e a valorização do tema envelhecimento por meio 

de políticas empresariais, sendo vários destes preditores também aplicados ao 

bridge emplyoment.  

Em relação à saída definitiva, foram identificados aqueles referentes ao 

alto nível de estresse no trabalho, sobrecarga de atividades, baixo nível de 

relacionamento no trabalho, baixa motivação e fatores da vida pessoal como a 

vontade de participar de atividades religiosas, voluntariado, cursos, necessidade 

de cuidar de uma pessoa próxima, saúde fragilizada e idade avançada e menor 

nível educacional.   

França et al. (2013) questionam se estes preditores teriam validade para 

a realidade do comportamento do trabalhador brasileiro e ressaltam que a 
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pesquisa brasileira sobre aposentadoria se encontra muito incipiente, 

principalmente no que se refere à abrangência.  

Sete estudos nacionais18 são mencionados pelos autores, que ainda 

assim recomendam que é necessário a ampliação das pesquisas acerca do tema 

considerando os aspectos:  trabalho (seu significado, sua importância, seu 

conteúdo, etc.);  organização (políticas internas, gestão de recursos humanos, 

arranjos de trabalho, níveis de autonomia, etc.); fatores sociodemográficos; 

aspectos não relacionados ao trabalho (família e demais esferas de vida) e 

fatores individuais como personalidade, saúde, nível financeiro, níveis de 

motivação.  

Neste sentido este estudo ressalta a complexidade do tema 

aposentadoria e as implicações na tomada de decisão que pode ser considerada 

de forma dualística: continuar trabalhando, mesmo com adaptações, ou parar 

em definitivo. Ambas as decisões possuem desafios intricados.  

Além disso há de se observar a importância desta matéria como uma 

diretriz de política pública com vistas não somente à saúde, mas também à 

economia, à cidadania e ao desenvolvimento social, pois a mínima antecedência 

não produz o mesmo efeito, o que no caso da Política Nacional do Idoso (Lei No. 

8.842, de 4 de janeiro de 1994) e do Estatuto do Idoso (Lei No. 10.741, de 1º de 

outubro de 2003), ineficazmente prevê que o Poder Público deve criar e estimular 

                                                             
18 Cf. citado por França et al. (2013) são: Romanini, Xavier e Kovaleski (2005): confirma a importância do 
status social oferecido pelo trabalho impactando no adiamento da aposentadoria; Bressan, Mafra, França 
e Loretto (2012): o envolvimento e a satisfação com o trabalho e a organização são dificultadores para a 
aposentadoria dos servidores públicos – público desta pesquisa; Cruz (2011): adiamento da aposentadoria 
por questões financeiras dos servidores públicos; Cintra, Ribeiro e Andrade (2010): retorno ao trabalho 
de aposentados do setor calçadista como necessidade de complementação do valor baixo da 
aposentadoria, expansão dos vínculos sociais e vivencia do trabalho com mais autonomia e flexibilidade; 
Khoury, Ferreira, Souza, Matos e Barbagelata-Góes (2010): necessidade de sentir-se produtivo, 
demonstrando, com isso, a importância do trabalho na constituição da identidade; Moreira (2011): 
entendimento de que a aposentadoria não é o fim das atividades profissionais, mas sim um benefício 
desatrelado da velhice, e em relação ao trabalho, os indivíduos entrevistados – professores universitários 
– identificaram sentir satisfação pessoal, crescimento e aprendizagem, além do sentimento de liberdade, 
de inserção e de contribuição social e, Menezes e França (2012): percepção do trabalho, flexibilidade de 
horário e controle do trabalho são influenciadores para a decisão pelo bridge employment, em 
consonância com as pesquisas de Kim e Feldman, Ulrich e Brott, Wang, Adams , Beehr e Shultz, Charles e 
Decicca (2007) e  Gielen (2007). 

 



 
 

52 
 

programas de preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, 

respectivamente, com antecedência mínima de dois anos e de um ano antes do 

afastamento.   

 

3.1 Algumas práticas de PPA   

 

Durante o levantamento de dados sobre programas de preparação para 

aposentadoria foi observado um número expressivo de experiências em 

instituições de ensino brasileiras, no período de 2013 a julho de 2017, entre eles 

o programa de preparação para aposentadoria na UNESP - Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho19; na UERJ - Universidade Estadual do 

Rio de Janeiro20; na Universidade Pública do Paraná21 e na UNB – Universidade 

de Brasília22, que apresentam importantes contribuições sobre programas de 

preparação para aposentadoria.  

Costa (2014) identificou que a não participação em atividades de 

preparação para aposentadoria por seu público-alvo poderia estar atrelada a 

resistência em demonstrar os sentimentos sobre o assunto e em elaborar 

expectativas sobre o novo período. Questiona-se também se não seria pelo fato 

de que programas de preparação para aposentadoria ainda são desconhecidos 

pelos brasileiros de forma geral, tanto sua existência quanto funcionalidade, 

sendo esta uma hipótese a ser investigada. Os participantes elencaram 

importantes contribuições para o aperfeiçoamento de programas de preparação 

para aposentadoria, como: estruturação de forma contínua na instituição que 

oferece; além das palestras, inclusão de momentos de apoio e orientação 

individual com profissionais especializados como advogados, psicólogos, 

                                                             
19 O significado da aposentadoria para os servidores públicos: o caso de uma universidade.- Amarilis Maria 
Muscari Riani Costa (2014), estudo realizado na PUC-SP. 
20 Programa de Preparação para Aposentadoria da UERJ, de autoria de Priscila Pinheiro Monzato (2014). 
21 Ganhos e perdas percebidos por trabalhadores frente à proximidade da aposentadoria, de Paloma de 
Souza Cavalcante Pissinati (2015). 
22 Preparação para a Aposentadoria: Implantação e Avaliação do Programa Viva Mais!, - Sheila Giardini 
Murta, Samia Abreu, Cristineide Leandro França, Marina Pedralho, Juliana Seidl, Nadielle de Paula Moura 
Lira, Rochelly Karen Moreira Carvalhedo, Ana Carolina da Conceição & Isolda de Araújo Gunther (2014). 
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economistas entre outros; inserção de temas que tratem do protagonismo do 

idoso, formação para o exercício do controle social, junto aos Conselhos e 

Conferências.  

Pissinati (2015) indica que nos programas de preparação para 

aposentadoria sejam abertos espaços para grupos de reflexão, com a 

participação de trabalhadores nos variados estágios com o objetivo de promover 

a troca de experiências e estabelecer um lugar de verbalização das dificuldades 

enfrentadas por todos no planejamento para a saída do trabalho. Murta et al. 

(2014) por sua vez, destacam a importância da sensibilização dos gestores 

quanto à implantação de um PPA, enquanto que Monzato (2014), entre outros, 

indica que também sejam tratados temas como sexualidade e envelhecimento; 

espiritualidade e legislação sobre previdência e processo de aposentadoria. A 

autora chama a atenção que o programa é frequentado em sua maioria por 

mulheres, sendo que o público masculino tende a desistir ao longo dos 

encontros. Ela ainda ressalta três características não observadas por outros 

autores: o PPA ajuda a melhorar o clima interno; a universidade está estimulando 

a construção coletiva de conhecimentos e o programa é entendido dentro da 

instituição como ação de educação contínua.  

Outra informação importante é apresentada por Marangoni e 

Mangabeira23 (2014) que identificaram como significativo a preocupação dos 

participantes com a forma como o aposentado é “visto pela sociedade”.   

Quanto à percepção dos aspectos favoráveis e desfavoráveis na 

aposentadoria por trabalhadores do setor de educação Pissinati (2015), em sua 

pesquisa na Universidade Pública do Paraná, identificou que quase 90% dos 

trabalhadores atribuíram maior importância a oportunidade de ter mais tempo 

livre para atividades esportivas, culturais e ao tempo que terão para viajar a lazer 

após a aposentadoria. Quanto às perdas foi identificado por mais de 80% maior 

importância ao relacionamento com colegas de trabalho e equipe.  

                                                             
23 PPPC - Programa de Preparação para o Período Pós-carreira, desenvolvido pela Subsecretaria de Saúde, 
Segurança e Previdência dos Servidores do Governo do Distrito Federal - Jacqueline Ferraz da Costa 
Marangoni e Janemary Athaide Mangabeira (2014). 
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Pissinati (2015) assinalou ainda que a maior escolaridade - no caso de 

sua pesquisa 81,7% possuíam nível de bacharelado ou pós-graduação e 92,1% 

informaram estar realizando algum curso de aperfeiçoamento profissional - 

constitui como um fator de proteção para adaptação à aposentadoria, sendo que 

os trabalhadores atribuíram maior importância aos ganhos do que às perdas e 

avaliaram a dimensão de recomeçar como de grande importância. Quanto às 

perdas dos aspectos emocionais do trabalho, foi identificado a perda de 

convivência com colegas e alunos e a diminuição da remuneração. 
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4. METODOLOGIA  

 

4.1 Fase exploratória 

 

Para iniciar o entendimento sobre planejamento para aposentadoria foi 

realizada uma pesquisa a respeito da literatura disponível em sítios de conteúdo 

científico e disseminação do saber, referente a produção realizada no período 

de janeiro de 2013 a julho de 2017. Foram consultados a Biblioteca Brasileira 

Digital de Teses e Dissertações (BDTD)24, o Portal de Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)25, a 

Revista Kairós26 e o Portal do Envelhecimento27.  

A escolha da pesquisa realizada nos portais citados, deu-se pelo fato de 

a BDTD integrar os sistemas de informação de teses e dissertações do Brasil, 

possuindo um extenso catálogo das produções no país. O Portal de Periódicos 

CAPES, por sua vez, é a biblioteca virtual que reúne a produção científica 

brasileira e internacional, com vasto acervo de títulos com texto completo, bases 

referenciais e dedicadas exclusivamente a patentes, além de livros, 

enciclopédias, obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo 

audiovisual. Já a Revista Kairós por possuir, há 20 anos, uma produção 

específica da área da gerontologia com foco no social, e Portal do 

Envelhecimento por ser um veículo de divulgação de informações de diversas 

áreas profissionais referentes a velhice e o envelhecimento.  

Os termos de busca utilizados foram: planejamento para aposentadoria, 

projeto de vida, plano pré-aposentadoria e plano pós-aposentadoria. Muitos dos 

artigos, teses e dissertações mapeados pelos sistemas de buscas tratam do 

assunto aposentadoria a partir de uma perspectiva diferente ao que se propõe 

                                                             
24 Disponível em: < http://bdtd.ibict.br/vufind/ >.  
25 Disponível em: < http://www-periodicos-capes-gov-br.ez95.periodicos.capes.gov.br/ >. 
26 Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/kairos >, levantamento foi realizado pela Profa. Dra. Flamínia 
Manzano, Editora Científica da revista. 
27 Disponível em: < http://www.portaldoenvelhecimento.com.br/ >. 
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neste estudo, como por exemplo documentos nas áreas da medicina, 

fisioterapia, enfermagem, direito e economia. 

Para responder ao problema proposto nesta pesquisa - Como o 

trabalhador brasileiro do setor privado lida com a proximidade da aposentadoria, 

levando-se em conta o aumento de expectativa de vida previsto -, decidiu-se por 

entrevistar 40 trabalhadores de diversos departamentos de uma empresa do 

setor de transformação, no Estado de São Paulo, com objetivo de avaliar e 

conhecer a percepção destes quanto ao futuro e planejamento para a velhice. 

Este público abrangeu homens e mulheres com idade superior a 41 anos.  

Além das entrevistas, para desenvolver esta investigação, entendeu-se 

necessário adotar alguns critérios metodológicos que consistiram em revisão 

bibliográfica para fundamentação teórica dos objetivos específicos propostos, 

sendo eles: 

a) traçar o perfil sociodemográfico do grupo;  

b) identificar se os entrevistados possuíam algum planejamento para 

a aposentadoria – seja de natureza financeira, de lazer, de estudo ou outros;  

c) compreender a percepção destes referentes às suas velhices e o 

projeto de vida para o seu tempo dilatado, e  

d) contribuir com insumos para a formulação de políticas educacionais 

de planejamento para o mundo pós-trabalho. 

 

4.1.1 Instrumentos  

 

A decisão de realizar a pesquisa por meio de entrevistas 

semiestruturadas deu-se por entender que seria a melhor opção para observar 

o comportamento dos trabalhadores, pois conforme alerta Minayo (2009), este 

tipo de entrevista permite que o entrevistado discorra a respeito do tema sem se 

prender à indagação formulada, possibilitando uma maior construção de 
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informações sobre o assunto. Considerando-se este formato o documento de 

pesquisa/questionário foi composto por 61 questões, sendo 19 abertas.  

A criação deste instrumento teve como objetivo analisar se o empregado 

tem algum planejamento para a aposentadoria, a influência que esta 

proximidade tem em sua vida pessoal e profissional, observar qual o contexto 

em que ele se encontra antes de se aposentar e identificar qual a sua percepção 

sobre a velhice.  

Para a construção do instrumento, inicialmente realizou-se uma 

pesquisa para identificar se já existiam instrumentos brasileiros na área da 

aposentadoria, tendo sido encontrada a Escala de Processo de Planejamento da 

Aposentadoria - EPPlA28 sobre os preditores de decisão para aposentadoria, que 

serviu como orientador para a formulação de um roteiro próprio, sendo 

incorporadas algumas questões, estruturadas, a fim de atender os objetivos 

específicos propostos, entre eles: 

I. Perfil dos entrevistados: perfil demográfico e afetivo; 

II. Percepção sobre satisfação no trabalho – qual a situação 

financeira atual, o entendimento e o planejamento sobre este 

fator e qual a importância e satisfação no trabalho; 

III. Condição de saúde – perceber como o entrevistado está 

cuidando da própria saúde e o entendimento dele sobre o 

assunto e 

IV. Preconceito e entendimento de velhice – qual a percepção sobre 

a velhice. 

Após criado o formulário de pesquisa (Apêndice B), foram realizados 

quatro pré-testes que resultaram em ajustes, conforme a seguir.    

                                                             
28 Versão brasileira adaptada da escala Process of Retirement Planning Scale (PrePS). Avalia os quatro 
domínios mais relevantes do planejamento da aposentadoria: saúde, finanças, psicossocial e estilo de 
vida, com 52 itens agrupados, com os itens organizados em relação às quatro fases do planejamento: 
representações/ percepções, objetivos, decisão e planejamento. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-66572016000100004. 
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a. Reformulação das questões:  

i. 61 – pois identificou-se que a forma original estava 

tendenciosa, sendo reescrita de “Qual benefício você 

gostaria que fosse mantido após sua aposentadoria?” para 

“Qual benefício você acha importante uma empresa manter 

quando um empregado se aposenta?”; 

ii. 8 – “Quantas horas, aproximadamente, você trabalha por 

semana? ”, substituindo o termo “aproximadamente” por 

“efetivamente”;  

iii. Quanto à condição de moradia, em uma única questão 

perguntava-se sobre o tipo de imóvel em que o 

entrevistado morava e com quais pessoas. Percebeu-se 

que a questão não estava clara, então, decidiu-se por 

fragmentá-la em duas perguntas diferentes: uma sobre o 

tipo de imóvel e outra sobre com quem o entrevistado 

mora.  

b. Inclusão das perguntas:  

i. Você já é aposentado pela Previdência?  

ii. Há quanto tempo?   

iii. Em que estado você nasceu?  

iv. Com quantos anos você começou a trabalhar? 

v. Diga o que vem a sua cabeça: Uma pessoa velha é?”, “A 

velhice é?” e “Ser velho é?”;   

c.  Verificação do tempo necessário para a aplicação do formulário, 

que variou em torno de 35 a 40 minutos. 

d.  Exclusão das perguntas:  
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i. “Quantas pessoas moram com você?”, pois percebeu-se que 

mais importante do que o número é perceber o tipo de vínculo 

que o entrevistado possui e 

ii. Do item “Vou me aposentar aos 65 anos” na questão 27. 

Outro instrumento adotado foi o Diário de Campo, onde assim que cada 

entrevista era finalizada faziam-se as anotações mais marcantes em um i-pad, 

que conforme Minayo (2009) e Bogdan et al. (1994), é o principal instrumento de 

trabalho de observação, o qual consiste na escrita de todas as informações que 

não fazem parte do material formal de entrevista, permitindo o detalhamento das 

informações, observações e reflexões sugeridas no decorrer da investigação ou 

momento observado, de acordo como o investigador as percebeu. A compilação 

de tais dados será trazida a posteriori, colidindo com outras informações.  

 

4.1.2 Cenário  

 

Por ter trabalhado durante 15 anos em uma empresa de mineração 

presenciei a dificuldade de vários colegas ao se aproximarem do momento da 

aposentadoria, seus medos e suas angústias. Desta forma foi eleita uma 

indústria do setor de transformação (metalurgia) do estado de São Paulo, 

fundada na década de 1940, com cerca de 5.000 empregados próprios e 1.000 

terceirizados, com atuação em mais quatro estados brasileiros. Sua produção 

atende além do mercado brasileiro, as américas do Norte e Latina e a Europa. 

As mulheres representam pouco mais de 5% dos empregados totais. Esta 

empresa não possui política de aposentadoria nem tampouco limitação de idade 

para o empregado aposentar-se. Ela oferece um plano de previdência privada, 

que é de livre escolha do empregado aderir ou não.  

À época da realização das entrevistas encontrava-se em discussão a 

proposta de emenda constitucional da Reforma da Previdência -  PEC287/2016, 

que promove várias alterações no regime geral, como medida de tornar 

sustentável o sistema frente às mudanças demográficas do país.  
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A PEC 287/2016 teve um efeito polêmico sobre a população, devido à 

radicalidade das mudanças propostas e do pouco entendimento do assunto pela 

massa em geral. Isso fez com que vários entrevistados perguntassem à 

entrevistadora se era sobre este assunto que a pesquisa trataria.  

Diante desse contexto, foi decidido introduzir na fala de apresentação de 

cada entrevista a informação de que, apesar da coincidência com o momento, o 

objetivo da pesquisa não era falar da reforma da previdência. Além disso, o 

discurso era composto por: apresentação pessoal da pesquisadora, breve 

apresentação sobre o curso de mestrado em gerontologia, a explicação sobre o 

que é gerontologia, pois pela expressão facial percebeu-se que não é um termo 

conhecido pela maioria (somente uma pessoa afirmou saber do que se tratava), 

o teor e o objetivo da pesquisa.  

Após essa fala inicial era perguntado se a pessoa gostaria de continuar. 

Em caso afirmativo, explicava-se que ela deveria assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), a necessidade e importância 

dele. 

De todos os trabalhadores apenas um falou que não se sentia 

confortável. A pesquisadora agradeceu a presença dele, informou que a falta de 

participação não seria comentada e que, mesmo assim, agradecia a vinda dele. 

Dito isso, ele subitamente mudou de ideia e resolveu responder ao questionário, 

mas pediu a garantia de que não era uma pesquisa do governo para aprovação 

da PEC287/2016. Além deste, vários outros trabalhadores que vinham para a 

entrevista perguntavam se era para responder sobre a proposta de reforma.  

Como vários entrevistados já recebiam aposentadoria, para aqueles que 

se enquadravam nessa categoria, foi orientado que o sentido de aposentadoria 

neste caso significaria a retirada do mercado de trabalho e não o valor recebido 

pela previdência.  

 

4.1.3 Procedimentos éticos  
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Este estudo respeitou todas as normas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Saúde envolvendo pesquisas com seres humanos. Após a validação 

do questionário junto à orientadora e dos pré-testes realizados, o projeto, com o 

questionário de pesquisa incluído, foi submetido à aprovação do Comitê de Ética 

da Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP) e recebeu aprovação sob o 

número de CAAE: 65555117.4.0000.5482. 

Após a aprovação pelo Comitê de Ética da Pontifícia Universidade 

Católica (PUC-SP) o questionário foi apresentado aos dois profissionais de 

recursos humanos da empresa.  

Todos os trabalhadores leram e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido - TCLE para que ficassem cientes de que a qualquer 

momento poderiam, sem constrangimento, deixar de participar do projeto. Foram 

tomados todos os cuidados no intuito de preservar a privacidade dos 

trabalhadores participantes.  

 

4.1.4 Entrevistados 

 

A partir da reflexão sobre quais trabalhadores teriam uma vinculação 

mais significativa ao problema desta pesquisa, inicialmente, foram considerados 

somente aqueles que ainda não estavam aposentados pelo sistema de 

Previdência Social. Porém, percebeu-se que o fator “ser aposentado pela 

previdência” não significava estar fora do contexto estudado, e sim, apenas 

"entrada de dinheiro extra". Assim, os trabalhadores que já estavam recebendo 

o benefício, mas trabalhavam em horário regular, regidos pela Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), também passaram a ser considerados na pesquisa. 

Como fatores excludentes definiu-se por: estar de férias, estar de licença médica 

e ser de cargo gerencial.  

Quanto ao processo de escolha dos candidatos, foi levantada a listagem 

daqueles que se enquadravam no perfil e, inicialmente, foram identificados mais 

de mil. Foi feita uma seleção randômica de 100 pessoas pelo próprio setor de 
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recursos humanos da empresa, que após estabeleceu uma lista de 44 

trabalhadores para serem contatados, quatro a mais do que o solicitado, para se 

ter uma margem, caso necessário.   

Antes de o empregado ser acionado pelo RH, os gestores imediatos de 

cada um foram informados sobre a pesquisa e orientados a conversar 

diretamente com o seu empregado informando que uma pessoa designada do 

RH iria ligar para agendar o dia e horário da entrevista e esclarecer dúvidas.  

Reflete-se aqui a característica da empresa em ter cerca de 95% de 

trabalhadores homens. Dos 40 trabalhadores selecionados somente quatro eram 

do sexo feminino, sendo que dessas, três encontravam-se na sede da empresa, 

em São Paulo, e apenas uma na área industrial. 

Registra-se aqui que devido a amostra ter sido composta pela maioria 

masculina, quando das falas dos entrevistados, será adotado o gênero 

masculino para todas as transcrições.  

 

4.2 Trabalho de campo 

 

A primeira conversa ocorreu em 2016 para apresentação da proposta de 

pesquisa ao gerente de Recursos Humanos. Durante uma hora, conversou-se 

amplamente sobre o envelhecimento da população, as características dos 

trabalhadores da empresa, a cultura da empresa e a proposta da pesquisa. O 

profissional imediatamente reconheceu a importância da pesquisa e aderiu ao 

projeto, pedindo que o trabalho não se resumisse somente à pesquisa, e que, 

depois de concluído, fosse feita a devolutiva para a empresa, pois há o interesse 

em estruturar e implementar uma política de aposentadoria no futuro.  

A segunda reunião ocorreu duas semanas depois com o gestor imediato 

de Desenvolvimento Humano e Organizacional para explicar os procedimentos 

e necessidades quando da execução da pesquisa na empresa: quantos 

indivíduos seriam necessários, a forma de escolha dos mesmos, o local de 
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entrevista, os recursos materiais necessários, entre outros. Após essas duas 

reuniões, houve uma terceira, da qual a pesquisadora não participou, com os 

gestores de Recursos Humanos (RH) para apresentação e validação do pedido 

de pesquisa internamente.  

Um técnico do RH foi designado para contatar e agendar as entrevistas 

com os trabalhadores selecionados. Por uma falha de comunicação este técnico 

foi informado que seria realizada uma “pesquisa de campo sobre aposentadoria 

no Brasil versus qualidade de vida”.  

Cada empregado contatado foi informado sobre a pesquisa e 

perguntado se concordava em participar. Caso positivo eram definidos horário e 

data da entrevista. Dos quarenta e quatro indivíduos convidados, somente dois 

declinaram o agendamento, alegando ter outros compromissos. Os demais 

aceitaram de imediato. Sendo que na fase das entrevistas dois não 

compareceram justificando terem tido problemas de última hora. 

As entrevistas ocorreram em dois municípios onde a empresa atua. O 

primeiro local foi a área operacional, nos dias 27, 28, 30 e 31 de março e 04 e 

20 de abril de 2017, em uma sala reservada dentro do departamento de RH, para 

que ocorressem as entrevistas individuais, com duração de 40 minutos, em 

média, cada. A cada dia foram agendados sete trabalhadores para serem 

entrevistados e nos dias 27/03 e 04/04 foram marcados seis indivíduos.  

O segundo local foi uma sala de reuniões no escritório corporativo da 

empresa, na capital São Paulo, nos dias 11 e 19 de abril. 

O roteiro de cada entrevista ocorreu da seguinte forma: a entrevistadora 

se apresentava, apresentava o motivo da pesquisa, falava sobre o projeto e 

perguntava se o candidato concordava em participar. Caso positivo, era entregue 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para ser assinado e, somente 

após este ato, iniciava-se a pesquisa. O formulário foi preenchido pela 

pesquisadora que anotou, além das respostas, os comentários mais marcantes 

ou as observações que cada entrevistado fazia. As duas tabelas a seguir foram 

impressas em tamanho grande em uma folha A4 para facilitar a visualização e 

resposta do candidato:  
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1 2 
3 

Muito Tempo Tempo Moderado 
Pouco Tempo 

 

Nem um pouco 
Um 

pouco 
Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

 

4.3 Análise e tratamento do material  

 

4.3.1 Análise de dados 

 

Após as entrevistas os dados referentes às questões fechadas foram 

tratados estatisticamente e, para a análise descritiva dos mesmos, foram 

utilizadas as ferramentas histogramas e gráficos de setores e de barras, 

conforme Bussab e Morettin (2006). Em seguida, foram construídas tabelas de 

contingência para investigar se existe alguma associação entre as variáveis 

estudadas. As tabelas de contingência foram obtidas com as frequências de 

ocorrência dos cruzamentos das variáveis. As categorias das variáveis podem 

corresponder a variáveis qualitativas (e.g., sexo, escolaridade, raça) e 

quantitativas de tipo discreto (e.g., idade, quantidade de filhos, renda, anos para 

aposentadoria). No caso das variáveis quantitativas, os valores foram 

discretizados ou agrupados em um pequeno número de intervalos de variação. 

A análise aqui empregada usou métodos de análise de dados discretos, 

relativos a duas ou mais variáveis definidas qualitativamente por meio de um 

número finito de valores designados por níveis ou categorias.  
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A análise de dados categorizados é uma parte integrante da Análise 

Multivariada, que busca evidenciar e interpretar a informação relevante que está 

contida em dados discretos, possuindo certas características ou atributos 

definidos pela combinação de categorias de duas ou mais variáveis de interesse 

ou apenas categorias de uma variável, conforme Paulino e Singer (2006). 

 

4.3.2 Análise de conteúdo   

 

Após análise estatística partiu-se para classificação das temáticas 

contidas nas narrativas dos entrevistados, seguindo o método de análise e 

interpretação de conteúdo das questões abertas, que conforme Bardin (2011), 

objetiva descobrir o que está por trás dos conteúdos manifestos, além das 

aparências do que está sendo comunicado.  

 

 

4.3.3 Observação das entrevistas  

 

Apesar da técnica escolhida para a pesquisa ter sido entrevistas 

semiestruturadas, a pesquisadora manteve-se atenta aos comportamentos, 

reações e comentários gerados pelos entrevistados durante o processo de 

entrevista, não se limitando apenas ao questionário, pois alguns entrevistados 

pediram mais tempo para falar sobre seus sentimentos e percepções quanto ao 

assunto.  

Registra-se aqui que o período das entrevistas proporcionou enorme 

satisfação à pesquisadora. Apesar de terem sido dias cansativos (considerando-

se além das entrevistas as viagens de ida e volta feitas com cerca de 200 

quilômetros) que foram recompensados pela satisfação da troca e do 

aprendizado recebido, ouvindo e conversando com cada entrevistado.   



 
 

66 
 

Havia a opção de enviar o formulário por e-mail, pois esta alternativa 

chegou a ser discutida, porém, sabia-se que a riqueza de cada entrevista só 

poderia ser percebida presencialmente. 

Outro fator observado é que os entrevistados tiveram dificuldade de 

entender o sentido da palavra “entediado”, que consta na questão 28, e 

perguntavam diretamente o que significava. Explicava-se: significa desanimado.   

Na questão 35 (Costumo fazer exames médicos para câncer, diabetes e 

doenças cardíacas) fez-se necessário haver uma padronização de tempo, 

devido aos exames periódicos das empresas. A cada entrevistado foi orientado 

que quem fazia exames com a regularidade de uma vez ao ano devia considerar 

o 3 – Moderadamente; de seis em seis meses devia considerar o 4 – Bastante 

e, em frequência menor, o 5 – Extremamente.  

Registra-se aqui que a cada entrevista permitiu-se estabelecer um 

vínculo entre entrevistado e entrevistador, ocorrendo vários momentos de 

reflexão e desabafo do próprio entrevistado.   

Assim que cada entrevista era finalizada, a pesquisadora fazia as 

anotações mais marcantes em um i-pad, em formato de um diário de campo que, 

conforme Minayo (2009) e Bogdan et al. (1994), é o principal instrumento de 

trabalho de observação, o qual consiste na escrita de todas as informações que 

não fazem parte do material formal de entrevista, permitindo o detalhamento das 

informações, observações e reflexões sugeridas no decorrer da investigação ou 

momento observado, de acordo como o investigador as percebeu. A compilação 

de tais dados será trazida a posteriori, colidindo com outras informações.  
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5. PERFIL DOS ENTREVISTADOS  

 

5.1 PERFIL  

 

5.1.1 Perfil sociodemográfico  

 

Gráfico 2 - Como você se sente em relação a sua vida em geral? 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

 

Gráfico 3 - Quais os principais motivos da sua insatisfação? 

 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 
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Foram entrevistados 40 trabalhadores de uma indústria metalúrgica no 

estado de São Paulo. Quando perguntados sobre como sentiam-se em relação 

a vida em geral a maioria (87,5%) informou que estava satisfeita, no entanto uma 

minoria (12,5%) informou que estava “mais ou menos satisfeitos”. Quando 

perguntados sobre os motivos desta insatisfação apontaram: problemas 

econômicos (2,5%), problemas de moradia (2,5%), falta de atividades (5%), 

incerteza do futuro (5%), problema de saúde (5%) e problemas de transporte 

(2,5%).  

Nos discursos biomédicos a doença aparece como destino e não risco, 

tal como reforça Veras (2012): os problemas de saúde são uma consequência 

inevitável do envelhecimento, sendo as doenças crônicas as predominantes e 

as que resultam em maior impacto na qualidade de vida durante a velhice. 

Mesmo quando o indivíduo exerce alto grau de autonomia sobre sua vida, o ritual 

de passagem para a aposentadoria e velhice produtiva ainda é um ponto de 

interrogação para a grande maioria da população.  

De maneira geral França (2008) alerta que as dificuldades que as 

pessoas tiveram no passado podem provocar medo e incerteza sobre o que 

esperam da aposentadoria. Este grupo de 12,5% apresenta-se como mais 

vulnerável à uma aposentadoria malsucedida, pois os problemas de maior 

insatisfação em relação a vida em geral tratam a respeito de saúde, incerteza do 

futuro e falta de atividades.  

Todos estes são problemas, que caso não sejam tratados antes da 

aposentadoria, refletirão de maneira a comprometer a qualidade de vida do 

indivíduo aposentado. Conforme Iacub (2015) alerta a aposentadoria é uma 

mudança de enormes proporções quer requer um período de preparo para ser 

enfrentada. Barbosa e Traesel (2013) ressaltam que é necessário conhecimento 

e compreensão das dificuldades que se terá ao longo do caminho para que estas 

insatisfações sejam tratadas de forma a trazer uma qualidade de vida no 

momento pós-aposentadoria.   
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Gráfico 4 - Perfil dos entrevistados, por sexo 

 

 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017) 

 

Dos 40 entrevistados, 36 eram do sexo masculino e 4 do sexo feminino, 

com idades entre 41 e 67 anos. Observa-se que apesar de haver um discreto 

crescimento na taxa de ocupação da força de trabalho feminina (em 2007, as 

mulheres representavam 40,8% do mercado formal de trabalho e em 2016, 

passaram a ocupar 44% das vagas formais29), inclusive executando atividades 

anteriormente vistas como tipicamente masculinas, não é o caso da empresa 

estudada, pois das 4 entrevistadas do sexo feminino, 3 encontravam-se na sede 

da empresa, exercendo trabalho administrativo.  

 

 

 

 

                                                             
29 http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/03/mulheres-ganham-espaco-no-mercado-de-
trabalho e https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/2421/pnact_2017_3tri.pdf  

Feminin…

Masculino
90%

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/03/mulheres-ganham-espaco-no-mercado-de-trabalho
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/03/mulheres-ganham-espaco-no-mercado-de-trabalho
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/2421/pnact_2017_3tri.pdf
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Gráfico 5 - Perfil dos entrevistados, por idade 

 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

 

Constata-se aqui que 40% dos entrevistados encontra-se nas idades de 

45, 46 e 51 anos, provavelmente na fase do “despertar”, que pode ser até 15 

anos antes da efetivação da aposentadoria (RAFALSKI, 2015). Este pode ser 

considerado o momento ideal para a participação em programas de preparação 

para aposentadoria, pois conforme já visto, a idade influencia na tomada de 

decisão e no processo de aposentadoria (FRANÇA et al., 2013). Há de se avaliar 

também que quanto mais velha a pessoa se aposentar, menor reconhecimento, 

aceitação e adaptação terá para a nova etapa da vida (PISSINATI, 2015). 

As demais idades dos entrevistados com considerável 

representatividade são 47, 48, 50, 53 e 59 anos, com 7,5% para cada segmento.  

Em um estudo realizado pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social 

em 201530, foi identificado que a média de idade em que as pessoas se 

aposentaram foi de 58 anos, uma das menores do mundo. Atualmente no Brasil há 

cerca de 19 milhões de aposentados e pensionistas pelo INSS.  

                                                             
30 http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/10/media-de-idade-da-aposentadoria-esta-entre-
menores-do-mundo-diz-governo.html 
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Gráfico 6 - Perfil dos entrevistados, por estado civil 

 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

 

Entre os entrevistados, 74% são casados/vivem juntos, e os 26% 

restante divide-se entre solteiros (10%), separados (13%) e viúvos (3%). Estes 

representando quase um quarto dos entrevistados que não possuem 

companheiro(a).  

Reside aqui um ponto de atenção, uma vez que a família exerce 

importante influência sobre a decisão de manter-se ou retirar-se em definitivo do 

mercado de trabalho (conforme FRANÇA et al., 2013; RAFALSKI,2015; 

ESPÍRITO SANTO et al., 2014) e, principalmente, como favorece a atitude 

positiva frente ao processo de mudança (FRANÇA, 2008). A ausência de laços 

familiares “mais próximos” pressupõe que tal grupo apresentará mais 

dificuldades e resistência no período de transição e adaptação à aposentadoria.  

Considerando-se o grupo entrevistado, a maioria (90% homens, 74% 

casados/vivem juntos e 40% encontram-se nas idades de 45, 46 e 51) encontra-

se dentro do perfil assinalado por Rafalski (2015) e França et al. (2013) sobre os 

fatores que influenciam nas percepções e atitudes quanto à aposentadoria: 

demograficamente a idade, o sexo e estado civil são os principais deles, sendo 
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que geralmente as pessoas mais velhas, homens e casados tem atitudes e 

percepções mais positivas. 

No caso das mulheres, elas tendem a aposentar-se mais cedo do que 

os homens, porém enfrentam o processo de forma mais natural e adaptam-se 

melhor, por ao longo da vida já terem desempenhados outros papéis além do 

trabalho, como por exemplo múltiplas jornadas de trabalho, cuidado de outras 

pessoas, rede de contatos mais ampla e diversificada (FRANÇA, 2008). 

 

Gráfico 7 - Perfil dos entrevistados, por religião 

  

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

 

A grande maioria é católica (72,5%). Os outros dividem-se em 

evangélicos (12,5%), espíritas (2,5%) e outras religiões (12,5%). Nenhum 

entrevistado declarou-se ateu, agnóstico ou não possuir religião, embora no 

Censo 2010, realizado pelo IBGE31, identificou-se que os homens foram a 

maioria a declarar-se sem religião, totalizando quase 10% da população 

brasileira e a faixa etária que apresentou a maior proporção de católicos foi entre 

                                                             
31 https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2013-agencia-de-noticias/releases/14244-asi-
censo-2010-numero-de-catolicos-cai-e-aumenta-o-de-evangelicos-espiritas-e-sem-religiao.html 
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as pessoas com idade superior a 40 anos, sendo este fato consequência das 

gerações que foram formadas durante os anos de predomínio católico no Brasil.  

Não obstante, a literatura sobre religião/espiritualidade versus 

aposentadoria não seja ampla, a Política de Envelhecimento Ativo traz o 

entendimento de que é saudável para a promoção de um bem-estar no 

envelhecimento a participação em atividades espirituais - assim como sociais, 

econômicas, civis e culturais. No âmbito da promoção de saúde a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), em 1998, incluiu a dimensão espiritual no conceito 

multidimensional de saúde, remetendo a questões como significado e sentido da 

vida, não se limitando a qualquer tipo específico de crença ou prática religiosa. 

Vale ressaltar que religião difere de espiritualidade. Religião trata do 

aspecto institucional e doutrinário enquanto que espiritualidade é a capacidade 

de cada ser humano comunicar-se com o seu coração (BOFF, 2001). Para a 

OMS o conceito de espiritualidade é o conjunto de todas as emoções e 

convicções de natureza não material, com a suposição de que há mais no viver 

do que pode ser percebido ou plenamente compreendido.  

A religiosidade, independente da religião proferida, ocorre como um 

suporte necessário para o envelhecer condignamente, possibilitando um 

envelhecimento bem-sucedido que permita lidar melhor com os desafios, 

sofrimentos e passagens ao longo da vida (GOLDSTEIN; NERI, 2003).  

Gráfico 8 - Perfil dos entrevistados, por cor 

 Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 
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O percentual de entrevistados de cor branca ficou em 67%, sendo que 

os de cor parda representam 20%, os de cor amarela 8% e os de cor preta 5%. 

Observa-se que por conta da região onde está localizada a empresa, há uma 

grande concentração de pessoas descendentes de imigrantes europeus, que 

trabalharam na roça nas redondezas, isto é, no interior do estado de São Paulo.  

 

Gráfico 9 - Estado onde nasceu 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

 

A maioria dos entrevistados são originários do estado de São Paulo 

(63%). Os demais são provenientes de Minas Gerais (13%), Paraná (10%), 

Ceará (8%), Alagoas (3%) e Pernambuco (3%). Não foram identificados 

entrevistados oriundos de outras regiões do país na amostra pesquisada.  
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Gráfico 10 - Onde mora atualmente 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

 

Sobre o tipo de moradia, 75% dos entrevistados informaram residir em 

imóvel próprio, enquanto que 17% atualmente residem em imóvel fornecido pela 

empresa, 5% em imóvel alugado na região e 3% em imóvel financiado.  

Ressalta-se que os entrevistados que residem em imóvel da empresa 

possuem este benefício por tempo limitado ao tempo de serviço. Cada 

empregado paga um aluguel mensal simbólico inferior a R$ 200,00 e a energia 

elétrica consumida, o que representa cerca de 10% do valor de mercado de 

aluguel de um imóvel na cidade onde estão estabelecidas as instalações 

industriais da empresa está estabelecida.   

Não foi questionado para aqueles que moram em imóvel da empresa 

e/ou alugado se possuíam algum investimento em imóvel próprio. Observa-se 

empiricamente que no Brasil, assim como em culturas latino-americanas, há o 

costume de acumular bens imóveis para transformá-los em herança aos 

descendentes diretos, como filhos e esposas, diferentemente do que ocorre em 

países europeus em que o imóvel adquirido torna-se investimento para a 

manutenção do indivíduo na velhice. 
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Gráfico 11 - Renda familiar 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

 

A maioria dos entrevistados tem renda familiar entre 6 e 10 salários 

mínimos32 (40%) ou até 30 salários mínimos (27%). O restante dos entrevistados 

(33%) possui renda familiar entre 1,5 e 6 salários mínimos.  

No Gráfico 11 apenas uma pessoa que participou desta pesquisa não é 

o responsável financeiro pela própria casa (3%).  

Conforme a PNAD 2017, realizada pelo IBGE33, na média nacional, os 

homens ganham 23% a mais do que a mulher, porém na região sudeste esta 

diferença aumenta para 28,3%. Apesar de as mulheres representarem 

atualmente mais da metade da população em idade de trabalhar, no entanto são 

os homens que ocupam 57,5% dos postos de trabalho.  

 

 

 

                                                             
32 Valor do salário mínimo nacional em 2017: R$937,00. 
33 https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18377-
desigualdade-de-renda-atinge-regioes-generos-cores-e-escolaridades.html 
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Gráfico 12 - Você é o responsável financeiro? 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

 

Gráfico 13 - Qual sua escolaridade máxima? 

 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

 

O nível educacional é um dos atributos que influenciará na decisão de 

retirar-se definitivamente ou não do mercado de trabalho (FRANÇA et al., 2013). 

Pissinati (2015), em sua pesquisa, observou que um nível de escolaridade maior 
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constitui como um fator de proteção para adaptação à aposentadoria e Canizares 

et al. (2011) relatam que a aposentadoria se apresenta como um fator de risco à 

saúde, por estar atrelada ao processo gradativo de perdas (envelhecimento 

patológico, instabilidade emocional, desequilíbrio do padrão de vida) que 

acarretam consequências nocivas para o futuro.  No entanto o maior nível de 

escolaridade é uma condição favorável para suportar as dificuldades na 

transição à aposentadoria.  

No caso dos entrevistados o ensino superior como escolaridade máxima 

é predominante (43%), mas há uma porcentagem elevada de pessoas apenas 

com curso técnico (22%) e com ensino médio/2o grau completo (19%). Poucos 

têm apenas o ensino fundamental ou 1o grau completo (3%) e alguns chegaram 

a concluir pós-graduação (10%) ou mestrado e/ou doutorado (3%).  

 

5.1.2 Perfil dos relacionamentos 

 

A família ocupará um espaço singular na vida do aposentado e o 

ambiente familiar se configura como um dos principais espaços que serão 

habitados por ele (ZANELLI et al., 2010). Desta forma há de se considerar as 

características desse contexto, assim como a qualidade dos vínculos 

estabelecidos e as condições de acolhida e apoio manifestado pelos demais 

integrantes do grupo, pois configuram-se como elementos estruturantes das 

ações e projetos que serão executados nesse período da vida. 

Neste perfil buscou-se identificar com quem os entrevistados vivem. 

Entender a qualidade dos relacionamentos demandaria uma pesquisa dedicada, 

à qual não foi definida como o foco aqui. Embora de forma não profunda, 

observou-se como se constituem os relacionamentos a partir do item 5.1.4 

Características da participação. 

 

Gráfico 14 - Com quem você mora atualmente? 
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Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

 

Chama a atenção que nos entrevistados um número considerável (13%) 

relatou morar sozinho. Há de se considerar que, dependendo também de alguns 

outros fatores, estas pessoas deflagram uma possível fragilidade no processo 

de pós-aposentadoria, pois a medida que a pessoa envelhece a importância da 

família tende a crescer, assim como os relacionamentos familiares no período 

de transição tornam-se fundamentais para a tomada de decisão (FRANÇA et al., 

2013) e suporte após a aposentadoria. 

Apesar da importância da qualidade dos relacionamentos familiares os 

homens enfrentam mais dificuldades quando se aposentam, pois tendem a ter 

mais problemas nestes relacionamentos (FRANÇA, 2008). No grupo pesquisado 

52% moram com cônjuge e filho e 3% moram com outras pessoas que não são 

familiares.  

Entrevistados que moram somente com o cônjuge somam 17% e os 15% 

restantes são arranjos familiares diferenciados como: sem cônjuge e com filhos; 

com esposa e neta; com o pai, a esposa e a neta; somente com a mãe e o filho 

e somente com a mãe. 
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Gráfico 15 - Há quanto tempo você é casado/vive junto? 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

 

Quanto ao tempo de relacionamento há uma variedade de situações. O 

que mais chama a atenção são aqueles que possuem até 3 anos de 

relacionamento, somando 26% dos entrevistados.  

 

Gráfico 16 - Possui filhos e netos? 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 
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No Gráfico 15 lê-se que 85% dos entrevistados possuem filhos e 20% 

netos. Quanto a quantidade de filhos observa-se, no Gráfico 16, que 60% tiveram 

entre 1 e 2 filhos, 58% tiveram entre 1 e 2 filhas e 10% tiveram mais do que duas 

filhas. Estes números são importantes pois, conforme Bernhoeft (2016)34, uma 

recente pesquisa realizada identificou que, nos países latinos e em alguns 

asiáticos, é comum a ideia de que os pais vão depender dos filhos, na medida 

em que envelhecem. O mesmo não foi identificado nos países de cultura anglo-

saxônica, onde cada indivíduo empenha-se para manter sua independência e 

autonomias financeira e de saúde, para não depender dos filhos materialmente.  

No Brasil é comum as mulheres assumirem os cuidados domésticos e 

também de outras pessoas, como crianças e idosos. Isto reflete na 

aposentadoria, pois ao longo da vida desenvolvem vários papéis (FRANÇA, 

2008). Esta realidade ao mesmo tempo que pode facilitar a travessia pelo 

processo de aposentadoria, apresenta-se muitas vezes como uma desvantagem 

por muitas acabarem não terminando seus estudos, ou não evoluindo para níveis 

mais avançados, refletindo em salários menores e piores condições ao longo da 

vida.  

Em 2017 a PNAD Contínua35 identificou que uma em cada quatro jovens 

entre 14 e 29 anos não frequentavam a escola por obrigação de cuidarem da 

casa, incluindo o cuidado de pessoas como crianças, idosos e pessoas com 

necessidades especiais. Conforme a pesquisa o número de mulheres nesta faixa 

(26,1%) era 30 vezes maior que o de homens (0,8%).  

Quanto aos netos apenas 20% dos entrevistados tem netos, sendo que 

17% tem entre 1 e 5 netos. Há um caso de respondente com 15 netos.  

 

                                                             

34 Estudo realizado pelo HSBC, em 17 países com 110.000 pessoas, intitulado “O futuro da aposentadoria 
– A importância da família”. Disponível em: 
http://www.administradores.com.br/artigos/carreira/aposentadoria-exige-preparo-da-estrutura-
familiar/98051/ 

35 https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18993-das-
jovens-fora-da-escola-26-alegam-cuidar-da-casa-de-criancas-ou-idosos.html 
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Gráfico 17 - Número de filhos, filhas e netos 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

 

5.1.3 Características do trabalhador 

 

Gráfico 18 - Função na empresa 

 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 
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Quanto à função na empresa as atividades administrativa e operacional 

estão bem divididas, 52% e 48% respectivamente, sendo que na administrativa 

50% já são aposentados pela Previdência Social e 53% não são ainda e na 

operacional 50% são aposentados e 47% ainda não o são.   

Vale ressaltar que esta empresa possui vários turnos de trabalho, 

inclusive noturno. No entanto, no grupo entrevistado não houve nenhum 

trabalhador do turno noturno.  

 

Gráfico 19 - Horário de trabalho 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

 

Gráfico 20 - Horas extras trabalhadas na semana 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 
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Muitos entrevistados declararam trabalhar das 7h às 16h (81%), porém 

admitiram fazer hora-extra efetivamente menos de uma hora por semana (66%). 

Apenas 13% fazem de 8 a 10 horas-extras por semana. Os entrevistados, que 

ainda não são aposentados pela Previdência Social apresentaram 34,4% mais 

horas-extras que os já aposentados. Seria este comportamento dos não 

aposentados um sinal de ansiedade quanto a aposentadoria ou uma 

necessidade de complementação de renda?  

Conforme pesquisa realizada por Rafalski (2015) entre trabalhadores 

dos setores públicos e privados, identificou que a característica do trabalho 

influencia na decisão de aposentar-se ou não: aqueles que desenvolvem 

funções mais burocráticas e mais desgastantes tendem a estar mais preparados 

para aposentar-se devido à sua má satisfação com o trabalho, e aqueles que 

possuem mais e melhores benefícios tendem a ter dificuldades a se 

aposentarem.  

A partir de tais observações identifica-se, a partir dos Gráficos 17, 18 e 

19, que o grupo pesquisado apresenta as características para manter-se 

trabalhando por mais tempo e adiar a saída do mercado de trabalho. Estes dados 

corroboram com França et al. (2013), Espirito Santo et al. (2014), que identificam 

como pontos importantes e positivos para a decisão de aposentar-se a liberação 

de atividades rotineiras e desgastantes.  

 

Gráfico 21 - Tempo na empresa 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 
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Quanto ao tempo de empresa, esta indústria tem a característica de ter 

trabalhadores que se mantem por um longo período: mais de dois terços (66%) 

está há mais de 22 anos. Apenas 13% trabalha há 10 anos ou menos na mesma 

empresa. Chama a atenção que um entrevistado está há 45 anos na empresa. 

Gráfico 22 - Com quantos anos começou a trabalhar 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

Quando perguntados com quantos anos haviam começado a trabalhar 

69% dos entrevistados informaram terem entrado no mercado de trabalho com 

idade até 15 anos. Alguns desses não eram registrados. Surpreendentemente 

houve o caso de entrevistados que iniciaram aos 6 anos (8%) em atividades 

como oficina de costura e na roça.  

Em um perfil traçado pelo IBGE em 2017 sobre os idosos no mercado 

de trabalho36, foi identificado que dos 65,5% idosos no mercado de trabalho 

24,7% iniciaram a vida profissional até os 9 anos de idade e 43% com idades 

entre 10 e 14 anos. Nesse levantamento, muitos dos idosos entrevistados 

declararam que possuíam apenas o ensino fundamental incompleto como nível 

de instrução mais elevado e, como consequência, encontravam-se em postos de 

trabalho de qualificação inferior.  

                                                             
36 Síntese de Indicadores Sociais - SIS2017, pesquisa realizada de 2005 a 2015, disponível em < 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
noticias/releases/9487-sis-2016-67-7-dos-idosos-ocupados-comecaram-a-trabalhar-com-ate-14-
anos.html>. 
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O Gráfico 23 apresenta os resultados à pergunta sobre o primeiro 

trabalho do entrevistado. Muitos não a responderam afirmando não lembrar qual 

havia sido o primeiro trabalho. Dos que responderam, 20% iniciou na roça, 5% 

iniciou como guarda-mirim na cidade, 5% em padaria e os demais como 

vendedor de sorvete, office boy, no comércio, em oficina de costura, “burro de 

carga” e aprendiz.  

 

 Gráfico 23 - Primeiro trabalho 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

 

Gráfico 24 – Perfil dos entrevistados por aposentadoria 

 Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 
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Quando perguntados se já recebiam o benefício da aposentadoria pela 

Previdência Social 20% dos entrevistados informaram que sim, sendo que 

destes 90% são do sexo masculino e 55% tem entre 41 e 49 anos e 45% tem 50 

anos ou mais, sendo equilibrado o número de aposentados por função: 50% 

trabalham na área operacional e 50% na área administrava, conforme já citado. 

Vale destacar que muitos destes informaram durante as entrevistas, que 

haviam passado a receber o benefício há pouco tempo, variando para 1 mês o 

tempo mínimo e 24 meses para o tempo máximo. Ressalta-se que houve uma 

“corrida” para a garantia do benefício devido a possibilidade de aprovação da 

Reforma da Previdência (PEC 287/2016). Desde que o governo começou a tratar 

da reforma, a “procura” se tornou realidade no Brasil inteiro. Conforme 

reportagem do jornal O Globo37, de 27/11/2017, em dois anos houve um aumento 

de 43% nos pedidos de aposentadoria no INSS. Somente em 2017, entre janeiro 

e setembro, houve um acréscimo de mais de 14% devido o assunto ter voltado 

aos noticiários.  

 

5.1.4 Características da participação 

 

A Política do Envelhecimento Ativo define a participação como um dos 

pilares para um envelhecimento saudável. “A palavra “ativo” refere-se à 

participação contínua nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e 

civis, e não somente à capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte 

da força de trabalho. ” (OMS, 2005, p. 13) 

Levasseur et al. (2010) define a participação social como o envolvimento 

em atividades que possibilitam interação com outras pessoas na sociedade ou 

comunidade, compreendendo dois elementos centrais: a atividade e as relações 

sociais, dividindo em seis níveis de acordo com o grau de interação do indivíduo 

com outras pessoas e nos objetivos das atividades sociais, sendo o nível mais 

                                                             
37 https://oglobo.globo.com/economia/reforma-da-previdencia-faz-disparar-pedidos-concessoes-de-
aposentadorias-do-inss-1-22117202#ixzz55OL4Gny7  
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baixo aquele que é pertinente a realização de atividades preparatórias para 

conectar-se com outras pessoas, até o mais elevado que é a contribuição para 

a sociedade. 

Nesta seção buscou-se observar como os entrevistados encontram-se 

em relação aos seus relacionamentos e a participação social. 

 

Gráfico 25 - Quais atividades você e sua família fazem no tempo livre? 

 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 
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instiga-se que este se configura como um potencial grupo de risco por não 

desenvolver de forma plena a participação social.  

França (2008) adverte que aqueles que possuem maior diversidade de 

atividades e relacionamentos tendem a apresentar atitudes mais positivas 

perante o novo começo. A participação social no envelhecimento tem como 

função melhorar o bem-estar e a qualidade de vida, previnem o declínio funcional 

e a mortalidade devido a três aspectos intrínsecos: benefícios psicológicos, 

suporte social e saúde física (PINTO; NERI, 2016). 

No Gráfico 25, para aqueles que responderam desenvolver outras 

atividades foi tido com maior frequência a atividade religiosa (37%), seguida das 

práticas de atividades ao ar livre - como andar a cavalo, pedalar, caminhadas, 

entre outras (21%) - e esportes variados (16%). Chamam a atenção as respostas 

‘treinamento para uso futuro” e “estudar com a família”. No caso da primeira trata-

se de treinamento técnico já pensando em uma nova atividade econômica na 

aposentadoria e aqueles que responderam estudar com a família estão 

relacionados a busca de uma qualidade de vida melhor e ao compromisso 

assumido com a religião que frequentam.  

 

Gráfico 26 - Outras atividades desenvolvidas no tempo livre 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 
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Para as perguntas a seguir foi solicitado que o entrevistado respondesse 

considerando o intervalo de uma semana, incluindo dias úteis e de folga, 

baseados na percepção do tempo e do uso que fazem dele em conjunto aos 

relacionamentos.  

Desta forma quando perguntados quanto tempo passam com a família e 

quanto tempo gostariam de passar, 68% consideram que passam um tempo 

moderado ou muito tempo, no entanto, quando perguntados se gostariam de 

aumentar, manter ou reduzir o tempo que passam com a família, 77% afirmou 

que gostaria de passar mais tempo. A opção relativa a diminuição de tempo para 

a família (passar pouco tempo) não teve adesão por parte dos entrevistados.  

Este resultado corrobora com o já mencionado anteriormente 

(RAFALSKI, 2015; FRANÇA et al., 2013; ESPÍRITO SANTO et al., 2014) sobre 

a importância e significado da família no planejamento e decisões quanto a 

aposentadoria. Importante citar que as pesquisas apontam como ganho 

percebido mais importante na aposentadoria uma maior disponibilidade de 

tempo para dedicar-se ou aproveitar a família, como identificado por França e 

Vaughan (2008).  

Vale ressaltar que o curso de vida familiar é de longa duração, 

multidimensional, sujeito a ganhos e perdas concorrentes e demarcado por 

eventos de transição que geralmente trazem situações de estresse para o núcleo 

familiar, ao mesmo tempo que o ambiente familiar oferece os fatores de proteção 

para o indivíduo. Neste período de transição a família exercerá um papel 

fundamental de suporte. França (2008) alerta que se durante o período laboral 

houve a falta de equilíbrio entre o trabalho e o relacionamento familiar isto poderá 

resultar em um estranhamento quando à época da aposentadoria. 
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Gráfico 27 - Tempo que passa com a família e tempo que gostaria de passar 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

 

Gráfico 28 - Tempo que passa com os amigos e tempo que gostaria de passar 

 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 
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os amigos (aqui foi mencionado que seriam aqueles fora das relações de 

trabalho), cerca de 53% consideraram que passam pouco tempo e 67,5% 

gostariam de aumentar o convívio com eles.  

 

Gráfico 29 - Tempo que passa com os colegas de trabalho e tempo que gostaria 

de passar 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 
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47,5%

32,5%
20,0%

20,0% 50,0%

30,0%

Muito Tempo Tempo Moderado Pouco Tempo

Colegas de trabalho:Tempo que gostaria de passar

Colegas de trabalho: Tempo que passa



 
 

93 
 

prioridade entre os grupos de relacionamento, e que os entrevistados gostariam 

de aumentar o convívio balanceando com o grupo de amigos. Colegas de 

trabalho é o único grupo que recebe indicação decrescente. 

 

Gráfico 30 - Visão global da apropriação do tempo 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

 

Gráfico 31 - Qual grupos abaixo você participa? 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

8%

0%

18%

0%

8%

0%

3%

0%

30%

0%

8%

0%

53%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Clube

 Igreja / templo / atividade religiosa

Cuidar de pessoas da família

Participa de um time de esporte

Encontro com grupo de amigos

Participa de projeto voluntário

Encontro com colegas de trabalho

N/A Anual Mensal Semanal Diária

27,5%

77,5%

7,5% 10,0%

47,5%

20,0%

40,0%

22,5%

0

37,5%

67,5%

0

32,5%

50,0%

30,0%

0

52,5%

22,5%

0

20,0%
30,0%

Tempo que
passa

Gostaria de
passar

Tempo que
passa

Gostaria de
passar

Tempo que
passa

Gostaria de
passar

NA Muito Tempo Tempo Moderado Pouco Tempo

Amigos ColegasFamília



 
 

94 
 

Quanto a participação social, foram elencadas as seguintes categorias: 

encontro com colegas de trabalho; participação em projeto voluntário; encontro 

com grupo de amigos, excluindo o grupo colega de trabalho; participar em um 

time de esporte, seja jogando ou torcendo; cuidar de pessoa dependente e/ou 

deficiente; participação em atividade religiosa e frequentar clube.  

Da participação nas atividades citadas acima, a atividade religiosa 

destacou-se quanto a frequência diária (10%) e semanal (55%). Quanto a 

atividade mensal e anual observa-se que o encontro com colegas de trabalho, 

fora do horário de expediente, é regular, sendo para o encontro mensal 53% e 

anual 10%. Estes encontros não são bancados pela empresa, como ocorre em 

muitas situações. São iniciativas e atividades espontâneas dos próprios 

trabalhadores.  

Chama atenção que o clube, que tem como função a socialização de 

seus membros, no entanto a adesão e frequência a este ficou com o índice 

menor pouco acima de 10% na frequência semanal.   

Sobre cuidar de algum parente dependente/deficiente 8% realiza esta 

tarefa de forma diária, tendo o parente morando dentro de casa, e 8% realiza de 

forma semanal, como forma de revezamento com algum outro parente, como 

irmãos, sobrinhos ou até pai/mãe.  

 

5.1.3 Perfil da saúde 

 

O perfil de saúde teve como objetivo observar como os entrevistados 

administram este ativo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2013) 

a inatividade física constitui o 4º fator de risco de mortalidade no mundo todo. 

Neste sentido ela manifesta sua preocupação com o aumento da expectativa de 

vida e a ameaça da incapacidade e dependência, as maiores adversidades da 

saúde, associadas ao envelhecimento.  

A perda das habilidades comumente associada ao envelhecimento é 

advinda de eventos que ocorrem ao longo da vida. O exercício físico tem como 

função desenvolver as potencialidades físicas como forma de apaziguamento do 
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processo natural de desgaste do corpo (CARVALHO; MOTA, 2012). Segundo 

dados da OMS38 a participação frequente em atividades físicas leves e 

moderadas tende a retardar os declínios funcionais, melhorando também a 

saúde mental, incluindo depressão e demências.  

 

Gráfico 32 - Você pratica alguma atividade física? 

 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

 

Quando perguntados se praticavam exercícios físicos 62,5% 

responderam que sim.  Nível superior à média dos brasileiros conforme pesquisa 

realizada pelo IBGE em 2013 sobre o perfil do praticante de atividade física e 

esporte no Brasil39, que identificou que cerca de 46% dos brasileiros são 

sedentários, sendo que por gênero as mulheres compõem a maior fatia deste 

quadro (50,4%) e por idade aqueles que estão acima dos 45 anos.  

Os níveis de atividades físicas necessários para a manutenção da saúde 

vão variar ao longo da vida. Até os 6440 anos, a OMS recomenda que as 

atividades físicas incluam atividades físicas de lazer, transporte (por exemplo, 

                                                             
38 Organização Mundial da Saúde. Physical activity and older people. 2002. Disponível em: 
<http://www.who.int/world-health-day/previous/2002/files/whd02_factsheet1_en.pdf>. Acesso em 
18/01/2018  
39 Pesquisa realizada nas faixas etárias de 14 a 74 anos. Disponível em: < 
http://www.esporte.gov.br/diesporte/2.html>. Acesso em: 28/01/2018.  
40 Importante ressaltar que as recomendações de atividade física para pessoas com idade superior aos 65 
anos com baixa mobilidade, devem ser aquelas em desenvolvam o equilíbrio e previnam quedas em 3 ou 
mais dias por semana, além de fortalecimento muscular. Disponível em: 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/physical-activity-recommendations-65years.pdf?ua=1. Acesso 
em: 18/01/2018. 
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andar ou andar de bicicleta), ocupacional (isto é, trabalho), tarefas domésticas, 

jogos, esportes ou exercícios planejados, no contexto diário, familiar, e 

atividades da comunidade.  

Com objetivo de melhorar a função cardiorrespiratória e muscular, saúde 

óssea, reduzir o risco de doenças não transmissíveis - DNT e depressão deve-

se realizar, por semana no mínimo 150 minutos, ou 2h30min, de exercícios 

aeróbicos de intensidade moderada – caminhadas rápidas por exemplo – e 2 

vezes ou mais atividades de musculação nos principais grupos musculares 

(pernas, braços, abdome, quadril, tórax e ombros).  

Nos Gráficos seguintes observamos que o exercício mais praticado 

pelos entrevistados é a caminhada (30%) e que o tempo máximo semanal 

investido em atividade física é de 7 horas (12%) e o tempo mínimo é de apenas 

1 hora (7,5%). Como esperado o futebol também faz parte das atividades mais 

praticadas pelos entrevistados (10%). O futebol culturalmente no Brasil é a 

atividade física mais realizada entre os homens, provavelmente por ser um 

esporte incentivado desde a infância41 e por ser considerado um “esporte de 

massa” pela nossa população.  

Gráfico 33 - Qual atividade? 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

                                                             
41 No perfil do praticante de atividade física e esporte no Brasil (IBGE 2013) 59,8% dos entrevistados 
informaram ter sido o futebol o primeiro esporte que praticaram. 
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Gráfico 34 - Quantas horas você dedica semanalmente a atividade física? 

 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 
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Há o entendimento generalizado que pensar na aposentadoria é 

concentrar esforços somente no sentido financeiro. Sem dúvida a perda 

econômica é um dos aspectos importantes a serem tratados neste processo, no 

entanto, não é somente a questão financeira que garantirá que o processo de 

aposentadoria ocorra de forma saudável. Há outras frentes a serem tratadas, 

como já vistas anteriormente, e a segurança está relacionada tanto aos aspectos 

financeiros, quanto físicos e sociais. 

 

Gráfico 35 - Você e seu companheiro fazem planos para o futuro? 

 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 
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Quando perguntado se o entrevistado e o companheiro(a) fazem planos 

para o futuro, 90% responderam afirmativamente. No entanto, a pergunta 

seguinte – Com que frequência vocês fazem planos para o futuro? – foi do tipo 

aberta para observar-se o comportamento de planejamento dos entrevistados. 

As respostas variaram do “raramente” ao “diariamente”, sendo que chama a 

atenção a quantidade de pessoas que chegam a conversar sobre o assunto com 

o parceiro de forma frequente como: semanalmente (25%), diariamente (25%) e 

até mensalmente (18%), sendo que aqueles que já são aposentados pela 

Previdência Social apresentam um comportamento mais frequente quanto a este 

assunto.   

 

Gráfico 36 - Com que frequência fazem planos para o futuro? 

 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

 

Foi pedido aos entrevistados que respondessem “verdadeiro” ou “falso” 

para cada afirmação dita pela pesquisadora, de acordo com o que acreditavam. 

Ao total de 14 perguntas, sendo que 7 deveriam ter a resposta “falso”, 4 a 

resposta “verdadeiro” e 3 dependia da situação financeira de cada.  
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Para promover uma leitura mais objetiva as respostas foram agrupadas 

por tipo de resposta e apresentadas em três gráficos. No Gráfico 37 foram 

reunidas as perguntas onde a resposta correta seria “falso”, no Gráfico 38 foram 

reunidas as perguntas com a resposta correta “verdadeiro” e no Gráfico 39 foram 

agrupadas as três perguntas em que tanto a resposta “falso” ou “verdadeiro” se 

fazem corretas.  

  

Gráfico 37 - Sobre percepção do planejamento financeiro para a aposentadoria 
– parte 1 

 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

 

No Gráfico 36 observa-se que quando perguntados sobre a quantia de 

dinheiro para viver durante o período de retirada do mercado de trabalho 47,5% 

afirmam que hoje não possuem o suficiente para manter-se, enquanto que mais 

de 52% acreditam já terem acumulado o bastante.  

A terceira pergunta – Só preciso pensar no meu plano financeiro e minha 

aposentadoria será tranquila – demonstra que 50% dos entrevistados não tem a 

percepção clara de que o período de aposentadoria requer muito mais do que o 

planejamento financeiro. Exige que toda a vida seja revista e que um novo 
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projeto de vida seja traçado (MAZZAFERRO, 2014a, 2014b, 2014c; 

BERNHOEFT, 2014a; MARTINS, 2015; LEANDRO-FRANÇA, 2016).  

Outro equívoco identificado na percepção é a crença de que os filhos 

serão, ou darão, retorno ao investimento realizado pelos pais: 72,5% dos 

entrevistados afirmam que “meu filho é o meu maior investimento”.  

Quando perguntados sobre não precisar começar a investir agora na 

aposentadoria, que é possível esperar um pouco mais para fazê-lo, os 

entrevistados demonstram ter a percepção da urgência deste investimento, pois 

77,5% responderam que esta afirmação é falsa.  

Interessante observar que quanto à percepção de quanto tempo durará 

o tempo de aposentadoria, os entrevistados dividem-se de forma equilibrada, 

sendo 50% para falso e 50% para verdadeiro.  

 

Gráfico 38 - Sobre percepção do planejamento financeiro para a aposentadoria 
– parte 2 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

 

A partir das respostas dadas observa-se que os entrevistados possuem 

uma preocupação latente a respeito da situação financeira na aposentadoria.  

Esta tende a ser a preocupação que mais assusta e absorve quem está perto de 
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aposentar-se. Apesar de cerca de 90% responderem que pensam muito sobre a 

situação econômica futura e frequentemente checam a posição financeira atual, 

chama a atenção que apenas 67,5% compartilham com a família sobre este 

assunto e, de maneira mais preocupante, apenas 40% tem o entendimento de 

que os gastos vão aumentar consideravelmente na aposentadoria. 

 

Gráfico 39 - Sobre percepção do planejamento financeiro para a aposentadoria 
– parte 3 

 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

 

Importante ressaltar, como já dito anteriormente, que as três questões 

anteriores não possuem resposta ou verdadeira ou falsa, e sim, dependem da 

situação de cada entrevistado no momento da entrevista.  

Observa-se que quando perguntados sobre uma parada repentina, 

52,5% acreditam estar em condições financeiras para viver uma boa 

aposentadoria. Há de se esclarecer que esta empresa oferece um plano de 

previdência privada para os trabalhadores quando são admitidos, sendo 

obrigatória a participação, com cerca de 9% de contribuição mensal tanto da 

empresa quanto do empregado.  
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Considerando-se que 68% está há mais de 22 anos na empresa, 

entende-se que este pode ser um benefício que contribuirá positivamente no 

planejamento e na decisão de aposentar-se.  

Outro fator positivo para este grupo quanto à segurança na 

aposentadoria está associado ao imóvel. 97,5% dos entrevistados ao se 

aposentarem terão imóvel próprio.  

Quanto a condição financeira, 85% afirma ter metas claras a respeito 

deste assunto para a aposentadoria. Item detalhado no Gráfico 40 – Plano para 

quando aposentar.  

Gráfico 40 - Você tem algum plano ou projeto para quando se aposentar? 

  

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

Quando perguntados se tinham algum plano para quando aposentarem 

mais de 82% respondeu afirmativamente. Entre os que responderam 

negativamente houve respostas do tipo “Nunca pensei nisso” e “Não, mas talvez 

eu possa dar aula e passar meus conhecimentos para outras pessoas mais 

novas”.  

Alguns daqueles que responderam nunca terem pensado no assunto, 

levaram algum tempo a mais para responder a próxima pergunta. A 

pesquisadora percebeu que destes, alguns, ficaram com a expressão alarmada 

e reflexivos.   

Não ; 17,5%
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Sobre os planos já elaborados, mesmo que de forma mais idealizada ou 

mais concreta, observa-se que um grande percentual (27,5%) não quis 

especificar qual seria. Estes talvez sejam aqueles que encontram-se em um 

momento de tensão quanto ao futuro, sabem que devem seguir em frente, mas 

não sabem ao certo nem como nem de que forma. Apenas 2,5% conseguiu 

externar que, apesar de já ter o plano, não sabe como colocá-lo em prática.  Aqui 

percebe-se a importância do plano de preparação para aposentadoria e os 

benefícios que pode trazer a tais pessoas. 

Outro fator que chama a atenção é o percentual alto de entrevistados 

que após a saída do mercado de trabalho tem como objetivo viver em um sítio e 

beneficiar-se do que a terra oferece. Resultado esperado para um grupo que 

teve como primeira atividade profissional a lida com a roça (20%). No entanto 

esta mudança implica em vários ajustes e negociações em família. Sair de um 

centro urbano e ir morar na zona rural, mesmo que próximo, ainda representa 

um retrocesso no Brasil, em muitas localidades: as facilidades e os serviços da 

cidade grande costumam ficar a quilômetros de distância, é preciso lidar com as 

intempéries da natureza entre outras dificuldades. Mas também pode significar 

gastos reduzidos quando se vive longe da oferta interminável de produtos, 

serviços e lazer da cidade.  

Respostas do tipo “cuidar dos meus pais” (2,5%), voltar para o meu 

estado de origem (2,5%), viajar para o exterior (2,5%) e “já pensei em várias 

alternativas” (2,5%) são típicas de quem está vendo parcialmente o que vem pela 

frente, pois estas atividades não representam como o tempo na aposentadoria 

será ocupado, e sim desejos que não foram bem elaborados e não 

necessariamente representam uma ocupação.  
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Gráfico 41 - Plano para quando aposentar 

 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

 

Quando perguntados se haviam se programado financeiramente para 

aposentadoria 62,5% responderam que sim. Acredita-se que este alto índice 

afirmativo esteja associado ao benefício que a empresa oferece. Quando o 

empregado é contratado deve aderir ao plano de previdência privado, conforme 

já citado anteriormente.  

 

Gráfico 42 - Você se programou financeiramente para a aposentadoria? 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 
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Entre os resultados obtidos chama atenção aqueles referentes as 

características da participação dos entrevistados, sinalizando que este grupo 

tende a enfrentar problemas quando do momento de transição para a 

aposentadoria.  

Percebe-se que o grupo não apresenta diversidade nos 

relacionamentos, o tempo livre é usufruído com atividades de entretenimento ou 

até de convívio mais isolado (20% responderam ficar em casa) o que não 

estimula/desenvolve a convivência com outras pessoas e, consequentemente, 

não proporciona o fortalecimento das redes de relacionamento, que configuram-

se de forma fundamental para a velhice uma vez que, após a aposentadoria, a 

tendência é que haja uma diminuição nesta rede, tornando-se como um fator de 

risco. 

Soma-se a isso outro aspecto identificado: a relação com a família. Em 

várias questões levantadas percebe-se que a família não participa das decisões 

quanto ao futuro pois os entrevistados evidenciaram não conversar nem partilhar 

do planejamento com seus membros. Atrelado a esse comportamento há o fato 

de que são os responsáveis financeiros pelo lar e ao se aposentarem lhes recairá 

mais este peso. A família sofre a influência das decisões do membro 

entrevistado, assim como o influencia em determinadas situações, devendo ser 

trabalhada como um ativo para a aposentadoria. Há de se considerar também o 

alto índice de entrevistados com pouco tempo de casamento: 26% com até três 

anos.  

As atividades religiosas desenvolvem importante papel para a 

comunidade estudada, sendo que há aqui um fator de proteção para o período 

da aposentadoria e da própria velhice. Além de se configurar como um espaço 

que pode ser trabalhado para preparar o grupo para o novo período.  

Outro fator que pode se conformar como negativo é o fato de que 77% 

dos entrevistados estão há mais de dez anos na empresa e cerca de 70% 

começou a trabalhar antes dos 16 anos.  

Observa-se também que em termos de saúde o grupo encontra-se 

desorientado sobre o que deveria ser o cuidado e preparo para a nova etapa, 
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uma vez que apenas 30% acusou fazer caminhadas, ou seja, apenas a parte 

aeróbica, sem orientação quanto a necessidade de reforço da parte muscular, 

que é a maior causadora de limitações e incapacitações durante a velhice.  

Quanto ao planejamento financeiro para o futuro o grupo percebe-se que 

os fatores culturais ainda regem como forte influência sobre o grupo, pois mais 

de 70% acredita que o filho será o retorno na velhice.  

Apesar de a maioria do grupo ser de idade muito próxima para se 

aposentar, entende-se que os planos para o futuro se encontram em forma 

imaginária, sem ações ou planos que os concretizem ou os trabalhem de forma 

mais concreta.  

Identificou-se que o grupo se encontra ainda muito ligado ao trabalho 

(70%) e apenas 40% possui interesses fora dele.   

Um dado que chama a atenção é relativo as horas efetivas em que o 

entrevistado trabalha: para os já aposentados 75% responderam nunca fazerem 

hora-extra contra 65,6% dos não aposentados. A quantidade de hora-extra varia 

semanalmente de 1 a 10 horas, sendo que os não-aposentados apresentaram 

34,4% mais horas extras que os já aposentados. Seria este comportamento dos 

não aposentados um sinal de ansiedade quanto a aposentadoria ou uma 

necessidade de complementação de renda?  

Não foi questionado para aqueles que moram em imóvel da empresa 

e/ou alugado se possuíam algum investimento do gênero. Culturalmente no 

Brasil, assim como em culturas latino-americanas, entende-se que imóvel é bem 

de herança e não como investimento para a velhice, como nos países anglo-

saxões.   

No próximo capítulo são trazidas as falas dos entrevistados quanto às 

questões referentes ao planejamento e suas percepções.  
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6. NÃO QUERO FALAR SOBRE ISSO 

 

A partir das respostas dos entrevistados foram identificados três grupos 

de comportamento quanto à aposentadoria: aqueles que se encontram 

totalmente despreparados, os que estão semipreparados e os que negam ou 

rejeitam a aposentadoria, como será percebido a partir de suas falas.  Reforça-

se que do total de entrevistados, somente oito (20%) já recebiam o benefício da 

Previdência Privada.  

Conforme já examinado, a saída do mercado de trabalho é um processo 

complexo que requer preparo e que, mesmo assim, tende a gerar instabilidade 

emocional, dúvidas entre as escolhas a serem seguidas, lutos variados, 

sentimento de perda de controle da vida e perda de recursos materiais-

financeiros (IACUB et al., 2015) que ocorre na etapa final da existência humana 

quando várias limitações biológicas se fazem realidade, coincidindo com a 

entrada na velhice (IACUB et al.; 2015; BARBOSA; TRAESEL, 2015)  

Pela aposentadoria não ter um papel claro, delimitado e bem definido 

(IACUB et al.; 2015) é comumente inequívoco que não é necessário ser feito 

nenhum tipo de organização para ser vivida. Dos 40 entrevistados traz-se aqui 

as falas daqueles que demonstram a falta de entendimento e preparo para a 

saída do mercado de trabalho.  

Quando perguntados com quantos anos pretendem se aposentar, 

entendendo-se aposentar como parar de trabalhar, dez dos 40 entrevistados 

apresentaram as seguintes respostas:  

- Pergunta difícil... Quando tiver tempo de serviço. (44 

anos); 

- Queria já estar aposentado. Com 55 no máximo. (50 

anos); 

- Já queria ter me aposentado. Dei entrada em 2010 

no pedido mas não tive retorno. (67 anos); 

- O tempo que der, 55 anos... (45 anos); 

- Pelo menos aos 55 anos. (45 anos) 

- Não sei. Não vou parar por opção. (47 anos) 
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- Não tenho definido. (51 anos) 

- Este ano. (52 anos) 

- Com 53 anos, mas não tem data definida. (51 anos) 

- Não sei ainda... (45 anos) 

- Aproximadamente 52 anos…(49 anos) 

- Já estaria aposentado por causa do dinheiro (45 

anos) 

Destes entrevistados apenas um já era aposentado pela Previdência 

Social, o que pode explicar este comportamento apontado por Barbosa e Traesel 

(2013): a falta de planejamento tanto para a aposentadoria pela Previdência 

Social quanto para o fim do trabalho remunerado denuncia um enorme 

despreparo para enfrentar a mudança necessária quanto a aposentadoria.   

Outras respostas destacam mais ainda este despreparo, como o 

entrevistado 1 (44 anos, 2º grau completo) que  demonstrou medo em responder, 

mesmo depois de ter sido explicado para o que seria a pesquisa. Ainda assim 

questionou mais duas vezes para o que serviriam suas respostas e em alguns 

momentos titubeou. Durante a entrevista comentou: 

Tenho o exemplo da aposentadoria do meu sogro, da 

aposentadoria de como passou a viver... sem nada. Eu... 

tenho três casas para alugar com investimento de como 

planejar e viver aposentadoria. (Entrevistado 1, 44 anos, 

não aposentado).  

Quando perguntado com que idade pretendia aposentar-se, respondeu 

que com 55 anos. Para quem está tão perto quanto ele, o assunto aposentadoria 

ainda é muito incipiente. O entrevistado foi marcado por maus exemplos de 

aposentadoria e, por isso, de forma proativa, porém limitada, teve a iniciativa de 

fazer um ‘pé de meia’ para precaver-se financeiramente. No entanto a questão 

financeira, conforme já visto, é apenas um dos vários itens a serem planejados 

para o bem-estar na aposentadoria (IACUB, 2015; BERNHOEFT, 2014a).  

 No caso do entrevistado 2 (44 anos, nível superior) o medo de dar as 

respostas erradas era evidente, pois olhava insistentemente para o questionário, 
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como quem procurava as respostas. Quando perguntado se havia algum plano 

ou projeto para quando se aposentar respondeu secamente: “Não!”. A pergunta 

seguinte foi: você já havia pensado na sua velhice antes? Novamente a resposta 

foi uma negativa taxativa. 

Esta atitude pode ser interpretada como desconhecimento sobre o 

assunto, medo de enfrentar ou até mesmo como receio de expor-se. De qualquer 

forma as três possibilidades traduzem a falta de percepção sobre uma realidade 

futura, que está cada dia mais próxima, evidenciando a falta de preparo para 

enfrentar o que vem pela frente.  

Apesar de ser relativamente novo para aposentar-se, a negação, a 

ausência de planejamento e de tratar/conversar sobre o tema dificultará sua 

passagem pelo processo e, consequentemente, a adaptação à nova forma de 

viver (BARBOSA; TRAESEL, 2013).   

Já o entrevistado 7 (50 anos, 2º grau) demorou muito tempo para 

responder a pesquisa, pois teve dificuldade de entender várias perguntas. Disse 

sorrindo: 

Minha esposa diz que sou adolescente porque eu não se 

preocupo com o futuro. Ela que pensa nessas coisas e 

sempre se preocupa... E é ela quem dá o caminho, mas 

que se dependesse de mim nós não tinha nada do que 

temos hoje.  

Ao ser perguntado sobre com quantos anos gostaria de se aposentar: 

“Eu queria já estar aposentado. Quero com 55 no máximo”. Quando questionado 

se já tinha um plano ou projeto, respondeu: “Sim, voltar pro meu estado de 

origem. Quero terminar no meu lugar.” 

O entrevistado 8 (48 anos, curso técnico) também demorou muito para 

responder a pesquisa e demonstrou ser uma pessoa que está “vivendo o 

momento e não se preocupa com o futuro”, pois relatou que está recém separado 

e está muito triste. Tem um filho de 4 anos. Estava com receio de responder a 

pesquisa e perguntou para que serviria, se para dentro da empresa ou não. 
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Quando perguntado com quantos anos gostaria de se aposentar informou que 

com 53 anos e que não possui nenhum plano para o futuro.  

O caso que mais se destacou foi do entrevistado 14, que à época da 

entrevista estava com 67 anos e informou que desde 2010, quando estava com 

60 anos, já havia dado entrada no pedido de aposentadoria e no entanto não 

havia recebido nenhum retorno. Ele começou a trabalhar aos 6 anos e tem 

apenas o 2º grau, tende a continuar trabalhando embora já tenha completado 61 

anos de trabalho. Mesmo assim continuará trabalhando, sendo que o momento 

de parar não depende somente dele, fazendo com que não se prepare e esteja 

sem perspectivas.  

Outro exemplo que tende a resultar em uma falta de preparo consiste 

naqueles que são fortemente comprometidos com o trabalho fazendo dele o 

ponto central em suas vidas. Aqueles que apresentam este perfil tendem a ter 

atitudes mais negativas quanto às mudanças na aposentadoria (FRANÇA; 

VAUGHAN, 2008), como é o caso do entrevistado 26 (51 anos, nível de 

mestrado/doutorado) que conversou por bastante tempo fazendo contribuições 

pertinentes sobre o processo de saída do mercado de trabalho e os impactos 

para a empresa. Ele mencionou:  

Considero importante haver um momento de transferência 

de conhecimento e preparo para aposentadoria. Acho 

besteira a empresa querer reter quem está se 

aposentando. A pessoa vai ficar mais quanto tempo? Cinco 

ou quatro anos no máximo.... [a empresa] deveria 

aproveitar este momento para formar o novo que sucederá, 

e ajudar quem vai sair a deixar a empresa de forma mais 

digna e estruturada.  

Este depoimento corrobora com França e Vaughan, demonstrando que 

a preocupação do entrevistado é somente com a empresa, não lembrando que 

ele é o alvo da entrevista e do assunto em questão. Ele acredita que o 

fundamental é a transferência de conhecimento que, segundo sua perspectiva, 

a empresa infelizmente não sabe aproveitar, pois investe muito no empregado e 

perde tal conteúdo quando o mesmo deixa a empresa, por consequência 
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perdendo o patrimônio intelectual por não ter uma cultura de transferência 

estabelecida.  

Durante a entrevista ele chegou a sugerir um projeto para transferência 

de “compra de conhecimento” (consultoria) e preparo para aposentadoria, no 

entanto, quando perguntado com quantos anos ele pretende se aposentar, 

respondeu que não sabe. Sobre os planos para aposentadoria ele verbalizou 

que pretende lecionar, mas ainda não colocou em prática.  

O mesmo não ocorre com o entrevistado 31 (51 anos, nível superior) 

que, embora tenha despertado para o assunto a partir de questões externas 

(Reforma da Previdência), durante a entrevista afirmou:  

Com a proposta da mudança da Previdência comecei a 

pensar logo em me aposentar, pois receio como ficará 

depois da reforma. Todo o mercado não absorve uma 

pessoa mais velha.  

E ao ser perguntado com quantos anos pretende se aposentar, informou 

que com 53 anos apesar do medo que está sentindo. Como planos para o futuro 

informou que quer ser professor: “Quero continuar a lecionar. Gosto muito!”  

Não obstante estar devidamente orientado para o processo de 

aposentadoria, atualmente o entrevistado já leciona, ou seja, já exerce uma 

segunda atividade, o que se constitui como um fator de proteção. A diversidade 

de atividades, assim como a de relacionamentos, é importante para uma atitude 

mais positiva no recomeço (FRANÇA, 2008).  

A questão intergeracional apareceu em algumas entrevistas ora como 

sinônimo de ressentimento ora como de exemplo, como no caso do entrevistado 

33 (45 anos, nível superior). 

Por meio do relacionamento intergeracional – mora com a mãe e o filho, 

cuidou da avó por um ano 1 ano e 6 meses e afirmou que hoje, observa a mesma 

situação e tipo de relacionamento entre a mãe e o próprio filho – observa que:  
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As coisas que aprendi aqui dentro [da empresa], foi com as 

pessoas mais velhas de idade e com mais tempo de casa, 

e não com as mais novas. 

Como exemplo de aposentadoria comentou:  

A pessoa aposentada tem somente a responsabilidade de 

viver, o que já fez o que tinha que fazer. Minha avó 

trabalhou até uns 72 anos”.  

No entanto, quando questionado com quantos anos gostaria de se 

aposentar respondeu que ainda não sabia, mas que já possuía planos para o 

futuro, embora não tenha querido comentar sobre eles. Neste caso, percebe-se 

que o entrevistado está desorientado sobre a aposentadoria, apesar de ter 

vivenciado o processo de alguém próximo. Não sabe como se preparar e teve 

um exemplo de velhice limitado, deixando de enxergar a potência que este 

período pode trazer à sua vida.  

O caso negativo de intergeracionalidade foi trazido à tona com o 

entrevistado 39 (59 anos, 2º grau), que durante a entrevista estava muito 

ressentido com, talvez, alguma situação que poderia estar ocorrendo com ele ou 

com algum colega próximo, pois afirmou logo ao início: 

O cara com certa idade é encostado. A chefia mais nova 

não sabe aproveitar o potencial. Faz parte da cultura desta 

empresa considerar o empregado também como dono do 

negócio. A empresa deveria ter um acesso a repassar o 

conhecimento para novos. 

Nesta fala percebe-se também o preconceito vivido por trabalhadores, a 

partir de uma determinada idade, dentro das empresas. E ainda complementou:  

Podia ser criado um espaço de convívio social para o 

aposentado ter uma atividade de voluntário dentro da 

empresa. 

Percebe-se que o entrevistado está buscando – consciente ou 

inconscientemente – uma solução para a sua situação futura, de uma forma a 
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manter-se vinculado com a empresa. Quando foi perguntado com quantos anos 

gostaria de se aposentar, informou que “somente aos 75 anos”. Sobre os planos 

ou projetos para depois, informou que tinha, mas preferiu não comentar sobre o 

assunto.  

Quanto a proposta sugerida por ele de implantação de um espaço de 

convívio para os aposentados, talvez sua viabilização enfrente diversas 

dificuldades, como por exemplo trabalhistas, preconceitos, tabus intra e extra 

empresa, assim como limitações financeiras. No entanto esta ideia aproxima-se 

ao que Pissinati (2015) indica para os PPA: espaços para grupos de reflexão, 

com a participação de trabalhadores nos variados estágios com o objetivo de 

promover a troca de experiências e estabelecer um lugar de verbalização das 

dificuldades enfrentadas. Soma-se também a reflexão de Iacub et al. (2015) 

sobre o papel da sociedade em participar e promover uma cultura de preparação 

para a aposentadoria, assim como o é para a entrada no mundo do trabalho. 

Quando perguntados se conversam frequentemente com a família sobre 

as responsabilidades das pessoas aposentadas, 38% informou que nem um 

pouco ou um pouco. 

 

Gráfico 43 – Conversa com a família sobre as responsabilidades das pessoas 

aposentadas 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 
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Quando perguntados “Tenho muitos interesses fora do trabalho a que eu 

gostaria de me dedicar”, observa-se que 25% responde de forma negativa.   

 

Gráfico 44 - Interesses fora do trabalho 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

 

Sobre a afirmação “Estou começando a me separar do trabalho”, o índice 

negativo ficou em 70%, configurando-se como uma atitude de não desligamento 

ou passagem para a próxima etapa da vida, dificultando a saída do mercado de 

trabalho.   

 

Gráfico 45– Separação do trabalho 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 
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Esta negação é vivenciada por muitos trabalhadores na fase que se 

aproximam da aposentadoria, pois o trabalho está intimamente associado à 

identidade (FRANÇA; SOARES, 2009) sendo que a aposentadoria representaria 

a perda do ser que foi constituído a partir do trabalho, somando-se às alterações 

decorrentes do processo de envelhecimento. A própria sociedade define um 

tempo útil na vida das pessoas, limitando e transformando o tornar-se velho em 

algo descartável (BRUNS; ABREU, 1997).  

Dentre os 40 entrevistados dois apresentaram os exemplos de negação 

mais acentuados. O entrevistado 9 (59 anos, 1º grau) respondeu quando 

perguntado se tinha algum plano ou projeto para quando se aposentar, falou: 

Não faço planos para o futuro, pois o futuro à Deus 

pertence.  

Quanto à idade para aposentar-se disse que tentará trabalhar até os 65 

anos e, também, que não possui nenhum projeto para o futuro.  

No caso do entrevistado 3 (46 anos, nível superior) à medida que a 

entrevista ia sendo realizada o mesmo ia ficando muito assustado e em várias 

perguntas exclamou "Meu Deus nunca pensei nisso!", segurando a cabeça e 

mexendo nervosamente nos cabelos. Ao final comentou:   

Nunca pensei na minha vida da minha aposentadoria 

antes. Você me abriu os olhos, tem coisa que eu nunca 

imaginava.  

Quando foi perguntado se ele já havia pensado na velhice antes, 

respondeu alarmado: “Não! Nunca!”. Quanto aos planos para quando aposentar-

se mencionou que naquele momento “passava por sua cabeça” em dar aulas em 

curso técnico.  

Em relação ao entrevistado 3, apesar de tratar-se de um caso de 

negação sobre o assunto aposentadoria, quando foi confrontado reagiu 

positivamente, mesmo que demonstrando sua preocupação à medida que a 

entrevista ia ocorrendo. Outra atitude positiva foi pensar em compartilhar com a 

companheira sobre o futuro, pois a influência dela (assim como dos familiares e 
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de amigos) vai permitir um melhor enfrentamento frente ao processo de 

aposentadoria (FRANÇA; VAUGHAN, 2008). 

Observa-se que os entrevistados 7, 8 e 9 possuem algumas 

características em comum, como nível de escolaridade baixo, faixa etária 

próximas, sem perspectiva quanto a aposentadoria mesmo pretendendo 

aposentar-se, em média, nos próximos cinco anos. Chama a atenção, também, 

que o entrevistado 9 está em idade próxima a aposentadoria, em que o assunto 

já deve ter rondado em seus meios de conversa. O perfil destes três 

entrevistados ratifica dados identificados por Pissinati (2015) quanto ao aumento 

de idade influenciar em um menor reconhecimento dos ganhos na 

aposentadoria, maior dificuldade em refletir e aceitá-la, assim como a baixa 

escolaridade, constituindo em um fator desfavorável à adaptação quando 

aposentar-se.  

Quanto aos próximos entrevistados, estes apresentaram-se mais cientes 

sobre o assunto, o que não significa assumir que estão conscientes. É pertinente 

considerá-los parcialmente preparados, pois conforme Iacub (2015) o processo 

acarreta mudanças de proporções impactantes que precisam de tempo para 

serem processadas, suporte e aprendizados para que se realizem.  

O entrevistado 5 (50 anos, nível superior) comentou:  

O pessoal na empresa aposentava muito novo, estava com 

38 anos e os outros cobravam. Passei a viver um ano com 

apenas R$3.500,00 com minha esposa e meu filho pra 

testar como nós viveremos na aposentadoria. Fiz uma 

planilha desde 2009 de todos os gastos para não sermos 

pegos de surpresa. Fiz faculdade, me formei com 43 anos 

em engenharia elétrica e especialização em automação. 

Cortei os supérfluos e consegui viver um ano com esses 

R$3.500,00 e descobri que ainda dava pra sobrar. Claro 

não era luxo mas deu pra viver! 

Durante a entrevista comentou que seu filho tinha 3 anos à época e 

complementou:  



 
 

117 
 

Vi que é muito difícil viver com este valor para três pessoas, 

mas consegui economizar uma boa quantia para o futuro.  

Percebi também que tinha muitos custos a serem 

eliminados da vida de casal.  

Este entrevistado revelou que pretende aposentar-se na empresa com 

53 anos, mas que não quer parar de trabalhar e aspira ter uma nova profissão, 

que seria dar aulas.  

Pode-se entender a atitude de ter vivido com um valor de aposentado 

como extremamente positiva. Configura-se como uma expectativa de preparar-

se para o futuro (COHEN-MANSFIELD; REGEV, 2016; RAFALSKI, 2015). No 

entanto, a preocupação financeira consiste em apenas um aspecto do processo 

de aposentadoria. Quando passou pela experiência o mesmo estava 

trabalhando regularmente: mantendo sua rede de relacionamentos ativa, o 

tempo preenchido com as atividades de rotina etc. Escapa-lhe as demais 

dimensões que envolve o processo de aposentadoria, como as mudanças 

acarretadas por ela: a perda dos colegas, saída do filho de casa, as alterações 

biológicas, entre outras (IACUB, 2015; BERNHOEFT, 2014a), inclusive a 

possibilidade de optar por um bridge employment42 como alternativa de transição 

entre uma profissão e outra.  

O entrevistado 6 (50 anos, pós-graduação) comentou:  

Já participei de planejamento familiar há cinco anos atrás 

e achei que deveria ter sido abordado naquela época o 

plano de preparação de aposentadoria e acho que é pouco 

divulgado, esclarecido para os empregados. 

Em outro momento revelou:  

Eu ensino minha filha economizar pra aposentadoria 

R$200,00 por mês na [previdência] privada. 

                                                             
42 Termo que traduzido para o português significa emprego provisório, representando a participação na 
força de trabalho por trabalhadores mais velhos que deixam suas carreiras antes da retirada completa, 
conforme já mencionado anteriormente. 
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Este entrevistado verbalizou sua insatisfação com a própria 

incapacidade de não planejar o seu futuro, pois quando perguntado se já tinha 

planos para quando se aposentasse, respondeu que ainda não, e quando 

perguntado com quantos anos gostaria de se aposentar respondeu que aos 60, 

embora tenha confessado que desde os 45 anos pensa nos assuntos 

aposentadoria e velhice. Quando questionado o porquê, respondeu:  

Vou ter que me planejar para ter dinheiro e viver com 

qualidade de vida.  

Ao mesmo tempo que expressa sua insatisfação consigo mesmo, 

demonstra a expectativa de receber uma orientação da empresa e alerta para a 

importância de espaços de diálogo sobre o assunto aposentadoria (PISSINATI, 

2015).  

O entrevistado 10 (59 anos, curso técnico) pretende aposentar-se aos 

62 anos e afirmou que já possui um plano para quando chegar lá:  

Quando entrei na empresa, aos 14 anos, eu lembro que eu 

conversei com um colega sobre quando se aposentaria. 

Ele me abriu os olhos e me fez enxergar que existe uma 

etapa além do trabalho.  

Nesta mesma motivação encontra-se o entrevistado 12 (53 anos, nível 

superior). Quando perguntado se tinha algum plano para se aposentar 

respondeu com muita pujança:  

Não é ficar parado! Continuar trabalhando com frete, com 

caminhonete. O meu pai fazia isso como segunda 

profissão. É uma profissão mais livre eu já estou me 

programando. Já comecei há seis anos. Meu pai morreu 

sossegado e não quero ficar dependendo dos outros ou do 

SUS. Até 75 anos tá bom, não precisa passar disso. Passar 

disso é cansaço...e fardo. Não pretendo ficar doente e 

precisar dos outros. 
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Este entrevistado afirmou que quer se aposentar aos 58 anos e que 

desde os 40 anos reflete sobre o período que virá depois, momento em que 

coincidiu com a morte de seu pai, aos 78 anos.  

O entrevistado 20 (53 anos, curso técnico) ao início da entrevista 

informou que pararia de trabalhar em 120 dias e comentou:  

A gente percebe que os empregados que estão acima de 

40 anos estão muito ansiosos pra se aposentar. 

Durante a entrevista mencionou sobre seus próximos passos e a 

organização de como será esta nova etapa da sua vida. Informou que comprou 

um sítio para viver com a esposa e que pretende produzir o seu próprio sustento 

a partir daí. Foi a maneira que encontrou para sanar a questão de redução de 

entrada de verba como consequência da aposentadoria. No entanto, não tem 

claro os impactos que, por exemplo, a ausência de convivência social irá 

acarretar, uma vez que eles pretendem viver do que a terra produz (plantar frutas 

e vegetais, criar porcos e galinhas) para não ter despesas com alimentação e se 

proporcionar uma vida mais saudável.  

Os autores Mazzaferro (2014a,2014b,2014c), Bernhoeft (2014a) e Iacub 

(2015) apontam sobre a importância de se ter um projeto de vida, principalmente 

com objetivo de reverter, ou minimizar, as perdas na aposentadoria. No entanto, 

há de se observar as seguintes questões: quanto tempo um casal conseguirá 

conviver junto em um sítio considerando que os dois eram trabalhadores da 

indústria e tinham um convívio social intenso? Ela, conforme ele informou, 

trabalha voluntariamente para a igreja de três a quatro dias por semana. Outro 

ponto crítico é sobre o trabalho na roça, que se configura por ser de natureza 

mais árdua do que o da indústria, pois o maquinário não é desenvolvido para o 

conforto do agricultor, e os que existem no mercado com esta característica, 

geralmente são caros e não são alvo de investimento de pessoas com o perfil do 

entrevistado 20. Como ficará a qualidade cognitiva/saúde psíquica deste casal 

em poucos meses? E a saúde emocional após alguns meses, se considerarmos 

que eles viverão em um sítio, produzindo para sustento próprio, ou seja, 

dependerão escassamente da interação com outras pessoas, irão reduzir 

significativamente esta interação?  
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O entrevistado 25 (47 anos, nível superior) começou a trabalhar aos 13 

anos e durante toda a entrevista demonstrou ser uma pessoa de “alta 

performance para a vida”. Declarou que pensa muito no futuro e já está 

colocando em prática o que planejou para ele. Faz cursos na área automotiva, 

além de outros para uso no futuro, assim como conversa frequentemente com 

um amigo sobre o padrão de vida que quer ter quando aposentar. Quando 

perguntado com quantos anos pretendia se aposentar, respondeu: 

Não sei. Não vou parar por opção! Tenho noção que o mau 

planejamento não funciona a longo prazo. Quando eu me 

desligar da empresa vou ter a sensação de perda.  

Este entrevistado fez a associação entre sair da empresa, porém não se 

aposentar, mas sim assumir um novo projeto de vida, continuando no mercado 

de trabalho. Durante a entrevista sugeriu que a empresa disponibilizasse um 

acompanhamento para quando a pessoa se aposentar e “pediu” que fosse 

implementado um programa de preparação para aposentadoria para aqueles 

que já estão neste processo.  

Os dois últimos entrevistados já possuem projetos para quando se 

aposentarem. Estas expectativas desempenham um papel importante na 

transição para aposentadoria e consequentemente, influenciam no projeto e na 

satisfação nas etapas posteriores (COHEN-MANSFIELD; REGEV, 2016; 

RAFALSKI, 2015). 

 O entrevistado 34 (57 anos, nível superior) trabalha na empresa há mais 

de 22 anos e refletiu sobre a importância do benefício de previdência privada 

oferecido:  

Quando você entra na empresa, eles já oferecem o 

benefício. Eles falam da poupança para aposentadoria e 

para a família. Hoje tenho a percepção do benefício que foi 

oferecido na época que eu entrei. Naquela época eu não 

sabia que isso era importante. Eu era muito novo. Quando 

você recebe algum bônus a empresa da previdência liga e 

alerta que é bom fazer o investimento do valor. Quando 
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eles ofereceram [referindo-se quando foi admitido] a 

previdência, é muito bom....já faz você pensar 

automaticamente na aposentadoria. 

Quando perguntado com quantos anos quer parar de trabalhar, 

respondeu:  

Aos 60. Mas não quero dar trabalho pros meus filhos, nem 

quero ser dependente! Tenho planos, mas estão 

adormecidos para a hora que tiverem que acordar.  

Este entrevistado recebeu orientação do RH sobre a aposentadoria 

quando foi admitido na empresa, ainda jovem. Foi instruído sobre a previdência 

privada e acordou para esta questão. Este despertar fez com que, ao longo do 

tempo, incluísse a pauta aposentadoria nas suas decisões financeiras, refletindo 

atualmente em uma situação confortável para quando parar de trabalhar.  

A próxima entrevista ficou para o final deste capítulo, pois já introduz o 

assunto do próximo, que falará sobre ageism43, não como uma visão do 

trabalhador velho dentro da empresa, mas a partir da perspectiva de como os 

entrevistados percebem a velhice. O entrevistado 33 (45 anos, nível superior) ao 

final da conversa pediu espontaneamente para dar um depoimento sobre o 

assunto, o qual instigou outras questões além das contempladas no 

questionário.   

É...nós tínhamos um funcionário que trabalhava para a 

empresa. Com a reestruturação da empresa...ele tinha 45 

anos de prestação de serviço. Já era aposentado... mas 

continuava trabalhando. Teoricamente ele era uma figura 

importante né?! Que com os anos foram reduzindo a 

importância dele dentro da empresa. O ano passado em 

agosto, quando estava com essa história de reestruturar, 

quem ia ficar, quem não ia....ele ficou e depois de um mês 

ou um pouquinho mais, ele simplesmente foi chamado em 

                                                             
43 Termo não traduzido para a língua portuguesa que significa um processo de estereotipagem, 
discriminação e preconceitos sistemáticos relacionados à idade.    
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uma sala de reunião e foi dispensado. Então isso causou 

pra ele e pra gente como colega de trabalho um mal estar 

muito grande porque ele se achou usado é.... não sei se 

inválido é a palavra correta, mas assim... ele se achou um 

lixo na verdade né?! Então foi bem traumático pra gente 

porque na época a gente achou até que...bom tão 

acabando com todo mundo que tem um tempo grande de 

empresa, então como é que vai ficar?  

Foi perguntado qual justificativa havia sido dada por ele estar saindo e 

se o empregado havia comentado com os demais.  

Não. A única justificativa que deram foi que ‘olha a gente 

está passando por uma reestruturação44, você já está 

aposentado, já tem um tempo de casa com aposentadoria 

então a gente tá é...tipo ao invés de dispensar quem ainda 

precisa, estamos pegando quem já tem duas 

remunerações né?! Então a gente tá dando prioridade pra 

algumas coisas’. Mas quando a pessoa não é preparada, 

no meu modo de pensar, quando ela não foi preparada pra 

tá recebendo aquela notícia é traumático, né?!  

Ao ser perguntado como isto tudo soou para ele, respondeu:   

Eu acho que assim, quando você trabalha numa empresa 

que ela deixou de ser é.... uma empresa assim familiar, que 

o caso na época a gente deixou de ter aquela coisa de 

família né?! Então você é mais um número. Se tá passando 

por uma crise, se a empresa tá reestruturando, todo mundo 

corre o risco de ser desligado. Então eu acho que... a partir 

do momento que você tá na chuva é pra se molhar. Talvez 

faltou um pouco de conversa, porque a pessoa foi 

                                                             
44 O empregado refere-se a um período reorganização interna de funções, quando algumas tarefas 
passaram a ser executadas em meio eletrônico, diminuindo a necessidade de ter um profissional 
exclusivamente dedicado. De fato, não houve reestruturação em larga escala conforme averiguado junto 
ao RH da empresa. 
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convidada pra ir no churrasco [festa da empresa] poderiam 

já ter introduzido o assunto né?! Ou chamado o pessoal. 

Tanto é que depois desse episódio, as outras pessoas que 

tinham mais tempo de casa, que foi desligado foi chamado 

com dois meses de antecedência, foi comunicado, foi tido 

um cuidado maior né?! 

Quando perguntado qual opinião sobre a empresa ter reconhecido que 

não havia sido assertiva na primeira demissão, respondeu:  

Acho que foi muito imatura assim, entendeu? 

Em relação a demissão de outra pessoa que também tivesse bastante 

tempo de casa, mas não fosse aposentada ainda comentou:  

Olha, eu acho que se fosse feito repentinamente, soaria [de 

maneira pesada]. Eu acho que quando a pessoa tem um 

tempo de casa, eu acho que a pessoa cria... não sei se um 

certo respeito, uma certa...um certo conhecimento ou 

vínculo com a empresa. Então eu acho que independente 

de ter 25 anos ou de ter 3 ou de ter dez, eu acho que as 

pessoas precisam ser é...comunicadas né?! No caso 

quando a pessoa tem muito tempo de casa já 

comunica...olha a gente tá passando por um momento, vai 

se desligado, a gente vai te dar todo apoio, não 

simplesmente cortar tudo como se fosse um mal pela raiz, 

né?! Porque a gente veste a camisa da empresa, a gente 

vive pra empresa né?! Grande parte da nossa vida tá aqui 

dentro. Então talvez é... assim, as pessoas que estejam no 

comando ou tem aquela coisa de o poder de organizar ser 

claro, ser objetivo, não ficar omitindo ou fazendo de conta 

porque muitas vezes as pessoas fazem de conta que tá 

tudo bem e muitas vezes não tá tudo bem. 
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O entrevistado informou que o churrasco havia sido organizado pelos 

empregados do departamento e não pela empresa, e quanto à algumas pessoas 

saberem da demissão antes de ser efetivada complementou:   

Ah não só um mas eu acho que algumas pessoas [sabiam]. 

Eu não sabia, mas se eu soubesse eu tinha falado com 

ele...’olha, se prepare...’ 

E complementou:  

Acho que a pessoa podia...é acho que a pessoa 

podia...acho que tudo isso é sensibilidade e 

posicionamento de sinceridade. Como a pessoa já tava 

sabendo que vinha um tsunami, uma crise, que tava sendo 

dispensados pessoas, todo mundo fica ‘ah pode ser eu, 

pode ser eu...’. então que pode ser eu, então pela idade da 

pessoa, pelo tempo de prestação de serviço, pela 

importância que ele achava de papel que ele tinha na 

empresa, eu acho que poderia ter tido uma conversa séria, 

ter sido diferente. 

Observa-se na fala do entrevistado que há mágoa com as mudanças 

ocorridas na empresa, referentes a reestruturação pela qual passou 

recentemente. Ele aproveitou a entrevista e pediu para externar sobre o que 

pensava e o que sentia. Ao mesmo tempo em que elucida que a forma não foi 

justa, reconhece ao longo da conversa que a pessoa tem que perceber os 

movimentos da empresa e as consequências para os trabalhadores.  

Ele chega a sugerir que o empregado seja preparado para este 

momento. Pode-se entender como uma carência da empresa a falta de 

orientação e preparação para a aposentadoria, principalmente se levado em 

consideração o seu perfil, cujos trabalhadores tendem a manter-se por bastante 

tempo veiculados a ela.  

O entrevistado quase não falou sobre si e sobre seus anseios. Quando 

perguntado sobre com quantos anos pretendia parar de trabalhar, informou que 
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ainda não sabia. E quanto ao já ter planos para este período informou que sim, 

mas que não gostaria de entrar em detalhes.  

Logo no início da entrevista ele já dá a dica de que o empregado não 

estava preparado. O tempo de serviço dele – 45 anos – na empresa, e “de 

repente” é dispensado. Bernhoeft (2014b) lembra que culturalmente os europeus 

planejam até a retirada do mercado e que infelizmente no Brasil não se 

compactua deste comportamento.  

O depoimento do entrevistado chama atenção para dois 

comportamentos comuns no mercado: a falta de transparência no processo de 

demissão e o descarte das pessoas mais velhas, e o impacto que causa no 

próprio ambiente de trabalho.  
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7. A PERCEPÇÃO DA VELHICE: RESISTÊNCIA PARA A 

APOSENTADORIA?  

 

Simone de Beauvoir, em seu livro A Velhice, na introdução, já denuncia: 

A velhice surge aos olhos da sociedade como uma espécie de segredo 

vergonhoso do qual é indecente falar (1970, p.6). O livro foi escrito na década de 

70, na Europa, e neste mesmo período, nos EUA, o médico psiquiatra e geriatra 

Robert N. Butler, cunhou o termo ageism para descrever o fenômeno do 

preconceito etário: a discriminação contra pessoas baseado na idade.  

O termo americano foi “aportuguesado” para ageísmo, sendo ainda 

encontrado na literatura as denominações etarismo, etaísmo e idadismo para 

designar tal fenômeno, que pode ser entendido como preconceito de idade, 

traduzindo o processo de estereotipar sistematicamente e discriminar pessoas 

por meio da idade, trazendo variadas implicações (FRANÇA et al., 2017). 

Nota-se que, desde Beauvoir e Butler, tal categoria de preconceito tem 

sido pouco investigada, principalmente no que diz respeito a suas implicações 

para o trabalhador com mais de 60 anos. A ausência de instrumentos específicos 

contribui para o reduzido número de estudos sobre o assunto. Recentemente, 

em 2017, França et al. (2017) elaboraram e validaram uma escala para medir o 

preconceito etário no universo de trabalho denominada Escala de Ageísmo no 

Contexto Organizacional – EACO, que mensura o nível de preconceito etário 

admitido pelos trabalhadores nas organizações. 

No entanto, para esta pesquisa o objetivo foi observar como o grupo de 

entrevistados percebia a velhice e o ser velho com perguntas do tipo: uma 

pessoa velha é...; a velhice é…; em relação à idade como você se considera; 

você já havia pensado na sua velhice antes?; com quantos anos começou a 

pensar neste assunto e como você vê a sua velhice?  

Para as perguntas “Uma pessoa velha é...”, “A velhice é....” e “Ser velho 

é...”, foi solicitado que completassem espontaneamente estas frases. As 

respostas versaram em dois polos extremos – positivo e negativo -, remetendo 

a ideia de que a imagem de uma pessoa velha para o grupo está atrelada tanto 

ao aspecto positivo como sinônimo de sabedoria e experiência, quanto no 
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aspecto negativo, como sofrimento, rejeição e incapacidade. Importante citar que 

as respostas em relação às ideações variaram do tom mais agressivo ao 

fantasioso, mesmo que com uma conotação positiva, corroborando com Barbosa 

e Traesel (2013) quando afirmam que a velhice (e a aposentadoria) ocorre(em) 

momentos quase simultâneos e se caracterizam por um período de sentimentos 

ambivalentes.  

Para a afirmação “Uma pessoa velha é...” , com tom negativo foram 

mencionadas as palavras como “sofrida”, “doente”; “rejeitada”; “isolada”; 

“desrespeitada”; “de mais responsabilidade”; “uma pessoa que se sente incapaz 

de ter suas atividades normais independentemente da idade”; “capacidade 

reduzida” e “não existe pessoa velha, é da cabeça de qualquer um”.  

Observa-se que para os entrevistados a representação de ser uma 

pessoa velha está associada às várias perdas que ocorrem na etapa final da 

vida, conforme identifcado por  Iacub et al. (2015) e Barbosa e Traesel (2015). 

Sobre “A velhice é....” as respostas dadas foram mais amenas. O número 

de respostas positivas foi superior ao das negativas, sendo que estas tiveram o 

tom menos pesado se comparados com a questão anterior. Quanto ao tom 

negativo foram utilizados termos como “complicada”, “ninguém gosta de ficar 

velho, eu não queria ficar velho”; “triste”; “ruim”; “traumática” e “estado de 

espírito”.  

Para a questão “Ser velho é...” as respostas positivas tiveram destaque, 

29 para seis negativas e duas neutras. As representações negativas foram dadas 

a partir de expressões: “dá trabalho”; “estar cansado”; “não me entra na cabeça”; 

“inútil”; “ser humilhada”; “se sentir incapaz”; “jovem” e “sempre ser mais jovem”. 

Destaca-se que um entrevistado verbalizou que não sabia responder a esta 

questão.  

Estas respostas demonstram a percepção negativa que a velhice possui 

para os entrevistados e a lógica de que o velho é um ser não merecedor de 

participar da sociedade pela condição de incapacidade, corroborando com o que 

Beauvoir (1970, p. 243) sinalizou: “o velho não faz mais nada. Define-se por uma 



 
 

128 
 

exis e não por uma práxis”, representando a negação e exclusão que comumente 

se faz da velhice.  

Observa-se que estas construções negativas representam uma 

construção social elaborada ao longo da história. De acordo com Iacub (2014), 

a construção negativa da velhice foi agravada no capitalismo devido às pessoas 

mais velhas não conseguirem adaptar-se à nova realidade de produção na 

Revolução Industrial, o que não ocorreu na Idade Média, pois esta mesma faixa 

etária de pessoas dedicava-se a certas atividades e eram úteis. Soma-se a isso 

o fato de que a aposentadoria criou novo estilo de vida: “uma etapa na qual o ser 

humano pode ser realizado sem ter que trabalhar, algo que anteriormente era 

permitido apenas para as pessoas mais ricas” (IACUB, 2014). Já Concone (2007, 

p. 21) comenta que a presença de velhos traz desconforto pois estabelece o 

enfrentamento com a passagem do tempo: “nos obriga encarar nossa fragilidade 

e nossa finitude. ”  

Para as respostas neutras e positivas da pergunta “Uma pessoa velha 

é...”, estas foram em número menor: “bem vivida”; “experiente”; “cheia de 

sabedoria”; “Meu Deus! Um exemplo!” e “produtiva” e para o tom neutro foram 

verbalizados por meio das palavras “normal”; “pra mim é uma pessoa normal”; 

“idoso(a)” e “um ser humano”. 

A ideia da velhice associada à “experiência”, “vivência” e “sabedoria” 

também foi citada várias vezes, além da percepção de que a velhice é o acúmulo 

de conhecimento, como na frase “Quem tem tempo e conhecimento pode fazer 

mais”. Além destas também foram mencionadas “importante”; “feliz”; 

“inteligente”; “saúde” e “exemplo”. 

Quando perguntados sobre “A velhice é....” as respostas positivas foram: 

“sistema do corpo, da matéria, não da mente nem do espírito”; “legal”; “uma 

alegria”; “pessoa que já viveu muitas coisas, seria uma pessoa realizada”; “uma 

oportunidade”; “boa/bom”; “meta atingida”; “saúde”; “maturidade”; “importante”; 

“bonita”; “necessária”; "recordações” e “verdadeira”. Além das menções 

anteriores destaca-se um número expressivo de respostas que mais uma vez 

fazem alusão da velhice como um lugar de sabedoria e experiência: 

“experiência”; “sabedoria”; “um momento que a pessoa tem muita coisa para nos 
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ensinar, transmitir para os mais jovens”; “uma experiência de vida” e “um mérito, 

uma dádiva”. A forma neutra foi expressada com os termos: “certa”; 

“consequência”; “vai chegar e não tem o que fazer, é inevitável”; “normal. Todo 

mundo vai passar por isso”; “uma consequência” e “passagem do tempo”.  

A questão “Ser velho é...” concentraram-se novamente na ideia de ser 

uma pessoa experiente, sábia e que transmite ou possui conhecimento, pois das 

29 respostas 15 foram com estas duas palavras. Para as demais foi dito “passar 

para o futuro o que aprendeu com a vida”; “aquele de espírito”; “uma dádiva”; 

“feliz”; “conseguiu chegar a ser velho”; “benção”; “realização”; “prazer na vida”; 

“ser paciente” e “orientador”. Com o teor neutro: “normal” e “consequência 

inevitável”.  

Estas idealizações positivas da velhice disfarçam o medo e a negação 

que se tem por essa etapa da vida. O que é afirmado por Concone (2007, p. 21) 

que o velho imaginado é aquele que é ”objeto de respeito, de sabedoria 

acumulada, pela experiência, pela memória” e que este ideário de velhice traduz 

e avigora o desprezo e a negação dela mesma, corroborando com Beauvoir que 

há cerca de 50 anos já havia denunciado a negação da velhice.   

Para a pergunta “Em relação à idade você se considera....” as opções 

de respostas eram: Uma pessoa idosa; uma pessoa madura e ainda sou jovem. 

Todos os 40 entrevistados responderam que se consideram “Uma pessoa 

madura”, o que é confirmado quando perguntado “Qual frase combina mais com 

você?”, conforme Gráfico 46, em 48% consideram-se no “meio do caminho”, 

percebem que não são mais jovens, mas ainda demonstram ter fôlego e vontade 

de continuar trabalhando. Somente dois deles reconheceram estar cansados.  

Destaca-se também que 45% considera-se que ainda tem muito o que viver.  
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Gráfico 46 - Qual frase combina mais com você 

 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

Para a pergunta “Você já havia pensado na sua velhice antes?”, 48% 

responderam que sim, conforme Gráfico 47. E quando questionados se 

lembravam em que idade começaram a pensar neste assunto, a maioria 

concentrou-se na faixa dos 40 anos, sendo que apenas 50% dos entrevistados 

responderam à esta pergunta, de acordo com o Gráfico 48. Os demais 50% 

disseram não lembrar quando começaram a pensar sobre a velhice. A esse 

respeito Rafalski (2015) menciona que cerca de 15 anos antes do período da 

aposentadoria há uma sensibilização para estas questões, o qual pode-se fazer 

uma analogia também para a velhice, uma vez que são momentos que ocorrem 

simultaneamente na vida.   

 

Gráfico 47 - Já havia pensado na sua velhice antes 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

 

45% 48%

8%

Ainda tenho muito o que viver

Acredito que estou no meio do caminho

Já estou cansado de trabalhar e quero me aposentar logo

Sim; 48%Não ; 53%
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Gráfico 48 - Com qual idade começou a pensar sobre este assunto 

Fonte: PEREIRA, T.A.O. (2017). 

 

Para aqueles que responderam quando começaram a pensar na velhice 

foi perguntado o porquê, se algum fato havia chamado a atenção para tal 

assunto. As respostas concentram-se em quatro grupos de motivos: a) 

mudanças sentidas no corpo; b) marcos importantes da vida; c) iminência do fim 

da vida e d) por motivos financeiros.  

As pessoas que começaram a pensar no assunto velhice por conta das 

mudanças do corpo e da idade, assinalaram:  

- A mudança do meu corpo...o tempo. 
- Por causa da idade que trouxe maior 

responsabilidade, maior cobrança sobre sabedoria e 
conhecimento. 

- Pai dizia que eu era velho demais quando criança. 
- Por conta da mudança do corpo, no jogo de futebol, 

com 20 minutos não aguentei mais e tive 
complicações cardíacas.  

 

Para os que se deram conta em consequência de marcos importantes 

da vida como nascimento dos filhos, saída deles de casa, novo emprego:  

- Quando tive filho. 
- Por causa do movimento dos meus filhos, que estão 

saindo de casa. Não quero dar trabalho para os filhos, 
nem ser dependente. 

- Quando comecei a faculdade. 

8%

3%

13%

20%

8%

Ainda adolescente

Faixa dos 20 anos

Faixa dos 30 anos

Faixa dos 40 anos

Faixa dos 50 anos
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- Quando comecei a trabalhar e queria ser respeitado 
no trabalho. 
 
 

Os que sentiram a iminência do fim da vida, seja por doença ou morte, 

de pessoas próximas:   

- Após a morte do meu pai, com 78 anos.  
- Sim, quando colegas meus de trabalho se 

aposentaram e faleceram logo em seguida: 1 com 1 
mês e outro com 1 semana após.  

- Meu pai cadeirante faleceu. Eu já havia construído a 
casa para cadeirante desde os 28 anos. 

- Vi os outros sofrendo com a idade, com falta de 
saúde. 

- Minha mãe que era uma pessoa forte e ativa começou 
a ter a saúde dela deteriorada. 

- Por causa do meu pai. [O pai está com demência]. 
- Depois que adoeci de câncer. 
- Pelo fato da minha avó começar a adoecer 

cognitivamente. 

- Minha mãe está com Alzheimer. 

 

Os que expressaram devido a motivos financeiros:   

- Comecei a pensar agora por causa da Reforma da 

Previdência. 

- Por causa da mudança do sistema da Previdência. 

- Porque vou ter que me planejar para ter dinheiro e 

viver com qualidade de vida.  

 

Observa-se que todos os motivos estão ligados ao temor do 

envelhecimento e ao que ele pode significar: perdas e dependência, à exceção 

de um único entrevistado que informou “Não tive um motivo especificamente 

para ter começado a pensar no assunto”. Ressalta-se que estes se configuram 

como fatos que fizeram as pessoas despertarem para a velhice. 

Conforme Concone (2007) a velhice, independente do aspecto biológico, 

apresenta diferentes significações e representações sociais de acordo com o 
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contexto histórico, cultural, econômico e político que altera as ideias, as imagens 

e discursos produzidos sobre o tema.  

Apesar de, comumente, a velhice ser temida por representar a 

proximidade da morte, como assinala Concone (2007), em uma análise sobre a 

percepção geral dos entrevistados, a construção das imagens dominantes – 

positivas ou negativas – sobre a velhice, não tem relação direta com o processo 

físico de envelhecimento, mas sim com a construção social realizada baseada 

no contexto histórico e econômico no qual estão inseridos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de estar em voga por todas as alterações conjunturais recentes 

a apropriação do tempo de aposentadoria ainda é tratada sem preparo, 

denunciando não somente uma questão cultural, mas também um iminente 

problema social público para o qual caminhamos rapidamente no Brasil. Foi o 

que se constatou em um grupo de trabalhadores brasileiros do setor privado em 

relação a como eles vem se preparando para a saída do mercado de trabalho. 

Destaca-se que durante a realização da pesquisa a Reforma Trabalhista 

foi amplamente divulgada no país, e este fato pode ter enviesado os resultados, 

pois em algumas entrevistas foi percebido o desconforto dos entrevistados em 

relação ao tema.  

Acreditava-se que o fato de existir entrevistados já aposentados pela 

Previdência Social poderia haver uma diferença de comportamento daqueles 

que ainda não recebiam o benefício. No entanto esta suspeita não se mostrou 

significativa ao longo da pesquisa.   

Durante todo este processo várias questões surgiram, que se abrem 

como um leque de possibilidades para futuras investigações e contribuições à 

comunidade científica.  

Os temas que chamaram mais atenção estão realçados em negrito. 

Surgiram no desenvolver desta pesquisa como reflexões observadas durante o 

seu desenrolar. Indicam caminhos para próximas pesquisas assim como são 

tópicos a serem incorporados em programas de preparação para o momento de 

transição para a aposentadoria.  

Quanto à intergeracionalidade, ela aparece poucas vezes nas 

entrevistas. No entanto, foi notória a importância daqueles que a citaram, pois 

configuraram como fator primordial para o entendimento de como pode-se viver 

a aposentadoria, e consequentemente a velhice.  

Dentro desta perspectiva, como as empresas lidam com as relações 

intergeracionais no ambiente de trabalho? Será que é percebido que este é um 

valor que traz novas oportunidades de aprendizagem fora do sistema formal e, 

em longo prazo, trará benefícios para as próximas gerações, e que também pode 

ser utilizado como um ativo dentro da empresa para as políticas de carreira, 

desempenho e clico de vida?  
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Em relação ao ambiente de trabalho, - levando-se em consideração toda 

a modernização dos maquinários, estruturas, instalações e relações - este 

estimula os trabalhadores mais velhos a continuarem? Que tipo de estímulo, 

preparo e cuidado é tido para reter esta mão de obra, principalmente em tempos 

em que se vive mais e a reforma da previdência, embora adiada, mais cedo ou 

mais tarde será revista?  

Somando aos últimos dois parágrafos e considerando-se ainda dentro 

do ambiente organizacional, percebeu-se a necessidade do tema 

envelhecimento/trabalhadores velhos estar na pauta de empresas de forma 

transversal: não somente sobre a perspectiva de choque de culturas, mas 

também de retenção de talentos, enfrentamento do preconceito, estimulo à 

convivência intergeracional, o respeito à senioridade dos profissionais, 

promoção de equipes intergeracionais e, enfim, maior compreensão do universo 

da pessoa velha, o que ela necessita, representa e significa no contexto 

organizacional. 

Outro assunto que apareceu discretamente nesta pesquisa foi sobre as 

migrações. Aquele que imigra, quando se aposenta, tem a esperança de 

retornar como alguém que venceu e que voltará para um lugar de conforto. Mas 

há de se aprofundar sobre os impactos e consequências destes movimentos 

migratórios:  os laços que desenvolveu no lugar que imigrou, as expectativas e 

recursos emocionais de voltar para um lugar conhecido, mas que não é mais o 

mesmo quando foi deixado. Será que retornar às origens será um lugar de 

conforto e o que representará em idade avançada? Como se configurarão os 

novos laços? E quais consequências subjetivas terá para aquele que voltou para 

um lugar a que já não pertencia mais há algum tempo?  

Mais um tópico que apareceu com certa recorrência na pesquisa foi 

sobre a generatividade (processo que vincula o desejo do indivíduo por uma 

imortalidade simbólica, com a demanda cultural de preocupações com as 

próximas gerações): em vários momentos é mencionado o desejo de repasse de 

conhecimento para as novas gerações, configurando-se como um mote para 

ressignificar a aposentadoria.  
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O Planejamento para a transição/aposentadoria: assim como nos 

preparamos para entrar no mundo do trabalho, por meio de cursos de graduação, 

cursos de profissionalização etc., o assunto preparação para aposentadoria 

deveria fazer parte da grade curricular de ensino técnico e superior, como forma 

de levar o profissional, com antecedência, a se preparar para mais esta etapa da 

vida, seja em formato de transição para outra carreira ou para a saída do 

mercado de trabalho. Neste sentido o grupo de entrevistados também precisa de 

um trabalho específico para este momento de transição, e que talvez esta seja 

a situação da maioria de trabalhadores brasileiros do mercado formal, ao 

considerarem que estão no “meio do caminho”, percebem que não são mais 

jovens, mas ainda demonstram ter fôlego e vontade de continuar trabalhando.  

Quase 80% dos entrevistados estão há mais de dez anos na empresa. 

Cenário não incomum nas indústrias brasileiras. Desta forma, qual o tipo de 

preparo deve ser realizado para deixar uma carreira de tão longo prazo é 

realizado para estas pessoas? Quais políticas, públicas ou privadas, podem ser 

desenvolvidas?  

Neste estudo foram pesquisadas pessoas do setor industrial de base, 

com atividades características da lida corporal. No entanto, há de se desenvolver 

uma pesquisa para comparar se as pessoas que estão em setores de atividades 

preponderantemente intelectuais, como o setor da educação, apresentam maior 

tolerância e preparo para a aposentadoria, ou não.  

Entre os mitos da aposentadoria observou-se os seguintes fatores que 

se destacam como os mais recorrentes: a necessidade de aquisição material 

para se ter uma aposentadoria segura e tranquila; o entendimento de que 

dinheiro representará qualidade de vida e a negação da aposentadoria, que é 

expressa pelo preconceito da velhice, o que pode explicar a ausência de 

planejamento e a dificuldade de se tratar/conversar sobre o tema.  

Percebeu-se que os gatilhos que levam as pessoas a entrarem na 

reflexão sobre a velhice são as mudanças corporais, os marcos importantes da 

vida, entre eles o nascimento de um filho, e principalmente a iminência do fim da 

vida, como doença e a morte de uma pessoa próxima. Será que as empresas 
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observam que seus empregados apresentam estes momentos de reflexão no 

ciclo da vida e utilizam estes motes para exercerem seu papel social? Reside 

aqui também importantes propulsores para programas de planejamento de 

preparação para a aposentadoria.  

Em várias publicações são citadas o baixo índice de empresas que 

utilizam o Programa de Preparação para Aposentadoria como proposta de 

intervenção, assim como a ausência de políticas públicas direcionadas para o 

aumento da expectativa de vida e o consequente aumento do número de 

aposentados na sociedade. Neste sentido, há de se considerar os impactos 

psicossociais causados pelo afastamento do trabalho, principalmente em 

trabalhadores que se mantiveram por longos períodos em uma mesma 

instituição, e a falta de projetos para a nova fase que se aproxima, muitas vezes 

com perda de sentido da vida e a morte social. 

Tanto o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003) 

quanto a Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994) 

orientam a antecedência mínima de um ano e dois anos, respectivamente, 

independente da natureza da instituição, se setor público ou privado. Porém, este 

tempo é ineficiente para o volume de mudanças e preparações que devem ser 

realizadas. Percebeu-se que nesta empresa pesquisada, assim como em outras 

que ao longo destes anos tem-se interagido, o assunto envelhecimento e 

aposentadoria ainda figura como um tabu, mais denso do que o próprio assunto 

demissão, por exemplo. Este comportamento reflete a cultura da sociedade em 

que se está inserido. Desta forma é necessário a criação de espaços de 

convivência e interação para que este tema seja tratado de forma transparente 

e saudável com o objetivo de proporcionar o crescimento e o preparo dos 

envolvidos no processo.  

Para todos os resultados observados nesta pesquisa e conclusões 

obtidas, entende-se e acredita-se que esta dissertação venha suscitar outras 

investigações que, por sua vez, tragam maiores discussões tão necessárias 

sobre a temática preparação para o processo de aposentadoria.  
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APÊNDICE  

 

 

A) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado Senhor(a),você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar 

da pesquisa O QUE VOCÊ VAI ESTÁ FAZENDO PARA VIVER O TEMPO EXTRA QUE 

TERÁ?, que está sendo realizada no Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Gerontologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com o 

objetivo de estudar e compreender o comportamento do trabalhador brasileiro perante 

a proximidade à aposentadoria, como ele lida com este momento  e qual o papel das 

empresas privadas neste processo.  

O motivo que nos leva a estudar o problema é a aproximação da rigorosa mudança 

demográfica que já está ocorrendo no Brasil com seu ápice previsto para 2050, quando 

terá a quinta população mais idosa do mundo, em cerca de 64 milhões de idosos, 

segundo projeções do IBGE.  E espera-se que esta pesquisa contribuía com a 

comunidade cientifica nas reflexões sobre os novos paradigmas do envelhecimento 

humano.  

A pesquisa se realizará com coletas de dados em forma de entrevista pessoal e/ou 

preenchimento de questionário, sendo que todas as informações serão mantidas 

sigilosas, seu nome ou o material que indique a sua participação não será liberado sem 

a sua permissão, você não será identificado(a) no documento final de divulgação do 

resultado da pesquisa a ser publicado e os questionários ficarão somente em poder da 

pesquisadora. Uma vez que você não será identificado, esta pesquisa não apresenta 

riscos para você. Caso sinta algum desconforto em responder alguma questão você é 

livre para não o fazer.  
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Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. 

Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a 

participação a qualquer momento. A sua participação é absolutamente voluntária e a 

recusa em participar não irá acarretar qualquer prejuízo, penalidade ou perda de 

benefícios dentro da empresa. Por ser voluntária a participação no estudo não 

acarretará custos para você e não será disponível nenhuma compensação financeira.   

 

DECLARAÇÃO DE CIENTE E ACEITE DE PARTICIPAÇÃO:   

 

Eu, _____________________________________________, fui informado(a) dos 

objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. 

Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e motivar minha 

decisão se assim o desejar.  

A Sra. Thaís Araujo de Oliveira Pereira de Carvalho, estudante de mestrado em 

Gerontologia pela PUC-SP e responsável por esta pesquisa, certificou-me de que todos 

os dados desta pesquisa são confidenciais. Em caso de dúvidas poderei acioná-la pelo 

telefone (11) 96395-3577 ou pelo e-mail thaisaraujo@me.com.   

 

Declaro que concordo em participar desse estudo e que recebi uma cópia deste termo 

de consentimento livre e esclarecido.  

 

São Paulo, ___ de ____________ de ____. 

____________________________________  

NOME: 

EMPRESA:   

CPF:  

TELEFONE:  

E-MAIL:  
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B) Formulário de Pesquisa  

 

 

Pesquisa: O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO PARA VIVER O TEMPO 

EXTRA QUE TERÁ?  

Empresa: _____________________________________________________________________ 

Estado onde trabalha:  __________________________________________________________ 

Data entrevista: ________________________________________________________________ 

Você já é aposentado pela Previdência? _________________ Há quanto tempo? ___________ 

SEÇÃO I  

1. Sexo:    (  ) Feminino              (  ) Masculino                                         

2. Idade: ______________ 

3. Estado Civil: (  )Solteiro(a)        (  ) Casado(a)/Vive junto            

(  ) Separado(a)/desquitado(a)/divorciado(a)      

(  ) Viúvo(a)          (  ) Outro ___________________ 

4.  Religião:  (  ) Católica  (  ) Evangélica  (  ) Espírita   
 (  ) Judaica   (  ) Islâmica  (  ) Não possui   
 (  ) Ateu   (  ) Outra. Qual? ________________ 

5. Raça:  (  ) Branca  (  )Preta  (  )Amarela (  ) Parda (  ) 

Indígena  

6. Função na empresa:  (  ) Administrativa  (  ) Acadêmica   (  ) Operacional  

7. Horário de Trabalho: _________________________________________________________ 

8. Quantas horas efetivamente você trabalha por semana? ____________________________ 

9. Tempo de Empresa: 

 

 

 

 

10. Estado onde você nasceu? __________________________________________________ 

11. Onde você mora atualmente? 

A. Imóvel alugado 

B. Imóvel financiado  

(  ) Menos de 1 ano  
(  ) De 1 a 2 anos 
(  ) De 3 a 6 anos  
(  ) De 7 a 10 anos  

(  ) De 11 a 14 anos  
(  ) De 15 a 18 anos  
(  ) De 18 a 21 anos  
(  ) Mais de 22 anos 
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C. Imóvel próprio 

D. Imóvel fornecido pela empresa.   

12. Com quem você mora atualmente? 

E. Sozinho 

F. Com pais e outros parentes que não sejam cônjuge e filhos.  

G. Com cônjuge – sem filho(s) morando junto.   

H. Com cônjuge e filho(s) morando junto.   

I. Divido com outras pessoas que não são familiares.   

 

13. Somando a sua renda com a renda dos familiares que moram com você, quanto é, 

aproximadamente, a renda familiar? (Considere a renda de todos os seus familiares que 

moram na sua casa com você):  

A) Nenhuma 

B) Até 1,5 salário mínimo (até R$ 937,00) 

C) Acima de 1,5 até 3 salários mínimos (R$ 937,01 a R$2.811,00) 

D) Acima de 3 até 4,5 salários mínimos (R$ 2.811,01 a R$ 4.216,00) 

E) Acima de 4,5 até 6 salários mínimos (R$ 4.216,01 a R$ 5.622,00) 

F) Acima de 6 até 10 salários mínimos (R$ 5.622,01 a R$ 9.370,00)  

G) Acima de 10 até 30 salários mínimos (R$ 9.370,01 a R$ 28.110,00) 

H) Acima de 30 salários mínimos (mais de R$ 28.110,01) 

14. Você é o responsável financeiro pela sua casa? (  ) Sim  (  ) Não  

15. Qual a sua escolaridade máxima completa? 

A. Não alfabetizado  

B. Ensino Fundamental / 1º Grau 

C. Ensino Médio / 2º Grau 

D. Curso Técnico ou equivalente 

E. Ensino Superior   

F. Pós Graduação  

G. Mestrado e/ou Doutorado 

16. Tem filhos?  (  ) Sim     (  ) Não  

17. Em caso positivo, quantos? Filhos ______ Filhas _____ Total  ______  

18. Tem netos?  (  ) Sim     (  ) Não 

19. Em caso positivo, quantos? ______   

20. Com quantos anos você começou a trabalhar? ___________________________________ 

SEÇÃO II 

21. Se você é casado/vive junto, há quanto?  _________ anos 

22. Você / você e seu companheiro(a) faz(em) planos para o futuro?  

(  ) Sim     (  ) Não  (  ) Nunca pensi(amos) nisso 

23. Qual frequência? _____________ 

24. O que você(s) faz(em) no tempo livre?  

A. Fico(amos) em casa  

B. Saída para atividades de lazer como cinema, teatro, restaurantes e outros 

C. Casa de amigos e/ou familiares (não inclui amigos/colegas de trabalho) 

D. Atividades com amigos de trabalho 
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E. Outros: ________________________ 

25. Considerando o tempo de uma semana, enumere as duas colunas abaixo indicando  

 

1 – Muito Tempo, 2 – Tempo Moderado e 3 – Pouco Tempo: 

 

Grupo 
Tempo que passo com este 

grupo 

Tempo que eu gostaria de 

passar com este grupo 

Família    

Amigos   

Colegas de trabalho   

 

26. Quais grupos abaixo você participa e qual frequência? Marque quantas opções forem 

necessárias: 

Atividade Diária Semanal Mensal Anual N/A 

A. Clube      

B. Igreja / templo / atividade religiosa      

C. Cuido de pessoas da família      

D. Participo de um time de esporte      

E. Encontro com grupo de amigos      

F. Participo de projeto voluntário       

G. Encontro com colegas de trabalho      

 

SEÇÃO III 

27. Marque Verdadeiro ou Falso para as afirmações abaixo:  

 Acredito que minha aposentadoria durará 15 ou 20 anos. 
F 

 Meu filho é o meu maior investimento. 
F 

 Meus gastos vão aumentar consideravelmente na aposentadoria. 
V 

 Eu posso sempre economizar mais dinheiro adiando minha aposentadoria. 
F 

 Eu não preciso começar a investir agora na aposentadoria, posso esperar um pouco mais. 
F 

 Só preciso pensar no meu plano financeiro e minha aposentadoria será tranquila. 
F 

 

Comparo frequentemente minha posição financeira atual com a posição financeira que 

eu gostaria de ter na aposentadoria. V 
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SEÇÃO IV    

28. Para responder as próximas questões, utilize a escala abaixo e aponte a que melhor 

expressa sua resposta. Nos últimos 6 meses meu trabalho tem me deixado... 

Nem um pouco Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

     

1. entusiasmado  5.  tranquilo  9. entediado  

2. preocupado   6.  chateado   10. nervoso  

3. disposto   7.  irritado  11. frustrado 

4. feliz  8.  ansioso  12. com raiva 

 

29. Agora você deve indicar o quanto as afirmações abaixo representam suas opiniões sobre o 

seu trabalho. Para responder aos itens, utilize a escala seguinte e assinale o item que 

melhor corresponde a sua resposta. 

 

Neste trabalho... 

 A. Realizo o meu Potencial   

 B. Desenvolvo habilidades que considero importantes  

 C. Realizo atividades que expressam minhas capacidades   

 D. Consigo recompensas importantes para mim   

 
Falo frequentemente com a minha família sobre questões financeiras para aposentados. V 

 

Quando eu me aposentar, terei renda suficiente para assegurar o padrão de vida que 

tenho hoje.  F 

 
Quando eu me aposentar, terei dinheiro suficiente para pagar despesas inesperadas.  F 

 

Se eu fosse forçado a me aposentar com 65 anos, teria economias suficientes para lidar 

bem com a aposentadoria.  V/F 

 
Quando eu me aposentar, terei uma casa sem financiamento.  V/F 

 
Tenho metas claras sobre a condição financeira que quero ter na aposentadoria. V/F 
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 E. Supero desafios   

 F. Atinjo resultados que valorizo   

 G. Avanço nas metas que estabeleci para minha vida   

 H. Faço o que realmente gosto de fazer   

 I. Expresso o que há de melhor em mim  

 

SEÇÃO V 

30. Você pratica alguma atividade física regularmente? (  )Sim  (  )Não   

31. Qual? ___________________________________________________________________ 

32. Quanto tempo você dedica semanalmente para esta atividade? ____________________ 

33. Como você se sente em relação a sua vida em geral?  

A. Satisfeito(a)    

B. Insatisfeito(a)    

C. Mais ou menos 

D. Não penso nisto 

34. Caso você esteja insatisfeito, quais são os principais motivos de sua insatisfação com a 

vida? 

A. Problema econômico   E. Problema de saúde    

B. Problema de moradia   F. Problema de transporte  

C. Falta de atividades   G. Conflito nos relacionamentos pessoais 

D. Incerteza do futuro    H. Outros problemas, especifique _________________ 

 

35. Para responder as próximas questões, utilize a escala abaixo e aponte a que melhor 

expressa sua resposta.   

 

 Converso frequentemente com minha família sobre nossa condição de saúde futura.   

 

 

Frequentemente comparo minha saúde atual com a forma que gostaria que ela fosse 

no futuro.  

 

 

 Costumo fazer exames médicos para câncer, diabetes e doenças cardíacas.   

 

 

Considero importante começar a cuidar da minha saúde agora em vez de lidar com 

problemas mais perto da aposentadoria.  

 

 

 Tenho um entendimento claro da importância da saúde para pessoas mais velhas.   
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Considero que é muito cedo para pensar na minha condição de saúde durante a 

aposentadoria.  

 

 

 Procuro evitar comportamentos não saudáveis – fumo, álcool, sedentarismo etc  

 Procuro me alimentar apenas com alimentos que beneficiarão minha saúde em longo 

prazo.   

 

 

SEÇÃO VI 

36. Para responder as próximas questões, utilize a escala abaixo e aponte a que melhor 

expressa sua resposta.   

 Frequentemente converso com minha família sobre as responsabilidades das pessoas 

aposentadas. 

 

 Falo frequentemente com pessoas aposentadas sobre como é estar aposentado.   

 Penso muito sobre minha responsabilidade como uma pessoa aposentada em minha 

comunidade.  

 

 Frequentemente comparo minhas responsabilidades atuais com as que eu gostaria 

de ter como uma pessoa aposentada.  

 

 Sei que pessoas da minha faixa etária estão se preparando para mudanças nas suas 

responsabilidades quando se aposentarem.  

 

 Considero importante me preparar para as mudanças em minhas responsabilidades 

como uma pessoa aposentada.  

 

 Considero importante pensar sobre minhas responsabilidades futuras como 

aposentado agora em vez de me preocupar no futuro.  

 

 Tenho um entendimento claro de como as responsabilidades das pessoas podem 

mudar quando elas se aposentam.  

 

 Tenho muitos interesses fora do trabalho a que eu gostaria de me dedicar.   

 Estou começando a me separar do trabalho.   

 Estou reduzindo ou reduzirei em breve minhas horas de trabalho.   

 Possuo objetivos claros sobre os papéis futuros que pretendo ter como um 

aposentado 

 

 

SEÇÃO VII 
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37. Uma pessoa velha é ________________________________________________________ 

38. A velhice é ________________________________________________________________ 

39. Ser velho é ________________________________________________________________ 

40. Em relação à idade você se considera:  

A. Uma pessoa idosa   

B. Uma pessoa madura   

C. Ainda sou jovem 

41. Qual frase combina mais com você?  

A. Já estou cansado de trabalhar e quero me aposentar logo 

B. Ainda tenho muito o que viver  

C. Acredito que estou no meio do caminho 

42. Você já havia pensado na sua velhice antes? ____________________________________ 

43. Com quantos anos você começou a pensar neste assunto? _________________________ 

44. Por que? Algum fato lhe chamou atenção? ______________________________________ 

45. Você pretende se aposentar com quantos anos? _________________________________ 

46. Você tem algum plano ou projeto para quando se aposentar? ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

47. Como você vê a sua velhice?  

A. Sozinha     B. Ativa    C. Animada  

D. Cheia de compromissos   E. Uma idade mais tranquila 

48. Você se programou financeiramente para o período após a aposentadoria?  

(  ) Sim (  ) Não 

 

49. Para responder as próximas questões, utilize a escala abaixo e aponte a que melhor 

expressa sua resposta.   

 

 Tenho pensado muito sobre como passarei meu tempo na aposentadoria.   

 Frequentemente comparo como passo meu tempo agora com a forma que gostaria de 

passá-lo na aposentadoria.  

 

 Eu prefiro decidir o que fazer com meu tempo quando me aposentar em vez de pensar 

sobre isso agora.  

 

 Considero cedo para eu começar a pensar sobre como passar meu tempo na 

aposentadoria.  

 

 Possuo um entendimento claro de como as pessoas aposentadas passam seu tempo.  

 Sei que pessoas da minha faixa etária estão desenvolvendo novos modos de ocupar seu 

tempo.  

 

 Há muitas coisas que eu poderia fazer com o meu tempo se eu fosse forçado a me 

aposentar hoje.  

 

 Considero importante desenvolver novas atividades para quando eu me aposentar.   
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 Tenho metas específicas sobre como quero passar meu tempo na aposentadoria.   

 

SEÇÃO VIII 

50. Você foi convocado ou convidado a participar desta pesquisa?   

(  ) Convocado  (  ) Convidado  

51. Por quem?  (  ) Superior imediato  (  ) RH   (  ) Outro: _______________________ 

52. Você já participou de algum projeto ou iniciativa, promovida pela empresa, que tratou do 

tema aposentadoria e envelhecimento anteriormente? (  )Sim  (  )Não 

53. Se sim, quando foi? _________________________________________________________ 

54. E como foi? _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

55. A empresa possui alguma política de aposentadoria?  (  )Sim   (  )Não  

56. A empresa possui algum benefício para as pessoas que irão se aposentar?  

(  )Sim    (  )Não  

57. Se sim, qual? ______________________________________________________________ 

58. A organização que você trabalha oferece ações de prevenção, promoção a saúde e 

qualidade de vida?   

(  )Sim    (  )Não  

59. Caso sim, marque abaixo os incentivos/benefícios que a organização onde você trabalha 

oferece:  

(  ) Assistência Médica / 

Plano de Saúde 

(  ) Alimentação Saudável 

(  ) Assistência psicológica 

(  ) Programas de qualidade 

de vida 

(  ) Esportes 

(  ) Academia 

(  ) Atividades em grupo 

(  ) Trabalho voluntário 

(  ) Associação, sindicatos 

(   )Encontros sociais 

(confraternizações, eventos 

esportivos etc) 

(  ) Programa de preparação para 

aposentadoria 

(  ) Participação da família nos 

eventos sociais 

(  ) Clube 

(  ) Ensino fundamental 

(  ) Curso de graduação 

(  ) Especialização, mestrado 

e/ou doutorado 

(  ) Palestras, treinamentos 

(  ) Participação em congressos 

e eventos de seu interesse 

(  ) INSS 

(  ) Previdência privada 

(  ) Assistência jurídica 

(  ) Incentivos para 

aposentadoria antecipada 

 

60. Outras ações que não foram contempladas no quadro acima: ____________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

61. Qual benefício você gostaria que fosse mantido após sua aposentadoria? __________ 

______________________________________________________________________ 

 

Obrigada pela sua participação! 

 


