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A ESTRUTURA DO RELATÓRIO
Márcia M. P. Serra
Por se tratar de um projeto interdisciplinar que buscou avaliar o
comportamento das organizações frente ao envelhecimento populacional e ao
público envelhescente em quatro dimensões: demográfica, atitudinal, legal e
tecnológica. O relatório foi subdivido levando em conta cada uma das quatro
dimensões, sendo a dimensão demográfica subdividida em Demografia
Organizacional e Demografia de Negócios (Marketing). Contando com um resumo
expandido inicial com o objetivo de apresentar um panorama geral do estudo como
um todo, para que a interdisciplinaridade entre as diversas dimensões não fosse
perdida. Além da pesquisa, o projeto teve um braço extencional um Simpósio, o I
SEPEO (I Simpósio sobre Envelhecimento Populacional e Comportamento
Organizacional) realizado no dia 04 de novembro de 2016 no campus de Campinas
da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o relatório também comporta uma breve
descrição do mesmo com um resumo das palestras apresentadas.
Essa estrutura além de facilitar a exposição das dimensões, facilita a
adaptação dos capítulos apresentados em futuras produções científicas como
congressos, seminários, encontros e mesmo artigos científicos. Essa configuração
demonstra o interesse do grupo na produção científica resultante do projeto, uma
vez que durante a elaboração do projeto tivemos apenas uma apresentação em um
Semana de Ciência e Tecnologia como publicação científica foi feita, não houve
tempo hábil para mais publicações. Foram realizadas algumas inserções na mídia, e
duas palestras ministradas por componentes do grupo, a última em março deste
ano, além de uma entrevista na rádio de uma das palestrantes do I SEPEO,
divulgando o Seminário e falando da importância de discutir o envelhecimento
populacional.
É importante salientar que uma das maiores dificuldades do projeto foi a
obtenção dos dados das empresas. O contato e a tramitação interna nas empresas
tomaram um tempo maior do que o previsto, levando com que o grupo estivesse
coletando dados ainda em novembro de 2016. As análises só puderam começar a
ser feitas depois desse período. As seções do relatório estão vinculadas aos
participantes respectivas dimensões, e muito embora nem sempre todos tenham
participado da elaboração da mesma, tenham participado em outro momento do
projeto, como elaboração de roteiros, contato com empresas, entrevistas, comissão
do I SEPEO, divulgação do I SEPEO, etc.
De forma geral, a dimensão demográfica buscou verificar o perfil demográfico
das organizações participantes. Já a dimensão atitudinal no que se refere ao ponto
de vista interno da organização, buscou-se entender o etarismo percebido pelos
colaboradores com mais de 40 e as atitudes etaristas em relação a esses atores
sociais. Do ponto de vista externo à organização, procurou-se as iniciativas das
organizações em relação a este grupo enquanto consumidores e/ou potenciais
consumidores. A dimensão Legal, investigou a conformidade das práticas e políticas
organizacionais frente a legislação e políticas públicas voltadas para estes atores
sociais fazendo um paralelo com a legislação voltada a pessoas com deficiências.
No enfoque tecnológico investigou-se o uso (ou sua ausência) de tecnologias
assistidas e Design universal como forma de minimizar as barreiras ao público
envelhescente, interno e externo.
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O projeto interdisciplinar foi pensado em três fases e a proposta apresentada
nesta submissão teve um cunho exploratório, que por meio de abordagens
qualitativa e quantitativa buscava compreender o comportamento organizacional, no
gerenciamento de elementos promotores de inclusão/exclusão nas dimensões
supracitadas. A pesquisa foi conduzida em cinco empresas, uma delas disponibilizou
apenas algumas informações sócio demográficas, e outra participou disponibilizando
profissionais da força de trabalho para as entrevistas qualitativas. O projeto foi
avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa.
Como se trata de um projeto interdisciplinar com dez pesquisadores e dez
alunos de iniciação cientifica, o grupo foi subdividido segundo as dimensões
propostas levando em conta afinidades e formação dos pesquisadores (Quadro 1).
Além da função de Coordenação Geral do Projeto, foram criadas Coordenações de
Dimensão com a finalidade de coordenar os alunos de Iniciação Científica e os
outros pesquisadores da dimensão.
Para proporcionar as trocas de conhecimento entre as dimensões foram feitas
reuniões mensais do projeto, chamadas de reuniões com o “Núcleo de Front” que
correspondiam a reuniões com todos os pesquisadores que eram do Mackenzie
Campinas ou tinham disponibilidade de participar das reuniões locais. Nelas todas
as dimensões apresentavam um breve resumo das atividades realizadas ou a serem
realizadas por cada dimensão durante aquele mês. Nas reuniões foram discutidas
também formas de abordagem e acesso às empresas, visitas para prospecção das
mesmas, etc. Nas reuniões os entrevistadores (os participantes das pesquisas) eram
preparados para as visitas, questões como postura, a necessidade de utilizar
técnicas como o “quebra gelo” (ou rapport) para aproximação com o entrevistado. A
preparação do I SEPEO foi também tema de mais de uma reunião. As reuniões, de
forma geral, visavam manter uma troca de conhecimentos, a interdisciplinaridade e a
manutenção de uma linguagem comum entre as diferentes dimensões; além disso,
proporcionavam a discussão de estratégias para a prospecção de empresas, a
organização das visitas às mesmas. Reuniões via Skype foram feitas com os
pesquisadores que estavam de licença, em outras instituições, campus, cidades ou
países, para manter a unidade do grupo. Havia também, um acompanhamento
semanal dos pesquisadores de uma mesma dimensão, assim como reuniões de
orientações dos alunos de Iniciação científica, esses acompanhamentos eram de
responsabilidade dos Coordenadores de cada Dimensão (Coordenadores de
Dimensão) conforme a estruturação do Quadro 1.
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Quadro 1: Organização do grupo de Pesquisa, segundo dimensões, Campinas,
2017.
DIMENSÃO

NOME COMPLETO

Atitudinal

Tecnológica

Legal

Situação

Tipo

Bolsa

INSTITUIÇÃO

CURSO

Mackenzie

Eng. Produção

Pesquisador

Voluntário

Unicamp

Demografia

31417434

Iniciação

Voluntário

CNPQ

Mackenzie

Administração

31429769

Iniciação

Mackpesquisa

Mackenzie

Eng. Produção

Patrícia Regina
Caldeira Daré Artoni

1131738

Pesquisador

Mackenzie

Administração

Emilia Orsi*

31539920

Iniciação

Mackenzie

Administração

Ana Julia Dela Libera
Ferrari

31572741

Iniciação

Voluntário

Mackenzie

Administração

1131043

Pesquisador

Voluntário

Mackenzie

Administração

1105666

Pesquisador

Mackenzie

Administração

Maria Coleta Ferreira
Demográfica
Albino de Oliveira
(Organizacional) Alessandra Ribeiro de
Camargo Bianchini
Leonardo Spiandor
Guidotti

Demográfica
(Negócios)

DRT / TIA

Coordenação Coordenação
Pesquisador
Geral
Dimensão

Márcia Milena Pivatto
Serra

Nereida Salette Paulo
da Silveira
Darcy Mitiko Mori
Hanashiro
Kris Herik de Oliveira
Marie Françoise M.
Winandy Martins
Pereira

7000024

Iniciação
Científica
Iniciação
Científica

Coordenação
Dimensão*
Iniciação
Mackpesquisa
Científica
PIBIC
Coordenação
Dimensão**

Pesquisador

Voluntário

Unicamp

Ciências Sociais

Pesquisador

Voluntário

Acalântis

Administração

Voluntário

PIBIC

Mackenzie

Administração

Mackpesquisa

Mackenzie

Administração

Mackenzie

Administração

Mackenzie

Eng. Produção

Mackenzie

Administração

Mackenzie

Direito

Mackenzie

Direito

Mackenzie

Direito

Mackenzie

Direito

Isabella Polli Galvão

31518591

Iniciação

Larissa Bizin

31440630

Iniciação

Suelene Silva
Mammana

7001337

Pesquisador

Mariana Aguiar Rocha

31447201

Iniciação

Vinícius Pacheco
Fluminhan

7001055

Pesquisador

Priscila Galzo Marafon

31308449

Iniciação

Gabriel Alves Verges
Martinez

31685382

Iniciação

Voluntário

Lee Tyng Huey

41240911

Iniciação

Voluntário

Pietra de Godoy
Mariotoni

41510607

Iniciação

Voluntário

Iniciação
Científica
Iniciação
Científica

Coordenação
Dimensão
Iniciação
Mackpesquisa
Científica
Coordenação
Dimensão
Iniciação
Mackpesquisa
Científica
Iniciação
Científica
Iniciação
Científica
Iniciação
Científica

*a professora entrou em licença gestante no final do primeiro semestre de 2016, a função de Coordenação de Dimensão pela Coordenadora Geral
** a professora estava em licença sem vencimentos nos EUA, a coordenação funcional foi assumida pela Coordenadora Geral
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RESUMO EXPANDIDO DO PROJETO
Márcia M. P. Serra

Resumo
O envelhecimento populacional não ocorre da mesma forma em países ricos e
pobres, mas é indubitavelmente uma realidade universal. Ocorrendo nos países em
desenvolvimento muito mais rapidamente que nos países desenvolvidos, quase
sempre em um ambiente socioeconômico desfavorável à expansão de um sistema
de proteção social que usualmente precário. Esta conjuntura também traz desafios
com reflexos preocupantes para as organizações. Questiona-se se a demografia das
organizações estaria acompanhando a tendência do envelhecimento populacional?
Se o fenômeno do etarismo (discriminação e preconceito etário) estaria arrefecendose ou amplificando-se nas organizações? Se novas tecnologias e os conceitos de
design universal estariam sendo adotados, a fim de melhorar as condições de
trabalho para os trabalhadores mais velhos? Se novas políticas, mais inclusivas,
estariam sendo desenvolvidas para atender as demandas específicas destes
profissionais? Se os dados de inteligência de mercado estariam sendo utilizados
para melhor sustentar as decisões mercadológicas para um público consumidor
mais envelhecido? Se, por fim, as organizações estariam respondendo ao fenômeno
do envelhecimento da população de forma ativa, passiva ou ignorando esta
realidade? Assim, o projeto foi dividido em quatro dimensões: a demográfica, a
atitudinal, a legal e a tecnológica. Do ponto de vista demográfico objetivou-se
verificar o perfil demográfico das organizações participantes. A dimensão atitudinal,
internamente, se refere ao etarismo percebido pelos funcionários com mais de 40 e
as atitudes etaristas em relação a esses atores sociais. Externamente refere-se às
iniciativas das organizações em relação a este grupo enquanto consumidores e/ou
potenciais consumidores. A dimensão Legal investigou a conformidade das práticas
e políticas organizacionais frente à legislação e políticas públicas voltadas para
estes atores sociais fazendo um paralelo com a legislação voltada a pessoas com
deficiências. No enfoque tecnológico buscou-se investigar o uso (ou sua ausência)
de tecnologias assistivas e Design universal como forma de minimizar as barreiras
ao público envelhescente, interno e externo. A pesquisa realizada é exploratória,
interdisciplinar, utilizando abordagens qualitativas e quantitativas. A pesquisa foi
conduzida em organizações com configurações variadas. De forma geral a pesquisa
revelou uma demografia organizacional com um padrão muito distinto do existente
na população de forma geral, o que levará, se a demanda por profissionais continuar
a mesma encontrada, em uma escassez de mão de obra, já que o profissional
demandado é principalmente jovem e do sexo masculino. Do ponto de vista do
etarismo, ele aparece nas entrelinhas, como a exclusão de envelhescentes no ato
da contratação. Embora muito se tenha avançado tecnologicamente, a preocupação
com sua utilização para o público é praticamente inexistente. Do ponto de vista das
políticas inclusivas pouca se avançou, com ações incipientes do ponto de vista do
poder público, e nas organizações avaliadas observou-se que algumas sequer
tinham uma preocupação com a questão da preparação para a aposentadoria dos
seus funcionários. No que tange às ações mercadológicas, as organizações
avaliadas eram Business to Business (B2B) o que dificultou a análise, fazendo com
que para essa dimensão fossem avaliadas algumas organizações do ramo
alimentício e de esportes sendo relatadas ações ainda incipientes, alimentadas pela
4

demanda crescente de produtos adaptados para o público envelhescente, que não
refletiam uma questão de inteligência de mercado.
Palavras Chaves: Envelhecimento populacional, Envelhescência, Etarismo,
Discriminação Etária, Direito do Idoso, Tecnologias Assistivas, Demografia
organizacional, Demografia de negócios, Marketing para Terceira idade.

Introdução
O envelhecimento populacional é uma realidade universal. Nos países
desenvolvidos, esse processo se deu de forma gradual, acompanhado de um
progresso sócio-econômico favorável e da consequente melhoria das condições de
vida da população. Já nos países em desenvolvimento esse processo vem
ocorrendo muito rapidamente, quase sempre em um ambiente sócio-econômico
desfavorável à expansão de um sistema de proteção social que usualmente já é
precário (KRELING, 2009) e pouco inclusivo (TORRES; SÁ, 2008).
A mudança da estrutura etária de uma população afeta a maioria dos
processos econômicos, sociais e políticos. Até 2020 o Brasil poderá usufruir do
bônus demográfico1 ou janela de oportunidade, entretanto, segundo Camarano
(2014), não há garantias de bônus de que ele seja socialmente aproveitado,
podendo tornar o envelhecimento um ônus demográfico.
O envelhecimento, do ponto de vista individual, é um processo
biopsicossocial. O ator social do envelhecimento não é necessariamente “velho”,
“idoso”, “maduro”, etc. É um “envelhescente” cujo processo de envelhescência está
condicionado a suas condições socioeconômicas, gênero, raça, organização, arranjo
familiar etc.
Esta conjuntura como sustentabilidade dos sistemas de previdência e saúde,
mudanças no perfil epidemiológico da população como no nível individual, como
novas configurações identitárias e ajustes de metas aspiracionais. Com o maior
número de pessoas idosas e/ou envelhescentes na força de trabalho e no público
consumidor, as organizações podem apresentar necessidades de adaptações
físicas, tecnológicas, atitudinais e normativas.
Contudo, há evidências de que as organizações brasileiras, na sua maioria,
encontram-se despreparadas para administrar essa nova configuração demográfica
(PEREIRA; HANASHIRO, 2014; FGV-EAESP; PWC, 2013; CEPELLOS, TONELLI,
et al., 2013).
No Brasil, o aumento da expectativa de vida tem sido acompanhado por uma
maior permanência do trabalhador na atividade econômica, explicada pela
necessidade de complementação de renda e altos custos de oportunidade
relacionados à saída precoce das pessoas que têm maior escolarização
(CAMARANO, 2014), bem como pela manutenção dos vínculos sociais por meio do
trabalho (FONTOURA, DOLL; OLIVEIRA, 2015). A população de trabalhadores com
mais 50 anos tem, inclusive, apresentado menores índices de desemprego que
outras faixas COURSEIL, FOGUEL, et al., Ago, 2013).
Paradoxalmente pesquisas mostram que trabalhadores com idades de 55
anos ou mais (MCGREGOR e GRAY, 2002) enfrentam uma série de estereótipos
1

O bônus demográfico, também chamado de dividendo demográfico ou janela de oportunidade, é um
fenômeno no qual a estrutura etária da população apresenta menores razões de dependência. Ou
seja, a população economicamente ativa (PIA) é significantemente superior a população dependente
(crianças e idosos)
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relacionados com a idade que os impedem a serem contratados (PEREIRA;
HANASHIRO, 2014), retidos (POSTHUMA; CAMPION, 2009) e de desenvolverem o
seu potencial completo (LOTH; SILVEIRA, 2014).
Neste contexto, têm também se apontado o potencial oferecido pelas TICs
(Tecnologias de Informação e Comunicação), bem como os conceitos do design
universal para a promoção de maior independência das pessoas em uma sociedade
em envelhecimento, representando para as organizações tanto uma necessidade
social como oportunidade econômica. Contudo carece-se de dados sobre a adoção
destas tecnologias.
Do ponto de vista legal, o Brasil desde o final do século XX vem se
organizando,
na tentativa de responder às exigências crescentes do
envelhecimento da população. Um exemplo é aprovação do Estatuto do Idoso que
no artigo 28 declara que o Poder Público criará e estimulará programas de estímulo
às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho. Como no argumento
anterior, desconhece-se em que medida as organizações têm se valido desta
prerrogativa para alavancar a contratação de pessoas mais velhas.
Muitas empresas utilizam dados demográficos para analisar tendências e
suportar a tomada de decisão para fins de marketing. No entanto, algumas dessas
empresas podem ter problemas em olhar para a demografia como um sistema
completo e usar da mesma abordagem para alimentar decisões de negócios sobre a
força de trabalho, mostrando uma incoerência e desalinhamento entre a orientação
de negócios para trabalhadores e consumidores (COX; BLAKE, 1991).
Questiona-se se, apesar da população brasileira estar envelhecendo
rapidamente, a demografia das organizações acompanha essa tendência ou não? A
idade média do quadro de empregados das organizações na atualidade é superior
que há uma década? O fenômeno do etarismo nas organizações, tal como apontado
na literatura (LOTH; SILVEIRA, 2014), estaria arrefecendo-se ou amplificando-se?
Estariam as novas tecnologias e os conceitos de design universal sendo adotados, a
fim de melhorar as condições de trabalho para os trabalhadores idosos e
proporcionar um envelhecimento ativo? Novas políticas, mais inclusivas, estariam
sendo desenvolvidas para atender as demandas específicas destes profissionais?
Os dados de inteligência de mercado estariam sendo utilizados para melhor
sustentar as decisões mercadológicas para um público consumidor mais
envelhecido? Enfim, se as organizações estariam respondendo ao fenômeno do
envelhecimento da população brasileira de forma ativa, passiva ou ignorando esta
realidade?
Estas indagações norteiam a seguinte questão de pesquisa: Como as
organizações se comportam frente ao envelhecimento populacional do Brasil?
Locatelli e Fontoura (2013) realizaram uma meta-análise das publicações
sobre o tema do envelheci mento populacional no campo da Administração a partir
dos anais do Encontro Nacional dos Programas de Pós-Graduação em
Administração (ENANPAD) no período de 1997 a 2011. Os autores verificaram que
a maioria das publicações sobre o tema concentra-se em algumas áreas, enquanto
outras tem pouca representatividade. Dos 26 artigos considerados, 11
correspondem a área de Gestão de Pessoas, 9 a área de Marketing, 2 para a área
de Administração e os 4 restantes nas áreas de Gestão de Agronegócios, Gestão de
Ciência Tecnologia e Inovação, Comportamento Organizacional e Teoria das
Organizações, cada uma com apenas uma publicação sobre envelhecimento. Como
observa-se, a área de Comportamento Organizacional carece de maiores estudos.
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Optou-se por conduzir esta pesquisa em organizações com configurações
variadas e de diferentes setores, entretanto as organizações avaliadas tinham
características Business to Business (B2B) o que dificultou um pouco a análise,
entretanto, para essa dimensão foram também avaliadas algumas organizações do
ramo alimentício e de esportes
Foram obervados o comportamento das organizações pesquisadas a partir de
quatro dimensões: Atitudinal, Demográfica, Tecnológica e Fisíca e Normativa.
Para tanto o trabalho se desdobrará nos seguintes objetivos:
-

-

-

Identificar os viéses etaristas presentes nas práticas e políticas de gestão
direcionadas à força de trabalho;
Identificar a discriminação percebida pela força de trabalho envelhescente;
Identificar ações organizacionais para redução de barreiras (físicas e atitudinais)
em relação a empregados mais velhos
Descrever o perfil demográfico das organizações estudadas;
Observar a utilização dos conceitos de desenho universal no ambiente de
trabalho;
Observar a utilização de TICs (Tecnologias de informação e Comuicação) para
eliminação de barreiras existentes e potenciais à força de trabalho mais
envelhecida;
Identificar a utilização de ferramentas de inteligência de mercado (demografia de
negócios) para subsídio às ações mercadológicas direcionadas ao público
envelhescente;
Identificar as ações mercadológicas associadas ao envelhecimento populacional
e ao público envelhescente;
Verificar a existência de possíveis contradições entre as ações direcionadas ao
público envelhescente externo (consumidores) e interno (força de trabalho);
Analisar os avanços das políticas sociais, legislação e regulamentos em relação
aos idosos.
Analisar as discrepâncias das políticas sociais, legislação e regulamentos em
relação aos idosos para as organizações.

Metodologia
O proposta deste projeto incorpora um projeto mais extenso que visa a
construção de um instrumento de diagnóstico organizacional a partir de dados da
realidade de empresas locais2. A fase inicial que esta proposta contemplou é
essencial para a continuidade do projeto, teve um cunho exploratório e buscou
avaliar o comportamento das organizações frente ao envelhecimento populacional e
ao público envelhescente (interno e externo) em quatro dimensões: demográfica,
atitudinal, legal e tecnológica. Pretende-se observar o comportamento das
organizações tanto do ponto de vista interno (práticas e políticas, adoção de
tecnologias e mudanças físicas, distribuição demográfica, etc.) como externo
(inteligência de mercado, observância à legislação e regulamentos, etc.). O projeto

2

Proposta ampla: Fase I, exploratória, pretende identificar os comportamentos das organizações frente ao
envelhecimento populacional e envelhescentes. Faze II, verificativa, buscará confirmar os achados da primeira
fase para desenvolvimento de um instrumento de diagnóstico baseado nos indicadores identificados na fase
anterior. Fase III validação do instrumento.
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passou pelo Comitê de Ética e Pesquisa na UPM, os Termos de Compromisso Livre
e Esclarecido estão nos Apêndices A e B.
Foram levantados dados de 5 empresas da região de Campinas, para ter
acesso a essas empresas o contato com a Amcham Brasil (Campinas –SP) foi
imprescindível. O Quadro 2 a seguir contém uma breve descrição das empresas e
dos dados obtidos das mesmas. Foram entrevistados coloboradores de ambos os
sexos com entre 40 e 59 anos e com mais de 60 anos, com cargos de chefia e sem
cargo de chefia. Para o trabalho de forma geral a população estudada foi dividida em
quatro faixas etárias, jovens os funcionários com 29 anos ou menos, maduros (que
talvez não venha as ser a nomeclatura mais adequada, na literatura avaliada
nenhuma denominação foi dada a ela) com idade entre 30 anos a 39 anos,
envelhescentes com entre 40 a 59 anos e idosos com 60 anos ou mais.
Quadro 2: Empresas analisadas, segundo o tipo de dados e entrevistas coletas.
Empresa
A
B
C
D
E

Entrevistas Qualitativas
Dados
Demográficos > 40 CIPA
anos e/ou TI RH MKT

Descrição
Multinacional da área de produtos
químicos para a construção civil
Multinacional da área de materiais
termoplásticos
Multinacional da área de sistemas
de segurança
Nacional na área de Consultoria
em Recursos Humanos
Multinacional na área de saúde
animal

Não

6

Sim

Sim Sim

Sim

5

Sim

Sim Não

Sim

8

Sim

Sim Sim

Sim

7

Sim

Sim Sim

Incompletos

Não

A investigação em cada dimensão se deu por via de diferentes métodos e
metodologias como descrito no Quadro 3.
Quadro 3: Propostas metodológicas por dimensão e tipo
Tipo

Interna

Interna /
Externa

Objeto
Práticas e
Políticas de
Gestão
Demografia
organizacional
Demografia de
negócios
Acessibilidade e
assistividade
Políticas sociais,
legislação e
regulamentos

Dimensões

Metodologia Utilizada

Atitudinal/Legal

Qualitativa

Demográfica/Atitudinal

Quantitativa

Demográfica/Atitudinal

Qualitativa

Tecnológica/Atitudinal/Legal Qualitativa
Legal e normativa

Qualitativa
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Do ponto de vista demográfico foi verificado o perfil demográfico das
organizações, foi solicitado às empresas informaçoes, quando disponíveis, sobre:
função, idade, tempo na empresa, sexo, grau de escolaridade, estado civil, cor/raça,
se tinha filhos menores de 14 anos, setor/área contratação, cargo/função,
contratação, setor/área atual, cargo/função atual, se tem ou não deficiência e se tem
qual al deficiência, o número de faltas no último ano, se já teve afastamento´,
quando foi o último afastamento, se já está aposentado. Para veficar o perfil foram
utilizadas além de ferramentas descritivas, ferramentes demográficas (se fosse
necessário algumas ferramentas foram adaptadas).
Na dimensão da Demografia de Negócios (Marketing) foram entrevistados
responsáveis pela área de Marketing, entretanto como todas as empresas eram
Business to Business (B2B), ficou impossível saber se as empresas compradoras de
seus produtos tinham sua inteligência de mercado voltada para o público
envelhescente. Optou-se por explorar essa dimensão em empresas de serviços da
área de alimentação e esportes (Roteiro semiestruturado no Apêndice C). A análise
das entrevistas foi utilizada a técnica qualitativa de análise de conteúdo.
A dimensão atitudinal refere-se, do ponto vista de relacionamento com público
interno, ao etarismo percebido pelas pessoas com mais de 40 que componham a
força de trabalho e do comportamento etarista em relação a este grupo. Esta
dimensão foi envestigada à partir de entrevistas semiestruturadas conduzidas com
trabalhadores e gestores com mais de 40 anos de ambos os sexos, com e sem
cargo de chefia. O corte de 40 anos é norteado pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) que propõem que a partir dessa idade trabalhadores poderão a apresentar
redução na capacidade funcional caso não se adotem medidas preventivas e
condições de trabalho adequadas. Embora este parâmetro seja relativo em face ao
tipo de trabalho, optou-se por adotá-lo em todas as organizações analisadas (o
roteiro de perguntas utilizado encontra-se no Apêndice C). Para as análises dos
dados foi utilizada a técnica qualitativa de análise de conteúdo.
A dimensão Legal, buscou investigar a conformidade das práticas e políticas
organizacionais e regulamentos frente a legislação e políticas públicas voltadas para
estes atores sociais, bem como possíveis avanços nesta direção. Esta dimensão
será investigada por meio da análise documental de material disponível
publicamente, além de perguntas semiestruturadas para representantes da área de
Recursos Humanos (RH) e para colaboradores com mais de 40 anos (Apêndice C).
As entrevistas servirma como apoio ao entendimento das regras e ações não
documetadas ao público envelhescente.
No enfoque tecnológico pretende-se investigar as condições de acessibilidade
e assistividade existentes nas organizações. Para isto foi feito um levantamento das
barreiras existentes nos ambientes organizacionais que possam causar
impedimentos para funcionários de idade mais elevada e que apresentam alguma
restrição para desenvolver as suas funções em igualdades de condições com os
demais funcionários da organização. Também foi avaliada a adoção e uso de
tecnologias assistivas e implementação de mudanças físicas no ambiente como
forma de minimizar os impedimentos e barreiras ao público envelhescente, interno e
externo. A coleta de dados nesta dimensão se dará por meio de entrevistas com
gestores e empregados (Apêndice C), bem como da observação in loco. Foram
entrevistados representantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA) e/ou da área de Tecnologia da informação (TI). Além de análise
observacional do ambiente da empresa, a entrevista colaborará para o entendimento
da dimensão analisada.
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Conclusão
A pesquisa revelou uma demografia organizacional com um padrão muito
distinto do existente na população de forma geral, o que levará, se a demanda por
profissionais continuar a mesma encontrada, em uma escassez de mão de obra, já
que o profissional demandado é principalmente jovem e do sexo masculino.
Do ponto de vista do etarismo, ele aparece em situações como a exclusão de
envelhescentes no ato da contratação; na maior cobrança de uma melhor aparência
física para os envelhescentes do sexo feminino, do que no masculino; na crença de
falta de condições cognitivas e de aprendizado para novas tecnologias, etc.
Embora muito se tenha avançado tecnologicamente, a preocupação com sua
utilização para o público é praticamente inexistente. Com relação às políticas
inclusivas pouco se avançou, as ações são incipientes do ponto de vista do poder
público, e nas organizações avaliadas observou-se que algumas sequer tinham uma
preocupação com a questão da preparação para a aposentadoria dos seus
funcionários.
No que tange às ações mercadológicas, as organizações avaliadas eram
Business to Business (B2B) o que dificultou a análise, fazendo com que para essa
dimensão fossem avaliadas algumas organizações do ramo alimentício e de
esportes sendo relatadas ações ainda incipientes, alimentadas pela demanda
crescente de produtos adaptados para o público envelhescente, que não refletiam
uma questão de inteligência de mercado voltada para esta público.

Considerações Finais
Além do desafio de um grupo grande de pesquisadores com formação e
interesses diferentes e manté-lo coeso, o maior desafio do trabalho foi ter o contato
com as empresas, convencê-las a participar do projeto, ter várias reuniões com
representantes, e aguardar todo o tramite interno para aprovação ou não da
participação. Muitos não foram obtidos, muitas propostas não vingaram, entretanto
alguns contatos continuam em tramitação, com boas possibilidades de participação
em uma outra fase do projeto.
Apesar disso o trabalho ocorreu a contento, a troca de saberes com todos os
participantes do grupo foi intensa, o acompanhamento das diferentes etapas a
participação de todos os componentes do grupo levaram ao sucesso da empreitada.
O sentimento do grupo é de preparação para seguir uma próxima etapa do projeto.
A cooração desta coesão foi a organização do I SEPEO, a troca de informações, o
engajamento, principalmente dos discentes no Simpósio foi revelador da importância
de um projeto interdisciplinar para a formação dos discentes.
A participação em congressos e outras publicações científicas, durante o
tempo de elaboração do projeto ficou inviabilida. E embora o relatório das
dimensões não explore na totalidade os dados obtidos, o mesmo revela o potencial
de material para inúmeras e frutíferas publicações futuras.
Apesar disso, muitos frutos foram colhidos como várias inserções na mídia
principalmente durante o período de divulgação do I SEPEO, uma apresentação
SindiVaregista de Campinas e na OAB de São Paulo, além de uma apresentação na
Semana de Ciência e Tecnologia do Curso de Administração no próprio Mackenzie
Campinas.
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A DIMENSÃO DEMOGRÁFICA ORGANIZACIONAL
Márcia M. P. Serra
Leonardo S. Guidotti

Introdução
As mudanças no padrão demográfico são uma das mais importantes
transformações estruturais na sociedade, elas provocam mudanças no tamanho das
diversas coortes etárias e modifica o peso proporcional dos diversos grupos de
idade no conjunto da população (WONG, 2005).
O envelhecimento populacional já é uma realidade brasileira, mas que afeta
todos os países. O processo que se deu de forma gradual nos países desenvolvidos,
está ocorrendo rapidamente no Brasil, em um ambiente sócio-econômico
desfavorável e com um sistema de proteção social precário (KRELING, 2009;
TORRES; SÁ, 2008). A mudança da estrutura etária de uma população afeta a
maioria dos processos econômicos, sociais e políticos, e provavelmente não venha
sendo percebida pelas empresas por conta do bônus demográfico. Até 2020 o Brasil
poderá usufruir do bônus demográfico (janela de oportunidade), entretanto,
Camarano (2014) defende que não há garantias de bônus se o fenômeno não for
socialmente aproveitado e neste caso, o envelhecimento populacional pode tornarse um ônus demográfico.
Embora o envelhecimento venha sendo discutido na Demografia é pouco
discutido do ponto de vista das organizações. É necessário que haja consciência e
consequente adaptação da força de trabalho, para que os envelhescentes e idosos
tenham aceitabilidade e possam contribuir com seu trabalho, uma vez que muitos
continuarão a trabalhar por mais tempo, havendo a necessidade de se quebrar
algumas barreiras para se manterem ativos no mercado de trabalho. Neste ponto a
demografia organizacional tem muito a contribuir, muito embora venha sendo muito
pouco explorada como forma de diagnóstico do comportamento das organizações
nos estudos brasileiros (OLIVEIRA e SERRA, 2014):
Assim é importante descrever o perfil demográfico atual das organizações
para que se possa entender que dado o desejo de um mesmo perfil futuro, corre-se
o risco de uma escassez de mão de obra. Esse entendimento traria a possibilidade
da preparação e adaptação para uma força de trabalho cada vez mais envelhecida.
O objetivo principal da dimensão “demografia organizacional” é descrever o
perfil demográfico das organizações estudadas. Sendo os objetivos secundários
descrever os perfis por faixa e etária e sexo, adaptar e utilizar indicadores
demográficos para as empresas. Além de investigar relações entre causas de
afastamentos e faixas etárias.
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Referencial teórico
Com o rápido envelhecimento populacional as empresas terão que se
adequar a essas mudanças para poderem continuar no mercado, segundo Khessina
(2005) haverá medidas de transformação estrutural no pensamento das companhias
em relação ao envelhecimento da população. Entretanto, as organizações não
parecem estar atentas a essas mudanças, não somente em relação ao mercado,
mas também em relação ao espaço físico e a necessidade de mudanças para que
todos estejam aptos a utilizarem todos os lugares da empresa, mantendo a maior
acessibilidade possível (LOTH, SILVEIRA, 2014).
Essa discriminação com a velhice vem de próprias crenças e estereótipos
associados a idade, pois é de pensamento comum da sociedade que pessoas mais
velhas requeiram maiores cuidados de saúde, levando a um maior número de
afastamentos nas empresas, levando a um menor rendimento no trabalho (COUTO
et. al, 2009).
Segundo Kreling (2004) observou que o grupo de pessoas com mais de 40
anos é que leva mais tempo para uma recolocação no mercado de trabalho. Pereira
e Hanashiro (2014) também observaram em sua pesquisa que trabalhadores com
mais de 55 anos sofrem com o estereótipo de ‘velhos’ que os impedem de ser
contratados (MCGREGOR e GRAY, 2002), deixando de desenvolver seu potencial
para o trabalho.
Surgem a partir da necessidade de um ordenamento social que demarca
com alguma precisão a transição entre as diferentes etapas a divisão em categorias
etárias. A dinâmica social influenciada pela medicina e expectativas de vida
elevaram a novos comportamentos proporcionaram novas configurações as
categorias etárias, prevalecendo o fracionamento em: infância, idade adulta e
velhice (SILVA, 2015). Entretanto, esse fracionamento impõe dificuldades nas
organizações sobre a divisão entre uma pessoa adulta e uma pessoa idosa, assim
para esse trabalho serão consideradas as seguintes categorias etárias: jovens os
funcionários com 29 anos ou menos, maduros (que talvez não venha as ser a
nomenclatura mais adequada, na literatura avaliada nenhuma denominação foi dada
a ela) com idade entre 30 anos a 39 anos, envelhescentes com entre 40 a 59 anos
(adaptação de PRATA, 2009) e idosos com 60 anos ou mais.

Um pouco sobre a demografia organizacional e de negócios
A forma como as organizações lidam com a diversidade etária reflete as
crenças individuais a respeito das diferenças humanas, mas também tem o poder de
modificá-las ao longo do tempo (PFEFFER, 1985, p.78). Assim, discute-se que a
demografia organizacional deve espelhar a diversidade da sociedade em que a
organização se insere como forma de enfrentamento ao etarismo e ferramenta de
gestão da diversidade.
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O mesmo autor defende que a distribuição de diferenças demográficas nas
organizações pode resultar em variações de comunicação, coesão e integração.
Padrões de distribuição e frequência baseados na idade, como por exemplo a
concentração de pessoas mais idosas no topo da hierarquia, segregadas em setores
específicos ou ainda diferenciados por sexo podem indicar a manifestação de
formas de etarismo. Subjacente a esses resultados estaria o grau em que os
membros se percebem similares ou diferentes de outros e, por decorrência, mais ou
menos aceitos no ambiente.
Assim, o gerenciamento da demografia organizacional constitui uma das
formas de fazer a gestão a diversidade etária nas organizações. A gestão da
diversidade nas organizações tem sido associada não apenas a uma forma
socialmente responsável de redução das desigualdades, mas também como uma
fonte de obtenção de vantagem competitiva. Cox e Blake (1991) propõem que a
diversidade da força de trabalho, quando adequadamente gerenciada pode
aumentar a aprendizagem a criatividade e a inovação; o reconhecimento do público
consumidor, a atração e retenção dos melhores talentos e maior flexibilidade de
resposta às mudanças ambientais. Para isto as organizações devem estar
preparadas para administrar diferentes gerações ao mesmo tempo (PFEFFER,
1985).
Levando em consideração a adaptação social e do mercado para com essa
nova fase de velhice, a demografia de negócios, citados por Oliveira e Serra (2014)
se refere a um conjunto de técnicas e métodos práticos cuja aplicabilidade é
mercadológica, mostram o potencial e mercado variando de acordo com as
mudanças de perfil etário da população (GUIMARÃES, 2006).
Tais considerações trazem à tona a utilização e adaptação de indicadores
básicos da estrutura etária da população para força de trabalho das organizações.

Indicadores da estrutura etária
Segundo Carvalho et al (1994) a pirâmide populacional é uma forma
ilustrativa de representar a estrutura da população por idade e sexo. Nela, o eixo
horizontal de representa o número absoluto (ou relativo) da população, enquanto o
eixo vertical representa os grupos etários. O lado direito do eixo horizontal é
destinado à representação da população feminina e o esquerdo a masculina.
Os homens continuam ocupando a maioria dos mais altos cargos dentro das
companhias, fazendo com que as mulheres sofra com essas barreiras de ascensão,
o chamado “teto de vidro” (MADALOZZO, 2011). Além disso as oportunidades
oferecidas a ambos são diferentes, assim como a remuneração (BRUSCHINI, 1998).
Desta forma, medidas resumo que relacionassem o sexo e as diferentes faixas
etários, seriam extremamente interessantes para avaliar a diferença entre os sexos,
assim como a prevalência de uma determinada faixa etária nos diferentes cargos e
setores de uma empresa.
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A razão de sexo, a razão de dependência e o índice de envelhecimento
estão entre mais simples medidas resumo para medir a composição sexo e idade de
uma população. (ROWLAND, 2003).
A razão de sexo reflete o número de homens para cada grupo de 100
mulheres, ou seja, é a razão entre o número de homens e o número de mulheres
multiplicado por 100. Se a razão é igual a 100, o número de homens e de mulheres
se equivalem; acima de 100, há predominância de homens e; abaixo de 100,
predominância de mulheres (RIPSA).
Já a razão de dependência relaciona o segmento etário da população
definido como economicamente dependente (os menores de 15 anos de idade e os
de 60 e mais anos1 de idade) com o segmento etário potencialmente produtivo
(entre 15 e 59 anos de idade). Ela reflete a participação relativa do contingente
populacional potencialmente inativo, que deveria ser sustentado pela parcela da
população potencialmente produtiva. Valores elevados indicariam que a população
em idade produtiva deva sustentar uma grande proporção de dependentes (RIPSA)
Para refletir os componentes extremos de uma população, representados
por idosos e jovens é calculado o índice de envelhecimento. O índice de
envelhecimento computa o número de pessoas com 60 ou mais anos de idade, para
cada 100 pessoas menores de 15 anos de idade. É o quociente entre o número de
indivíduos com 60 ou mais anos e o número de jovens (menos de 15 anos). Valores
elevados desse índice indicam uma maior população idosa do que jovem (RIPSA).

Metodologia
A presente pesquisa é quantitativa descritiva e exploratória, com utilização
de dados secundário fornecidos por 4 empresas, denominadas de A, B, C, D, da
Região de Campinas em 2016, com 169, 91, 400 e 490 funcionários no momento da
pesquisa, respectivamente. Para estudar o perfil demográfico das empresas foi
solicitado as empresas que enviassem os microdados da força de trabalho (em
Excel) sem identificação do indivíduo. As informações solicitadas foram idade, sexo,
grau de escolaridade, tempo de empresa, Estado civil, cor/raça, se tinha filhos
menores de 14 anos, setor/área na contratação, cargo/Função na contratação,
setor/área atual, cargo/função atual, se tinha ou não Deficiência e de que tipo era a
deficiência, número de faltas no último ano, se já teve afastamento e quando foi o
último afastamento e se já estava aposentado. Somente 4 instituições enviaram os
microdados, e uma com basicamente informações sobre sexo, idade e função. As
empresas não necessariamente enviaram todas as informações solicitadas.
Além de faixas etárias quinquenais, utilizadas para a construção das
pirâmides etárias, foram também utilizadas as seguintes divisões:


De 16 a 29 anos foi denominado Jovens;



Dos 30 aos 39 são os Maduros;



Dos 40 aos 59 os Envelhescentes e;
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Acima dos 60 anos, os Idosos.

Além das pirâmides, para analisar os dados serão aplicados basicamente
técnicas de estatística descritiva e os indicadores da estrutura etária da população
adaptados para os dados empresariais. Foram utilizados os softwares Excel e SPSS
para a tabulação dos dados. Os indicadores adaptados estão descritos no quadro 4
abaixo.
Quadro 4: Indicadores demográficos de estrutura etária adaptados para as
empresas.
Indicador
Razão de Dependência (RD)
Índice de Envelhecimento (IE)
Razão Jovem Maduro (RJM)
Razão Envelhescente Maduro
(REM)
Razão Idoso Maduro (RIM)

Calculo
População   20  População   60
RD 
População  20  a  59
População   60
IE 
População   20
População   29
RJM 
População  30  a  39
População  40  a  59
REM 
População  30  a  39
População   60
RIM 
População  30  a  39

Resultados e discussão
Na Figura 1 encontramos as pirâmides dos funcionários das empresas
analisadas. As bases estreitas, assim como os ápices revelam uma pequena força
de trabalho jovem e uma população envelhescente pouco representativa. A empresa
A apresenta uma força de trabalho majoritariamente masculina, esse formato é
também encontrado na empresa C com uma menor discrepância entre os sexos.
Nas empresas B e D essa discrepância varia nas faixas etárias, havendo faixas
predominantemente femininas. O padrão de força de trabalho essencialmente
masculina é oposto ao encontrado na pirâmide brasileira, além disso, como ainda se
está usufruindo o bônus demográfico, a população ainda é jovens embora se tenha
cada vez mais idosos disponíveis para a força de trabalho. Uma menor
representação desses dois grupos também não vai no mesmo sentido das pirâmides
brasileiras (CAMARANO, 2014).
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Figura 1: Pirâmides da população de funcionários das empresas A B, C e D, região
de Campinas, 2016.

Com relação a distribuição dos sexos, observa-se (Tabela 2) que de forma
geral a empresa D tem mais mulheres que homens no seu quadro de funcionários,
já a empresa A tem 4 vezes mais funcionários do sexo masculino que do feminino.
Observa-se que na empresa A só se tem um número maior de mulheres nos idosos
(> 60 anos) que na realidade é representado por uma única pessoa, e no grupo dos
já unidos (divorciados, separados, viúvos, etc.), em todos os outros grupos a maioria
esmagadora é do sexo masculino. Outras observações são pertinentes, como nas
empresas B e C, temos maioria de mulheres nos mais baixos graus de escolaridade,
podemos suscitar que tal fato estaria associado a funções mais subalternas como
serviços de limpeza, esses achados associados ao fato de uma maioria masculina
nos quadros de chefia em todas as empresas analisadas, colaboram para os
achados de Hanashiro et al. (2005), que coloca que embora as mulheres brasileiras
tenham um nível de escolaridade superior ao dos homens, à medida que o nível
hierárquico na organização é elevado, menos mulheres são encontradas.
Com relação ao estado civil é interessante observar uma maioria feminina
nas empresas menos masculinizadas no grupo de solteiros(as) e já unidos(os),
assim como um maior número de mulheres no grupo que não tem filhos menores de
14 anos. Isso poderia levar a hipótese de uma tendência a contratar mulheres fora
do período reprodutivo, ou com uma menor probabilidade de reprodução. Lima, Lima
e Tanure (2009) descrevem que empresas tem uma cultura com valores masculinos
muito fortes, e que criam barreiras de ascensão feminina. Esses valores masculinos
podem estar associados a um entendimento de que a mulher é a responsável pelo
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cuidado com os filhos, e os tendo ficaria menos “disponível” para a empresa. Esses
valores masculinos também poderiam explicar a discrepância da população
masculina nos cargos operacionais, pois nele a mulher tende a ser vista como o
sexo “frágil”.
Tabela 1: Razões de sexo da população de funcionários das empresas A B, C e D,
segundo grupos etários, grau de escolaridade, função deficiência, estado civil,
cor/raça e filhos com menos de 14 anos. Região de Campinas, 2016.
Variável

A

Empresa
B
C

D

Grupos etários
Jovem
267% 313% 137% 70%
Maduro
421% 231% 191% 98%
Envelhescente
933% 114% 153% 204%
Idoso
0%
0% 300%
Grau de escolaridade
Pelo menos Ens. Fund 244%
33% 76% 160%
Ensino Médio
1500% 1167% 126% 90%
Ensino Superior
111% 313% 97%
Função
Administrativo
205%
94% 203% 78%
Coordenação
300%
650%
Diretoria
300%
Gerência
300% 100%
209%
Operacional
1150% 543% 107% 700%
Outros
325% 125%
Tem Deficiência
Sim
NI
NI 171%
Não
450%
NI
NI
93%
Estado Civil
Em união
1000% 181%
NI 111%
Solteiro
271% 155%
NI
86%
Já unido
75%
27%
NI
67%
Cor/Raça
Branco
444%
NI
NI
96%
Não Branco
575%
NI
NI 106%
Tem filhos < 14 anos
Tem
NI
NI
156% 151%
Não tem
NI
NI
154% 82%
Total
463% 119% 155% 95%
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Além da razão de sexo foram adaptados ou criados outros indicadores
(Tabela 2), a adaptação do Razão de Dependência (RD) e do Índice de
Envelhecimento (IE) e a criação dos indicadores Razão Jovem Maduro (RJM),
Razão Envelhescente Maduro (REM) e Razão Idoso Maduro (RIM).
Esses
indicadores
são
interessantes
para
serem
analisados
comparativamente, temos na razão de dependência que a empresa C é a que tem
proporcionalmente o maior contingente de idosos e jovens, sendo encontrado,
proporcionalmente, principalmente na população feminina. O índice de
envelhecimento o maior encontrado foi na empresa D, sendo a que mais tem,
proporcionalmente no seu quadro de funcionários idosos. A razão jovem maduro,
indica que a empresa C é a que mais emprega jovens comparativamente a
população madura, chegando a ter em seu quadro mais jovens que maduros, isso
também acontece na empresa D. Já a empresa A é a que tem um número de
envelhescentes mais parecido com o número de profissionais maduros. A empresa
que mais emprega idosos proporcionalmente é a empresa D.
Tabela 2 : Razão de Dependência (RD),Índice de Envelhecimento (IE) , Razão
Jovem Maduro (RJM), Razão Envelhescente Maduro (REM) e Razão Idoso Maduro
(RIM) de funcionários das empresas A B, C e D, segundo grupos etários, grau de
escolaridade, função deficiência, estado civil, cor/raça e filhos com menos de 14
anos. Região de Campinas, 2016.
População/Empresa
Empresa A
Feminina
Masculina
Total
Empresa B
Feminina
Masculina
Total
Empresa C
Feminina
Masculina
Total
Empresa D
Feminina
Masculina
Total

Indicador
RJM
REM

RD

IE

RIM

0,034
0,000
0,006

-

0,643
0,407
0,452

0,429
0,949
0,849

0,071
0,000
0,014

0,037
0,016
0,022

0,000
0,000
0,000

0,615
0,833
0,767

0,538
0,267
0,349

-

0,106
0,066
0,081

0,071
0,000
0,034

1,727
1,238
1,406

0,818
0,655
0,711

0,016
0,000
0,008

0,024
0,026
0,025

0,200
1,000
0,500

1,478
1,057
1,270

0,300
0,625
0,461

0,007
0,030
0,022

Com relação a pessoas com deficiência verificou-se que as empresas
seguiam o padrão determinado por lei. E ao se analisar o número de funcionários,
viu-se que todas as empresas se encaixam no padrão, obedecendo a essa
acessibilidade a essas pessoas especiais, tendo uma média das idades de por volta
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dos 35 anos, e sendo o deficiente físico os mais contratados, seguido pelos
portadores de deficiência auditiva.
A análise das licenças médicas durante o último ano e os afastamentos,
observou-se que:



As pessoas que mais pedem licença são os jovens e maduros. A quantidade
de licenças realizadas pelas pessoas com mais idade chega a apenas 12%.
No caso das mulheres e homens, houve um equilíbrio entre o número de
afastamento ao trabalho, os quais inclui licença médica pelo INSS, acidente
de trabalho e licença não remunerada.

Esses achados vão de encontro à justificativas de não contratar mulheres por
conta de eventuais gravidezes, que aliados a queda da fecundidade na população
brasileira são cada vez menores, ao que parece o principal motivo de afastamento
das mulheres é a gravidez, que é compensada pelo pouco afastamento por outros
motivos. Não contratar um idoso por conta de motivos de saúde também não parece
se justificar, pois eles acabam faltando menos que os jovens e maduros.
Algo que chamou atenção foi a pequena quantidade de pessoas que são
aposentadas e que estão ainda trabalhando nas empresas, que chegam a no
máximo 5% nas empresas, sendo que a maioria são homens.

Conclusão
De forma geral observa-se, nas empresas analisadas a baixa participação do
contingente idoso na sua força de trabalho. Os poucos que estão inseridos
costumam ocupar cargos altos, muito provavelmente pela grande experiência
adquirida ao longo da vida de trabalho. Mas isso não acontece com a população
feminina idosa que tem uma participação mais incipiente ainda, sem contar que a
mulher mais jovem tem também dificuldade de galgar postos de trabalhos de
comando.
Em relação aos gastos sugeridos pelas organizações o que foi visto foi
totalmente o oposto de acordo com a análise da quantidade de afastamentos e
licenças ao longo do ano, as pessoas mais velhas se afastam menos do trabalho do
que os jovens e maduros, portanto em termos médicos, eles continuam a trabalhar
normalmente e sem maiores gastos.
Esse teto de vidro aparece nos dados, temos poucas mulheres em altos cargos,
e quando tem cargo são normalmente gerentes, coordenadoras, poucas alcançam
cargos de direção. Justificativas como a gravidez e pouca escolaridade não se
fundamentam, as mulheres pedem menos afastamentos por outros motivos que não
sejam a gravidez que os homens e ainda são mais escolarizadas.
Assim ao que parece alguns paradigmas devem ser quebrados nas empresas,
com o envelhecimento da população, existirá cada vez mais uma maior oferta de
pessoas envelhescentes e idosas, e uma menor oferta de “maduros”, assim, o
padrão atual de contratação não poderia se manter. Além disso o contingente de
mulheres idosas e envelhescentes é muito maior, e será ainda maior, que o de
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homens, fazendo com que as empresas tenham que no futuro se adaptar e contratar
mais idosos e envelhescentes do que contratam hoje, principalmente do sexo
feminino.
Além do projeto descrito acima mais dois outros projetos estavam atrelados ao
projeto. O primeiro, um projeto de uma aluna de Iniciação Científica, que utilizou
como base de dados secundários a PNAD de 2013 e um Trabalho de Conclusão de
Curso que utilizou dados do

Projeto 1: Iniciação Científica
O ENVELHECENTE E O IDOSO NAS ORGANIZAÇÕES PAULISTAS: UMA APLICAÇÃO
DA DEMOGRAFIA ORGANIZACIONAL

Aluna: Alessandra Ribeiro de Camargo Bianchini
Bolsa: PIBIC/CNPq

A população brasileira está envelhecendo rapidamente. Em 2000 a população de
idosos no Brasil era de aproximadamente 8%, passando para 14% em 2020 e
chegando aos 19% em 2030. Para o estado de São Paulo a mesma população
passará de 8% em 2000 para 21% em 2030, triplicando o valor no período de
3.241.554 para 10.178.434. Esse processo apresenta desafios e oportunidades para
as organizações, que estão se tornando cada vez mais diversas. O estudo procurou,
através de uma pesquisa quantitativa de caráter descritivo, com a utilização de
dados secundários, entender como os idosos vêm sendo absorvidos nas
organizações, e se vem sendo absorvidos na mesma proporção do seu crescimento,
de que forma e em quais cargos e setores estão se colocando. Os dados analisados
correspondiam a uma sub amostra da PNAD de 2013 do estado de São Paulo de
envelhescentes (40 a 59 anos) e idosos (60 anos ou mais) com 8632 indivíduos.
Através dos dados coletados notou-se que as mulheres idosas apesar de sua
qualificação estão ocupando menos cargos de chefia no mercado de trabalho do que
os homens, apesar de serem mais escolarizadas, e, portanto, possivelmente mais
preparadas para assumir uma posição de chefia, a realidade é que quanto mais
idosa for a mulher, menor será a sua chance de ocupar um cargo de chefia nas
organizações. Já os homens idosos vêm sendo absorvidos nas organizações, mas
não na mesma proporção do seu crescimento, exercendo cargos de chefia e em
vários setores. Os resultados podem contribuir para que as organizações entendam
esse fenômeno social e possam elaborar estratégias, normas e valores
organizacionais que incentivem o aumento da vantagem competitiva apresentada
por essa diversidade.
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Projeto 2: Trabalho de Conclusão de Curso
A EMPREGABILIDADE NO COMÉRCIO E NOS SERVIÇOS NO MOMENTO DE CRISE
ECONÔMICA: UM ESTUDO SOBRE ENVELHESCENTES NA CIDADE DE CAMPINAS.

Alunos: Heloisa Mocci
Jacqueline Cristina dos Santos Barbosa
Lucas Francisco Perez
Maria Priscila de Aguiar Ferreira Mendes
Devido ao envelhecimento populacional brasileiro, uma nova fase da vida está
sendo discutida pelos estudiosos: a envelhescência, bem como os impactos
socioeconômicos decorrentes desse cenário demográfico. Particularmente, neste
trabalho, buscou-se traçar uma comparação entre o jovem e envelhescente, quanto
à preferência, ou não, pelo mercado de trabalho, no período de crise econômica, na
cidade de Campinas, estado de São Paulo, no setor de comércio e serviços e na
indústria. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa, o qual
utilizou-se de base de dados secundária populacional (dados estruturados)
fornecidos pelo Ministério do Trabalho. O período analisado foi uma série histórica
desde 2009 a 2015, pois envolve os anos antecedentes à crise econômica, os
durante a mesma. OS dados foram filtrados no programa IBM SPSS e,
posteriormente, analisados no Microsoft Excel. Por meio da análise dos dados, foi
possível encontrar as tendências de comportamento do mercado de trabalho, em
relação às preferências, para as diferentes variáveis estudadas, tais como: sexo,
ocupação, faixa salarial, cor e grau de instrução, bem como foi possível identificar
que o envelhescente é preterido, em relação às demais faixas etárias, em especial,
aos jovens, entre as organizações.
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A DIMENSÃO DEMOGRÁFICA DE NEGÓCIOS (MARKETING)
Márcia M. P. Serra
Para esta dimensão a proposta de analisar os dados das empresas que
participaram do projeto não vingou, uma vez que as empresas eram do tipo B2B,
não tendo contato com o consumidor final. Apesar disso, algumas entrevistas foram
realizadas com responsáveis pela área de Marketing das empresas, entretanto, o
objetivo do questionário não foi atingido, assim optou-se por dar continuidade de
dois projetos de Iniciação Científica voltados para a área de Serviços, um na área de
Serviços Esportivos e a outra na área de serviços alimentícios. Por esse motivo
optou-se por dividir esta dimensão em duas partes.

ENVELHECIMENTO POPULACIONAL E SUAS IMPLICAÇÕES À GESTÃO
DE MARKETING: Uma investigação no setor de serviços esportivos
Aluna: Emília Orsi
Bolsa: MackPesquisa

Resumo
Este trabalho tem como objetivo analisar como as empresas de serviços esportivos
estão respondendo ao fenômeno do envelhecimento sob a ótica da gestão
mercadológica de suas empresas. A abordagem da pesquisa é qualitativa descritiva
e os dados foram obtidos por meio de seis entrevistas gravadas e depois transcritas
com proprietários ou funcionários de academias localizadas nas cidades de
Catanduva- SP, Vinhedo- SP e Campinas- SP. As entrevistas foram feitas com
pessoas de diferentes idades e ambos os sexos (3 mulheres e 3 homens). A análise
das narrativas demonstrou que os entrevistados reconhecem o potencial dos
consumidores mais velhos para os serviços esportivos, entretanto nenhum deles os
têm como público-alvo e, de modo geral, não possuem práticas que atendam
exclusivamente essa demanda, apenas adaptando alguns serviços para atendê-los
minimamente, denotando uma desvantagem competitiva considerando que o público
idoso e envelhescente já despertou o interesse em demais prestadores desses
serviços.

Introdução
Nogueira et al. (2008) refletem que a população brasileira tem sofrido uma
alteração na sua distribuição de idade, o aumento da longevidade já é uma realidade
e indica a necessidade de se compreender, no âmbito social, o impacto do
envelhecimento populacional nas esferas organizacionais e de consumo
(LOCATELLI e FONTOURA, 2013).
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Este presente trabalho alinha-se dentre essas iniciativas uma vez que se
propõe a investigar como as empresas do setor de serviços esportivos têm
respondido ao fenômeno do envelhecimento da população brasileira.
A terceira idade é uma expressão que denomina pessoas acima de 60 anos,
pois nessa idade a população, de modo geral, se aposenta marcando o início de
uma nova etapa da vida (KELLY; RIBAS; COSTA, 2010). Múltiplos estudos já foram
realizados para compreender os idosos, suas preferencias, motivações. Entretanto,
comparativamente, pouco se investiga no que tange aos adultos maduros e que
ainda não atingiram a melhor idade” (40 a 59 anos).
As projeções do IBGE (2013) mostram que em 2050 a população com
idades entre 40 e 59 anos será a maior em relação a todos os outros segmentos
etários. A esta fase etária o presente trabalho denomina envelhescente”. Termo que
vem sendo empregado em artigos acadêmicos e faz uma analogia a adolescência,
refletindo uma etapa de preparação para a velhice, assim como a adolescência é
uma preparação para a idade adulta (LOTH e SILVEIRA, 2012).
Pessoas com mais de cinquenta anos estão cada vez mais ocupados e
representativamente mais relevantes e são marcados por características próprias,
tais como a perda da jovialidade, o que pode influir no comportamento de consumo,
valendo apena uma investigação mais específica (LOTH; SILVEIRA, 2012).
Os debates sobre envelhecimento populacional encontram-se entre as áreas
de interesse dos estudos em Administração e Marketing, mas ainda que pouco
discutido no Brasil, quando comparados à quantidade de grupos de pesquisa e de
trabalhos publicados pelas áreas da saúde e ciências humanas não aplicadas
(LOCATELLI e FONTOURA, 2013).
Por meio de meta-análise qualitativa, realizada nos anais do Encontro
Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração – ENANPAD – (de
1997 a 2015), em todas as seções temáticas, utilizando-se as seguintes palavraschave: envelhecimento, envelhescente, idoso (a), velho (a), terceira idade, nota-se
que o fenômeno, tem atraído, em especial, estudioso na área de Marketing e Gestão
de Pessoas, havendo uma concentração maior de estudos publicados nestas duas
áreas.
Na área de Marketing há uma concentração de estudos sobre
envelhecimento populacional sob a temática de comportamento do consumidor.
Segundo Slongo et al. (2009) esta área surge nos anos 1980, buscando aprofundar
o entendimento a respeito desse público com a finalidade de propor ações de
marketing diretivas.
Segundo Locatelli e Fontoura (2013), interesse dos trabalhos sobre
envelhecimento publicados na área de marketing partem do entendimento de que os
idosos representam um grupo com alto potencial de consumo, que dispõem de
renda e tempo, e que seguem em crescimento, e sendo heterogêneos são passíveis
de serem segmentados, segundo variáveis como gênero (SLONGO et al., 2009
apud Locatelli; Fontoura, 2013); classe social (BACHA; PEREZ; VIANNA, 2006;
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FARIAS; SANTOS, 1998; LADEIRA; GUEDES; BRUNI, 2003; UGALDE; SLONGO,
2006 apud Locatelli; Fontoura, 2013); localização geográfica (AMARO; MEIRA,
2006; ANJOS NETO; SOUZA NETO; GONÇALVES, 2002; LADEIRA; GUEDES;
BRUNI, 2003; LOUREIRO et al., 2003 apud Locatelli; Fontoura, 2013 apud Locatelli;
Fontoura, 2013).
Partindo-se do pressuposto de que Marketing é a atividade, o conjunto de
conhecimentos e processos de criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que
tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e sociedade como um todo
(AMERICAN MARKETING ASSOCIATION, 2013). Torna-se pertinente refletir sobre
como as ações e práticas de Marketing que estão ao mesmo tempo afetando e
sendo afetadas pelo envelhecimento da população e, em especifico, no que se
refere ao setor de serviços esportivos
O esporte é uma das grandes paixões brasileiras, segundo pesquisa do
IBOPE, a maior paixão dos brasileiros com mais de 18 anos é o futebol (77%),
seguidas da cerveja (35%), carnaval (30%) e churrasco (20%) (IBOPE, 2013).
O setor esportivo vem crescendo em um ritmo intenso e coloca o Brasil
como oitava potência esportiva do mundo, segundo a consultoria britânica de
inteligência em esportes. Nos últimos anos o setor do esporte cresceu mais que a
economia do Brasil, sendo que entre 2000 e 2012 a taxa média de crescimento do
PIB foi de 3,2% e a média de crescimento do esporte foi de 6,2%, e estima-se que a
cada R$ 1,00 investido em infraestrutura esportiva, R$ 6,50 é investido em varejo e
marketing (SPITZ, 2012). Isso faz com que haja necessidade por uma gestão
especializada e qualificada por parte das pessoas que se interessam por esportes,
sejam dirigentes de clubes, torcedores, empresas patrocinadoras, entre outros
(TESTA, 2009).
O problema de pesquisa fica assim definido: como as empresas de serviços
esportivos estariam respondendo ao fenômeno do envelhecimento sob a ótica da
gestão mercadológica?
Este presente projeto, objetiva saber se apesar da população brasileira estar
envelhecendo rapidamente, a gestão mercadológica de empresas de serviços do
setor esportivo estaria ou não acompanhando essa tendência. De forma secundária
deseja-se identificar a utilização de ferramentas de inteligência de mercado tais
como o mapeamento dos fatores de influência do comportamento do envelhecente
no consumo de serviços esportivos estariam sendo utilizados para melhor sustentar
as decisões mercadológicas para um público consumidor mais envelhecido.
Identificar as ações mercadológicas associadas ao envelhecimento populacional e
ao público envelhecente. E verificar a existência de possíveis contradições entre as
ações direcionadas ao público envelhecente externo (consumidores) e interno (força
de trabalho).
O presente estudo se justifica na medida em que pode contribuir,
proporcionando maior conhecimento de como as empresas adaptam seus esforços
para melhor atender esse segmento: como ele é percebido, quais suas
características e especificidades principais, implicações e consequências aos
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esforços mercadológicos, propiciando subsídios para as organizações atuarem de
forma mais consciente e planejada diante do processo de envelhecimento
populacional. Une em uma mesma investigação o foco em dois aspectos
importantes: 1) a gestão mercadológica num setor econômico significativo, o
esportivo; e 2) sob o olhar de um público relevante e relativamente pouco estudado
até o dado momento.

Referencial Teórico
Envelhescente
Os envelhescentes sofrem mudanças fisiológicas e comportamentais, que
fazem com que esse grupo tenha necessidades específicas (RODRIGUES, 2000)
(não encontrei na bibliografia). Além disso esse grupo possui características novas e
diferentes que representam um grande potencial de negócio. Já que o
envelhecimento está transformando drasticamente a sociedade, a forma de conduzir
o mercado também muda, abrindo infinitas possibilidades no mundo empresarial e
tecnológico (IRVING, 2014).
Algumas mudanças já ocorreram, antigamente, as propagandas eram
exclusivamente destinadas aos jovens e as poucas vezes que se viam idosos em
anúncios, eles eram representados como bobos e de forma preconceituosa.
Atualmente sabe-se que o público idoso responde as propagandas apesar de
comprarem pela qualidade e não serem inclinados a comprar por impulso,
direcionando a eles o produto certo são potenciais consumidores, pois dispõem de
tempo, dinheiro e vontade de comprar (IRVING, 2014).
Os idosos de algumas gerações passadas eram mais conservadores,
enquanto que os de hoje são mais educados e influentes do que seus pais foram.
Atualmente não querem apenas envelhecer, querem ser servidos e levar suas vidas
ativas, viajar, estudar, se realocar no mercado de trabalho, apaixonar-se novamente
e explorar a vida com olhos mais experientes (IRVING, 2014).
Os adultos com mais de 40 anos passaram a se preocupar mais com a
saúde, atividades sociais e com o conforto com que vivem, possuem maior renda
disponível e gastam esse dinheiro não só com si próprios, mas também com netos,
pais, filhos, etc. (IRVING, 2014).
A prova desta procura por melhor qualidade de vida e pró-atividade dos
idosos é o fato de representarem 30% dos matriculados em academias em todo o
Brasil, dado que, há dez anos, eram apenas 5%. Ou seja, quase um terço dos
alunos das academias possuem mais de 60 anos representando um nicho de
mercado em crescimento com perspectiva de muito retorno para o setor fitness.
Além deles, os envelhescentes são também vistos com maior frequência nas
academias. Uma pesquisa da American College of Sports Medicine revelou que a
atividade física com sobrecarga, como a musculação, pode minimizar ou estacionar
os efeitos da osteoporose, fazendo dessa modalidade a mais procurada por pessoas
a cima dos 50 anos (ACAD- Brasil, 2012).
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Essas alterações e características próprias deflagram às empresas uma
necessidade de mudança e inovação nas ofertas de produtos e serviços para
atender e cativar essa parte dominante da população que apresenta singularidades
referentes aos fatores de influenciam na decisão de compra, já que atualmente,
correspondem a aproximadamente 20% do poder de compra do País (PEREZ e
SEGALLA, 2015).

Marketing Esportivo
Vance, Nassif e Masteralexis (2015) alegam que o marketing esportivo pode
ser visto como um conjunto de atividades que têm o objetivo de identificar e
satisfazer necessidades de consumidores dentro da área de esportes. Relatam
também, que a área esportiva está relacionada, não apenas, a artigos esportivos
(como roupas e equipamentos), mas a eventos, competições e a entidades (como
por exemplo, atletas, times, federações etc.).
Os mesmos autores ao mencionarem o estudo de Mullin; Hardy; Sutton
(2000 apud Vance; Nassif; Masteralexis, 2015) explicam que marcas não esportivas
também podem estar associadas a esse tipo de marketing, pois utilizam o esporte
para propagar sua marca, comumente tentando relacionar valores do esporte (como
trabalho em equipe, superação, etc.) aos valores da própria marca. Por exemplo, os
patrocinadores que têm suas marcas estampadas nos uniformes dos jogadores de
futebol.
Para Mattar e Mattar (2013, p. 114) o Marketing Esportivo, nada mais é que,
uma adaptação dos conceitos de marketing à realidade particular resultante do
cenário e ambiente vividos no contexto esportivo e das instituições nele atuantes”.
Morgan e Summers (2008, p. 07) definem o Marketing Esportivo, sob uma
ótica gerencial, como uma aplicação dos quatro elementos do Mix de Marketing
(4P’s): Preço, Produto, Promoção e Ponto-de-venda, de forma específica em um
contexto esportivo, todo concebido para atender às necessidades dos clientes do
esporte, sejam eles consumidores individuais, praticantes de esportes ou jogadores
e investidores corporativos”.
O Mix de Marketing ou Composto de Marketing pode ser definido também
como ações que tem por objetivo executar as estratégias estabelecidas pelo gestor
de marketing (MATTAR; MATTAR, 2013 P. 122). Os autores ampliam a dimensão de
cada um dos P´s, e expõem que esses elementos são muito mais abrangentes se
tratando do mundo esportivo. No Quadro 6 são expostos exemplos do Mix de
Marketing.
Mattar e Mattar (2013) exemplifica o “produto” do Mix de Marketing como
sendo as variedades de modalidades esportivas, qualidade técnica de equipes e
atletas, organizações que promovem competições, bens e serviços. Já o preço”
deve ser a compatibilidade entre o valor percebido pelo consumidor esportivo e os
benefícios que recebe dos produtos e serviços sem deixar de considerar os custos e
a estratégia de marketing adotada pela empresa.
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A promoção” envolve o merchandising (apresentação destacada dos
produtos), venda pessoal (face a face), comunicação boca a boca (o consumidor é o
interlocutor), patrocínio e promoção de vendas (estimulo adicional e temporário para
induzir o consumo). E por último a distribuição” que corresponde à oferta da
competição de forma presencial e a oferta de todos os bens e serviços que são
disponibilizados em lojas, academias, etc. (MATTAR; MATTAR, 2013)
Na visão de Morgan e Summers (2008), o produto” do Mix de Marketing
esportivo pode ser considerado um produto ou um serviço, dependendo do que é
oferecido (jogos, eventos, competições, regras merchandising, uniformes, atleta,
clube e marca). Podem ser consumidos publicamente, tem capacidade de influenciar
em todos os elementos da vida da pessoa e a satisfação é afetada pela filiação
social. O preço” pode ser Ticketing (emissão de ingressos), remuneração do tempo
gasto para a prática de atividades físicas, receita de mídia, receita de
merchandising, etc.
A promoção” envolve mecanismos para tornar conhecido o produto, isso
pode ser feito através de publicidade, promoções de vendas, merchandising,
relações públicas, investimento corporativo, além de patrocínio. A distribuição” do
esporte pode ser feita no momento em que ela é produzida (simultaneamente) em
estágios, academias, pela cobertura das mídias, entretanto pode ser vendida em
lojas e franquias também. (MORGAN; SUMMERS, 2008).

Quadro 5: Exemplos dos elementos do Mix de Marketing.
Elemento
De acordo com Morgan e
do Mix de
Summers (2008)
Marketing:
Produto
Jogos, eventos, competições,
regras merchandising, uniformes,
atleta, clube e marca.

Preço

Promoção

Ticketing (emissão de ingressos),
tempo gasto, receita de mídia,
receita de merchandising.

Patrocínio, publicidade,
promoções de vendas,
merchandising, relações públicas
e investimento corporativo.
Distribuição Cobertura de mídia, estádios,
ou ponto
ticketing, viagem e outros canais
de venda
de distribuição para o público
(lojas próprias, franquia, etc.)

De acordo Mattar e Mattar
(2013)
Variedade de modalidades
esportivas, qualidade técnica de
equipes e atletas, organizações
que promovem competições,
bens e serviços.
Compatibilidade entre o valor
percebido pelo consumidor
esportivo e os benefícios que
recebe dos produtos e serviços.
Merchandising, venda pessoal,
comunicação boca a boca,
patrocínio e promoção de vendas
Oferta de competições, bens e
serviços

Fonte: Compilado pelo autor, Morgan e Summers (2008) e Mattar e Mattar (2013).
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No esporte, o marketing é muito importante para atrair novos consumidores
e fidelizar os já existentes, entretanto no mundo esportivo a fidelização acontece de
forma irracional” em algumas áreas. O consumidor torcedor, mesmo com
experiências negativas mantem-se fiel ao time ou modalidade esportiva,
diferentemente de outras áreas em que ao se frustrar com uma loja de calçados, por
exemplo, a tendência é a não fidelização desse cliente. Esse comportamento
irracional” dos torcedores acontece por duas razoes: a) o envolvimento (quanto o
consumidor se esforça para participar ou acompanhar as atividades de determinado
esporte) e o comprometimento (frequência, duração e intensidade da ocorrência do
envolvimento em um esporte ou a disposição de gastar dinheiro) que são frutos da
emoção proporcionada pelo esporte; b) o social devido a identificação com o grupo
que compartilha o gosto pelo mesmo esporte e a procura de reconhecimento dentro
dele (MATTAR; MATTAR, 2013).
Os autores colocam ainda que devido a tamanha fidelização dos
consumidores, advindos da paixão” pelo esporte, os gestores negligenciam a
concorrência de entretenimentos substitutos e não investem na qualidade dos
produtos e serviços oferecidos. Isso decorre também pela notória preferência, por
parte do torcedor, pelo resultado final e não pela qualidade intrínseca do produto ou
serviço. Entretanto a tendência à mudança de hábitos e atitudes dos consumidores
obrigará as instituições esportivas a mudarem a forma de produzir o esporte.
Segundo a ACAD Brasil (Associação Brasileira de Academias), o brasileiro
tem apresentado uma mudança de comportamento que interfere no consumo
desses serviços esportivos, se antes atividades físicas eram praticadas apenas por
grandes apreciadores da boa forma física, agora a procura por qualidade de vida,
saúde e bem-estar levam a uma maior diversificação do público consumidor para
esse setor.
Na área de serviços esportivos, Almeida (2013) já detecta uma mudança de
comportamento há algum tempo, dando os primeiros passos, para cada vez melhor
atender o seu público alvo. Com a busca de serviços exclusivos e personalizados
dos consumidores, academias e empresas que oferecem esses serviços estão, cada
vez mais, se segmentando para atender grupos específicos como o feminino,
infantil, idoso etc.
Almeris Armiliato, consultor na área de Gestão de Empresas e Diretor da
Inner Gestão de Pessoas, afirma que é muito importante ter contato com seu público
e conhece-lo bem, pois ao oferecer algo especializado, deve-se conhecer
exatamente os valores, crenças, percepções e as necessidades exigidas por esse
público (ALMEIDA, 2013).
Em seu livro, Mattar e Mattar (2013) pontuam que o sucesso das ações de
marketing de instituições esportivas deve ser fundamentado em dados e
informações do ambiente em que está inserido, do mercado, dos concorrentes
diretos e indiretos (outros tipos de lazer e entretenimento) e internos (das diversas
áreas da empresa).
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No entanto, ao se voltarem à realidade brasileira, os mesmos autores
expõem que as instituições esportivas não se atentam para o a utilização de um
Sistema de Informação de Marketing. Isso ocorre por dois motivos: a) ainda não têm
consciência da importância das informações para as tomadas de decisão, e/ou; b)
por acreditarem que para investir em informação há, necessariamente, que dispor
muitos recursos financeiros que resulte em alto custo. Isso faz com que tomem suas
medidas baseado na intuição ou na cópia de estratégias bem-sucedidas usadas por
concorrentes.
Mesmo sem utilizar o sistema de informação de marketing, entretanto, ao
formular ofertas para atender as necessidades do mercado, o posicionamento
adotado pela empresa deve ser compatível com o que ela realmente pode entregar,
por exemplo, não adianta prometer boa qualidade na prestação de serviços
esportivos se o cliente não perceber essa qualidade ao usufrui-lo. (MATTAR;
MATTAR, 2013).

Sistema de Informação de Marketing
Com o crescente número de produtos e marcas disponíveis, a abertura de
novos mercados, novos canais de distribuição, encurtamento do ciclo de vida dos
produtos e a rapidez das mudanças tecnológicas houve um acirramento da
concorrência, tornando necessárias cada vez mais informações para dar suporte
para as atividades de marketing implementadas por profissionais da área. O sistema
de informação de marketing é a principal maneira de organizar e gerenciar as
informações coletadas no ambiente interno e externo, a fim de melhorar o produto
ou serviço e, assim, satisfazer as necessidades dos consumidores. (CHIUSOLI,
2005)
Segundo Kotler e Keller (2013), a inteligência de marketing envolve o
esforço de obter informações diariamente sobre ocorrências no ambiente de
marketing. Informações que podem ser adquiridas por meio de livros, jornais,
conversas com clientes e fornecedores, através das mídias sociais na internet e
participando de reuniões com outras empresas.
Por sua vez, Malhotra (2006) complementa alegando que o sistema de
informação de marketing é composto por uma pesquisa de marketing”, porém, de
forma contínua, ou seja, se trata da coleta, análise e distribuição de informações
continuamente, indo além das pesquisas sob encomenda. Entretanto, apesar do
grande número de informações colhidas por esse sistema de informação, elas se
mostram ainda assim limitadas, pois a maneira rígida em que estão estruturadas, ou
seja, com dados brutos e descontextualizados, torna difícil a manipulação. Portanto
proporciona várias informações, mas com exibição restrita e difícil análise.
Por isso, atualmente os computadores são essenciais para coletar e
manipular informações. O Sistema de Apoio a Decisões de Marketing (SADM) é
também um dos componentes do sistema de informações que é computadorizado,
muito popular e utilizado por empresas. Esse sistema corresponde a uma série de
dados organizados e ferramentas de apoio, com as quais a organização reúne e
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interpreta informações relevantes para, a partir delas, tomar decisões. (CHURCHILL;
PETER, 2014).
O SADM possibilita acesso fácil e rápido às informações, porém ele só será
eficiente se os dados forem continuamente atualizados. Além disso, o foco não está
na coleta de dados em si, mas na interpretação que pode ser atribuída a eles. Se a
equipe por trás do sistema não for capaz de analisá-los de forma coerente, o
sistema trará mais danos do que benefícios, afirma Churchill e Peter (2014).
Quanto a forma de qualificar o valor da informação, é necessária a avaliação
de quatro fatores: 1) portfólio de produtos e serviços, 2) qualidade da tomada de
decisões, 3) custo de obtê-la e 4) tempo de resposta. Ou seja, os benefícios
advindos da análise do portfólio (produtos e serviços) e da melhoria na qualidade da
tomada de decisões deve ser maior que os custos e o tempo de resposta que a
empresa incorre para operar eficientemente o sistema (MORESI, 2001).
Quanto a quantificação do impacto da informação, é necessário levar em
consideração:







Exatidão (grau de possibilidade de erro),
Alcance (integralidade da informação),
Conveniência (relevância da informação),
Clareza (grau de ambiguidade),
Acessibilidade (grau de facilidade do acesso à informação), e
Oportunidade (em tempo favorável a tomada de decisão).

Para se implantar um sistema de informação é necessário examinar o
comportamento da organização, os processos de trabalho e as plataformas
tecnológicas disponíveis e fazer uma estimativa prévia sobre a estratégia
organizacional e econômica que vise redução de custos. Assim, o sistema será
capaz de obter vantagens competitivas, aumento do lucro e melhor posicionamento
no ambiente externo por meio da otimização das tomadas de decisão
(MORESI,2001).
Uma das contribuições que a inteligência de marketing pode trazer é a de
enfrentar problemas comuns às empresas tais como quando se deparam com
ocasiões em que cometem falhas que acabam não sendo percebidas a tempo de
corrigi-las, e com sistemas de inteligência de marketing é possível estar mais perto
do consumidor para entender e satisfazê-lo. (KOTLER; KELLER, 2013).
Para Kotler e Keller (2013), há várias maneiras de melhorar a inteligência de
marketing corporativa. Cada uma delas depende da interface com um público interno
ou externo específico, como mostra o Quadro 7 a seguir.
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Quadro 6: Ações para melhoria de Inteligência de Marketing
Ação
Treinar e motivar seus vendedores a identificar e
relatar novos acontecimentos, dado que são
importantes coletores de informação;
Motivar possíveis distribuidores e revendedores a
compartilhar seus conhecimentos, pois muitas
vezes possuem maior contato com os
consumidores finais;
Contratar especialistas para coletar informações de
marketing;
Interagir com o público interno e externo, indo a
inaugurações de demonstração, lendo os relatórios
publicados pelos concorrentes, conversando com
funcionários, coletando anúncios da concorrência,
consultando fornecedores etc.;
Escolher os clientes mais representativos da
empresa para fazer um painel consultivo e explorar
a fundo as exigências do consumidor; aproveitar
fontes de dados governamentais;
Comprar informações de fornecedores e institutos
de pesquisa externos;
Através da internet, ter acesso ao feedback dos
clientes, em redes sociais, blogs, sites próprios de
feedback, sites de reclamações de clientes etc.

Público envolvido
Vendedores

Vendedores e distribuidores
Consultorias e especialistas
do mercado
Concorrentes, fornecedores e
funcionários

Consumidor
Fornecedores e institutos de
pesquisa
Consumidores

Fonte: Compilado pelo autor, baseado em Kotler e Keller (2013)

Metodologia
A abordagem da pesquisa é qualitativa descritiva, os dados foram obtidos por
meio de entrevistas gravadas e depois transcritas, para participar era necessário
preencher o Termo de Consentimento Livres e Esclarecido (Apêndice A), as
questões eram semiestruturadas (Apêndice B) geradas a partir da matriz de
amarração teórica. Foram entrevistados seis gestores, proprietários ou funcionários
de organizações da Região de Campinas do setor de serviços esportivos. O intuito
era explorar o fenômeno, entendendo como a organização de serviços esportivos
tem atraído e atendido o público envelhescente e idoso. Os profissionais foram
selecionados por disponibilidade de acesso no período da coleta de dados.
A amostra foi selecionada intencionalmente, portanto não probabilística, e por
acessibilidade ou conveniência, que se encaixe no foco da pesquisa. A análise dos
resultados das entrevistas foi o ponto de partida e foram entrevistados tantos
quantos foram necessários para que se atingisse a saturação teórica, que se dá
segundo Prado (2008), quando as entrevistas apresentam respostas similares e não
se encontram mais dados adicionais que contribuam para desenvolvimento dos
elementos a serem estudados.
37

Os dados foram transcritos e os analisados por meio da técnica de análise de
conteúdo, com a ajuda da matriz de amarração.

Entrevistados
Para manter a privacidade dos entrevistados e de suas respectivas
academias foi designado X” para referenciar as entrevistas e a numeração junto a
letra é de acordo com a ordem de ocorrência da entrevista.












X1- Academia localizada em Campinas-SP, oferece várias modalidades de
esportes e aulas, como artes marciais diversas, musculação, spinning, glúteo,
natação etc. Possui três unidades na cidade e diferentes perfis de públicos
alvo, de acordo com a modalidade. A entrevistada era uma mulher jovem com
pouco mais de dois anos de empresa e formada em Marketing.
X2- Academia localizada em Catanduva-SP, oferece várias modalidades de
dança como jazz, sapateado, aero dance”, for you” e balé, além do pilates.
Seu público alvo são mulheres e crianças de classe A e B. A entrevista foi
concedida pela proprietária da academia, uma envelhescente que atua no
setor a mais de 40 anos e formada em educação física.
X3- Academia de Vinhedo-SP que oferece musculação, jiu jitsu, sanshou e
zumba. Seus alunos são em sua maioria homens jovens, com exceção da
aula de zumba que atrai mulheres de diferentes idades, crianças a idosas. A
entrevista foi concedida pelo proprietário, 35 anos, formado em educação
física e faixa preta de jiu-jitsu.
X4- Academia situada em Campinas-SP com as modalidades: muay thai, jiu
jitsu e boxe. Seu público alvo foi descrito na entrevista como família”, ou seja,
homens e mulheres, jovens e envelhescentes. O entrevistado era um adulto
com idade entre 35 e 40 anos, faixa preta de Muay Thai há 15 anos e
proprietário do estabelecimento.
X5- Academia em Campinas-SP que oferece pilates, massagens modeladora
e relaxante e drenagem linfática. Seu principal público são mulheres de 30 a
50 anos de idade seguido de idosas. A entrevista foi concedida pela
proprietária, uma moça jovem formada em fisioterapia.
X6- Academia em Campinas- SP com foco em musculação de alta
performance, mas que oferece também jiu-jitsu, muai-thai e alongamento.
Seus alunos são descritos como quem busca alto desempenho e muito
disciplinados de maioria masculina e de diversas faixas etárias. Quem
respondeu a entrevista foi um funcionário, jovem, do sexo masculino
responsável pela recepção dos alunos, entre outras atividades, no período
noturno. Possui, também, uma loja de suplementos no período comercial.

Análise e Discussão
Levando em conta os relatos dos entrevistados, buscou-se entender como
empresas do setor esportivo estão se comportando mediante o aumento significativo
de pessoas com mais de 40 anos no consumo de serviços esportivos. Quais as
características e motivações que os entrevistados percebem nos envelhescentes e
se direcionam de alguma maneira seu posicionamento estratégico a eles de acordo
com essas percepções.
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Características do público envelhescente aos olhos dos entrevistados
Ao se perguntar como o público envelhescente era identificado pelos
entrevistados, as respostas foram diversas. Nas entrevistas 1, 2, 5 e 6 o público em
questão foi definido como alguém que se preocupa com a saúde e qualidade de vida
tanto de maneira preventiva tanto como para tratamento de dores e patologias
comuns à idade em questão, destacada pela entrevista 5. Entretanto outras
características também foram atribuídas, por exemplo na entrevista 2 diz que os
envelhescentes possuem “mais garra” em relação aos mais jovens, já na entrevista
6 eles são caracterizados como “mais interessados e monetizados”.
X1 - [...] é um público de meia idade, que já está preocupado com um estilo
de vida mais saudável que começa a treinar depois de um tempo. ”
X2 - [...] as vezes uma pessoa de mais idade tem mais garra que uma
pessoa mais jovem porque ela sabe da necessidade da saúde dela, coisa
que o jovem não dá muita atenção”
X5 – [...] as pessoas estão procurando tanta qualidade de vida eu acho que
não tem algo, bom, acho que nos 40 anos já começa aparecer um pouco
mais uma dor no joelho, uma dor na coluna, então você começa identificar
mais dessa forma, as patologias começam a aparecer, as dores começam a
aparecer um pouco mais daí elas dão um boom em torno de 50, 60 e aí vai
vindo as patologias da idade mesmo, tradicional. ”
X6 – [...] A questão do público mais velho eu acho que eles estão tomando
mais cuidado com a saúde sim. Eu vejo pela minha própria família. Minha
mãe nunca praticou atividade física e hoje de uns anos pra cá ela vem
treinando, vem fazendo e tem melhorado bastante. Ela, as amigas… e é um
público que.. não dizendo só pela academia, mas pela loja [de suplementos]
que eu tenho também, é um público que eu quero atingir, eu quero buscar.
Porque é um público mais interessado, mais monetizado. ”

Como o observado na entrevista 6 a fala corrobora para os achados de Irving
(2014) de que os idosos e envelhescente são, de modo geral, monetizados, e
procuram por produtos e serviços para o cuidado da saúde e sinais da idade. São
mais educados e influentes que seus pais na mesma idade e gastam dinheiro não
apenas consigo.
Na entrevista 3, 4 e 6 um dos pontos destacado foi a característica física do
idoso envelhescente, relatam a menor força muscular em relação aos jovens, mas
que as limitações são enfrentadas de maneira positiva, mas a musculação é tratada
com receio de ser usada para ficar musculoso, objetivo dos exercícios parece estar
relacionados à saúde e não à estética.
X3 – [...] Sim, visível [diferenças em relação aos mais jovens] e questão de
força e tudo. Por isso tem que analisar cada um, porque também às vezes
com a mesma idade tem pessoas mais envelhecidas outras um pouco
melhor, mas dá pra perceber, você vê, é força, tudo é diferente, tem que ter
a atenção redobrada e montar um treino de acordo com cada um.
X4 – [...] Mas, perfil é totalmente diferente. É uma pessoa segura, é uma
pessoa mais tranquila, uma pessoa calma, que sabe o que quer, já aceita
mais. Já a pessoa nova, não. [...] O aluno velho, o aluno mais velho é mais
fácil de lidar. Sobre aceitação. Sobre fidelidade, eles se identificam com a
equipe. Aí é o novo e o antigo. Eles se identificam com a equipe. [...] Então,
a motivação. O cara, o menino, o homem mais velho, a mulher também, ela
sabe o que ela quer, ela está segura. O homem, ele sabe o que quer. Ele
sabe que ele vai levar um ano para ele ficar bem, e ele segue o passo a
passo. Ele aceita isso.
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X6 – [...]Na verdade a musculação é indicado pra qualquer faixa etária,
principalmente pro público mais velho. É que geralmente eles têm um pouco
de medo, aí, não quero ficar grande, não quero ficar forte.

Alguns recursos sociais ajudam os idosos a se ajustar no ambiente para obter
uma perspectiva positiva de bem-estar psicológica, isso inclui autonomia para
tarefas do dia-a-dia, bom relacionamento com outras pessoas e o reconhecimento
de suas limitações. Os idosos são capazes de se adaptar a situações diversas
dependendo do autojulgamento que o indivíduo faz de si mesmo. Quanto mais
positiva a autoimagem e o reconhecimento das limitações físicas,
consequentemente, melhor será o enfrentamento de situações difíceis (RABELO,
D.F.; NERI, A.L., 2006).
Segundo Ravelo e Neri (2016), alguns recursos sociais ajudam os idosos a se
ajustarem no ambiente para obter uma perspectiva positiva de bem-estar
psicológica, isso inclui autonomia para tarefas do dia-a-dia, bom relacionamento com
outras pessoas e o reconhecimento de suas limitações. Os idosos são capazes de
se adaptar a situações diversas dependendo do autojulgamento que o indivíduo faz
de si mesmo. Quanto mais positiva a autoimagem e o reconhecimento das
limitações físicas, consequentemente, melhor será o enfrentamento de situações
difíceis.
A percepção positiva das limitações físicas dos idosos dependem de fatores
histórico-culturais e do modo como lidam com essa fase da vida. Silva, Oliveira e
Rabelo (2012) observaram em uma pesquisa utilizando escala Likert
(1=pouquíssimo e 5=muitíssimo) que a média dos idosos para “aceitação pessoal”
foi de 4,2, com desvio padrão de 0,5, ou seja, há uma alta aceitação pessoal, os
idosos se aceitam e respeitam suas dificuldades e limitações.
Samulski (2009) observou que quando as pessoas chegam aos 40 e 50 anos,
principalmente sem atividades físicas, sofrem muitas mudanças no corpo
provocando uma mudança no autoconceito, fazendo com que o indivíduo se sinta
mais velho. Dessa maneira diminuem ainda mais as chances da prática de
exercícios por medo de lesões, que supostamente podem ser causados pelos
exercícios, e por medo de crítica social.
Já Corazza (2014), entrevista ao Portal do Envelhecimento, afirma que o
idoso mudou, e que diferentemente de décadas atrás em que só saiam para cuidar
dos netos e assistir televisão, a maioria dos idosos atualmente são proativos,
participativos, flexíveis e conscientes quanto à importância das atividades físicas
para a qualidade de vida. Segundo ela, os idosos passaram a acreditar muito mais
no próprio potencial e não sentem mais receio de ir à academia.

Motivações para o consumo de serviços esportivos
Outro ponto analisado na entrevista é, na opinião dos entrevistados, qual era
a motivação do público com mais de cinquenta anos para procurar seus serviços.
São destacadas motivações como o convívio social, saúde, para tratar de patologias
ou simplesmente para ter uma atividade física.
X1 – [...]. Eles gostam de estar no meio de todo mundo e o pessoal como
conversam muito com eles, eles gostam, se sentem super queridos.
X3 – [... ]. Agora o resto, as pessoas de idade, já não ligam tanto pra beleza,
vem por cauda da saúde mesmo.
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X6 [...] Mas eu acho que a grande motivação é qualidade de vida, é saúde
mesmo. Não é a performance física, que em tese é o nosso foco.
X5 [...] então ele acaba vindo pra cá, por atividade física mesmo acabam
vindo pro pilates, um pouco por causa de dor e um pouco por atividade
física por ‘ai não gosto de fazer caminhada, tenho alergia a cloro, não posso
fazer natação e odeio musculação.

Corazza (2014) afirma que a motivação dos idosos para ir à academia é
manter um corpo saldável e conseguir desenvolver atividades do dia-a-dia de
maneira independente.
Já o idoso busca apenas ter um corpo sadio e por isso o retorno é rápido.
Ele não tem que trabalhar o visual. Para as mulheres, conseguir mexer os
braços para abotoar o sutiã já é um alívio. O idoso quer independência para
carregar as compras e amarrar os sapatos, ter qualidade de vida
(CORAZZA, 2014).

Em uma entrevista Corazza (2012) destaca outra motivação pela qual os
idosos buscam as atividades físicas. Segundo a autora, os idosos procuram nesses
ambientes, além de um rendimento físico melhor, uma companhia, estar em
ambientes novos e novos meios de se relacionar com pessoas diferentes, ou seja,
buscam se realocar na sociedade.

Produtos/ serviços pensados exclusivamente para o público de 50 anos ou
mais
Apesar das empresas terem notado um aumento da procura pelos serviços
por pessoas mais velhas e seu grande potencial, elas não investem nessa faixa
etária, ou seja, não fazem campanhas de vendas e nem serviços próprios para
atender essa demanda, apenas adaptam seus serviços, mesmo quando o maior
desafio da organização é aumentar e diversificar o número de alunos.
X1 – Olha, atualmente é ter novas adesões, é nosso maior desafio. [...],
porque com todo o mercado, por conta de tudo que está acontecendo as
pessoas estão cortando tudo que eles acham supérfluos, então a academia
é a primeira coisa que eles acabam cortando.[...] eu posso te dizer é que a
gente tem uma estrutura e a gente tem um perfil profissional técnico muito
especializados pra isso, não só pra idosos, mas eles são muito bons pra
atender todos os públicos, então eu consigo te falar que hoje a gente
consegue atender nesse ponto, mas falar que eu estou divulgando e
focando neles.... com certeza não. Então a gente não foca muito neles mas
a gente tenta dar a estrutura pra eles.
X6 – [...]é um público que eu quero atingir, eu quero buscar. Porque é um
público mais interessado, mais monetizado. [...] Mas eu acho que a grande
motivação é qualidade de vida, é saúde mesmo. Não é a performance
física, que em tese é o nosso foco.[...] É que aqui eu não tenho muita coisa.
O público que eu tenho mais velho é um público da musculação. Na
verdade a musculação é indicado pra qualquer faixa etária, principalmente
pro público mais velho. É que geralmente eles têm um pouco de medo, ai,
não quero ficar grande, não quero ficar forte.

Ao que parece os entrevistados percebem o alto potencial dos
envelhescentes e manifestam desejo em atendê-los, entretanto percebem também
que muitos sentem medo de usufruir seus serviços, pois receiam que a percepção
de valor da academia possa ser não é compatível com o que é procurado por eles.
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Quadro 7: Contraste entre a percepção de valor da academia pelo consumidor
e sua real motivação.
Percepção de valor:
Alto desempenho físico

Motivação do público envelhescente:
Saúde e qualidade de vida

Das academias entrevistadas, apenas uma possuía aulas de hidroginástica
exclusiva para idosos, nenhuma outra modalidade era destinada exclusivamente
para este público, o que aconteciam eram apenas adaptações de seus serviços para
atendê-los, sem segmentação ou direcionamento para esse público.
Entretanto, uma pesquisa realizada em parceria com a PUC-RJ e a PUC-SP,
a ACAD Brasil em 2012, estimou que 52,9% das academias no Rio de Janeiro e
65,1% das de São Paulo ofereciam atividades específicas para idosos, sendo a
musculação, o pilates e o alongamento eram as modalidades mais procuradas.
E em uma pesquisa realizada com 15 academias de Campinas e 15 de
Vinhedo, revelou que 25 academias (83%) apresentaram programa específico de
atividades físicas para idosos, enquanto 5 academias (17%) não apresentaram
nenhum programa específico (FRANCESCANTONIO, 2008). Assim os achados da
presente pesquisa se mostram um pouco contratantes dos das pesquisas avaliadas,
muito embora o objetivo desta pesquisa não seja quantificar tais programas e sim
entender o interesse das academias no público envelhente e idoso.
Conclusão
Com base nos estudos realizados sobre gerenciamento de empresas no setor
esportivo e comportamento de consumo dos envelhescentes e idosos, esse
presente trabalho procurou responder como academias e diversas empresas desse
mercado estão se comportando mediante o aumento significativo de pessoas com
mais de 45 anos no consumo de serviços esportivos.
Com a análise das seis entrevistas feitas foi possível detectar algumas
perspectivas que os gestores, das empresas que representavam, viam os mais
velhos. Dentre elas o alto poder de consumo dessa faixa etária, que de maneira
mais criteriosa dispõe de tempo e dinheiro para consumir em diversos setores da
economia.
Outro ponto a se destacar foi a visão de que idosos sentem medo de praticar
determinadas modalidades, principalmente por receio de lesões causadas pela
atividade física. Entretanto alguns autores colocam que a população tem
envelhecido, cada vez mais, com a consciência da importância do exercício físico na
qualidade de vida e que os idosos, diferente de décadas passadas, estão mais
proativos. Não esquecendo de considerar que aqueles que ainda não se atentaram
para uma vida menos sedentária passam, inúmeras vezes, por medo de crítica
social.
Quantos as motivações dos idosos para a procura de atividades físicas foi
destacado principalmente a saúde, além de maior independência nas atividades do
cotidiano e realocação na sociedade. Já os envelhescentes buscam a preservação
da autoimagem e um envelhecimento com mais qualidade de vida.
Apesar de todas essas evidencias do alto potencial que esse nicho de
mercado oferece (idosos e envelhescentes), as academias entrevistadas, mesmo
percebendo o envelhecimento populacional, não possuem práticas que atendam
essa demanda. Apenas uma das academias possuem aulas específicas para idosos,
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enquanto as outras adaptam seus serviços para atendê-los minimamente, além de
que nenhuma tem os idosos e os envelhescentes como público alvo. Essas
características denotam uma desvantagem competitiva já que estudos mostram que
muitas empresas, dessa mesma região e até a nível nacional, estão se preparando
para atender esse público.
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O ENVELHESCENTE E SUAS IMPLICAÇÕES À GESTÃO
MARKETING: Uma investigação no setor de serviços alimentícios

DE
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Bolsa: PIVIC Mackenzie

Resumo

Este trabalho tem como objetivo compreender se o setor de serviços alimentícios
tem se preparado mediante ao envelhecimento populacional. Trata-se de uma
pesquisa classificada como qualitativa de caráter exploratório descritiva. Foram
realizadas entrevistas com 4 pessoas (3 mulheres e 1 homem) profissionais e
gestores de estabelecimentos prestadores de serviços alimentícios, por meio de
chamadas de voz e presenciais. A análise das narrativas permitiu evidenciar se o
impacto do envelhecimento da população tem afetado o setor e quais são as
alternativas apresentadas pelos mesmos para contornar os seus efeitos. Embora se
tenha observado que o público estudado é referido de atenção especial pelos
estabelecimentos, o fenômeno ainda não atingiu o setor de maneira significativa.
Palavras – chave: envelhescentes, serviços alimentícios, marketing.

Abstract
This paper aims to understand if the food service sector has been prepared through
population aging. It is a qualitative research of descriptive exploratory character. All
Interviews were conducted with 4 people (3 women and 1 man) professionals and
managers of establishments providing food services, through voice calls and in
person. The analysis of the narratives allowed to highlight if the impact of the aging of
the population has affected the sector and what are the alternatives presented by
them to get around its effects. For example, it has been observed that the
phenomenon has not yet reached the sector in a significant way. On the other hand,
it was observed that the public studied is referred to special attention by the
establishments.
Key - words: aging, food services, marketing.
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Introdução
O aumento da longevidade trata-se de uma realidade no Brasil e indica a
necessidade de se compreender, no âmbito social, o impacto do envelhecimento
populacional nas esferas organizacionais e do consumo (LOCATELLI e
FONTOURA, 2013). A cada grupo populacional existem fatores de influências
específicos. Os envelhescentes apesar de se mostrarem cada vez mais ativos, por
exemplo, sofrem mudanças fisiológicas e comportamentais, que fazem com que
esses grupos tenham necessidades específicas, incluindo a sua dieta
(RODRIGUES, 2000)
Este trabalho alinha-se dentre essas iniciativas uma vez que se propõe a
investigar como as empresas de serviços alimentícios tem respondido ao fenômeno
do envelhecimento da população brasileira.
O termo “envelhescente” vem sendo empregado em trabalhos acadêmicos
(LOTH e SILVEIRA, 2014), e faz uma analogia com a adolescência, refletindo uma
etapa de preparação para a velhice, assim como a adolescência é uma preparação
para a idade adulta.
Apesar de o envelhecimento biológico estar ligado à faixa etária, suas
consequências podem ser vivenciadas de forma diferenciada de sociedade para
sociedade e para cada indivíduo, a depender da cultura em que o fenômeno se
encontra inserido (LOCATELLI e FONTOURA, 2013).
Os debates sobre envelhecimento populacional encontram-se entre as áreas
de interesse dos estudos em Administração e Marketing, ainda que pouco discutido
no Brasil neste âmbito quando comparada a quantidade de grupos de pesquisa e de
trabalhos publicados pelas áreas da saúde e ciências humanas não aplicadas
(LOCATELLI e FONTOURA, 2013).
Por meio de meta-análise qualitativa, realizada nos anais do Encontro
Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração – ENANPAD – (de
1997 a 2015), em todas as seções temáticas, utilizando-se as seguintes palavraschave: envelhecimento, envelhescente, idoso (a), velho (a), terceira idade, nota-se
que o fenômeno, tem atraído em especial estudiosos na área de Marketing e Gestão
de Pessoas, havendo uma concentração maior de estudos publicados nestas duas
áreas.
Na área de Marketing, há uma concentração de estudos sobre
envelhecimento populacional sob a temática de comportamento do consumidor.
Nesta área, surgem a partir dos anos 1980, buscando aprofundar seu entendimento
a respeito desse público com a finalidade de propor ações de marketing diretivas,
segundo Slongo et al. (2009).
Segundo Locatelli e Fontoura (2013) o interesse dos trabalhos publicados na
área de marketing pelo tema envelhecimento parte do entendimento de que os
envelhescentes representam um grupo, com alto potencial de consumo, que
dispõem renda e tempo, e que segue em crescimento, sendo heterogêneo passível
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de ser segmentado, segundo variáveis como gênero, classe social e localização
geográfica. (SLONGO et al., 2009.)
Partindo-se do pressuposto de que Marketing é a atividade, o conjuntos de
conhecimentos e os processos de criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que
tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e sociedade como um todo,
segundo a American Marketing Association (2013), torna-se pertinente refletir sobre
como as ações e práticas de Marketing que estão ao mesmo tempo afetando e
sendo afetadas pelo envelhecimento da população e, em especifico, no que se
refere ao setor de serviços alimentícios
O problema de pesquisa fica assim definido: como as empresas de serviços
alimentícios estariam respondendo ao fenômeno do envelhecimento sob a ótica da
gestão mercadológica?
Este projeto, objetiva saber se apesar da população brasileira estar
envelhecendo rapidamente, a gestão mercadológica de empresas de serviços do
setor de serviços alimentícios acompanha essa tendência ou não? De forma
secundária deseja-se identificar a utilização de ferramentas de inteligência de
mercado tais como o mapeamento dos fatores de influência do comportamento do
envelhescente no consumo de serviços alimentícios estariam sendo utilizados para
melhor sustentar as decisões mercadológicas para um público consumidor mais
envelhecido. Identificar as mercadológicas associadas ao envelhecimento
populacional e ao público envelhescente. E verificar a existência de possíveis
contradições entre as ações direcionadas ao público envelhescente externo
(consumidores) e interno (força de trabalho).
Enfim, verificar se organizações de serviços alimentícios estariam
respondendo ao fenômeno do envelhecimento da população brasileira de forma
ativa, passiva ou ignorando esta realidade.
O presente estudo se justifica na medida em que pode contribuir,
proporcionando maior conhecimento de como as empresas adaptam seus esforços
para melhor atender esse segmento: como ele é percebido, quais suas
características e especificidades principais, implicações e consequências aos
esforços mercadológicos, propiciando subsídios para as organizações atuarem de
forma mais consciente e planejada diante do processo de envelhecimento
populacional.
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Referencial teórico

Envelhecimento Populacional
Nogueira et al. (2008) refletem que a população brasileira tem sofrido uma
alteração na sua distribuição de idade; está havendo uma inversão da pirâmide
populacional. As projeções do IBGE (2013) mostram que em 2050 a população com
idades entre 40 e 50 anos será a maior em relação a todos os outros segmentos
etários. Esse fenômeno acontece principalmente pela queda da fecundidade e ao
crescimento da expectativa de vida da sociedade tanto nos países emergentes
quanto nos desenvolvidos.
Segundo estudo realizado pelo Banco Mundial, o Brasil vive, o que os
especialistas, chamam de “bônus demográfico”, período em que a força de trabalho
será muito maior do que o número de brasileiros que não produzem, como
consequência principal o envelhecimento da população (PEREZ e SEGALLA, 2015).
Com o envelhecimento desta grande massa, haverá a necessidade de ajustes
sociais complexos para que essa parcela então mais velha da população mantendo
um perfil ativo e sua vida adulta estendida. (FREITAS).
De acordo Camarano (2002), coordenadora do grupo técnico de População
do Ipea, é necessário preparar essa fatia da população de maneira adequada as
mudanças tecnológicas, para que ocorra capacitação.
As transformações ocorridas na sociedade no Século XX não só levaram a
expectativa de vida, mas também fez com que ela desenvolvesse um novo estilo de
vida e, como consequência, a novos hábitos alimentares. A dinamização da vida
pessoal levou a sociedade a buscar alternativas mais práticas e rápidas, na parte de
alimentação a sociedade passou a demandar, por exemplo, comidas prontas e semiprontas. Esse fenômeno não é exclusivo do Brasil, já faz parte de muitos países, e a
globalização tem causado uma homogeneização dos padrões de consumo de tal
maneira que, é comum observarmos a semelhança de diversos hábitos em
diferentes regiões ao redor do mundo (POULAIN, 2004; MARTINELLI, 1999).

Envelhescente e suas especificidades
Para cada grupo populacional existem fatores de influências específicos. Os
envelhescentes apesar de se mostrarem cada vez mais ativos, por exemplo, sofrem
mudanças fisiológicas e comportamentais, que fazem com que esses grupos tenham
necessidades específicas, incluindo a sua dieta (RODRIGUES, 2000)
Essas alterações deflagram às empresas de processamento e às varejistas
uma necessidade de mudança e inovação nas ofertas de produtos e serviços para
atender e cativar essa parte dominante da população que apresenta características
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especificas referentes aos fatores de influência na decisão de compra, já que
atualmente, respondem a 20% do poder de compra do País (PEREZ e SEGALLA,
2015).
De acordo com Irving (2014), as propagandas antigamente eram
exclusivamente destinadas aos jovens, diferentemente dos idosos que eram pouco
vistos em anúncios e quando apareciam eram representados de forma
preconceituosa. Hoje, o público idoso responde aos esforços de marketing,
entretanto, não costumam comprar por impulso e sim por qualidade uma vez que,
dispõem de tempo, dinheiro e vontade de comprar, assim devem ser direcionados a
eles os produtos certos.
Irving (2014) também afirma, que as gerações passadas eram mais
conservadoras, enquanto hoje, os nossos envelhescentes são mais educados e
influentes do que seus pais, por exemplo. Hoje eles procuram levar suas vidas
ativas, viajando, estudando novos assuntos ou até se realocar no mercado de
trabalho, ou seja, explorando a vida com uma visão mais experiente. Adultos com
mais de 40 anos passam a se preocupar mais com a saudade, atividades sócias e
conforto; também possuem maior renda disponível e gastam esse dinheiro com
pessoas próximas.
Os fatores socioeconômicos são grandes influenciadores do consumo,
tanto na qualidade como quantidade (KOTLER e KELLER, 2013). A qualidade de
vida e a saúde dos envelhescentes estão diretamente relacionadas com o status
econômico (FELIPE, 2006; RELVAS, 2006; CAMPOS; MONTEIRO; ORNELAS,
2000). O consumo diário de menos de 1000 calorias é maior entre as pessoas de
menor poder aquisitivo; consequentemente, menores gastos com alimentação
geralmente estão ligados à desnutrição e doenças no geral. Esses autores, ainda
ressaltam a diferença entre o gênero das pessoas e sua associação com doenças
relacionadas a alimentação.
Entre os fatores psicossociais que podem afetar o consumo alimentar dos
envelhescentes e idosos estão: 1) a depressão – que pode ser acarretada pela
perda do cônjuge– o isolamento social, a pobreza, a desintegração social, a
dependência para realizar atividades da vida diária e o 2) comprometimento da
capacidade cognitiva e de deslocamento espacial. Alguns envelhescentes que não
possuem uma vida social ativa e produtiva, geralmente, sofrem com fatores
psicossociais porque encontram-se em um período de transição etária, onde ficam
claramente divididos (CAMPOS; MONTEIRO; ORNELAS, 2000).
Dentre os fatores fisiológicos, nota-se que durante o envelhecimento o corpo
humano enfrenta inúmeras mudanças que acabam interferindo tanto no estado
nutricional do indivíduo, quanto no consumo alimentar. Frequentemente é
recomendada inclusão do uso de fármacos, notando-se e seus efeitos secundários,
pois o uso de um maior número de medicamentos, pode acarretar em dificuldades
na absorção dos nutrientes, causando assim a desnutrição ou mesmo a anorexia
(CAMPOS; MONTEIRO; ORNELAS, 2000).
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Comportamento do Consumidor na compra de serviços alimentícios
Segundo Kotler (2006), o propósito do marketing é satisfazer as
necessidades e os desejos dos clientes alvos, portanto, é necessário identificar o
que os influencia ao selecionarem, comprarem, descartarem, usarem, artigos e
serviços.
Normalmente, o marketing é visto como a tarefa de criar, promover e
fornecer bens e serviços a clientes sejam estas pessoas físicas ou jurídicas.
Na verdade, os profissionais de marketing envolvem-se no marketing de
bens, serviços, experiências, eventos, pessoas, lugares, propriedades,
organizações, informações e ideias. (KOTLER, 2006, p. 25).

O comportamento do consumidor é influenciado por fatores culturais, sociais,
pessoais e psicológico, onde os culturais tem o maior poder de influência.
Fatores culturais podem ser considerados como certos valores, percepções,
preferencias e comportamento absorvidos principalmente quando crianças; cada
cultura apresenta ainda, subculturas, compostas por religião, região geográfica,
nacionalidade. (KOTLER; KELLER,2013)
Além dos fatores culturais, o comportamento do consumidor também é
influenciado pelos sociais, como grupos de referência, família, papeis sociais e
status; que tem uma influência direta, grupos primários, ou indireta, grupos
secundários, sobre o consumidor. Grupos de aspiração, a qual o consumidor deseja
pertencer, também tem grande participação na influência do seu poder de compra.
(KOTLER; KELLER,2013)
Fatores pessoais, estão relacionados, segundo Kotler, com idade e estágio
de vida; ou seja, com cada “passagem” e “transformação” na vida do consumidor.
Além da sua ocupação e situação econômica.
Existem também, quatro fatores psicológicos; motivação, onde um motivo é
uma necessidade que é suficientemente importante para levar a pessoa a agir,
percepção, que é o processo pelo qual alguém seleciona, organiza e interpreta
informações recebidas, aprendizagem e memória. (KOTLER; KELLER,2013).
De acordo com os autores, Kotler e Keller (2013), o processo de decisão de
compra passa por cinco estágios. 1) reconhecimento do problema – o processo de
compra começa quando o consumidor reconhece um problema ou uma
necessidade; 2) busca de informações – fontes de informações que influenciam o
consumidor, divididas em quatro grupos como: fontes pessoais, comerciais, públicas
e experimentais; 3) avaliação de alternativa – como o comprador avalia cada marca
e faz um julgamento final; 4) decisão de compra – ao formar a intenção de compra, o
consumidor passa por mais cincos subdivisões de: decisão por marca, por
revendedor, quantidade, ocasião e forma de pagamento; 5) comportamento pós
compra – fatores que determinam a satisfação do cliente pós compra e suas ações,
como será seu comportamento com a marca e/ou produto o que é capaz de fidelizar
o mesmo, alcançando assim o objetivo inicial.
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Marketing de serviços
Segundo Lovelock e Wirtz (2006), todos os produtos entregam benefícios
aos clientes que compram e utilizam os mesmos, no caso de bens, o benefício é
decorrente da propriedade de objetos ou dispositivos físicos, já em serviços são
criados por ações ou desempenhos.
Serviço é uma atividade econômica que cria valor e proporciona benefícios
aos seus clientes em locais ou até horários específicos, abrangendo uma enorme
diversidade de atividades e envolvendo muitos insumos e produtos intangíveis,
como o trabalho e os conhecimentos técnicos dos prestadores do serviço.
(LOVELOCK; WIRTZ, 2006).
Como afirma Parente (2000), um dos principais elementos para o
desenvolvimento de táticas de marketing e estratégias bem sucedidas no varejo, que
de acordo com Coughlan et al. (2002), é definido como qualquer atividade envolvida
na venda de serviços ou bens de consumo, ou seja, qualquer organização pode ser
varejista quando sua função seja vender produtos ou serviços para o consumidor
final, consiste na identificação das necessidades os consumidores e também em
entender como se desenvolve esse processo decisório segundo o perfil do
consumidor.
A essência do gerenciamento de marketing é desenvolver um mix de
marketing que atenda as demandas do seu mercado – alvo de uma forma melhor
que a dos seus concorrentes, chamando assim a sua atenção e conquistando seus
clientes. (ROSENBLOOM, 2002)
O mix de marketing tem basicamente a função de otimizar uma função lucro,
composto primeiramente pelos 4P’s: product, place, price, promotion, e logo em
seguida por, people, productivity, physical evidences. (GRÖNROOS, 2009).
O composto do marketing de serviços de acordo com Kotler, Hayes e Bloom
(2002) é definido da seguinte forma:
a) Produtos: qualidade, características, opções, estilo, embalagem, tamanhos,
serviços, garantias, devoluções e marca;
b) Preço: preços de tabela, descontos, margens, prazos de pagamentos,
condições de crédito;
c) Praça: canais, cobertura, localização, estoques, transporte;
d) Promoção; propaganda, venda pessoal, promoção de vendas, publicidade
e) Evidências físicas: disposição de objetos, materiais utilizados, formas/linhas,
luzes e sombras, cor, temperatura e ruído;
f) Processos: políticas e procedimentos, duração do ciclo de fabricação e
entrega, sistemas de treinamento e remuneração;
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g) Pessoas:

fornecedores

de

serviços,

atendimento

ao

cliente,

outros

funcionários e outros clientes.

SIM (Sistema de Informação de Marketing)
Após a identificação do perfil do “público alvo”, é necessário entender e
identificar os atributos considerados mais importantes pelos próprios consumidores
na sua decisão por restaurantes. O sistema de informação de marketing é a principal
maneira de organizar e gerenciar as informações coletadas no ambiente interno e
externo, a fim de melhorar o produto ou serviço e, assim, satisfazer as necessidades
dos consumidores. (CHIUSOLI, 2005)
De acordo com Kotler e Keller (2013), a inteligência de marketing é baseada
no esforço de obter informações diárias sobre as ocorrências no ambiente de
marketing, nas quais, podem ser adquiridas por diversos canais como conversas
com clientes e fornecedores, mídias sociais e até reuniões com outras organizações.
Malhotra (2006), complementa, quando afirma que o sistema de informação de
marketing é composto por uma “pesquisa de marketing”, mas, indo além das
pesquisas sob encomenda. Entretanto, mesmo com as informações colhidas pelo
sistema de informação, elas são limitadas, ou seja, dados brutos e
descontextualizados, que tornam difícil a sua manipulação.
Portanto, o uso de computadores é essencial para coletar e manipular as
informações. O Sistema de Apoio a Decisões de Marketing (SADM) é também um
dos componentes do sistema de informações que é computadorizado, muito popular
e utilizado por empresas. Esse sistema corresponde a uma série de dados
organizados e ferramentas de apoio, com as quais a organização reúne e interpreta
informações relevantes e, a partir delas, tomam decisões. Sendo que o foco do
SADM não está na coleta de dados em si, mas sim, na interpretação atribuída a
eles, ou seja, a equipe deve ser capaz de analisá-los de forma coerente.
(CHURCHILL; PETER, 2014).
Pode-se analisar alguns aspectos coletados a partir do sistema de
informação de marketing no setor de serviços alimentícios. Percebe-se que ao
pensar em restaurantes, de uma maneira geral os clientes possuem uma tendência
a considerar um conjunto de aspectos, tanto físicos, culturais, alimentares, quanto
subjetivos que associam a imagem do restaurante. (AZEVEDO, 2015).
Os principais atributos que são sempre levados (Figura 2) em consideração
são: a limpeza/higiene nos ambientes, utensílios e mobiliários; variedade em opções
de refeições e bebidas; boa localização; qualidade no atendimento; bom cardápio;
comida de qualidade; boas recomendações; custo-benefício satisfatório; promoções;
ambiente aconchegante; estacionamento; funcionários bem treinados e cordiais;
organização do estabelecimento; variedades na forma de pagamento; decoração de
bom gosto; iluminação adequada; climatização e boa ventilação.
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nºo de vezes que foi citado

Figura 2: Elementos importantes para a gestão de marketing de restaurantes

6

Elementos Importantes para Gestão de
Marketing de Restaurantes
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0

Fonte: Agnes e Moyano; Carvalho; Liu e Jang; Tinocco e Ribeiro; Namkung e Schoocheong;
Meister; Siebeneichler et al. 2015
Elaborado pela autora.

No Quadro abaixo são destacados pelos consumidores os principais
atributos, estratificados e classificados nas suas dimensões.

Quadro 8: Dimensão por atributos
Dimensão
Preço

Atributo
Custo-benefício satisfatório, forma de
pagamento, cupom fiscal, preço justo
Recomendações, lembranças felizes,
tradição, atendimento personalizado,

Motivações

praticidade, variedade, comemorações,
qualidade, falta de tempo, conhecer novos
lugares, beleza do local.
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Qualidade, variedade, apresentação, limpeza
Comida

do produto, bom cardápio, bom tempero,
saborosa.

Comportamental

Comodidade, conforto, satisfação em comer,
relaxamento.
Promoções, vantagem, atrativo, promover

Promoções

fidelização, atrair novos clientes, representar
sinal de atenção e agradecimento ao cliente.

Frequência

Assiduidade, fidelização
Conforto, sofisticação, aconchegante,

Ambiente

iluminação adequada, climatização, beleza e
decoração, boa ventilação.
Higiene no ambiente, utensílios e mobiliários,

Limpeza

aparência do restaurante, fachada do
estabelecimento.

Estacionamento

Acessibilidade, praticidade, segurança.

Segurança

Ambiente seguro

Entretenimento

Atendimento

Espaço infantil música ambiente, aparelhos
de televisão.
Qualidade no atendimento, boa organização,
funcionários treinados e cordiais, simpatia.

Bebida

Variedade em opções de bebida

Localização

Boa localização, fácil acessibilidade.

Assim, os restaurantes podem despertar bons sentimentos aos clientes, que
na maioria das vezes, frequentam restaurantes que lhes trazem lembranças
positivas por razões como remeterem justamente a esses momentos, por tradição,
por se sentirem à vontade e receberem tratamento personalizado.
Sendo que as principais vantagens em comer em restaurantes em
comparação a comer em casa, é que os preparados em restaurantes são mais
saborosos, tem um tempero diferenciado, possuem maior variedade e não é
necessário lavar a louça após as refeições. Já os principais fatores que desagradam
os consumidores, são o excesso de barulho, mau atendimento, cheiro de fumaça,
pessoas mal-educadas, garçons despreparados, alto preço, problemas com
máquina de cartão de crédito, entre outros.
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Metodologia
A abordagem da pesquisa é qualitativa de caráter descritivo, tendo sido
realizadas quatro entrevistas com o preenchimento do Termo de Compromisso Livre
e Esclarecido (Apêndice A) e com a utilização de Roteiro de Entrevista (Apêndice B).
O Roteiro de Entrevista foi elaborado a partir da matriz de amarração obtida a partir
dos objetivos e do referencial teórico levantado.
O Roteiro continha questões semiestruturadas que foram aplicadas a
gestores de organizações da região de Campinas do setor de serviços alimentícios.
O foco era explorar o fenômeno entendendo como a organização de serviços
alimentícios vem atraindo e atendendo o envelhescente consumidor. O processo de
escolha dos respondentes, aconteceu por intermédio de indicações. Os perfis
selecionados correspondem a profissionais e gestores que estiveram dispostos a
disponibilizar informações, contribuindo para a pesquisa.
A amostra foi selecionada intencionalmente, portanto não probabilística, e
por acessibilidade ou conveniência, que se encaixe no foco da pesquisa. A análise
dos resultados das entrevistas foi feita através da técnica de análise de conteúdo
usando a estrutura da matriz de amarração. O tamanho da amostra não foi fixado a
priori, mas obtido utilizando o critério de entrevistar tantos quantos fossem
necessários para que fosse atingida a saturação teórica, que segundo Prado (2008)
é quando as entrevistas apresentam respostas similares e não se encontram mais
dados adicionais que contribuam para desenvolvimento dos elementos a serem
estudados.

Os respondentes
 O respondente R1 é homem, proprietário de um açougue há 19 anos, que
trabalha no próprio estabelecimento e possui preocupações sobre o
envelhecimento populacional.
 O respondente R2 é uma mulher, de 39 anos, proprietária de um restaurante
e choperia há 5 anos, que também trabalha como caixa no mesmo e possui
preocupações sobre o tema.
 O respondente R3 é uma mulher, filha do dono de um restaurante do tipo à lá
carte, que trabalha esporadicamente no caixa do estabelecimento.
 O respondente R4 é uma mulher, também filha dos donos de um restaurante
convencional, com grande rotatividade, que trabalha regularmente no
estabelecimento.

Análise e Discussão dos Dados
Segundo as experiências dos entrevistados, buscou-se entender como as
empresas do setor alimentícios estão se comportando mediante ao envelhecimento
da população, ou seja, aumento de pessoas com mais de 45 anos. Quais são as
características e motivações que os entrevistados são capazes de perceber nesse
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público e se tem direcionado alguma atenção ou preocupação no seu
posicionamento estratégico de acordo com essas percepções.

Características do público envelhescente aos olhos dos entrevistados:
De acordo com Campos; Monteiro; Ornelas (2000) e Rodrigues (2000), as
mudanças fisiológicas decorrentes do envelhecimento, e comportamentais afetam o
consumo alimentar dos envelhescentes, uma vez que geram necessidades
especificas como pode-se notar nas respectivas entrevistas, nas quais, o público em
questão foi definido como pessoas que procuram qualidade além de produtos com
menos tempero e comidas mais “pastosas”, como foi citado na entrevista 2;
entretanto, também foi destacado pelo respondente 1 que os envelhescentes
procuram alimentos mais antigos do tempo da imigração, uma vez que eles tinham
acesso a esse produto ainda quando mais novos. Já na entrevista 3, o respondente
preocupa-se com o ambiente oferecido a esse público.
R2 - O idoso procura um ambiente familiar. [...] esse é um público muito
interessante porque é um público muito exigente, eles têm um paladar muito
apurado. Eles gostam de vir, se uma pessoa recomenda. [...]envelhescente
ele costuma preferir uma comida mais pastosa e uma comida mais leve no
tempero, sem muita coisa. Sem muito tempero, sem muito exagero.’’
R1 – [...] ‘’ esse tipo de mercadoria, mercadoria antiga, que se encontrava
no tempo dos empórios, ainda. [...]o maior prazer de um velho, de um
ancião de uma casa, é ter o dinheiro, que eles chamam de “mistura”, para
comprar mistura, você entendeu?’’
R3 - [...] ‘’ mas o ambiente sim, como rampa, banheiro bem mais acessível,
corrimão em todos os apoios, os banheiros são grandes, é fácil acesso.’’
R4 – ‘’ Um pouco de gente que frequenta o restaurante que é um pouco
mais velho, eles procuram muito conforto, para ficar à vontade, para receber
cafezinho na mesa. Nossa, você ganha eles. É tão fácil, sabe? E com
conversa. É uma coisa assim, atrair esse público, eu acredito que seja um
restaurante totalmente slow food. Eles não têm pressa.’’

Kotler; Keller (2013) afirma que o comportamento do consumidor é
influenciado por fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. De acordo com os
entrevistados observa-se que além de serem mais resistentes a mudanças, o
público busca criar laços com o estabelecimento; eles preferem atendimento mais
individualizado. Na entrevista 2 foi destacado que eles buscam referencias,
indicações; assim como na 4, a tradição do estabelecimento é um quesito
extremamente importante para o público.
R1 – “Ela vai lá por causa da gente, do jeito da gente ser atendido. Tem
cliente hoje, no açougue, que escolhe o balconista. Eles escolhem. Eles dão
preferência “ele sabe o jeito que eu gosto que corta”. [...] eu tenho certeza
que ele vai lá, porque ele quer conversar comigo.”
R2 – “idoso ele é mais resistente para mudar. Se ele conhece e se ele é
cliente de um estabelecimento, é difícil ele mudar, ele reage um pouco mais
lentamente. Então se você cair nas graças dele, muito que bem, mas senão
ele é mais difícil para mudar. Eles gostam de vir, se uma pessoa
recomenda. [...] eles também procuram muita atenção, paciência,
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atendimento individualizado, diferente do jovem, que vai e vai embora, não
cria laços, o idoso ele cria laços. ”
R3 – “Então, como a minha família, o restaurante tem há 27 anos, foi criado
pelos meus avós, então esse público veio desde os meus avós. Então o
jeito de tratar é o mesmo, que foi tratado de geração em geração pela
família. [...] no atendimento, os mais velhos de casa, não de idade, de casa,
que estão ali a mais tempo, já conhece, ou até eles têm necessidade do
meu pai ir na mesa, falar com eles, sabe, para mostrar que nada mudou,
que meu avô, que o tempo do meu avô está ali ainda. ”

De acordo com Irving (2014) os idosos e envelhescentes possuem uma
grande disponibilidade de renda, ou seja, são bem monetizados, além de gastarem
seu dinheiro não apenas consigo, mas também com família, por exemplo. Como foi
observado na entrevista 1, o preço não é um fator influente na fidelização quando se
trata desse público.
R1 – “[...]no meu caso, não é o preço. Preço de mercadoria não fideliza
ninguém, você entendeu? Eu costumo brincar que só fideliza os miseráveis,
mas a hora que o outro tiver mais barato, ele vai embora, não é freguês fiel,
preço não é cliente fiel. É você ter boa qualidade do produto e um bom
atendimento. Isso aí ajuda muito, mas muito. Faz com que a pessoa não vá
lá só para levar vantagem. ”

Segundo, Lovelock; Wirtz, (2006) marketing de serviço consiste em uma
atividade que além de criar valor para os seus clientes, proporciona-os benefícios.
Os estabelecimentos analisados ainda não possuem estratégias especificas para o
público envelhescente, entretanto, procuram analisar as tendências gerais de
mercado, através de algumas ferramentas, seguindo a linha de pensamento de
Parente (2000), que acredita que para o desenvolvimento de táticas de marketing e
estratégias, é necessário a identificação das necessidades dos consumidores; o
principal canal utilizado por eles são as redes sociais, que possuíram um destaque
nas respostas dos entrevistados.
R2 – “A gente faz uma pesquisa de mercado através das redes sociais, que
é o Facebook, tanto como forma de pergunta, enquete mesmo, e aí a gente
sente a sensação das pessoas. Então eu posto uma coisa, um produto, eu
posto um jantar, eu posto uma ideia e vejo quantas curtidas tem e analiso,
vejo quem curtiu, que idade que foi, qual a área que foi e aí a gente vai
vendo a sensação. E faz propaganda com novidade, faz propaganda com
boca a boca também, fala assim, é legal, não é, pesquisa também, às vezes
a gente vai em site de fora, pesquisa na internet novas idéias.”

Nas entrevistas 3 e 4 além das redes sociais, também foi citado o contato
direto com o cliente, que traz aos estabelecimentos um feedback mais eficaz e
rápido. Já na entrevista 1, foi citado pelo respondente à análise de datas
comemorativas e estações do ano. Assim ele entende que está mais bem
preparado, para atender as necessidades do seu mercado.
R3 – “Facebook, Instagram eles têm também. Eles têm um pessoal de
marketing, uma empresa de marketing que vê isso. E por boca a boca, que
como a empresa é muito familiar, então o pessoal se intromete mesmo, dá
opinião, então acho que o mais forte mesmo é o pessoal ir lá e falar.”
R4 – “Por enquanto, o único instrumento que a gente usa para ver como a
gente está indo no restaurante é o Facebook, rede social, WhatsApp. A
gente é muito próximo dos nossos clientes, então, eles dão feedback direto.
Vai mapeando “um cliente pediu para quinta – feira ter alguma coisa”, a
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gente faz, entendeu? “Mãe, vamos fazer um cardápio assim, porque tal
fulana falou que o grupo vem comer aqui”. A gente vai moldando entre
eles.”
R1 – “Eu costumo acompanhar o seguinte: por exemplo, o meu sistema,
agora nessa época do ano, tem muita confraternização, muito aniversário,
muito casamento, a gente tende a ir para o lado de festas. Está no inverno,
a tendência é feijoada. Eu fabrico produto para feijoada, compro produto
para feijoada. [...] Copa do Mundo, a tendência é churrasquinho em fundo
de quintal, é churrasquinho e cerveja, procuro ter promoção de cerveja.”

Com base no relato dos entrevistados, entende-se que os esforços de
marketing têm sido aplicados e mostram resultados eficientes no reconhecimento de
mercado (KOTLER; KELLER,2013). Em contrapartida, o público estudado ainda que
apresente um grande crescimento (PEREZ e SEGALLA, 2015) não tem foco nas
estratégias de mercado dos estabelecimentos.

Considerações Finais
Com base nos estudos levantados sobre o envelhecimento populacional e
aplicações de marketing no setor de serviços alimentícios, o presente trabalho
buscou responder, em linhas gerais, como os estabelecimentos do determinado
setor tem se posicionado.
Foi percebido pelos relatos dos entrevistados que os estabelecimentos
possuem preocupações com relação aos seus esforços de marketing, todos
procuram utilizar alguma ferramenta de inteligência de mercado para subsidiar suas
ações mercadológicas, buscando informações das mais variadas fontes, como por
exemplo, redes sociais, onde eles podem analisar a resposta do público com relação
a algum produto, ou até mesmo direcionar seus próximos esforços na captação de
um segmento diferente do mercado, a fim de aumentar a sua competitividade frente
a concorrência e para tomada de decisões com o intuito de, atender os seus clientes
de acordo com as suas principais necessidades.
Com relação ao público envelhescente, foi possível identificar que embora
não seja classificado como um público alvo ou uma preocupação de mercado, eles
retêm atenção dos prestadores de serviços. São classificados como público que
possuem um maior poder monetário e que necessitam de atenções especificas. São
entendidos como um segmento mais sensível emocionalmente do que
financeiramente, sendo que a grande maioria busca o conforto no estabelecimento e
o tratamento personalizado.
Foi possível concluir que preocupação com o envelhecimento populacional
não tem sido protagonista no setor, entretanto, os envelhescentes possuem um
tratamento diferenciado nos estabelecimentos.
Como sugestão, indica-se investir ampliar os esforços de marketing
referentes a esse público, criando produtos e serviços específicos para o mesmo.
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A DIMENSÃO ATITUDINAL (ETARISTA): Os vieses etaristas nos
comportamentos organizacionais sob a ótica dos envelhescentes
Nereida S. P. da Silveira
Darcy M. M. Hanashiro
Marie-Françoise M.W. M. Pereira
Devido ao envelhecimento populacional que ocorre no Brasil, a emergência
de comportamentos discriminatórios no local de trabalho em função da idade,
etarismo, pode tornar-se importante fonte de questionamentos para as organizações
nos próximos anos.
As formas mais comuns de etarismo no contexto profissional incluem
discursos e atitudes estereotipadas, tanto positivas como negativas, em razão da
idade, sobre a flexibilidade, motivação, produtividade, comprometimento, aparência
e saúde. Comportam avaliações sobre a capacidade de aprender novas tecnologias
e adaptarem-se a mudanças. Tais estereótipos, conscientes ou não, podem traduzirse em ações discriminatórias como o maior tempo que homens e mulheres mais
velhos levam para encontrar uma nova colocação no mercado de trabalho em
relação aos profissionais mais jovens (QUEIROZ; RAMALHO; MONTE, 2012),
menores chances de promoções ou treinamento (LORETTO; WHITE, 2006). Outras
vezes, trabalhadores de mais idade são tratadas com exagerada condescendência,
paternalismo ou até de forma infantilizada (NELSON, 2005). Trabalhadores mais
velhos são usualmente mais caros em comparação a seus equivalentes mais jovens
e, deste modo, mais tendentes a serem demitidos em momentos de crise.
Há evidências de que esse tipo de manifestação ocorra de forma sistemática
nas organizações (PEREIRA; HANASHIRO, 2014).
As discriminações com base em idade, diferentemente das baseadas em
sexo e raça, não são absolutas, mas relacionais. As fronteiras de pertencimento ao
grupo social são móveis e difusas. Se os limiares identitários de envelhecimento são
mais indefinidos, acabam por dar mais espaço aos preconceitos do tipo sutil,
inconsciente, implícito e, muitas vezes cordial (VIEIRA, 2013). Estas formas de
preconceito são mais difíceis de serem combatidas por serem entendidas como
naturais, normais e costumeiras.
Com base na análise qualitativa de 26 entrevistas com trabalhadores/as
buscou-se avaliar como o comportamento das organizações frente ao
envelhecimento populacional e ao público envelhescente é percebido pelas pessoas
com mais de 45 anos de idade que componham a força de trabalho.
A dimensão atitudinal, aqui investigada, refere-se às diversas manifestações
de atitudes e comportamentos etaristas em relação a esses atores sociais a partir da
percepção dos próprios sujeitos.
Os objetivos específicos que guiaram esta investigação foram:
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•Identificar os vieses etaristas presentes nas práticas e políticas de gestão
direcionadas à força de trabalho;
•Identificar a discriminação percebida pela força de trabalho envelhescente;
•Identificar ações organizacionais para redução de barreiras (físicas e
atitudinais) em relação a empregados mais velhos
A análise de conteúdo foi conduzida sob a perspectiva teórica do curso de
vida segundo quatro princípios fundantes:
1)
Tempo histórico e lugar: o curso de vida dos indivíduos é incorporado
e moldado pelos tempos históricos e lugares que experimentam ao longo de
sua vida. Significando que, seja relativamente cedo ou tardiamente, o
momento das transições da vida tem consequências a longo prazo por meio
de efeitos nas transições subsequentes.
2) Temporalidade (ou momento) na vida (Timing): este princípio afirma
que o impacto no desenvolvimento de uma sucessão de transições de vida
ou eventos é contingente a quando eles ocorrem na vida de uma pessoa.
3) Vidas ligadas: as vidas são vividas de forma independente, e as
influências sociais e históricas são expressas através dessa rede de
relacionamentos compartilhados. Assim as experiências vivenciadas por um
membro da rede afetam os demais ao longo da vida.
4) Agência humana: este princípio afirma que os indivíduos constroem
seu próprio curso de vida através das escolhas e ações que tomam dentro
das oportunidades e restrições da história e das circunstâncias sociais.
As análises subsequentes dividem-se em três partes a serem:
Envelhecimento e competência. Este grupo de falas expressa a valorização
da atualização dos conhecimentos, em especial daqueles relacionados às
tecnologias digitais, como forma de permanência no mercado de trabalho. As
narrativas também revelam a crença de que a capacidade para atualização sofre um
declínio nas idades mais avançadas.
O segundo grupo de discursos indica a valorização da manutenção da
aparência jovem e a preocupação com a saúde. Essa preocupação manifesta-se
como uma interseccionalidade às construções de gênero. As mulheres, mais que os
homens, sentem-se reclamadas de uma aparência mais jovem. Os homens
manifestam maior preocupação em manterem-se sadios.
A terceira parte avalia a percepção dos respondentes em relação a políticas
organizacionais direcionadas ao gerenciamento de trabalhadores mais velhos ou ao
relacionamento intergeracional.
Adicionalmente, como parte integrante deste projeto, duas alunas de
graduação desenvolveram projetos de iniciação científica buscando investigar
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a percepção de discriminação decorrente da interseção de gênero e idade em
profissionais de ambos os sexos.
Um resumo de seus trabalhos é apresentado ao final

Sobre os respondentes
Os entrevistados, 12 mulheres e 14 homens, ocupavam cargos desde chãode-fábrica até diretoria nas respectivas organizações. As idades variaram de 45 a 65
anos. A grande maioria possuía escolaridade superior, as vezes mais de uma, ou
pós-graduação. Apenas uma respondente possuía apenas o ensino fundamental e
duas tinham ensino médio. Dois respondentes responderam qual a sua
escolaridade. Quanto ao estado civil e existência de filhos / suas idades,
apresentaram-se os mais diferentes arranjos. Este cenário vai ao encontro com a
literatura que aponta para a crescente despadronização na transição dos estágios
de vida e a individualização dos percursos.

Envelhecimento, Competência e Aprendizado: Um paradoxo
Dentre os vieses mais frequentes presentes nas práticas e políticas de
gestão está a percepção do trabalhador mais velho como mais difícil de ser treinado
e menos motivado a desenvolver novas habilidades ou vivenciar novas experiências
(FERREIRA VASCONCELOS, 2012).
A crença no declínio da capacidade intelectiva e volitiva para aprendizagem
de novos conceitos e comportamentos pode ser um dos principais obstáculos para a
gestão da produtividade dos trabalhadores (CHOO, 1999) na medida em que a
idade avança, já que a idade atua como um indicador perceptivo de habilidades,
competências, experiência e até mesmo estado de saúde (VAUCLAIR; ABRAMS;
BRATT, 2010).
Entretanto, estudos não parecem confirmar uma relação direta entre
aumento da idade e o declínio das faculdades cognitivas (ALPASS et al., 2007) ou
motivação (KANFER; ACKERMAN, 2004). De fato, a idade cronológica parece ser
apenas uma substituição precária de uma gama mais complexa de causas da
diminuição da capacidade de intelectual e da redução motivacional para a
aprendizagem, dentre elas as condições socioeconômicas, as configurações
familiares (HUFFMAN et al., 2013) e perspectivas futuras associadas ao novo
aprendizado (KOOIJ et al., 2010).
A predisposição o observar os trabalhadores mais velhos como menos
capacitados para novos aprendizados contrasta com a noção de que apenas a
experiência proporciona o saber prático.
Desta forma observa-se um paradoxo para as organizações. De um lado,
face ao envelhecimento populacional, observa-se a tendência de crescimento da
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taxa de atividade de pessoas com 50 anos de idade ou mais (IBGE, 2016) que,
associada ao financiamento inadequado da aposentadoria, traduz-se em maior
permanência dos trabalhadores mais velhos na força de trabalho. De outro lado,
vieses etaristas ainda permeiam locais de trabalho tornando a atração, retenção,
manutenção da produtividade e motivação desses trabalhadores um novo desafio
para as organizações.

Motivação para aprendizagem em adultos mais velhos
Em concordância com a literatura, em especial a baseada na perspectiva do
curso de vida, admite-se que as condições que caracterizam permutas entre os
respondentes e seu contexto ao longo da vida, com efeito determinam a direção, a
intensidade e persistência da motivação para novos aprendizados e experiências, e
não apenas a idade cronológica.
As diferentes trajetórias de vida ainda na juventude podem condicionar as
escolhas iniciais para o trabalho e carreira de uma maneira que possa ampliar ou
reduzir a necessidade para a aprendizagem ao longo da vida ou o desenvolvimento
de novas habilidades.
De fato, a pesquisa com adultos mais velhos sugere que quatro padrões
distintos devem ser considerados para uma melhor compreensão de como o
desenvolvimento ocorre: perda ou declínio da capacidade intelectiva, crescimento,
reorganização e troca (KANFER; ACKERMAN, 2004).
Nos relatos dos respondentes observa-se que a manifestação dos quatro
padrões sugeridos por Kanfer e Ackerman estão presentes nas narrativas. Inclusive
a percepção de mais de uma forma de desenvolvimento de aprendizagens pode se
apresentar pelo/a mesmo/a respondente ao longo da vida.
Perda: o envelhecimento é observado como perda da capacidade e/ou motivação para
aprender
R06 - Vários momentos eu me sinto velha. Vários. Por exemplo, quando
exatamente eu vejo meus sobrinhos mexendo num monte de coisa, eu
penso “gente, eu, realmente, estou velha”, porque eu não consigo ter essa
capacidade deles de aprender tão rápido, tão rapidamente

Crescimento: o envelhecimento visto como itinerário a ser percorrido para efetivação da
aprendizagem
R11 - Olha, pela... pelo trabalho que nós desenvolvemos aqui, pela
atividade, certo? Eu tenho mais experiência na parte do que está
acontecendo, do que pode acontecer, certo? E as pessoas mais jovens são
mais... eles não conhecem aquele outro mundo que a gente já passou
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Troca: permutas entre os saberes prático e conceitual são proporcionadas pelo
envelhecimento
R23 - Não, pelo contrário. Porque o mais velho,
acrescentar. Ele tem experiência. Eu falo que o mais
faculdades. Tem a faculdade normal e a faculdade
importante é a faculdade da vida. Porque aprender a
assim, a lidar com situações que é mais difícil, né

ele sempre tem a
velho, ele tem duas
da vida. E a mais
gente aprende, mas

Reorganização: trocas de direcionamento de aprendizagens são associadas às trajetórias
de vida
R15 - Passou, envelhecemos, cada um foi prá um canto, deixei de ser
engenheiro, virei advogado...
R17 - Eu ainda estou nessa vida organizacional. [...] Eu pretendo, daqui a
um tempo, retomar essa outra área, acessar essa outra área da minha
graduação, da minha formação como psicóloga, então dentro da linha de
psicoterapia breve.

A competência tecnológica e a dicotomia velhice-juventude

O imaginário popular tende a associar o domínio de novas tecnologias e a
capacidade de participar em comunidades online e redes sociais à juventude. A
velhice, por outro lado, não raramente é relacionada à dificuldade de lidar com
tecnologias.
R23 - Tenho esse exemplo assim, olha. É que nem eu falo, as mulheres
mais velhas... eu estou usando tudo da minha geração, tá? Porque o idoso
tem mais dificuldades na parte de tecnologia, tem algumas dificuldades em
relação à modernidade de hoje. E as mais novas já não, elas já são ágeis
em relação a isso, né.

A “destreza digital”(Digital literacy), que inclui conhecimentos, habilidades e
atitudes favoráveis para lidar de forma eficaz com tecnologias digitais como
Smartphones, tablets, laptops e computadores assim como participar de forma ativa
em mídias sociais têm sido relacionada ao envelhecimento bem sucedido
(SCHREURS; QUAN‐ HAASE; MARTIN, 2017)
R17 - Eu acho que sim. Eu percebo. O jovem se acostumou a conseguir
dar conta de mídias, de excesso de informações. Eu acho que o acesso às
redes sociais, as mídias, a cada ano e a cada geração, ficam muito
fortemente presente, então assim, quanto mais jovem a pessoa é, ela tem
que lidar com um número maior de informações. Ela se acostuma a isso

O domínio das tecnologias digitais, então dividido entre nativos, os jovens e
migrantes, os velhos, passa então a ser considerado fundamental para a
permanência no mercado de trabalho e o ‘saber o quê’ subordina-se ao ‘saber68

como’. A experiência acumulada perde valor na medida em que as formas de
comunica-las torna-se obsoleta.
R04 - Já vi durante a minha vida profissional, profissionais que estavam
mais seniores, e mais avançados na idade e acabaram sendo colocados em
posições menos relevantes e tendo cada vez menos responsabilidade, em
vez de valorizar a questão da experiência, isso porque minha leitura, na
época disso, era muito a ver com a questão de energia e velocidade da
entrega, então, a questão toda de atualização tecnológica, que, às vezes,
essas pessoas não conseguiam acompanhar de como trabalhar com as
ferramentas de informática, que sejam Excel, ou até fazer uma
apresentação bem feita, isso, na verdade, limitava muito, mas você vê que o
profissional conhecia muito daquele assunto, mas ele acabava ficando cada
vez mais para trás, em termos de saber transmitir aquilo lá e conseguir
transformar o conhecimento que ele tinha em ferramentas mais práticas e aí
acabava que esses profissionais acabavam sendo relevados a um segundo
plano e, muitas vezes, sendo colocados como suportes, como assistentes
de outras pessoas que já dominavam esses meios e que, realmente,
conseguiam passar isso para frente.

E dominar a tecnologia é equiparado a controlar os efeitos negativos do
envelhecimento.
R18 – olha, eu acho que no começo, quando começou principalmente a era
da informatização, isso aconteceu. Hoje eu acho que não mais, porque eu
acho que a tecnologia nos faz, não nos tornarmos mais jovens, mas uma
facilidade de estar no mesmo nível, porque quando você pega um jovem
operando o computador ou fazendo uma apresentação de PowerPoint e
você faz a mesma, eu acho que você pelo menos o seu sentimento é que
você está na mesma tecnologia, na mesma vertente das pessoas de menor
idade.

Aprender uma nova tecnologia apresenta-se como uma experiência de
relacionamento intergeracional, cujo sucesso pode estar subordinado à forma como
este relacionamento é apreciado no âmbito da organização e pelo próprio indivíduo.
R13 - É. Sabe por quê? Quem explica não tem paciência, então assim,
geralmente que explica é o jovem, não tem paciência e aí o desespero de
achar que não está conseguindo.

Da mesma forma O treinamento de um empregado mais jovem, por outro
mais velho e detentor de mais experiência, se isolado de outras práticas
organizacionais pode caracterizar-se como uma apropriação do conhecimento, para
posterior descarte do sujeito.
Se a política organizacional pressupõe o treinamento dos mais jovens ou
vice-versa como forma de promover o relacionamento intergeracional, esta deve
estar dentro de um programa mais amplo que também promova o bem-estar e
oportunidades para os empregados mais velhos.
R23 - Então, e os professores, quem são? Os funcionários. São os nossos
voluntários. Então qual é a nossa função? É passar para eles um pouco da
nossa experiência dentro da empresa, né. [...] E é muito legal, porque eles
têm formatura, eles se formam, sabe? E a minha experiência com essa
turma é essa daí. Eu dava aula de comunicação para eles, né.
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Hora de aprender: mediações com momentos da vida
Outra característica marcante do ponto de vista LC é que as decisões
oportunidades e condições do início da vida afetam os resultados posteriores. O
passado tem o potencial para moldar o presente e o futuro, como uma onda ou
efeito dominó. Isso pode ocorrer em vários níveis: o nível de coorte, geracional,
individual e familiar.
O passado, portanto, pode afetar significativamente os resultados
posteriores da vida, tais como status socioeconômico, saúde mental, funcionamento
físico, e os padrões conjugais. Esta visão de longo prazo, com o seu
reconhecimento da vantagem ou desvantagem cumulativa é particularmente valiosa
para a compreensão da desigualdade social na vida adulta e as expectativas frente
ao envelhecimento.
As experiências passadas ou a falta delas, podem ser uma desvantagem na
aquisição de novas aprendizagens. Os respondentes compõem um grupo marcado
por um cenário de valorização da fidelidade a corporação pela longa permanência
no emprego. Assim, diferentes contextos históricos e locais podem proporcionar
maior ou menor amplitude de escolhas que para os indivíduos e que signifiquem
maior ou menor sucesso nas transições dos estágios da vida na posteridade.
R15 - Por questão de crise, eles não modernizavam a empresa, só que
quem trabalha lá começa a ficar prá traz, né, tem novas tecnologias, tem
novas formas de fabricação, e você fica parado, trabalhando pra essa
empresa, porque investimentos em máquinas é muito caro, são coisas que
...normalmente compram essas máquinas tendo em vista ficar 25 anos
trabalhando com essa máquina, e quando você sai dessa área você olha
em volta, já tão mais modernos.

Pela perspectiva do curso de vida reconhece-se também que as vidas de
familiares, interdependentes e mutuamente ligadas em vários níveis, são
importantes influências nas decisões relacionadas a aquisição de novos saberes. As
experiências sociais e individuais estão ligadas completamente à família e a rede de
relacionamentos compartilhados (Elder 1998). Desta forma, membros da família
tendem a sincronizar ou coordenar suas atividades em relação ao planejamento de
vida e questões relacionadas com o calendário de eventos dos diversos membros
R18 - imagine hoje se eu tivesse que me candidatar a essa vaga na Índia,
ainda eu não poderia ir porque eu ainda tenho alguns compromissos
familiares que eu não gostaria de libera-los.

Indivíduos são agentes ativos que não apenas mediam o efeito da estrutura
social, mas também tomam decisões e definem metas que dão forma a ela.
Assume-se que as pessoas têm a capacidade de desenvolver competências
planejadas, que se referem aos processos pensativos, proativos e autocontrolados
que fundamentam suas escolhas. No entanto, deve-se reconhecer que a capacidade
de fazer escolhas específicas depende de oportunidades e restrições que, por sua
vez, tornam o âmbito das possibilidades e limitações futuras circunstanciais.
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R23 - No começo eu não estava nem muito a fim de vir, porque eu estava lá
do lado dos pais, facilidade de ver família. Minha filha, na época, ela tinha
seis anos. Quando veio a notícia que a empresa ia mudar para cá, eu não
estava muito a fim de vir, sabe. E aí o pessoal investiu em mim. Tipo assim,
facilitaram muitas coisas para mim e eu falei assim, "ah, vamos lá ver qual é
que é". Tanto que faz doze anos. Aí eu me mudei para cá com ela. Então
faz 12 anos que a gente mora aqui. Hoje eu não volto mais.

Os novos contextos econômicos nacionais e globais, devido à crescente
frequência de condições recessivas, também acentuam os percalços nas transições
dos ciclos de vida, como a aposentadoria, o desemprego na idade adulta e a
decisão de envolver-se em atividades novas ou voltar a estudar.
R20 - Entra governo, sai governo, “a gente tem um país que cresce pela
educação, a gente tem que investir na educação”, mas até hoje, ninguém
investiu, então, a pessoa é jovem, tem pouca possibilidade de estudar numa
escola boa, uma faculdade boa, ele vai envelhecendo, e essa coisa do
governo não investir, do governo mentir sobre educação, acaba
desanimando as pessoas, então, o envelhescente não teve uma boa escola
na vida dele, quando chega numa certa idade, aí que ele não vai estudar
mesmo [...]

Reflexões sobre idade e competência
Experiências não relacionadas ao trabalho e os percursos diferenciais no
desenvolvimento de adulto devem ser considerados para apreender de forma mais
fiel que fatores podem influenciar a motivação para o desenvolvimento de novas
habilidades. Nas narrativas dos respondentes é possível verificar a percepção de
que suas experiências em relação envelhecimento no trabalho e o desenvolvimento,
próprio ou de outros, são contextualizadas. Mas, a naturalização da decrepitude, do
declínio associado à idade, não leva em consideração a imensa variabilidade de
desempenhos. E a percepção dos respondentes de atitudes etaristas da
organização é moldada por estereótipos de velhice e juventude.
Desta forma observa-se o que Choo (1999) assinala como um fenômeno de
profecia auto realizada: porque são excluídos de programas de treinamento e
promoções por serem vistos como difíceis de treinar e sem motivação, tornam-se
desmotivados para a aprender e assumir novas tarefas.
Os respondentes assimilam o discurso neoliberal, que transfere a
responsabilidade pela atualização das competências da organização e do Estado
exclusivamente para o próprio trabalhador (HELAL; ROCHA, 2011). A manutenção
do emprego e da empregabilidade deixa de ser uma incumbência compartilhada
para ser um dever do empregado. Algumas vezes percebe-se até um esboço de
crítica, mas que se mantém inconclusa.
Assim, se a noção de empregabilidade na velhice está fortemente relacionada
à capacidade de driblar a obsolescência dos conhecimentos e habilidades, e se a
crença é de que a atualização destas é de exclusiva responsabilidade dos sujeitos
envelhescentes, então a exclusão do emprego será vista como uma mera função do
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envelhecimento do saber e não do despreparo social/organizacional para lidar com o
envelhecimento populacional.
Em termos práticos isto significa que diferentes contextos históricos e locais
podem proporcionar maior ou menor amplitude de escolhas para os indivíduos e que
signifique maior ou menor sucesso nas transições dos estágios da vida além da
idade cronológica.
O passado, portanto, pode afetar significativamente os resultados posteriores
da vida, tais como status socioeconômico, saúde mental, funcionamento físico, e os
padrões conjugais. Esta visão de longo prazo, com o seu reconhecimento da
vantagem ou desvantagem cumulativa é particularmente valiosa para a
compreensão da desigualdade social na vida adulta e as expectativas frente ao
envelhecimento.

Triplo risco para as mulheres? A intersecção do etarismo com o sexismo
e o Lookism no ambiente corporativo

It is good that in addition to looking beautiful you also have something in
your head.
Comment by CEO to a young woman manager in recruitment interview.
JYRKINEN, 2014, p. 175

Conceitos
O etarismo (ageism) se refere ao estereótipo e discriminação negativos
baseado em idade, e principalmente, mas não sempre, em relação à idade mais
avançada (older age). O etarismo cobre tanto pensamentos, sentimentos e
comportamentos, implícitos e explícitos, que são baseados em preconceito e mitos
concernentes às pessoas com idade mais avançada (older age).(JYRKINEN, 2014
p.176) Amplamente é definido como “qualquer resposta injustificada a qualquer
idade” (BILL BYTHEWAY, 1995; BYTHEWAY; JOHNSON, 1990 apud SPEDALE;
COUPLAND; TEMPEST, 2014b).
O gendered ageism refere-se às ações discriminatórias, intencionais ou não,
baseadas na intersecção de gênero e idade. O gendered ageism não está limitado
às relações entre homens e mulheres, mas manifesta também entre mulheres, assim
como entre homens. (JYRKINEN, 2014, p. 176)
O gendered ageism já tinha sido evidenciado por Crenshaw (1991) e
Knudsen (2006), conforme apontado por Jyrkinen (2014), portanto, não é uma lente
de estudo recente. Carpenter (1996) chamou esse fenômeno social de “sexageism”.
Em português uma tradução possível seria “etarismo genderizado” ou “gendrado”. O
termo genderizado foi utilizado no Prefácio à edição brasileira do livro originalmente
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publicado na França – O Gênero nas Ciências Sociais de Chabaud-Rychter et al.
(2014)
A abordagem baseada na interseccionalidade é relevante para os Estudos
Organizacionais pois “pessoas são membros de mais de uma categoria ou grupo
social e podem simultaneamente experiência vantagens e desvantagens
relacionadas aos diferentes grupos sociais” (JYRKINEN, 2014, p. 176)
Lookism é o “preconceito e discriminação com base na aparência”.
(JYRKINEN; MCKIE, 2012, p.62).
Atratividade física é definida como “o grau em que a imagem facial de
alguém provoca reações favoráveis em outros” (MORROW, 1990, p.47).

Sobre o envelhecimento para os homens

O envelhecimento é percebido diferentemente pelos homens. Alguns não
percebem claramente, mas, é uma percepção ambígua, pois afirmam que as
mulheres sofrem sim com a aparência, desde jovem, por pressão social, enquanto
os homens são mais descontraídos comenta R10. No entanto, alguns enxergam
diferença entre homens e mulheres sobre envelhecimento, embora não tenha
explicado, infere-se que há uma generificação da idade.
R10 - Eu acho que... eu creio que seja igual, creio que seja igual. É igual,
mas a mulher sofre mais.
R10 - Eu acho que a mulher sempre sofre com a aparência desde jovem.
Quer dizer, ela persegue sempre uma questão de estar aparentando mais
jovial, sempre se preocupa com o aspecto do cabelo, sempre está... roupa.
Então, você percebe que a etiqueta social para a mulher é muito mais
pesada do que para o homem. O homem já é mais descontraído.
R11 - Tem [diferença no envelhecimento do homem para a mulher].

Preconceito por ser mais jovem foi raramente mencionado como um fator de
desvantagem no ambiente organizacional. No entanto, R21 comenta que isso
aconteceu no início de sua carreira e foi sendo atenuado à medida que foi ficando
com a aparência de mais velho e mais experiente. O próprio respondente, refletindo
sobre sua experiência, depreendeu que não foi a idade cronológica que o favoreceu
profissionalmente, mas uma aparência de mais velho, associada à uma percepção
de maturidade, essencial para assumir cargos de liderança, pelo menos na empresa
onde trabalhava. A aparência, no entanto, é algo para ser observada e cuidada, pois
passa pelo julgamento do outro, que o faz a partir de um padrão de estética
construída e aceita socialmente em um determinado ambiente, no caso o
corporativo.
R21 - Eu tive muita dificuldade, por aparentar mais novo, eu tive muita
dificuldade em conseguir cargos de confiança, no começo da minha
carreira. [...] Quando eu comecei a ficar com cara mais velha, pela minha
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experiência, que eu consegui cargos de liderança, então, acho que isso é
um fator favorável para mim, mas vejo que isso não está muito relacionado
à idade. Talvez, está mais relacionado um pouco, talvez, a aparência.
R21 - A aparência traz algumas desvantagens para os homens, pelo fato de
as pessoas considerarem alguns aspectos como “vestimenta e barba por
fazer, barba bem feita. Infelizmente, ainda pesa”.

Nem sempre as marcas do envelhecimento são percebidas pelos homens
como desvantagens. Pelo contrário, Luiz Cláudio comenta que “Eu acho que é até
bom você aparentar, deixar transparecer que a idade está chegando. Até para
passar aquele, né, aquele respeito”.

Lidando com a matiz do cinza
Retomando brevemente a importância dos cabelos, curtos ou longos para os
homens, são referências bíblicas e discussões que remetem aos hábitos culturais de
uma sociedade. Especificamente a barba pode ter uma variedade de conotação,
tanto de “orgulho” como de “desleixo” até mesmo de “charme”, em discussões
contemporâneas. Dos homens envelhescentes entrevistados apenas um fez
referência à barba. O cabelo, no entanto, foi uma preocupação recorrente de vários
respondendentes como artifício para mascarar a idade, variando do “não faz nada:
não tinge”, “faz pouco: tinge para disfarçar ” e o “radical: raspa o cabelo”. Há quem
use peruca.
R11 - [..] estou ficando... já estou mais... aliás... mas eu não faço nenhum
tratamento. Não coloco creme, não coloco nada. Do jeito que está, está. Só
que eu tenho cuidado muito com a minha saúde.
R25 - Mas conhecer, a gente conhece sim. Eu não tive essa necessidade
ainda de pintar cabelo. Mas não vejo, não vejo essa necessidade. Não vi
essa necessidade ainda não.
R10 - Olha, pessoalmente às vezes eu aplico alguma tintura no cabelo, e
só, basicamente. (R10)
R15 - Não tenho um fio de cabelo, eu simplesmente raspei o cabelo porque
meu cabelo é branco, [...] Prefiro ficar todo careca.
R15 - [...] tem outros que não, tem advogado de peruca até, que eu
conheço.

Um dos respondentes justifica que a opção por se tornar careca foi para
manter a jovialidade, e não necessariamente para ter a aparência de jovem,
reconhecendo a irreversibilidade da idade:
Eu pretendo/ quero me manter assim, digamos, jovial, não digo jovem,
jovial, com aparência mais espirituosa, tal, mas necessariamente não
significa que eu tenha aparência de jovem. Aparência de jovem não dá
mais, nem disfarçando, fica assim mesmo, mas aparência mais jovial é
diferente, ser mais sorridente, mais alegre, espirituoso, isso eu tento. Tento
sim (R15)
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Também considerando que o envelhecimento da aparência é um processo
visível, há uma preocupação em disfarçar a idade chamando a atenção para o
vestuário, mas dentro de um padrão considerado adequado e natural, sem ousadia:
R18 - Neste momento eu procuro estar sempre atualizado com relação à
moda, eu digo moda mesmo, vestiário, calça, camisa, sapatos, estar
sempre adequado, mas talvez não me parecendo jovem não, porque talvez
possa parecer meio fantasiado.

Nenhum respondente homem assumiu o uso de cremes, tratamentos
dermatológicos ou procedimentos estéticos. Mas conhecem pessoas que fizeram
plástica:
R04 - Eu tenho um amigo, ele é presidente de uma grande empresa aqui,
no Brasil, e ele acabou de fazer plástica nos olhos, porque estava com
muita olheira.

Eu velho? Sim, senhor!
As pessoas percebem que estão ficando velhas, na sua experiência diária, no
cotidiano das relações interpessoais em que a voz do outro soa implacável: eu
velho, sim. A cada sinalização recebe um símbolo: um selinho. E assim caminha-se
na rota do envelhecimento, colecionando “selinhos” de estigmatização de velhice.
R03 - Assim, você vê quando você começa a pessoa olha para você e vê o
cabelo já mudando de tonalidade, aí pensam “senhorzinho”. Aí quando eu
vou numa corrida, porque eu gosto de correr, andar de bicicleta, então,
quando uma pessoa te vê, já te dá prioridade, você está numa fila e a e
pessoa fala, “vai você”.
R10 - Eu creio que os cabelos brancos, ou seja, os cabelos brancos
demonstram que você está ficando velho. No próprio relacionamento com
as pessoas, você começa a ter um tratamento de respeito maior [...]. Eu
acho que a tua disposição física. [...]. Os próprios exames que você vai
fazendo que aí começa a mostrar, ou seja, alguma tendência. [...] Ou seja,
então isso vai meio que como se tivesse colocando um selinho, cada vez
mais você vai recebendo um selinho e isso vai, vamos dizer assim, você vai
ficando caracterizado.

Os respondentes salientaram alguns reflexos da (boa) aparência na carreira,
tanto para cargos executivos e a aparência física para cargos operacionais:
R04 - Eu tenho um amigo, ele é presidente de uma grande empresa aqui,
no Brasil, e ele acabou de fazer plástica nos olhos, porque estava com
muita olheira. Então, sim, existe essa preocupação, e acho que ele fez isso
porque ele sentiu que estava atrapalhando, inclusive, no prosseguimento da
carreira dele.
R25 - Se você, de repente, denota uma pessoa que tem um pouquinho mais
de aparência que está... de idoso que está meio acabadinho, eles já não
direcionam para determinado tipo de trabalho, porque você vai ter que
abaixar, você vai ter que pegar peso, você vai ter que alcançar lá no alto, e
a gente está... nota-se, né, que eles olham para a pessoa e falam: ah,
você... entre aspas, não é capaz.

Maior preocupação dos respondentes em relação à velhice é com a saúde. Interessante
observar que R12 comenta que não precisa se preocupar com a aparência pois sua
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condição de casado e avô nem exigiria esse cuidado. Esse tipo de atitude de indiferença à
aparência .foi mencionado no estudo de Golbenberg (2012) em que uma muherer com mais
de 50 anos comenta: “O casamento me fez virar funcionária pública, achava que tinha
estabilidade, segurança e não precisava cuidar dele, nem de mim”,
R12 - A minha maior preocupação em relação à velhice... eu acho que a
saúde, só. Não me preocupo com a aparência, até porque eu já sou casado,
já sou avô, estou muito bem, feliz, graças a Deus.

Sobre o envelhecimento para as mulheres
Manter uma aparência mais jovem aparece como uma forte imposição social
internalizada pelas mulheres de forma geral. A mulher parece sentir uma
necessidade de lidar continuamente com a aparência por uma questão estratégica,
profissional, pois deixar transparecer mais idade pode denotar alguém no limiar de
perda de capacidade. Essa situação de parecer ser é uma situação de stress)

R17 - Eu acho que assim, de uma mulher, eu percebo que se exige muito
mais. Uma mulher de 60, a própria mídia impinge aparência de ter uns 30.
Você pode ver, por exemplo, numa campanha publicitária. Você vê um
casal de gente sênior, por exemplo. Perceba que o homem, não tem
problema nenhum, ele pode aparecer grisalho. A mulher tem que aparecer
com o cabelo absolutamente lindo e impecável, ruga, que parece aquelas
bonecas de porcelana, toda esticada, e magérrima
R14 - [...] puxa vida, ‘se tudo está baseado na aparência e a minha
aparência, infelizmente, por mais plástica, por mais tratamento que eu faça,
ela vai se deteriorar’, aí realmente isso vai causar um impacto
extremamente negativo para aquela mulher. Isso tanto para homem quanto
para mulher, mas para mulher, devido a todo esse contexto em volta dela.
R23 - Por isso que eu falo que a cobrança, ela é muito alta para nós
mulheres.
R22 - Não. De fazer coisa assim, para embelezar, para achar que eu sou
mais jovem? Não, eu quero ser natural, mesmo.

Para as mulheres o envelhecimento da aparência tem um impacto negativo,
entendido como uma desvantagem e o envelhecer chega a provocar um tipo de
medo, da possibilidade de ficar feia e de tornar-se incapaz.
R09 - Muita. Muita [desvantagem]. Aparência física, muita. Muita, muita
mesmo.
R13 - É. Isso [aparência] é uma coisa que eu tenho medo assim. [...] de
envelhecer.
R06 - Tem o lado físico, que isso é uma preocupação para mim. Nossa,
será que eu vou ficar muito feia? Será que eu conseguir mais fazer o que eu
faço hoje? Isso me preocupa.
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Essa preocupação com a condição física é uma consideração crucial para
alguns tipos de trabalho, significando que realmente a “idade importa” (FINEMAN,
2014, p.1721).
Há uma percepção que o envelhecimento tem um peso maior para as
mulheres que para o homem, pois para este o envelhecimento pode ser valorizado,
denotando experiência, enquanto para a mulher parece haver, uma noção de que
uma profissional mais velha tem perda de eficiência no seu trabalho, como se o
envelhecimento cognitivo da mulher fosse mais intenso que para os homens
[...] tem a questão da idade, sempre vai pesar tanto pro homem quanto para
mulher, mas para o homem nem tanto. Muitas vezes até dizem experiente,
não é? Então até contam bem aqueles cabelinhos brancos, etc. Para mulher
é o contrário, isso já significa como já tivesse uma perda de eficiência. (R14)

Frequentemente há uma compreensão e definição de que para mulheres o
envelhecimento acontece numa idade cronológica mais cedo do que para os
homens, impondo desafios para a carreira da mulher e gerando uma pressão para a
mulher manter uma aparência de jovem (ITZIN; PHILLIPSON,1995 apud JYRKINEN,
2014, p. 180). Por outro lado, Jyrkinen observou em sua pesquisa de campo que a
eminência dos cabelos grisalhos de um homem idoso é visto de uma forma diferente
da mulher idosa grisalha. Além disso, Jyrkinen também descreveu as pressões para
gerentes mulheres bem-sucedidas serem magras, bem preparadas e de preferência
jovem ou sem sinal de idade, a fim de atender às qualificações incorporadas e
genderificadas (engendered) para as mulheres nas comunidades empresariais.
(JYRKINEN, 2014, p. 180). O conhecimento é, muitas vezes, naturalmente
associado com homens mais velhos, que não necessariamente sofrem
desvantagens de envelhecer e ficar com uma aparência mais velha, muito pelo
contrário, são valorizados (DUNCAN; LORETTO, 2004).
Estudos tem mostrado que as mulheres tendem a ser percebidas por
empregadores e gerentes como mais velhas que os colegas homens da mesma
idade e sofrer consequência em termos de carreiras, potencial de ganho e
perspectivas financeiras na aposentadoria (DUNCAN; LORETTO, 2004; BARNETT,
2005; ITZIN; PHILLIPSON, 1993 apud SPEDALE; COUPLAND; TEMPEST, 2014).
O preconceito em relação à idade nem sempre é reconhecido pelas mulheres.
Chamou atenção, no entanto, o estereótipo associado a determinadas funções
notadamente reconhecida por R09 como masculina, por exemplo, engenharia.
Nessas áreas, “ser bonitinha” segundo R14, passa a ideia de um desajuste com a
função, no sentido de não responder com a devida competência. Granleese e Sayer
(2006) concluem em uma pesquisa com docentes no ensino superior que as
mulheres na academia sofrem de “tripla penalização”: por ser mulher, mais velha e
ter uma aparência inadequada. Na academia, ressaltam os autores, a boa aparência
pode ajudar, mas é um requisito menos valorizado que no mundo corporativo. Na
fala de R14 observou-se que as mulheres na área de engenharia sofrem um duplo
risco, em que o ser mulher para ser reconhecida não pode ser muito “arrumadinha”.
R14 – [...] muitas vezes até uma pessoa é discriminada por ser jovem
demais, por ser bonita demais, estou falando agora da mulher. Então às
vezes, “nossa, mas essa Fulaninha é tão bonequinha, será que ela vai dar
conta?” Principalmente na área de engenharia, [...]e aí então você vê, não é
tanto a aparência, não é tanto pelo envelhecimento muitas vezes, é pelo
que você rotula para aquela atividade, para aquela função como deve ser.
Então uma mulher para ser uma engenheira de minas, coordenar um grupo
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de 40 homens tem que ser masculinizada, ela não pode ser bonitinha,
arrumadinha, delicada no falar. Então são rótulos. Então isso independente
até da idade

Assim, a valorização da aparência, pode depender do tipo de atividade.
Morrow (1990) encontrou que mulheres dotadas de atratividade física não são vistas
tão positivamente quanto as mulheres não dotadas dessa atratividade quando elas
estão sob consideração para um cargo estereotipado como masculino. Esta
observação foi chamada de “beleza bestial” (beauty beastly) por Heilman e
Saruwatari (1979) apud Morrow (1990)
A idade, revelada pela aparência, permite que algumas pessoas que se veem
abaixo da sua idade cronológica, possam “brincar” com a idade real, afinal, a
aparência, como uma imagem corporal vista por outros, pode variar de acordo com o
contexto e do observador.
R05 - [...] de forma geral, acho que as pessoas veem na aparência a idade,
sim, e talvez, aí venha o preconceito.
R05 - Não, porque acho que as pessoas aqui não são muito de perguntar a
idade, brincam. Eu fico falando cada hora uma idade, mas acho que ainda
tenho a vantagem de não aparentar a idade que eu tenho. Posso, talvez,
estar próximo, mas eu acho que ainda não aparenta.

Nem todas as mulheres consideraram que a aparência do envelhecimento
gera alguma desvantagem, principalmente no grupo que se convive, pois o “que
conta é a pessoa em si” diz R19, ou o envelhecimento pode não ser tão percebido,
na medida em que as pessoas envelhecem junto:
R23 - No seu dia-a-dia, você vai indo, vai trabalhando, trabalhando... você
tem um contato com as pessoas e as pessoas vão envelhecendo junto com
você. Não é só você, não é só eu que fico velha, todo mundo fica velha
junto. Então, às vezes passa e a gente nem percebe.

Considerações sobre a discriminação cruzada de idade, gênero e
aparência

Os dados revelaram que há evidência de um etarismo com intersecção em
gênero (gendered ageism) impondo às mulheres uma dupla penalização (FINEMAN,
2014, p. 1721) ou até tripla penalização, quando considerado que não somente a
idade importa, mas a aparência faz diferença (GRANLEESE; SAYER, 2006). No
entanto, os homens não percebem esses desafios para as mulheres, e parecem
simplificar a realidade, reconhecendo que a mulher sofre pressão para manter-se de
acordo com um padrão de beleza, mas não enxergam uma discriminação de
gênero/idade e tão pouco as consequências para a carreira da mulher. Como
adverte Fineman (2014, p. 1721), os mitos do etarismo são tenazes, especialmente
quando os interesses corporativos residem em preservar um time de trabalhadores
mais baratos e jovens. Na pesquisa de Jyrkinen, ao serem perguntadas sobre a
“melhor idade” em termos de carreira e de vida, as entrevistadas, em geral,
expressaram satisfação com suas atuais carreiras, mas ao mesmo tempo, muitas
trouxeram que a idade é um “problema” para as mulheres já no início da meia
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idade”(JYRKINEN, 2014, p. 180). Logo, existe uma crononormatividade (RIACH et
al. citado por Fineman, 2014, p. 1720).
Na vida profissional a importância da aparência é cruzada com o gênero
(gendered) e as gerentes mulheres, frequentemente, encontram no mínimo
demandas implícitas para ter uma imagem elegante, beleza e magreza. O lookism e
o "trabalho estético", isto é, como as organizações desenvolvem e aproveitam a
corporeidade de seus funcionários, têm sido reconhecidos na sociologia do trabalho.
Esta forma de discriminação parece ser altamente evidente no setor de serviço.
Warhurst e Nickso (2009) e Warhurst et al., (2009) apud Jyrkinen e Mckie, 2012, p.
62) comentam que as organizações podem usar esse lookism para criar uma
imagem corporativa distinta (sexualizada) com a intenção de aumentar sua
vantagem competitiva.

Existem vieses etaristas nas políticas e práticas de gestão?
Em face ao envelhecimento populacional, observa-se uma tendência de
crescimento da taxa de atividade de pessoas com 50 anos de idade ou mais (IBGE,
2016). O financiamento inadequado da aposentadoria e a perspectiva de uma
Terceira Idade isenta de sinais de decrepitude e senilidade (LASLETT, 1996)
traduzem-se em uma permanência de trabalhadores mais velhos na força de
trabalho. A atração, retenção e manutenção da produtividade e motivação desses
trabalhadores tornam-se, portanto, objetivos importantes para as organizações,
especialmente num futuro próximo onde está prevista uma diminuição do número de
profissionais mais jovens no Mercado de Trabalho.
A ausência de políticas relacionadas ao assunto nas organizações
pesquisadas indica per si a presença de vieses etaristas, já que o único tema sobre
o qual se faz menção em algumas entrevistas é a complementação financeira da
aposentadoria ou a falta da mesma, relacionada a um plano de previdência privada,
no Brasil, comum para níveis executivos.
Não foram verificados nas entrevistas de profissionais de RH registros de
práticas relacionados à atração e retenção de profissionais com mais de 45 anos.
Também não se verificam ações orientadas para uma preparação para a
aposentadoria, embora em uma das empresas pesquisadas uma preocupação em
desenvolver este último aspecto tenha sido verbalizada pela Diretora de Recursos
Humanos:
R01: “ É assim, preparar ela para saída, a gente está fazendo um
benchmarking no mercado para comprar e nós vamos implantar isso, então,
se uma pessoa está perto da aposentadoria, a gente vai dar para ela, é
como um treinamento de transição, que a gente chama, que ajuda ela a se
organizar financeiramente, ideias para o que ela vai fazer depois da
aposentadoria, para ela não entrar em depressão e ter alguma renda, se
precisar, fazê-la pensar no futuro, mesmo, e fazê-la passar por esse
processo de desmame da corporação. “
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Nos relatos dos demais empregados também se observa que há
desconhecimento de qualquer ação organizacional que tenha por objetivo promover
maior aproximação com o público envelhescente.
Um dos aspectos onde foi apontada a falta de políticas é na questão do
equilíbrio família e trabalho, fator de impacto na vida de profissionais mais jovens:
R18: Eu questiono bastante, acho que são raríssimos os casos. E hoje tá
muito na moda, né, CEO com 35, com 38, com 30 anos de idade. Então eu
tenho pena desses CEOs que dificilmente eles terão uma vida familiar
adequada, enfim.

Boa parte das práticas relatadas pelos respondentes sugerem a existência de
algumas barreiras a pessoas mais velhas na empresa, muitas vezes percebidas à
partir de estereótipos que os próprios apresentam de si:
R11:” Uma coisa que eu sempre prático é a obediência. Por mais que... por
exemplo, você tem... tem o meu chefe, por exemplo. É mais novo do que
eu, certo? Mas por algum motivo da empresa, ele disse, “não, temos que
fazer assim”, certo? Então temos que obedecer, tem que ser assim. Certo?
Porque toda desobediência traz problemas, certo? Isso, eu sei por
experiência.”

Estes estereótipos permeiam o discurso dos respondentes, às vezes
pejorativo, colocando-se em polos opostos aos funcionários mais jovens:
R15: “Aí o advogado mais velho não interessa pra eles. Como é que eles
falam no futebol? Esqueci... eles usam um termo.. naming rights, que dá o
nome ao escritório, os grandes advogados de renome, e depois aquele
monte de advogadozinhos, anônimos, jovens, também vão ser, mas tão
com mais força, com mais dinamismo.”

De acordo com a classificação apresentada pelo MIDUS (Midlife Development
in the United States) (DELANEY, 2014), a maioria dos respondentes desta pesquisa
poderiam ser nomeados como pessoas na meia idade (entre 44 e 59 anos), que,
segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1995), estariam, desde os 45
anos, em processo de envelhecimento. Isto justificaria um trabalho direcionado ao
tema por parte das organizações em que atuam, o que efetivamente não ocorre.
Estereótipos de idade em geral acompanham normas de idade, podendo
infiltrar-se nas diversas práticas organizacionais (FINEMAN, 2011). A distribuição
etária de uma empresa influencia as percepções que seus funcionários têm acerca
das idades ideais para o desempenho de cada função. Estas percepções são
chamadas normas de idade e representam a tradução dos empregados de como as
coisas devem ser (LAWRENCE, 2007), como podemos ver na fala do respondente
citada a seguir:
R04 - Uma coisa velada. Eu acho que se você vai contratar alguém como
diretor financeiro de uma empresa para uma pessoa, por exemplo, na faixa
dos trinta anos, ser contratada, ela tem que provar muito que ela tem essa
experiência. Agora, quando vem um profissional com mais de quarenta
anos e que já trabalha nessa área por mais de 20 anos, ele já tem as
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credenciais, sem precisar provar tanto. Acho que nesse sentido, sim. Agora,
você vai contratar, realmente, um nível mais operacional, ou, talvez, alguém
que, sei lá... Vamos pegar um exemplo, você vai contratar alguém que vai
cuidar da comunicação em mídias digitais. Você vai contratar um jovem.
Você não vai contratar uma pessoa de 40 anos, porque essa pessoa não
viveu isso tudo. Pode até conhecer, mas até o seu primeiro passo, “vou
contratar um garoto de vinte anos, porque ele vive isso, o mundo é dele, ele
nasceu nesse mundo”, então, acho que tem isso. Acho que depende muito
da posição.

A área de Seleção de Pessoal aparece como a barreira principal para os
profissionais mais velhos, confirmando evidências demonstradas em diversos
estudos internacionais sobre o etarismo nas organizações (GRINGART; HELMES;
SPEELMAN, 2008; VICENTE, 2011). As principais justificativas encontradas pelos
respondentes para este preconceito por parte das empresas são o nível salarial,
mais alto alcançado por profissionais mais velhos e a falta de desenvoltura com
questões tecnológica:
R15: “ Então eles preferem um advogado mais novo. Porque também um
advogado mais velho vai querer um nível salarial mais alto, advogado novo
se sujeita a trabalhar com valores mais baixos.”
R23: Porque o idoso tem mais dificuldades na parte de tecnologia, tem
algumas dificuldades em relação à modernidade de hoje. E as mais novas
já não, elas já são ágeis em relação a isso, né.

Uma das entrevistadas omitiu a idade do currículo para tentar desviar deste
filtro durante processos seletivos que participou. Este é um recurso comumente
usado por profissionais mais velhos em função da crença de que, num contato
pessoal, a aparência e vitalidade poderão minimizar eventuais preconceitos do
entrevistador.
R05: “ ... há quatro anos, cinco anos, quando eu procurando emprego, eu
tirei a idade do currículo...estava próxima dos 40.”

Uma das profissionais entrevistadas, executiva da área de Recursos
Humanos, ao tentar minimizar a existência da discriminação de idade em processos
seletivos demonstrou em seguida acreditar que ela existe de fato:
R01:” Eu acho que não tem nada a ver. Às vezes, eu sou abordada por
headhunters... e a primeira coisa que eu falo para eles é isso, “para que eu
não perca meu tempo e nem você, o seu, eu vou começar dizendo para
você a minha idade. Se você tiver qualquer empecilho, me fale, para gente
não perder o nosso tempo. E daí eu falo. E alguns dizem “ obrigado por
você ter aberto, mas o gerente, realmente, não entrevistaria uma pessoa
com essa idade”, e outros falam “não, tudo bem, vamos continuar.”

A idade apresenta conotações diferentes para homens e mulheres, e, embora
este não seja o foco deste trabalho, é importante destacá-lo neste momento, pois,
ao falar de barreiras presentes nas práticas de gestão das organizações, este é um
aspecto importante, pois a diferença de oportunidades é fato comprovado em
inúmeros estudos, inclusive relacionados a mulheres mais velhas dentro das
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organizações (GRANLEESE; SAYER, 2006). Em um relato, uma das respondentes
aborda o tema ao falar sobre a sua filha, que trabalha na área de Recursos
Humanos de outra empresa:
R01: “Ela trabalha numa empresa nacional, então, muitas vezes, o cliente
chega e fala “nem me manda mulher, porque eu não quero”, então assim,
depende muito da cultura da empresa, também, mas ela disse que alguns
clientes dela dizem “eu quero uma pessoa que tenha entre 30 e 40 anos.
Não me mande ninguém com menos de trinta e mais de quarenta”, que é a
faixa que, normalmente, todo mundo adoraria ter um funcionário entre trinta
e quarenta.”

A mulher enfrenta o etarismo na juventude, quando corre o risco de
engravidar, depois, quando têm filhos pequenos e a carreira não é mais uma
prioridade, e na velhice, quando sofre a tripla discriminação, de gênero, aparência e
idade (GRANLEESE, SAYER, 2006). Além disso, na fase em que poderia dedicar-se
com mais tranquilidade ao trabalho, muitas vezes tem que cuidar dos pais idosos ou
dos netos. Alguns relatos apontam o assunto:
R04 – “Se a gente falar de envelhecimento a partir dos quarenta, quarenta e
cinco anos, eu diria que não. Acho que a questão da mulher pega mais
antes disso na questão da maternidade. Isso, sim...eu acho que é raro você
ver mulheres em posição de liderança nessa faixa aí, dos trinta anos, trinta
e cinco anos, enquanto homem, você já vê com mais frequência. ”
R19 - É que falta tempo e um pouco assim, de vontade. Eu cuido do meu
pai e da minha mãe, e eles já ficam sozinhos, durante o dia. Eu tenho receio
de deixar eles à noite, sozinhos.
R17: Eu acho que assim, de uma mulher, eu percebo que se exige muito
mais. Uma mulher de 60, a própria mídia impinge aparência de ter uns 30.
Você pode ver, por exemplo, numa campanha publicitária. Você vê um
casal de gente sênior, por exemplo. Perceba que o homem, não tem
problema nenhum, ele pode aparecer grisalho. A mulher tem que aparecer
com o cabelo absolutamente lindo e impecável, ruga, que parece aquelas
bonecas de porcelana, toda esticada, e magérrima.

Um obstáculo importante para a gestão da produtividade dos trabalhadores
mais velhos é a percepção de que são mais difíceis de serem treinados e menos
motivados a desenvolverem novas habilidades (SHORE et al., 2011). Entretanto,
idade cronológica parece ser apenas uma substituição precária de uma gama mais
complexa de causas para uma diminuição motivacional da aprendizagem. “As
transações pessoa-ambiente não só determinam a direção, intensidade e
persistência da ação, mas também ajudam a moldar o contexto pessoa-situação em
que a motivação ocorre. ” (KANFER; ACKERMAN, 2004, p.443).
R14: A idade aqui no Brasil, que é bem diferente de países na Europa, nos
Estados Unidos, ela é exatamente, então às vezes conta, a pessoa já julga,
“nossa, com essa idade será que está acompanhando, está antenado no
que está acontecendo?”. Então às vezes associa o fato da pessoa ter mais
idade a uma incapacidade de seguir a tecnologia, de seguir o que está
acontecendo, que está se modernizando.
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Outra preocupação relacionada com os trabalhadores mais velhos, além da
incapacidade ou falta de prontidão para aprender novas competências é a sua
suposta incapacidade de se adaptar às rápidas mudanças tecnológicas.
Diferentemente de uma falta de motivação que pode ocorrer em qualquer idade, no
caso do empregado “velho” ela estaria também associada à falta de condições
(cognitivas, volitivas etc.) para fazê-lo. Associa-se ao objetivo 1, no momento que a
organização entende que esta disponibilidade é de exclusiva responsabilidade de
empregado.
R21: também, uma ligação muito forte (com) a atualização da pessoa, o
quanto ela quer sempre estar estudando, se mantendo reciclada. Tem uma
ligação muito forte, então, não dá para chegar para um cara, por exemplo,
da minha idade se o cara não parou nunca de estudar.
R15: porque hoje em dia você trabalhar num grande escritório, a idade não
dá mais, a não ser que eu tivesse um conhecimento específico de uma
determinada área, muito profundo.

Observando os dados pela ótica mais ampla da teoria do curso de vida, as
experiências não relacionadas ao trabalho e as trajetórias diferenciais do
desenvolvimento adulto são consideradas para compreender o que pode influenciar
na persistência da motivação para o desenvolvimento de novas habilidades.
Por esta perspectiva reconhece-se que as vidas de familiares são
interdependentes e mutuamente ligadas em vários níveis. As experiências sociais e
individuais estão ligadas completamente à família e a rede de relacionamentos
compartilhados (Elder 1998). Desta forma, membros da família tendem a sincronizar
ou coordenar suas atividades em relação ao planejamento de vida e questões
relacionadas com o calendário de eventos na vida como casamento, formatura, etc.
Isso às vezes pode ser fonte de tensões e conflitos, particularmente quando
as metas individuais diferem metas organizacionais, cuja resolução não se relaciona
a fatores etários.
R23 - No começo eu não estava nem muito a fim de vir, porque eu estava lá
do lado dos pais, facilidade de ver família. Minha filha, na época, ela tinha
seis anos. Quando veio a notícia que a empresa ia mudar para cá, eu não
estava muito a fim de vir, sabe. E aí o pessoal investiu em mim. Tipo assim,
facilitaram muitas coisas para mim e eu falei assim, "ah, vamos lá ver qual é
que é". Tanto que faz doze anos. Aí eu me mudei para cá com ela. Então
faz 12 anos que a gente mora aqui. Hoje eu não volto mais.

A transição e ordenação dos eventos no tempo de vida geralmente seguem
um calendário social "normativo". No entanto, as mudanças nas relações sociais,
nas estruturas sociais, no contexto econômico e nas escolhas individuais (agência)
têm tornado os ciclos de vida cada vez mais individualizados. (MACMILLAN, 2004).
Os novos contextos econômicos nacionais e globais, devido à crescente
frequência de condições recessivas, também acentuam os percalços nas transições
dos ciclos de vida, como o emprego na idade adulta e a aposentadoria.
83

Essas realidades não padronizadas sugestionam a avaliação das políticas
organizacionais.
Entrevistador - Quais foram as razões que te levaram a continuar
trabalhando, depois da aposentadoria?
R22 - Porque a aposentadoria é muito pouca.
Entrevistador - Não dá?
R22 - Aqui eu tenho convênio. E se eu sair, eu vou ter?

Diferentes contextos históricos e locais podem proporcionar maior ou menor
amplitude de escolhas que para os indivíduos e que signifique maior ou menor
sucesso nas transições dos estágios da vida na posteridade.
R15: Por questão de crise, eles não modernizavam a empresa, só que
quem trabalha lá começa a ficar pra traz, né, tem novas tecnologias, tem
novas formas de fabricação, e você fica parado, trabalhando pra essa
empresa, porque investimentos em máquinas é muito caro, são coisas que
normalmente compram essas máquinas tendo em vista ficar 25 anos
trabalhando com essa máquina, e quando você sai dessa área você olha
em volta, já tão mais modernos

Existe a percepção por parte de uma das pessoas entrevistadas de que as
subsidiárias brasileiras não tratam a questão da diversidade etária com a mesma
abertura do que suas matrizes, opinião ratificada pela diretora de Recursos
Humanos de uma das organizações analisadas.
R06 - Embora seja difícil, a maioria acaba se aposentando antes, eu acho
que a XX não tem essa política, mesmo porque a XX, não aqui no Brasil, a
XX lá nos Estados Unidos, quando eu estive lá, eu vi muitas pessoas mais
velhas. Muitas mesmo. Diferença entre os Estados Unidos e aqui, no Brasil,
das pessoas que estão participando desse projeto de implementação do
novo sistema, a diferença é gritante. Aqui, no Brasil, a maioria é jovem, e lá
nos Estados Unidos, muito pessoas mais velhas, mas acima de sessenta. É
bem interessante essa diferença.
R01 - Meu chefe não quer que eu me aposente. Meu chefe fica nos Estados
Unidos... E quando eles pediram para eu ficar mais, eu falei “eu posso ficar,
mas a gente tem que mudar essa regra, então, porque isso não estimula as
pessoas com mais idade, a ficarem, porque isso não é justo, então, vamos
mudar a regra”, e eles falaram “está bom. Você pode mudar a regra, porque
a gente também acha que não é justo”, porque nos Estados Unidos não tem
essa coisa, não tem essa limitação, e eu pensando nisso que você falou, o
país está envelhecendo.
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Projetos de Iniciação científica
Projeto 1
ESTUDO SOBRE O ETARISMO E AS DESIGUALDADES DE GÊNERO NO
CONTEXTO ORGANIZACIONAL
Aluna: Larissa Bizin
Bolsa: MackPesquisa
Tratou-se de uma pesquisa classificada como qualitativa e de caráter exploratório
descritiva, onde foram realizadas entrevistas com sete pessoas (quatro homens e
três mulheres), na faixa etária de 53 a 59 anos.
No estudo desenvolvido, a análise das narrativas permitiu evidenciar que os
impactos do etarismo tendem a ser mais acentuados para as mulheres do que para
os homens. Foi percebido, por exemplo, pelos relatos dos entrevistados que a boa
aparência física do envelhescente é mais cobrada das mulheres do que dos
homens. O rigor desta cobrança é demonstrado quando os respondentes dizem que
a mulher que deixa transparecer os sinais do envelhecimento físico é rotulada como
feia ou desleixada, já o homem de aparência envelhecida é considerado um
profissional mais maduro e experiente: “[...] eu acho que é diferente, e a gente é
vista com outros olhos. O homem mais velho, os cabelos brancos no homem deixam
ele mais maduro [...]. A mulher mais velha é feia de cabelo branco”, relatou uma das
entrevistadas.
Os entrevistados foram ainda questionados quanto à esfera do aprendizado de
novas tecnologias e a atualização de conhecimentos, e evidenciaram a necessidade
latente de que os profissionais com idade mais avançada se qualifiquem e
correspondam às mudanças do mercado. A necessidade é prevista para ambos os
sexos, e esse assunto é pontuado como crucial para a que o profissional
envelhescente se mantenha no mercado de trabalho. A fala de um dos entrevistados
evidencia esse tema: “[...] se a pessoa não fizer isso [se atualizar aos recursos
tecnológicos à disposição], aí sim, ela está fora do mercado e não adianta insistir,
que não vai ter. Não vai ter oportunidade”
No que concerne à fase mais difícil na vida dos entrevistados, envolvendo a esfera
profissional e a pessoal de ambos os sexos, há uma disparidade. Na vida da mulher,
o período mais desafiador é representado pela maternidade e o cuidado com os
filhos quando ainda pequenos, enquanto que na vida do homem a fase de maior
impacto é caracterizada por transições ou mudanças no trabalho. Nesse sentido,
pode-se dizer que a mulher nas organizações é admitida junto a uma
descontinuidade que é antecipadamente conferida ao gênero feminino, justificada
pelas interrupções e abstenções causadas pelas responsabilidades que persistem
suas dentro da família.
Ao final do estudo concluiu-se que com a maternidade, as mulheres tendem a
interromper seus estudos, ou acabam abrindo mão de uma maior qualificação e
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crescimento profissional, em decorrência dos filhos. Considerando que a
qualificação profissional é vista como de grande importância para o etarismo e que a
carreira da mulher é mais descontinuada que a do homem, em função da
maternidade, infere-se que as interrupções cumulativamente irão gerar um ônus na
carreira feminina na velhice.

Projeto 2
ETARISMO DE GÊNERO: UMA QUESTÃO DE HIERARQUIA?
Aluna: Isabella Poli Galvão
Bolsa: PIBIC/Mackenzie

Foi feita uma pesquisa de caráter qualitativo, onde foram feitas 7 entrevistas com
mulheres com faixa etária acima de 45 anos.
A pesquisa tentou entender de que forma o etarismo estaria relacionado com gênero
e hierarquia. Nas entrevistas realizadas podemos observar que o primeiro fator que
se destaca é a diferença de gênero. Nela além da diferença da aparência física
como os cabelos também foi evidenciada como as diferenças biológicas atingem
homens e mulheres de forma diferente “[...]. Eu acho que a mulher / engraçado / eu
acho que até porque a gente entra na menopausa e a gente deixa de ser produtiva,
nesse sentido, né, eu acho que é diferente, e a gente é vista com outros olhos. O
homem mais velho, os cabelos brancos no homem deixam ele mais maduro, mais
gato. A mulher mais velha é feia de cabelo branco. Mas é que a gente tinge, né”
Outro fator que foi questionado e que se destacou com as entrevistadas foi a
questão da maternidade e carreira. Neste tema quase todas as entrevistas
mostraram as dificuldades de conciliar a carreia profissional e a maternidade “[...], foi
na fase que eu tinha escola em São Paulo e meu filho era pequeno, então, é uma
fase mais ou menos, dos quarenta anos, por aí, que foi uma fase em que eu tinha, já
profissionalmente, muita coisa para fazer, uma atuação mais intensa na profissão e,
ao mesmo tempo, eu estava com filho pequeno e tinha que driblar tudo isso” com
isso conseguimos comprovar o que Silveira (2010) verificou, que a maternidade está
fortemente incorporada à identidade feminina, mas por outro lado é vista como a
principal concorrente à carreira.
O terceiro fator abordado foi da dificuldade de pessoas mais velhas se adaptarem as
novas tecnologias, alguns autores (PWC;FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2015)
dizem que adultos com idades avançadas têm menor flexibilidade de adaptação as
novas tecnologias e essa dificuldade se constitui em uma das maiores barreiras para
se manterem atualizados e competitivos na busca pela inserção ou permanência no
mercado de trabalho.
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Por fim, percebeu que mulheres em cargos de chefia são menores impactadas em
relação a discriminação etária do que outras “[...] Eu acho que, de uma maneira
geral, eu acho que impacta de uma forma mais positiva em cargos de chefia. Eu
acho que é mais fácil um jovem respeitar um chefe mais velho do que um colega de
trabalho que fica no mesmo nível dele, ou seja, nível de subordinação, uma pessoa
de mais idade”
Conclui-se que fatores como ciclo de vida, questões biológicas, maternidade são
limitantes para a carreira feminina ou até em alguns casos são o motivo do fim dela.
Além disso todos os entrevistados mostraram perceber que pessoas mais velhas
tem dificuldades de se adaptarem a coisas novas e, portanto, o mercado de trabalho
e a oportunidade hoje são reduzidas. A junção desses dois fatores mostra que se a
mulher hoje não estiver em uma posição mais hierarquizada dificilmente conseguirá
ter novas oportunidades no mercado de trabalho.
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A DIMENSÃO LEGAL
Vinícius P. Fluminhan
Priscila G. Marafon

Introdução
Do ponto de vista legal, desde o final do século XX o Brasil vem se
organizando na tentativa de responder às exigências crescentes do envelhecimento
da população. Um exemplo desta iniciativa é a Lei 8.842/94, que criou a Política
Nacional do Idoso, e outro exemplo é a Lei 10.741/03, que instituiu o Estatuto do
Idoso (EI) com o fim de proteger as pessoas com mais de 60 (sessenta) anos idade.
O art. 28 do Estatuto do Idoso declara que o Poder Público criará e estimulará
programas de estímulo às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho.
No entanto, desconhece-se em que medida a simples pretensão enunciada de forma
abstrata pelo EI tem alavancado a contratação de pessoas mais velhas.
A utilização da legislação como forma de cristalizar símbolos, metas e
promessas já vem sendo discutida por especialistas, eis que tal prática é observada
inclusive no plano constitucional (NEVES, 2016). A aprovação de marcos
regulatórios pode trazer mudanças concretas ou apenas evocar um conjunto de
boas intenções. No caso do Estatuto do Idoso, o art. 28 comprova a utilização
meramente retórica da lei no que tange ao estímulo das empresas privadas para a
admissão de idosos no trabalho (EFIG, 2014).
Existe, portanto, uma lacuna normativa significativa em termos de proteção do
mercado de trabalho de envelhescentes e idosos.
Em primeiro lugar, porque o EI não concretiza o estímulo que já era promessa
constitucional (art. 230, CF)3, ou seja, manteve como programática no plano
infraconstitucional uma norma que já era programática no plano constitucional
(SILVA, 2007; MORENO, 2007; RAMAYANA, 2004).
Em segundo lugar, porque ainda que houvesse alguma concretização no
próprio Estatuto do Idoso ou em atos infralegais, o corte etário de 60 (sessenta)
anos não serviria para refletir a necessidade de proteção do mercado de trabalho
também para o público envelhescente. O critério cronológico pode ser útil para
muitas finalidades, mas não no caso da acomodação do mercado de trabalho ao
perfil demográfico futuro da população brasileira.
A proteção do trabalho envelhescente e idoso pode até ser encontrada nos
instrumentos normativos (acordos/convenções) de algumas categorias profissionais
3

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas,
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindolhes o direito à vida.
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que garantem estabilidade no emprego em períodos curtos que antecedem a
concessão de aposentadoria. Porém, ressalte-se, trata-se de uma medida tímida, de
cunho privado, e com âmbito de incidência restrito a algumas categorias.
Curiosamente, a Constituição Federal considera o idoso como parcela
vulnerável da população nas mesmas passagens em que aborda a pessoa
deficiente, conforme art. 100, §2º e art. 203, V. Há o reconhecimento expresso da
vulnerabilidade. Mas em termos de proteção ao trabalho a legislação está melhor
preparada apenas ao deficiente, conforme art. 37, CF e art. 93 da Lei 8.213/91, que
preveem cotas para deficientes no setor público e privado respectivamente.
Contraditoriamente, a participação relativa da população de pessoas com
deficiência, 24% em 2010, pode vir a diminuir em face aos avanços tecnológicos e
da medicina, ainda que o Censo aponte um aumento nos últimos anos por
considerar pessoa com deficiência todo aquele que declarar qualquer nível de
incapacidade. No entanto, conforme pudemos verificar, as projeções demográficas
mostram que a parcela da população idosa (mais de 60 anos) tende a ampliar-se
dos atuais 13% para quase 30% em 2050, ou seja, em pouco tempo os idosos
proporcionarão demandas semelhantes aos deficientes.
A equiparação constitucional entre idosos e deficientes é uma fonte normativa
fundamental para o equacionamento das questões lançadas acima, pois se colocada
frente à realidade demográfica brasileira e as práticas de resistência à contratação
de envelhescentes e idosos sugere, a título de hipótese, a pertinência de uma
política de cotas no mercado de trabalho para pessoas com maior faixa etária, ou
ainda, incentivos (trabalhistas, fiscais etc.) para este tipo de contratação.
A prática de incentivos à contratação do jovem aprendiz e os resultados
alcançados com este programa podem servir de supedâneo para o aperfeiçoamento
da ideia em relação ao público envelhescente e idoso.
O perfil demográfico dos que laboram na Administração Pública, ademais,
pode confirmar a viabilidade de um sistema de cotas. No setor público vigora a regra
da estabilidade e a aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos de
idade4, de modo que a presença de pessoas nesta faixa etária trabalhando no setor
público têm nítida relação com previsões normativas que oferecem garantias
concretas para o cidadão.
Em suma, existe uma lacuna legislativa no que tange ao incentivo na
contratação e/ou manutenção do trabalho do público envelhescente e idoso, cuja
vulnerabilidade, entretanto, é reconhecida pela própria legislação e tende a
aumentar de acordo com as projeções demográficas da população.
4Após a aprovação da Emenda Constitucional 88/15 o Congresso Nacional aprovou a Lei
Complementar 152, que praticamente estendeu a todos os servidores a prerrogativa de desligamento
compulsório da Administração Pública apenas aos 75 (setenta e cinco) anos de idade.
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Frente a isto, existem dúvidas que nortearam a seguinte questão dessa
pesquisa: Como as organizações se comportam frente ao envelhecimento
populacional do Brasil?
Os objetivos que desdobrados no trabalho de pesquisa foram: analisar os
avanços das políticas sociais, legislação e regulamentos em relação aos idosos;
analisar as discrepâncias das políticas sociais, legislação e regulamentos em
relação aos idosos para as organizações.

Metodologia
A dimensão legal, buscou investigar a conformidade das práticas e políticas
organizacionais e regulamentos frente a legislação e políticas públicas voltadas para
estes atores sociais, bem como possíveis avanços nesta direção. Esta dimensão foi
investigada por meio da análise documental de material disponível publicamente,
tais como sites corporativos, revistas, documentos legais, arquivos em mídia
eletrônica etc., e material interno disponibilizado pelas organizações (além das
documentações solicitadas à empresa foi aplicado um roteiro para informações
suplementares, assim como o termo de compromisso livre e esclarecido Apêndice
B).
Foram investigadas a conformidade das práticas e políticas organizacionais e
regulamentos frente a legislação e políticas públicas voltadas para estes atores
sociais, bem como possíveis avanços nesta direção. Por meio da análise
documental de material disponível publicamente, além de perguntas
semiestruturadas para representantes da área de Recursos Humanos (RH) e para
colaboradores com mais de 40 anos (Apêndice C). Foi entrevistada um
representante da área de Recursos Humanos. A entrevista que serviu de apoio para
o entendimento das regras e ações não documentadas.
Foram levantados dados de 5 empresas da região de Campinas, para ter
acesso a essas empresas o contato com a Amcham Brasil (Campinas –SP) foi
imprescindível. As entrevistas aconteceram com entrevistados colaboradores de
ambos os sexos com entre 40 e 59 anos e com mais de 60 anos, com cargos de
chefia e sem cargo de chefia. Para o trabalho de forma geral a população estudada
foi dividida em quatro faixas etárias, jovens os funcionários com 29 anos ou menos,
maduros (que talvez não venha as ser a nomenclatura mais adequada, na literatura
avaliada nenhuma denominação foi dada a ela) com idade entre 30 anos a 39 anos,
envelhescentes com entre 40 a 59 anos e idosos com 60 anos ou mais.
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Resultados e Discussão
Para uma melhor analise e interpretação dos dados, foram criados grupos,
separando os envelhescentes dos não envelhescentes, sexo e cargo.

Empresa A:
Grupo: não envelhescente; feminino.
Sexo
Idade
Cargo

Discriminação
(etarismo)

Projeto Profissional
Observação

Entrevistada A
Feminino
41 anos
Operacional (Supervisora
de atendimento ao
cliente)
- Não
- Presencia pessoas
aposentadas que
continuam trabalhando
na empresa
Não
- Casada, esperando o
primeiro filho;
- Preocupação de não
conseguir emprego por
causa da idade;
- A mulher ainda é
discriminada dentro da
empresa (ela foi retirada
do projeto porque estava
grávida);

Entrevistada B
Feminino
44 anos
Gerencial (Analista de
Importação e Exportação
Sênior)
- Não
- Presencia pessoas
aposentadas que
continuam trabalhando
na empresa
Não
- Casada;
- Não tem filhos;
- Retirou idade do
currículo;
- Preocupação de não
conseguir emprego por
causa da idade;

Grupo: não envelhescente; masculino.
Sexo
Idade
Cargo
Discriminação (etarismo)

Projeto Profissional
Observação

Masculino
49 anos
Diretor Comercial
- Sim;
- Pessoas mais velhas na área
operacional e com mulheres;
Não
Acredita estar mais bem preparado
agora do que quando era jovem.
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Empresa B
Grupo: não envelhescente; feminino.
Sexo
Idade
Cargo
Discriminação (etarismo)

Feminino
45 anos
Operacional (Expedição)
- Não;
- Presencia pessoas aposentadas que
continuam trabalhando
Não
- Solteira;
- Preocupação Financeira;

Projeto Profissional
Observação

Grupo: não envelhescente; masculino.

Sexo
Idade
Cargo
Discriminação
(etarismo)

Projeto Profissional
Observação

Entrevistado A
Masculino
48 anos
Operacional (montador)
- Sim
- Cita que algumas
atividades não há
presença de pessoas
mais velhas.
Fazer uma pós
- Projeto para jovens
(Formare);
- Trabalhar até “morrer”.

Entrevistado B
Masculino
41 anos
Gerencial (Gerente de
marketing)
- Não

Não
- Acredita que a área de
marketing terá que se
adequar para a nova
realidade da sociedade,
isto é, pessoas mais
velhas.
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Empresa: A
Grupo: envelhescente; masculino
Entrevistado A
Sexo

Masculino

Idade

58 anos

Cargo

Gerencial (administração)

Discriminação
(etarismo)

- Não
- Observa a dificuldade
de adaptação dos mais
velhos a certas funções.
Não

Projeto Profissional

- Casado;
- uma filha;
- Já é aposentado há 2
anos pelo INSS;
- Preocupação de ficar
sem plano de saúde;
Grupo: envelhescente; feminino
Entrevistada A

Observação

Sexo

Feminino

Idade

63 anos

Cargo

Gerencial (RH)

Discriminação
(etarismo)

- Não

Projeto Profissional

- Plano para se
aposentar com 65 anos
- Observa discriminação
em relação ao sexo
(mulher);
- Vantagem da empresa:
plano de aposentadoria
privada aumenta
conforme envelhece.

Observação
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Empresa: B
Grupo: envelhescente, masculino
Sexo
Idade
Cargo
Discriminação
(etarismo)

Entrevistado A
Masculino
56 anos
Gerencial (gerente de
RH)
- Não;
- Pessoas aposentadas
trabalhando na empresa;

Projeto Profissional
Observação

Fazer uma pós
- Casado;
- Duas filhas;
- Começou na empresa
como
auxiliar
de
montagem;
- Ginástica laboral há 15
anos na empresa
Grupo: envelhescente; feminino

Sexo
Idade
Cargo
Discriminação
(etarismo)

Projeto Profissional
Observação

Entrevistada A
Feminino
61 anos
Operacional (montador)
- Sim
- Cita que algumas
atividades na área de
montagem, não há
presença de pessoas
mais velhas.
Não
- Já é aposentada;
- Não há plano de
aposentadoria colocada
pela empresa.

Entrevistada B
Feminino
49 anos
Gerencial (vendas)
- Não

Não
- Discriminação em
relação ao sexo feminino;
- Não apresenta plano
que estimule a pessoa
continuar a trabalhar na
empresa depois de certa
idade;
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Empresa B
Grupo: não envelhescente; feminino.
Sexo
Idade
Cargo
Discriminação (etarismo)

Feminino
45 anos
Operacional (Expedição)
- Não;
- Presencia pessoas aposentadas que
continuam trabalhando
Não
- Solteira;
- Preocupação Financeira.

Projeto Profissional
Observação
Grupo: não envelhescente; masculino.

Sexo
Idade
Cargo
Discriminação
(etarismo)

Projeto Profissional
Observação

Entrevistado A
Masculino
48 anos
Operacional (montador)
- Sim
- Cita que algumas
atividades não há
presença de pessoas
mais velhas.
Fazer uma pós
- Projeto para jovens
(Formare);
- Trabalhar até “morrer”.

Entrevistado B
Masculino
41 anos
Gerencial (Gerente de
marketing)
- Não

Não
- Acredita que a área de
marketing terá que se
adequar para a nova
realidade da sociedade,
isto é, pessoas mais
velhas.
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Empresa C
Grupo: envelhescente; masculino.
Entrevistado A
Masculino
74 anos
Coordenador de arquivo
- Não vê de forma explícita, mas acredita que
aconteça na implicitamente;
- Nem as mulheres e nem os homens mais velhos,
tem mais destaque por relação a idade mas sim o
nível de competência.

Sexo
Idade
Cargo
Discriminação
(etarismo)

Projeto Profissional
Observação

Não consta
- Relação de trabalho saudável, cargos bem
distribuídos entre homens e mulheres;
- Não conhece nenhuma política de aposentadoria
dentro da empresa.
Grupo: envelhescente; feminino.
Entrevistada A

Entrevista B

Sexo

Feminino

Feminino

Idade

54

60

Cargo

Confeiteira

Gerente

Discriminação

- Não;

- Não;

(etarismo)

-

Porém,

levam

os

jovens - Porém, quando a

vantagem por entrevistada era jovem,

causa da juventude;

foi “malvista” pelos
homens mais velhos;
- Jovens levam
vantagem profissional;

Projeto Profissional

Não

Não

Observação

- Divorciada;

-Divorciada;

- Não tem filhos;

- 3 Filhos;
- Aposentada;
-

Preocupação

em

perder a mobilidade;
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Grupo: não envelhescente; masculino.

Sexo
Idade
Cargo
Discriminação
(etarismo)

Entrevistado A
Masculino
44 anos
Gerencial
- Não, mas já percebeu
várias “brincadeiras”,
porém não ofensivas;
- Não observou nenhuma
discriminação na
empresa com relação a
idade, somente relatou
contra uma mulher que
na ocasião era mais
velha;
- Cargos de chefia
ocupados pelo sexo
masculino.

Projeto Profissional
Observação

Não consta
- Empresa apresenta
plano de aposentadoria,
mas ele possui um
particular.
Grupo: não envelhescente; feminino.

Sexo
Idade
Cargo
Discriminação
(etarismo)

Projeto Profissional
Observação

Entrevistado B
Masculino
Não consta
Coordenador
- Sim, já percebeu várias
“brincadeiras” referente a
idade de pessoas mais
velhas como também a
respeito de mulheres na
empresa;
- Relata haver vantagens
e desvantagens ao
envelhecer, que as
“pessoas mais velhas”
tendem ao comodismo e
os mais jovens entram na
empresa achando que já
sabem tudo;
Não consta
- Faz parte do plano de
aposentadoria da
empresa há 2 anos.

Entrevistada A
Feminino
47
Área Financeira
Sim,
os
jovens
subestimam
a
capacidade de pessoa
mais velha;
- Já chamaram ela de
idosa e tia;
Não
- Casada;
- Não tem filhos;
- Vai aposentar ano que
vem;
- Preocupada da perda
de saúde mental;
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Empresa D
Grupo: não envelhescente e envelhescente masculino.

Sexo
Idade
Cargo
Discriminação
(etarismo)

Projeto
Profissional
Observação

Entrevistado A
Masculino
44 anos
Líder de
produção
- Não existe
discriminalização
em relação a
idade, porém os
cargos são
distribuídos
conforme a
necessidade do
perfil, existem
cargos que são
melhor atribuídos
a pessoas mais
jovens outros
para pessoas
mais velhas;
-Não há
discriminalização
em relação ao
sexo;
Não consta

Entrevistado B
Masculino
56 anos
Gerente de
produção
- Não observa
discriminalização,
os cargos senior
são ocupados por
pessoas mais
velhas;

Entrevistado C
Masculino
65 anos
Químico

- Não comentou
a respeito da
aposentadoria.

- Não sabe se a
- Não se aposentou,
empresa
mas tem o plano da
apresenta plano empresa.
de aposentadoria
e não comentou
a respeito se
possui algum
plano.

- Sim , o entrevistado
nota que no mercado
de trabalho há uma
clara discriminalização
em relação a idade;
- Ficou desempregado
e demorou para
conseguir emprego
por conta da idade;
- O seu chefe é mais
novo;
-Não acredita em
nenhuma diferença
em relação a idade de
ambos os sexos.

Não consta

Não consta
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Grupo: não envelhescente e envelhescente feminino.
Entrevistada A

Entrevista B

Sexo

Feminino

Feminino

Idade

44

48

Cargo

Área Financeira

Auxiliar de Laboratório

Discriminação

- Não;
- Outra empresa- Sim,
solicitam “no máximo
até 42 ou 45 anos”
Não

- Presenciou
discriminação de
etarismo;

- Divorciada;
- 2 Filhos;
- Presencia
discriminação contra
pessoa obesa e assédio
pelas brincadeiras com
mulher;
- Preocupação com
velhice: Dar trabalho
para os meus filhos;

- Casada;
- 3 Filhos;
- Presencia pessoas
aposentados
trabalhando na
empresa;
- Os mais velhos
possuem uma rotina, já
os mais novos não têm;

(etarismo)
Projeto Profissional
Observação

Não

O processo de envelhecimento é algo que todos nós sofreremos, e
precisamos desenvolver políticas para atender a demanda que será cada ano mais
crescente, já que a expectativa de vida aumentou com o passar das décadas. Este
processo é algo multifatorial, multidimensional, dinâmico e progressivo, onde
observamos alterações morfológicas, psicológicas e sociais que acabam levando o
indivíduo a uma perda progressiva da capacidade de adaptação ao meio ambiente.
(CARVALHO FILHO; ALENCAR Apud PAPALÉO, 2000, p.01)
Conforme definição da Organização Mundial de Saúde (O.M.S.), a velhice é
“uma etapa da vida, nem melhor, nem pior que as demais, porém tendo seus
caracteres próprios, seus sistemas de valores e suas possibilidades particulares de
afirmação da personalidade”. (QUEIROZ, 1999)
As definições acima de forma abstrata, levam, muitas vezes, a mitos,
preconceitos e estereótipos que são explicados reportando-se às concepções
históricas desses termos, apesar de ser uma análise difícil, indefinida e algumas
vezes, ou na maioria, contraditória. As observações colocadas por Beauvoir em
1970, “é impossível se escrever uma história da velhice, [...] até o séc. XIX nunca se
fez referência aos velhos pobres; [...] pois a longevidade só era possível entre as
classes privilegiadas[...]. Tanto a história como a literatura os ignoravam por
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completo”. Observando, de acordo com as reflexões sobre esse assunto, que
ocorreram e ocorrem adequações aos valores de cada época e cultura, na qual é
reservado ao idoso uma função marginalizada ou privilegiada.
Portanto, há necessidade de estabelecer limites cronológicos para o início da
velhice, principalmente para fins burocráticos. O que é encontrado nos países
desenvolvidos, em relação a delimitação do início do envelhecimento, é a partir de
65 anos, e no caso de países em desenvolvimento, como Brasil, a partir dos 60
anos.
Com o surgimento da Lei nº 8.842/1994, implantou-se a Política Nacional do
Idoso (PNI) que cria o Conselho Nacional do Idoso (CNI), que tem como objetivo
assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua
autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. No PNI em seu artigo 10,
inciso IV, observa-se que o assunto versa a respeito do trabalho e previdência
social: garantir mecanismos que impeçam a discriminação do idoso quanto a sua
participação no mercado de trabalho, no setor público e privado; priorizar o
atendimento do idoso nos benefícios previdenciários; criar e estimular a manutenção
de programas de preparação para a aposentadoria nos setores público e privado
com antecedência mínima de dois anos antes do afastamento.
Os dados encontrados na pesquisa, remetem a observar que o artigo citado
acima não está sendo respeitado de forma integral, porque ainda há discriminação
no mercado de trabalho em relação ao idoso, além de não haver estímulo para
programas de preparação para aposentadoria.
A população brasileira, está sofrendo um processo de envelhecimento a
grandes passos, sendo que a sociedade, de uma maneira geral, precisará se
adequar as novas realidades e colocar em prática certas normativas legais que até,
o momento atual, encontra-se somente de forma literal. É observado nos dados
obtidos através das entrevistas, que a realidade é bem diferente do aspecto legal,
pois as oportunidades no mercado de trabalho para as pessoas mais velhas são
poucas, há uma discriminação etária “mascarada”, além de poucas empresas que se
preocupam com um plano efetivos de aposentadoria.
O Brasil apresenta a Lei nº 10.741 de 2003, conhecida como o Estatuto
Idoso, que têm o objetivo de regular os direitos assegurados às pessoas com
anos ou mais, que juntamente com a Lei n º 8.842 de 1994, buscam efetivar
direitos dos idosos com o objetivo principal de criar políticas públicas voltadas
direito fundamental do trabalho.

do
60
os
ao

Um aspecto encontrado é que o etarismo é visto, atualmente, de forma
diminuída em cargos gerenciais, porém também é visto na operacional, pois muitas
vezes a pessoa mais velha não consegue desenvolver determinada função por falta
de adaptação do meio de trabalho. Já nos cargos gerenciais, os mais velhos, são
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bem vistos, em razão de trazer soluções à problemas, assim como analisar casos
através de sua experiência profissional.
Um fato muito interessante colocado pelos entrevistados, é a discriminação
tecnológica, onde a pessoa idosa se sente de alguma forma incapaz de realizar
determinadas tarefas por não compreender todo o processamento, do outro lado,
fazendo um contraponto a essa questão, há empresas e pessoas jovens sem
preparo técnico e emocional para ensinar e incluir o idoso nesse processo.
O trabalho é uma das formas de manter a dignidade da pessoa humana, e
isto acaba sendo mais importante na velhice, momento da vida onde muitas pessoas
se sentem desvalorizadas ou até menosprezadas pelo fato de não acompanharem,
de forma rápida, as evoluções da sociedade. E proporcionar ao idoso a escolha de
trabalhar ou de se manter no emprego, nos casos daqueles que se encontram em
atividade laboral, é algo que aumenta a sua autoestima.
Entretanto, o que é visto na realidade brasileira, é um momento de
reestruturação das empresas, no qual, os primeiros a serem dispensados são as
pessoas com idade mais avançada. Observamos essa atitude nos chamados planos
de “demissão voluntária”, na qual, muitas empresas acabam por escolher pessoas
com mais de 45 anos para comporem suas listas (DINIZ,2011).
Além disso, muitas vezes, na entrevista de emprego, a empresa acaba dando
oportunidade para um candidato mais jovem em relação aos mais velhos. Em
decorrência de um estereótipo existente na sociedade que vê as pessoas mais
velhas como “lentas”, com dificuldade para assimilar novas tecnologias e
conhecimentos, além de acreditar que por estar com uma determinada idade
avançada, a pessoa irá se ausentar da função por questões de saúde (BERLEZI).
Nos artigos 26 e 27 do Estatuto do Idoso, o tratamento legal para os Direitos
Fundamentais da Profissionalização e do Trabalho, colocado como um direito do
idosos ao exercício de atividade profissional, proibindo qualquer discriminação e a
fixação de limite máximo de idade para concursos, exceto nos casos em que a
natureza do cargo exigir, onde o desempate será a idade, privilegiando os mais
velhos. Isto quer dizer, que o Poder Público tem a função de criar e estimular
programas de profissionalização especializada para idosos, com o objetivo de
aproveitar suas habilidades e potencialidades para atividades regulares e
remuneradas, além de estimular programas para admissão de idosos ao trabalho em
empresas privadas e para a preparação dos trabalhadores para aposentadoria.
Observa-se que estes direitos são respeitados ou conhecidos, até mesmo pelos
idosos, porém na prática nem sempre são efetivos.
Pois, há uma negligência do Poder Público e uma discriminação “velada” por
parte da sociedade baseadas nos estereótipos da idade que acabam influenciando
comportamentos, o desenvolvimento da política e até mesmo a pesquisa.
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Impedir que o trabalhador, ao atingir determinada idade, tenha o direito de ser
admitido ou de continuar exercendo sua atividade, é negar os princípios
fundamentais aclamados na Constituição Federal que são: a dignidade da pessoa
humana (art. 1º, inciso III) e os valores sociais do trabalho (art. 1º, inciso IV). Além
de ser um ato de discriminação, pelo fator idade, que é vedado pela CF 88 no art.7,
XXX. Afinal, o trabalho tem uma função importante no ser humano, no sentindo de
criar um sentimento de ser útil, em estar produzindo para uma sociedade, dentro de
um sistema social, sendo que esta situação não muda com o passar da idade.
O caminho é árduo para combater a discriminação etária, porque exigirá a
criação, e a incorporação no pensamento de todas as gerações, de um novo
pensamento e compreensão de envelhecimento. E que isto não pode ser alicerçado
em conceitos ultrapassados de que os idosos são um fardo, que não possuem
interesse em aprender e que os adultos de hoje evitaram, de alguma forma, os
problemas de saúde de seus pais e avós. Ao invés disso, temos uma demanda de
aceitar a ampla diversidade da experiência que a idade avançada nos proporciona,
reconhecer as injustiças que acontecem e realizar perguntas de como poderemos
modificar e melhorar isto.
Há necessidade de criar ações que modifiquem todo este pensamento
passado, como por exemplo, criar campanhas de comunicação para levar o
conhecimento e a compreensão de envelhecimento entre os meios de comunicação
ao público em geral, aos tomadores de decisões políticas, aos funcionários e
prestadores de serviços; promulgar legislações contra discriminação ocorrida pela
idade etc.
Estimular a nova concepção de “aposentadoria ativa” e que a grande
expansão de participação social da população idosa abrirão espaços para atitudes
mais positivas com relação ao envelhecimento, principalmente, em relação as
questões profissionais, levando a possibilidade de novas perspectivas para o
mercado de trabalho, observando o crescimento do número de indivíduos acima de
50 anos.

Conclusão
Os principais aspectos que foram encontrados são:
1) A tecnologia é um obstáculo para adaptação e manutenção de pessoas
idosas no mercado de trabalho;
2) Segundo os entrevistados, jovens possuem uma maior facilidade e disposição
para aprender novidades do que as pessoas com mais idade;
3) Apesar da diferença etária, existe a importância da relação entre jovens e
pessoas mais velhas, por conta da “troca” de experiência no aspecto laboral e
de vida;
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4) A uma visão na qual os cargos gerenciais são melhores ocupados por
pessoas mais velhas, pelo fato da experiência e por buscarem e trazerem
soluções a conflitos de forma mais eficiente;
5) A maternidade ainda é um aspecto de discriminação relacionada à mulher;
6) Muitas empresas não apresentam um plano de aposentadoria compulsória
para o funcionário e nem preparo para o mesmo no momento de atingir a
aposentadoria.
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A DIMENSÃO TECNOLÓGICA
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Mariana Aguiar Rocha

Resumo
Este trabalho tem como objetivo estudar o envelhecimento populacional e o
comportamento organizacional fazendo uma investigação de campo das condições
de Acessibilidade que promovem a inclusão do público Envelhescente no ambiente
de trabalho das organizações. Com o estudo dos conceitos relacionados as áreas
de Acessibilidade de sistemas e de edificações, bem como das áreas de Tecnologia
Assistiva, Desenho Universal, Ergonomia e da utilização de ferramentas de TICs foi
elaborado um questionário voltado para os profissionais de faixa etária mais elevada
relacionados principalmente aos setores de recursos humanos, CIPA, sistemas de
informação e marketing. Foram entrevistados funcionários de 4 empresas de
diferentes áreas de atuação e através de um estudo qualitativo foi possível
evidenciar que ainda existem poucos funcionários com faixas etárias mais elevadas
ativos nos postos de trabalho das empresas. Os poucos funcionários existentes
destas faixas etárias mais elevadas estão alocados em funções administrativas e
gerenciais. Outro fator decorrente da análise dos dados se relaciona ao fato de que
a infraestrutura das empresas ainda necessita de mudanças e investimentos para
atender o público mais envelhecido, pois ainda apresenta falhas no atendimento dos
requisitos de Acessibilidade de sistemas e edificações, bem como da
disponibilização de ferramentas de TICs que auxiliam e facilitam a realização das
tarefas, e do atendimento dos requisitos dos princípios do Desenho Universal que
tem como objetivo promover a inclusão de todos os grupos de pessoas. Outra
conclusão obtida dos dados coletados é que as vantagens da utilização da
Tecnologia Assistiva para a promoção, de forma geral, do aumento da eficiência da
realização das diversas tarefas dos funcionários, afetando diretamente a
performance da empresa é ainda desconhecida pelo empresário, mostrando a
necessidade de divulgação dos recursos desta tecnologia para o meio empresarial,
pois seria de grande valia para as empresas que atuam num mercado altamente
competitivo.
Palavras chaves: Envelhescente, Acessibilidade, Tecnologia Assistiva, Desenho
Universal, Ergonomia.
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Abstract
This work aims to study population aging and organizational behavior by doing a field
investigation of the accessibility conditions that promote the inclusion of the aging
public in the work environment of organizations. With the study of the concepts
related to the areas of Accessibility of systems and buildings, as well as the areas of
Assistive Technology, Universal Design, Ergonomics and the use of ICT tools, a
questionnaire was developed for professionals of the highest age group Human
resources, CIPA, information and marketing systems. Employees from 4 companies
from different areas were interviewed and through a qualitative study it was possible
to show that there are still few employees with higher age brackets active in the
companies' workplaces. The few existing employees in these higher age brackets are
in administrative and managerial roles. Another factor deriving from the analysis of
the data is related to the fact that the infrastructure of the companies still needs
changes and investments to attend the older public, as it still presents failures in the
accessibility requirements of systems and buildings, as well as the availability of
Tools of ICT that help and facilitate the accomplishment of the tasks, and of the
fulfillment of the requirements of the principles of the universal design that aims to
promote the inclusion of all the groups of people. Another conclusion obtained from
the data collected is that the advantages of the use of Assistive Technology to
promote, in a general way, the efficiency increase of the various tasks of the
employees, directly affecting the performance of the company is still unknown by the
entrepreneur, showing the need Of divulging the resources of this technology to the
business environment, since it would be of great value for the companies that
operate in a highly competitive market.
Keywords: Aging, Accessibility, Assistive Technology, Universal Design, Ergonomics.

Introdução
O aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população têm
levado os funcionários das organizações a adiarem a saída de seus postos de
trabalho e muitas vezes do mercado de trabalho como um todo. Cada vez mais
vemos um número maior de pessoas com idades mais elevadas ainda ativos em
suas funções, requerendo das organizações uma revisão de seus processos de
gestão para garantir as condições de trabalho deste grupo de funcionários
experientes e ainda importantes para garantir a atuação das organizações frente a
alta competitividade do mercado (SEADE, 2017). Segundo o censo demográfico de
2010 (IBGE, 2011), o Brasil possui 190.755.199 milhões de pessoas, 45 milhões de
pessoas com deficiência, que representa 23,9% da população total, e o contingente
de pessoas idosas, que, segundo a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso,
tem 60 anos ou mais, é de 20.590.599 milhões, representando aproximadamente
10,8 % da população total. Algumas projeções mostram que, em 2020, a população
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idosa brasileira será de 30,9 milhões, representando 14% da população total e em
2030 será de 680.037 mil na Região Metropolitana de Campinas, que deve
representar 19,8% dos habitantes da região (SEAD, 2015). A idade média dos
funcionários das organizações tem mostrado uma tendência de crescimento,
exigindo ações que garantam a estas pessoas melhores condições de desenvolver
plenamente suas capacidades, somando os resultados de seu trabalho aos de todos
os outros funcionários no sentido de assegurar o alto desempenho de toda a
organização. Devido ao exposto acima este trabalho pretende mostrar o estudo do
envelhecimento populacional e o comportamento organizacional fazendo uma
investigação de campo das condições de Acessibilidade que promovem a inclusão
do público Envelhescente no ambiente de trabalho das organizações.

Referencial Teórico
O envelhecimento age como uma mudança ao longo do tempo, no qual há
uma diminuição da habilidade e pode ser visto por meio de características
biológicas, gerado por mudanças nas células, no qual acarreta a uma degradação
do organismo (JACOB, 2006). CARVALHO e GARCIA (2003), afirmam que o
envelhecimento da população aumentou por conta da queda da mortalidade. Já
CAMPOS (2004) disse que junto com o envelhecimento, é observado o crescimento
da longevidade onde isto acontece por conta da queda da mortalidade entre os
idosos. Dessa forma, o autor também afirma que esse declínio mostra a evolução na
qualidade de vida.
Define-se então idoso a partir da idade cronológica, portanto, é como uma
pessoa que possui 60 anos ou mais, em países em desenvolvimento e 65 anos ou
mais em países desenvolvidos (OMS, 2002). A população de pessoas idosas irá
superar a população de crianças no Brasil em 2030 e certamente este grupo de
pessoas “Envelhescentes” apresenta um risco maior de apresentar deficiências,
segundo o relatório mundial sobre a deficiência da Organização Mundial da Saúde
publicado em 2011 (OMS, 2011). Este relatório contabiliza as pessoas idosas como
pertencendo ao grupo de pessoas com deficiências e com isto acaba evidenciando
uma transferência das garantias conquistadas pelo grupo das pessoas com
deficiência ao grupo das pessoas idosas. Pessoas com deficiência são aquelas que
têm dificuldades de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial,
os quais podem impossibilitar sua participação na sociedade em igualdade (ONU,
2008).
Neri (2001, ARRUDA, 2007) define que idoso após a Revolução Industrial,
apareceu como uma divisão social, em razão da redução do rendimento na
produção nesse período, limitando o tempo de permanência no mercado de
trabalho. Complementando, BOURDIEU (1980, apud ALVES JÚNIOR, 2004)
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esclarece que há impactos de situações de trabalho, meio ambiente e qualidade de
vida, o qual interfere na idade, que é socialmente manipulada, e nas características
psicofisiológicas, que se relacionam a área de Ergonomia. A permanência no
mercado de trabalho dos profissionais mais envelhecidos depende de ações que
garantam a estas pessoas melhores condições de desenvolver plenamente suas
capacidades, somando os resultados de seu trabalho aos de todos os outros
funcionários no sentido de assegurar o alto desempenho de toda a organização.
Uma das ações a ser tomada é a Acessibilidade que garante a este grupo de
pessoas a possibilidade de acesso, sem barreiras, aos mais variados espaços,
processos, serviços, sistemas, produtos, ferramentas de TICs, entre outros.
A Acessibilidade é regulamentada como sendo: “Condição para a utilização,
com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços imobiliários e
equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos
dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora
de deficiência ou com mobilidade reduzida“ (FERNANDES, MASCARENHAS;
ORRICO, FERREIRA, 2008). As barreiras no ambiente organizacional podem ser
também eliminadas com a utilização da Tecnologia Assistiva ou TA, das
Ferramentas de TICs e do emprego dos conceitos de Desenho Universal já na
concepção dos espaços e sistemas de interação humana, bem como procurando
atender aos requisitos das questões ligadas a Ergonomia.
Acessibilidade de acordo com a Norma NBR 9050 é a oportunidade de
alcançar, compreender e assimilar o ambiente, mobiliário e elementos, com proteção
(BRASIL, 2004). A NBR 9050 diz também que uma edificação deve ser acessível a
todos os usuários, isto é, sem impedimentos. Além disso, tem por obrigação
respeitar o itinerário como, por exemplo: portas, pisos e circulações acessíveis.
(ABNT, 2004). Uma adequada sinalização do meio significa uma boa Acessibilidade,
que segundo REIS (2010) é indispensável:
a) Letreiros ou placas de fácil visualização;
b) Bom esclarecimento das informações, isto é, se comunicar de forma clara
para que pessoas com e sem limitações entendam;
c) O itinerário não deve apresentar barreiras que impeçam a locomoção de
qualquer pessoa no ambiente.
A Acessibilidade não se restringe apenas a pessoas com deficiência física ou
com certo tipo de limitação, mas também a idosos, crianças, obesos e gestantes
(BINS ELY; SILVA, 2009).
A Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas
e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e
participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida,
visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social
(BERSCH, 2005). De acordo com BERSCH & TONOLLI, (2006), Tecnologia
Assistiva, é uma expressão utilizada para mencionar o conjunto de atividades e
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métodos que são capazes de aumentar as capacidades funcionais de pessoas com
deficiência e com isso, conseguir favorecer sua inserção. A tecnologia deixa os
afazeres, negócios e ocupações mais fáceis para as pessoas sem deficiência e para
as pessoas com deficiência, tornando-os possíveis (RADABAUGH, 1993). Já COOK
& HUSSEY, (1995), citam a Tecnologia Assistiva como um vasto conjunto de
métodos, processos, técnicas criadas e empregadas que tem por objetivo diminuir
ou eliminar o máximo de problemas funcionais que indivíduos com deficiência
possuem. De acordo com o Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração
das Pessoas com Deficiência (SNRIPD) de Portugal, a Tecnologia Assistiva são
assistências técnicas, de produto ou serviço que podem ser empregadas por
pessoas idosas e com deficiências, que tem por objetivo amenizar a incapacidade
ou desvantagem perante a sociedade, melhorando sua independência e aptidão. Tal
conceito também foi citado no EMPOWERING USERS THROUGH ASSISTIVE
TECHNOLOGY – EUSTAT, que diz que a Tecnologia Assistiva está ligada a
diversas atitudes em prol do funcionalismo das pessoas idosas e das com
deficiências. Além disso, a palavra tecnologia se relaciona também a maneiras de
agir, produtos além de apenas indicar equipamentos. (EUROPEAN COMMISSION DGXIII, 1998). A legislação nos Estados Unidos mostra a Tecnologia Assistiva como
um método e uma atividade, uma vez que, métodos, são quaisquer produtos,
sistemas ou equipamentos empregados a fim de melhorar as práticas de pessoa
com deficiência. E atividade é aquela que auxilia, ajuda, a pessoa a utilizar os
métodos acima. (ADA, 1994).
Desenho Universal, para a educação assemelha-se a um agrupamento de
teorias e técnicas que se relacionam à qualificação curricular, que tem como objetivo
diminuir barreiras (DOMINGOS, CREVECOEUR & RALABATE, 2014; RAPP, 2014).
Do ponto de vista da Acessibilidade, o Desenho Universal, de acordo com
EDYBURN E ROSE & GRAVEL (2010), tem como fundamento desenhar ambientes
que podem ser alcançados por todos, sem restrições mentais e físicas. O conceito
de Desenho Universal surgiu em 1987, e tem como premissa “projetar para todos”,
dispensando a necessidade de adaptação específica do projeto para atender as
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosa (CAMBIAGHI, 2007).
Desenho universal também pode ser visto com a compreensão da necessidade de
aproximação de projetos e produtos nos quais podem ser utilizados por qualquer
pessoa (RON MACE, 1987). O Desenho Universal procura promover a inclusão
social de todos os grupos de pessoas e se baseia em sete princípios:
a)
Utilização equitativa: pode ser utilizado por qualquer grupo de
utilizadores;
b)
Flexibilidade de utilização: Engloba uma gama extensa de
preferências e capacidades individuais;
c)
Utilização
simples
e
intuitiva:
fácil
de
compreender,
independentemente da experiência do utilizador, dos seus conhecimentos,
aptidões linguísticas ou nível de concentração;
d)
Informação perceptível: Fornece eficazmente ao utilizador a
informação necessária, qualquer que sejam as condições ambientais/físicas
existentes ou as capacidades sensoriais do utilizador;
e)
Tolerância ao erro: minimiza riscos e consequências negativas
decorrentes de acções acidentais ou involuntárias;
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f)
Esforço físico mínimo: pode ser utilizado de forma eficaz e
confortável com um mínimo de fadiga;
g)
Dimensão e espaço de abordagem e de utilização: Espaço e
dimensão adequada para a abordagem, manuseamento e utilização,
independentemente da estatura, mobilidade ou postura do utilizador.
A pesquisa e o desenvolvimento de novas ferramentas de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TICs), ou mesmo a utilização de ferramentas já
existentes, para diversas aplicações no setor que compreende as pessoas idosas
(ou Envelhescentes) tem crescido nos últimos anos. Inicialmente o setor mais
contemplado com as TICs foi aquele ligado as áreas da saúde, mas recentemente
temos visto aplicações também nas áreas relacionadas a ocupação profissional,
entretenimento e vida independente, entre outros. Na área da ocupação profissional
de pessoas Envelhescentes encontramos estudos que abordam como estas
ferramentas podem auxiliar este grupo de pessoas a vencer as barreiras que surgem
devido ao processo de envelhecimento e manter a sua ocupação e seus postos de
trabalho.
A Ergonomia é o estudo que relaciona o homem e seu trabalho, processo e
ambiente além da anatomia e características psicofisiológicas na solução de
impasses emergidos desse relacionamento (ERGONOMICS RESERARCH
SOCIETY, 1949 ). A palavra Ergonomia é derivada das palavras gregas Ergon
(trabalho) e Nomos (regras). Segundo DUL e WEEDMEESTER (2004), “As
condições de insegurança, insalubridade, desconforto e ineficiência são eliminadas
adaptando-as às capacidades e limitações físicas e psicológicas do homem.” Já
WISNER (1996), diz que a Ergonomia é revelada de uma maneira inicial no esforço
pela busca da saúde do trabalhador, evitando acidentes e favorecendo as
circunstancias de trabalho. Com isso, traz contribuições para adequação ao
ambiente, o que acarreta benefícios econômicos na inclusão de novas tecnologias.
A Ergonomia também trata de uma disciplina que procura produzir uma abordagem
global com foco no homem, para a construção de sistemas de trabalho que julga
relevante os fatores cognitivos, sociais, ambientais, físicos e organizacionais
(GRANDJEAN, 1986; WILSON e CORLLET, 1995; SANDERS e McCORMICK,
1993; CHAPANIS, 1999; SALVENDY, 1997; VICENTE, 2004; STANTON et al.
2004). SOARES (2007) define que a Ergonomia estuda todo o ambiente onde o
trabalho é efetuado onde é feita uma análise das situações de risco e com isso há
uma busca de soluções sobre o que pode ser melhorado no ambiente
organizacional. De acordo com a INTERNATIONAL ERGONOMICS ASSOCIATION
( IEA ), a Ergonomia é definida como um estudo científico que associa a relação
entre os processos e o homem, com o objetivo de melhorar o bem estar do ser
humano e consequentemente seu desempenho no ambiente organizacional. A
Norma regulamentadora, NR 17, que trata da Ergonomia, sugere conciliar as
condições de trabalho ao maior bem estar, proteção e comportamento, se
importando com as restrições físicas de cada indivíduo. VIDAl e MAFRA (2008),
dizem que a Ergonomia age nas organizações de uma maneira que sempre provoca
uma restauração, tanto nas técnicas, quanto nos produtos. Com isso, afirma-se que
é fundamental atos ergonômicos nas instituições a fim de redirecionar suas
ordenações, obtendo a maior competência e aperfeiçoamento. Os domínios da
Ergonomia são:
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a) Ergonomia física: segundo a IEA, Ergonomia física se trata da relação
entre a fisiologia humana, anatomia humana e antropometria, com a
atividade realizada. Isto é, a busca pela adequação do trabalho com as
restrições com a estatura do trabalhador. Muitos pontos importantes
podem ser citados, dentre eles estão: maneira de trabalhar, movimentos
estáticos e dinâmicos, proteção e bem estar. ( IEA, 2000; VIDAL, 2002;
VIDAL, 2005).
b) Ergonomia Organizacional: de acordo com IEA (2005), a Ergonomia
organizacional tem como objetivo, entender o suporte da organização por
meio do melhoramento dos processos sócio técnicos. Pontos relevantes
podem ser citados como: projeto, programação e cultura. (IEA, 2000).
c) Ergonomia Cognitiva: busca melhorar a relação entre processos
mentais, como por exemplo a memória, raciocínio e resposta, que podem
interferir na relação do homem com o ambiente de trabalho e com outros
seres humanos, afirmam IEA apud Vidal (2005). Pontos de devem ser
levados em conta nesse domínio ergonômico são: stress, treinamento,
tomar decisão. (IIDA, 2005).
O objetivo deste relatório é apresentar os resultados obtidos da investigação
em campo das condições de Acessibilidade que promovem a inclusão do público
Envelhescente no ambiente de trabalho das organizações. Também serão
apresentados os dados que se relacionam ao atendimento dos requisitos de
Acessibilidade, constantes nas normas, a Tecnologia Assistiva, ao Desenho
Universal, as Ferramentas de TIC´s e a Ergonomia que for finalidade facilitar a
realização das tarefas no ambiente organizacional. Uma análise sobre a pesquisa de
campo realizada em 4 empresas é apresentada, juntamente com uma comparação
entre os dados obtidos em todas elas com o objetivo de evidenciar se existe
condições para receber o público Envelhescente no ambiente organizacional.

Metodologia
Toda a pesquisa foi submetida utilizando procedimentos éticos e sigilosos
onde a equipe de pesquisa era composta por professores e estudantes da
Universidade Presbiteriana Mackenzie do campus de Campinas e por professores
da Unicamp. Os entrevistados foram funcionários provenientes de quatro
organizações, pertencentes ao público Envelhescente da empresa, aos recursos
humanos, a CIPA, marketing e ao setor de TI, abordados mediante o consentimento
e concordância para a realização da pesquisa relacionada ao projeto.
Na busca das informações em campo foram realizadas entrevistas, nos quais
os seus conteúdos foram gravados e transcritos para uma melhor analise e
entendimento dos dados coletados. Houve um agrupamento dos dados de todas as
respostas, das quatro organizações, de acordo com os respectivos temas, para
elaborar uma comparação entre o perfil das empresas que serão aqui apresentadas.
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Com a finalidade de evidenciar a preocupação das empresas em relação ao
público Envelhescente e as questões relacionadas a Acessibilidade, foi realizada
uma pesquisa qualitativa de dados. Essa metodologia foi escolhida devido ao fato da
pesquisa qualitativa ter um meio intrínseco, apresentando uma origem concreta de
dados e o investigador como principal recurso. Segundo os autores LUDKE E
ANDRÉ (1986) a pesquisa promove o contato entre pesquisador, meio, e a
circunstância observada, por meio de atividade em campo. Além disso, a escolha
pelo método qualitativo foi feita devido ao fato das informações observadas serem
descritivas. Isto significa que todos os dados como transcrições e depoimentos são
julgados como essenciais. Com isso, foi elaborado um questionário, onde apresenta
perguntas diretas, de acordo com cada especialidade (Envelhescente, CIPA, TI, RH,
Marketing). Esse questionário tem como objetivo obter respostas de sobre como a
organização se relaciona com o idoso dentro de seu quadro de funcionários.
As entrevistas foram realizadas nas quatro empresas com pessoas
especializadas nas áreas de Rh, CIPA, Envelhescente, marketing e especialistas em
TI. Durante o diálogo, os entrevistados manifestaram suas respostas de uma
maneira espontânea. Os passos utilizados para a entrevista foram:
a) A primeira etapa teve como meta o “quebra gelo”, no qual os
entrevistados assinaram um termo de consentimento que tudo seria
sigiloso e depois se apresentaram com nome, idade, sexo e vida
profissional;
b) A segunda etapa teve como objetivo fornecer ao entrevistado uma
breve explicação dos objetivos do projeto;
c) A terceira etapa teve como objetivo investigar a rotina da organização,
com foco no escopo do projeto, por meio de perguntas e respostas
gravadas, que posteriormente foram transcritas.
Após as transcrições das entrevistas e as respostas às perguntas foram
analisadas detalhadamente. Notou-se um grande número de frases sem sentido,
respostas que não havia relação com as perguntas e também um pouco de
abstração, mas sem apresentar prejuízo na análise dos dados coletados. As
perguntas do questionário estão relacionadas abaixo:

Sujeito

Dimensões

Rh

Tecnológica

Rh

Tecnológica

Forma de
analise
Realidade
percebida pelo
RH / Gerência

Questão
Existem pessoas com mais
de 60 anos no ambiente
organizacional? (fazer a
pergunta se não tiver os
dados demográficos)

Realidade
Que tipo de tarefas as
percebida pelo pessoas com mais de 60
RH / Gerência anos realizam no ambiente
organizacional?
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Rh

Tecnológica

Realidade
Existem pessoas com
percebida pelo deficiência no ambiente
RH / Gerência organizacional? Caso
afirmativo, qual a idade, o
tipo de deficiência (só
perguntar se não estiver
nos dados demográficos).
Qual a tarefa (as pessoas
com deficiência) que
realizam no ambiente
organizacional?

CIPA

Tecnológica

Realidade
As tarefas realizadas pelas
percebida pela pessoas com mais de 60
CIPA / RH
anos está compatível e com
uma boa condição de
realização?

CIPA

Tecnológica

CIPA

Tecnológica

CIPA

Tecnológica

CIPA

Tecnológica

Envelhescente

Tecnológica

Realidade
Existem outros meios de
percebida pela circulação diferentes de
CIPA / RH
escadas no ambiente
organizacional, como por
exemplo: rampas,
elevadores, plataformas,
entre outros?
Realidade
Existem desníveis num
percebida pela mesmo andar no ambiente
CIPA / RH
organizacional? Caso
afirmativo, eles são
contemplados com rampas
ou plataformas?
Realidade
Existe sinalização tátil no
percebida pela ambiente organizacional
CIPA / RH
(pisos de orientação de
alerta e direcional, painéis
em baile nos elevadores
etc). Quais são?
Realidade
As informações essenciais
percebida pela necessárias no ambiente
CIPA / RH
organizacional são
claramente perceptíveis
(comunicação é eficaz)?
Realidade
Quais tarefas no ambiente
percebida pelo organizacional poderiam
Envelhescente ser realizadas por pessoas
da sua faixa etária?
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Envelhescente

Tecnológica

Envelhescente

Tecnológica

Envelhescente

Tecnológica

Envelhescente

Tecnológica

TI

Tecnológica

TI

Tecnológica

TI

Tecnológica

Realidade
Foi necessária alguma
percebida pelo adaptação do processo ou
Envelhescente do ambiente para a
realizaçao de tarefas devido
a sua faixa etária? Caso
afirmativo quais?
Realidade
Foi feito algum tipo de
percebida pelo treinamento especial para
Envelhescente realizar as tarefas devido a
sua faixa etária?
Realidade
Os objetos necessários a
percebida pelo realização das tarefas são
Envelhescente de uso simples e intuitivo?
Realidade
O espaço de trabalho
percebida pelo permite boa aproximação,
Envelhescente alcance e manipulação dos
objetos necessários a
realização das tarefas?
(você tem que por exemplo,
se locomover, levantar para
alcançar o objeto e
manipular)
Práticas e
O Site da empresa é
ações
acessível? Odebece a
realizadas
algum protocolo, como por
pelas áreas de exemplo, o W3C? O
TI e ou RH
sistema interno de
informática é acessível?
Práticas e
Pessoas com mais de 60
ações
anos realizam tarefas
realizadas
utilizando computadores?
pelas áreas de Caso afirmativo, estes
TI e ou RH
computadores têm: a)
alguma adaptação de tela,
teclado ou mouse? b)
softwares ampliadores de
tela? c) softwares
preditores de texto
(terminam de escrever as
palavras)? d) softwares de
transcrição de texto em
voz? e) softwares de
transcrição de voz de texto?
Práticas e
As pessoas com mais de 60
acões
anos que realizam tarefas
realizadas
no computador receberam
pelas áreas de algum tipo de treinamento
TI e ou RH
especial? Caso afirmativo
quais?
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As perguntas elaboradas direcionadas ao Envelhescente tem como objetivo
fazer um levantamento sobre questões relacionadas adequação das tarefas para
esta faixa etária, a necessidade de adaptação do espaço de trabalho e de
treinamentos específicos, bem como a adequação dos objetos e manuseio destes
nas tarefas a serem realizadas. Aquelas direcionadas aos funcionários da CIPA tem
como propósito fazer um levantamento das questões ligadas a Acessibilidade de
sistemas e edificações, a Tecnologia Assistiva, ao Desenho Universal e a
Ergonomia. Os questionamentos direcionados aos funcionários de TI objetivam fazer
um levantamento sobre a acessibilidade dos sistemas de software, que se mostram
como uma das principais barreiras para a atuação do público Envelhescente. As
informações obtidas pelos funcionários do setor de recursos humanos têm for
finalidade fornecer dados mais gerais da demografia organizacional, como por
exemplo, a existência e a quantidade de pessoas com mais de 60 anos e com
deficiência.
As quatro empresas selecionadas para o desenvolvimento da pesquisa de
campo foram escolhidas de acordo com o propósito do projeto, no qual busca
respostas sobre o comportamento organizacional em relação ao público
Envelhescente. As empresas que participaram da pesquisa foram:
a) A: empresa que desenvolve e produz uma quantidade abrangente de
dispositivos de chaveamento para a segurança de máquinas e
equipamentos, assim como para a automação industrial e para a
tecnologia de elevadores;
b) B: empresa responsável pela fabricação de cimento;
c) C :empresa fabricante de produtos na área termoquímica;
d) D: organização que trabalha no ramo de fornecimento de soluções de
termoplásticos de engenharia.

Análise dos Resultados
De posse dos conceitos estudados no levantamento bibliográfico, no qual
foram utilizadas fontes de documentos como artigos de revista, dissertações, teses,
congressos, entre outros foi desenvolvido um questionário para ser aplicado nas
entrevistas na realização da pesquisa de campo nas organizações.
O primeiro foco da pesquisa foi evidenciar a existência de um público
Envelhescente, bem como de pessoas com deficiência dentro do ambiente
organizacional. Em seguida, o interesse da pesquisa se relacionou com o
levantamento dos itens de Acessibilidade, Tecnologia Assistiva, ferramentas de
TICS, Desenho Universal e Ergonomia.
Na empresa A 6 funcionários responderam o questionário: dois funcionários
do setor de montagem, um do setor da linha de produção, um do setor de vendas,
um gerente de qualidade e outro de setor de expedição, pertencendo a faixa de 48 a
61 anos. O funcionário de 61 anos desta empresa era do setor da linha de
montagem. Pode-se perceber que nesta empresa a percepção dos funcionários era
que qualquer tarefa poderia ser realizada por uma pessoa com mais de 60 anos,
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onde o público entrevistado trabalhava em diversos setores da empresa. Relatou-se
que não foi necessário nenhum tipo de adaptação do ambiente para a execução das
atividades. Além disso, observou-se que os treinamentos eram feitos para todos os
funcionários e não apenas para os Envelhescentes. Neste ambiente organizacional
não se constatou o atendimento dos requisitos de Acessibilidade exigidos pelos
protocolos internacionais (W3C) no site interno da empresa, onde estes
apresentavam somente os aplicativos convencionais e as ferramentas de TIC´s
disponibilizados nos programas habituais e na rede externa. A Acessibilidade da
edificação foi considerada adequada na maioria dos ambientes, mas apresentava a
falta de sinalização tátil nos ambientes, mostrando uma inadequação, uma vez que
este tipo de sinalização era produzido pela empresa. Esta empresa apresenta um
trabalho bem elaborado de Ergonomia com os funcionários, pois ocorre inspeção
periódica nos ambientes de trabalho. Os itens e os espações necessários para a
realização das tarefas se mostraram de acordo com os princípios do desenho
universal na sua grande maioria.
Na empresa B 5 funcionários foram entrevistados: um do setor de arquivos,
um auxiliar de escritório, dois do setor de recursos humanos e um do setor
administrativo, pertencendo a na faixa de 47 a 74 anos. O funcionário de 74 anos
desta empresa era do setor de arquivos. A percepção dos funcionários mostrou que
qualquer tarefa poderia ser realizada por um funcionário mais envelhecido no
ambiente organizacional. Porém, as áreas de contact center e de recepção poderiam
acolher mais a este público. A empresa não costuma realizar treinamentos
específicos para o público mais envelhecido e foi apontada uma dificuldade com a
utilização de softwares da empresa. A empresa está remodelando o site, que até
então apresentava os requisitos habituais de Acessibilidade disponível nos
programas habituais e na rede externa, bem como as ferramentas de TICs
convencionais, não havendo planejamento até o momento de atendimento a algum
protocolo internacional que regulamenta o tema no novo site que está sendo
elaborado. Nenhuma questão relacionada à sinalização específica foi relatada. Os
funcionários participam de programas de ginástica laboral semanalmente e os itens
e espaços necessários para a realização das tarefas atendem aos requisitos de
Ergonomia e de Desenho Universal, evidenciando que são de simples manuseio e
disponibilidade.
Na empresa C foram entrevistados 5 funcionários de diferentes áreas da
empresa, como por exemplo do setor de produção, de laboratório e da área
financeira. O funcionário mais envelhescido entrevistado tinha 56 anos e era do
setor de produção. Este julgou que atividades com maior esforço repetitivo e de
levantamento de peso seriam inviáveis para pessoas com mais de 60 anos. Na
percepção também deste funcionário as atividades administrativas e gerenciais
seriam mais adequadas para esta faixa etária. Foi constatado que o sistema de
software interno da empresa não apresenta nenhuma funcionalidade específica para
atender as necessidades especiais que poderiam apresentar os idosos e as pessoas
com deficiência, não atendendo nenhum protocolo internacional que regulamenta a
área. No quesito de Acessibilidade de edificação esta empresa apresenta desníveis
no solo no setor de produção, apresentando rampas somente nos setores
administrativos. Com relação à sinalização de ambientes a percepção dos
funcionários é que existem somente as sinalizações e orientações convencionais.
Os itens relacionados às questões de Ergonomia pareceram estar de acordo com a
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norma, mostrando atenção específica ao controle dos níveis de ruído. Foi relatado
que não há dificuldade para o acesso e manuseio dos itens para a realização das
tarefas e da adequação dos ambientes organizacionais.
Na empresa D foram entrevistados 8 funcionários: um do setor de produção,
um diretor comercial, um do setor de atendimento ao cliente, um do setor de
segurança do trabalho, um do setor de recursos humanos, um do setor de TI e um
do setor de importação e exportação, pertencendo a faixa de 34 a 63 anos. A
percepção dos funcionários era que as pessoas mais envelhescidas não deveriam
trabalhar no setor de produção desta empresa. Não foi relatado nenhum treinamento
especial para o público mais envelhescido no ambiente organizacional. O site da
empresa é feito na matriz e não apresenta recursos de Acessibilidade de acordo
com os protocolos de regulamentação internacional. As edificações que abrigam a
empresa são antigas, apresentando muitos desníveis no solo e, portanto, não
atendendo aos requisitos de Acessibilidade, como rampas e plataformas, presentes
nas normas que regulamentam o tema. O índice de Acessibilidade da edificação
desta empresa é baixo, necessitando de maior atenção ao público mais
envelhescido e as pessoas com deficiência. O maior risco ocupacional da
organização está relacionado aos níveis de ruído das atividades e com isto a
empresa tem um serviço focado no trabalho de Ergonomia. Os níveis de requisitos
dos equipamentos de proteção individual são rígidos, onde são trocados
periodicamente. Há também treinamentos específicos para tratar das questões
relacionadas aos riscos ambientais. Na empresa existem funcionários que
apresentam um grau de perda de audição, justificando o trabalho dedicado ao
controle dos níveis de ruído e do acompanhamento da saúde física e do bem-estar
dos funcionários.
Fazendo uma análise comparativa dos dados obtidos nas 4 empresas
abordadas nota-se que existem poucos funcionários com idade mais avançada no
ambiente organizacional. Com relação aos requisitos de Acessibilidade relacionados
aos sites utilizados pelos funcionários e às ferramentas de TIC´s percebeu-se pouca
atenção ao atendimento dos protocolos regulamentadores do tema, bem como
aqueles relacionados às edificações, que também são regulamentados por normas
específicas. A área de Tecnologia Assistiva é quase que totalmente desconhecida
do ambiente organizacional, mostrando que os empresários ainda não se atentaram
para a necessidade de alteração da infraestrutura e do meio, utilizando a Tecnologia
Assistiva e atendendo aos requisitos de Desenho Universal, de forma a aumentar o
desempenho dos funcionários e a eficiência da realização das tarefas. Nota-se que o
atendimento aos aspectos relacionados a Ergonomia são os mais presentes nas
organizações devido a existência das normas, legislações e auditorias periódicas.
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Conclusão
Os dados obtidos da investigação em campo das condições de Acessibilidade
dos ambientes organizacionais para atender ao público Envelhescente mostram que
ainda existem muitas barreiras a serem eliminadas, necessitando de maiores
investimentos por parte das empresas. Os resultados obtidos mostram que as
pessoas que pertencem a faixa etária mais avançada são em pequeno número no
quadro de funcionários das empresas e que aquelas ainda presentes no trabalho
estão alocadas em funções administrativas e gerenciais. A infraestrutura das
empresas ainda necessita de mudanças e investimentos com o objetivo de atender
aos requisitos de Acessibilidade de edificações, de sistemas de software e de
ferramentas de TICS, bem como atender aos requisitos dos princípios do Desenho
Universal. Os recursos disponíveis de Tecnologia Assistiva ainda são desconhecidos
do ambiente organizacional, evidenciando que o mercado ainda não se atentou para
as vantagens destes recursos no que diz respeito ao aumento da eficiência da
produção e do desempenho da empresa no mercado altamente competitivo.
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O I SEPEO (I Seminário sobre o Envelhecimento Populacional e o
Comportamento Organizacional)
Márcia M. P. Serra
O I SEPEO, um evento com cunho de extensão cadastrado internamente, foi
realizado no dia 04 de novembro de 2016 no Auditório da Universidade Presbiteriana
Mackenzie localizado na Av. Brasil, 1220 em Campinas (SP) das 14:00 às 18:00.
Algumas fotos do Evento podem ser observadas na Figura 3, o simpósio foi
totalmente patrocinado pelo MackPesquisa, e contou com a seguinte programação:






13:30 às 13:59: Recepção, entrega da programação e dos crachás.
14:00 às 14:24: Composição da Mesa com falas do Coordenador Acadêmico,
Coordenador de Pós Graduação e Pró-Reitor de Graduação e devocional com o
capelão. Componentes:
o Prof. Ms. Gilson Alberto Novaes – Coordenador Acadêmico e Gerente
Geral do CCT (Centro de Ciências e Tecnologia) da Universidade
Presbiteriana Mackenzie – Campus de Campinas
o Prof. Dr. Marcel Mendes – Coordenador do Programa de Pós-Graduação
em Educação, Arte e História da Cultura e por três mandatos não
consecutivos Vice-Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
o Dr. Cleverson Pereira de Almeida - Pró-Reitor de Graduação e Assuntos
Acadêmicos da Universidade Presbiteriana Mackenzie
o Dra. Adriana Viel, presidente da Comissão Estadual dos Direitos dos
Idosos da OAB/SP
o Prof. Ms. Marcelo Coelho, de Almeida Capelão Universitário e Professor
da Faculdade de Direito
14:25 às 14:29: Breve apresentação do Projeto “O Envelhecimento Populacional
e o Comportamento organizacional” pela coordenadora do Projeto Dra. Márcia
Milena Pivatto Serra.
14:30 às 18:00 com intervalo para o Coffee das 15:30 às 15:40 apresentação das
falas das palestrantes:
o Dra Tereza Aparecida Asta Gemignani - "Os desafios do Direito para a
proteção do envelhescente e do idoso no mercado de trabalho"
Desembargadora Federal do TRT 15 Campinas. Pós Doutorado na
Universidade Carlos III (Madrid – Espanha). Doutora em direito do trabalho
pela USP. Membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho.
Especialista em Direito do Trabalho pela PUC- São Paulo. Presidente do
Conselho Editorial da Revista do Tribunal Regional do Trabalho 15
Região- Campinas até dezembro de 2014. Presidente da 1ª Turma do
Tribunal Regional do Trabalho de Campinas para o biênio 2009/2010.
Membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho- eleita para ocupar
a cadeira n. 70-junho de 2010. Eleita Vice- Presidente do Fórum Nacional
Permanente em Defesa da Preservação da Memória da Justiça do
Trabalho- outubro de 2012. Autora de livros e artigos jurídicos publicados
em revistas especializadas.
o Dra. Simone Wajnman - "Mercado de trabalho brasileiro no processo de
transição demográfica"
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Graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas
Gerais (1983), mestrado em Demografia pela Universidade Federal de
Minas Gerais (1989), doutorado em Demografia pela Universidade Federal
de Minas Gerais (1995) e estágio pós-doutoral na Universidade de
Princeton (2001-2). É Professora Titular do Departamento de Demografia
da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi coordenadora do Programa
de Pós-graduação em Demografia do CEDEPLAR/UFMG; secretária e
vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos Populacionais
(ABEP). Atualmente é representante da área de Demografia no Comitê de
Assessoramento de Ciências Sociais Aplicadas do CNPq. Atua
principalmente nos seguintes temas: análise da dinâmica demográfica,
demografia econômica, demografia da família, e participação feminina no
mercado de trabalho.
o Dra. Maria José Tonellli - "O Preconceito/discriminação etária nas
organizações"
É professora titular no Departamento de Administração Geral e Recursos
Humanos na FGV-EAESP,onde atua desde 1988. Possui graduação em
Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Mestrado
e Doutorado em Psicologia Social pela mesma universidade, onde
também iniciou sua carreira acadêmica em 1985. Foi coordenadora da
área de Comportamento Organizacional, na Divisão de Estudos
Organizacionais da ANPAD, participando durante vários anos do Comitê
Científico da mesma Divisão. Participa regularmente de congressos
nacionais e internacionais na área de organizações e gestão de pessoas.
Foi coordenadora do PIBIC e do Programa de Mestrado e Doutorado em
Administração de Empresas da FGV-EAESP. Vice-presidente do
Iberoamerican Academy of Management (2011-1015) tendo organizado a
última conferência desta associação em 2013. Foi vice-diretora da FGVEAESP entre julho de 2007 e fevereiro de 2015. Faz parte da linha de
pesquisa em Estudos Organizacionais do Curso de Mestrado e Doutorado
em Administração de Empresas da FGV-EAESP e seus interesses de
pesquisa incluem questões de gênero e comportamento organizacional.
Coordenadora do NEOP - Núcleo de Estudos em Organizações e
Pessoas. Editora científica da RAE - Revista de Administração de
Empresas e GV Executivo, a partir de janeiro de 2016.
o Nilza Montanari - " Inclusão, esse SER diferente!"
Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), com habilitação em administração e supervisão escolar,
magistério, assessoria pedagógica e educacional em instituições escolares
nos diferentes graus de ensino, formação e treinamento de recursos
humanos em instituições não escolares e em clínicas especializadas em
educação especial. Pós-Graduada em Pedagogia Empresarial pela
Faculdades Integradas Metropolitanas de Campinas (METROCAMP). Com
MBA em Gestão de Pessoas pela Instituição Veris Educacional. Atuou por
dez em uma Fundação do terceiro setor, coordenando e implantando
projetos com voluntários. Foi participante no Grupo de Trabalho sobre
Direitos Humanos do Instituto ETHOS e no Grupo de Trabalho Aliança
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para o Empoderamento das Mulheres - ONU Mulheres. Trabalhou no
segmento de energia elétrica por sete anos, desenvolvendo programas e
projetos sociais, sobre diversidade, sobretudo em relação à inclusão de
pessoa com deficiência no mercado de trabalho (Lei de Cotas) e educação
corporativa – treinamentos técnicos e corporativos. Hoje, lidera uma
Consultoria especializada em inclusão, desenvolvendo conceitos e
metodologias inovadoras para trabalhar o tema em organizações de
diversas áreas de atuação.
O Simpósio contou com vários tipos de divulgação (que eram acompanhados
do link para inscrição para o evento – Figura 4) como folders, mídia indoor e e-mails,
o SEPEO foi divulgado em diversas redes sociais, e sites como os do Mackenzie, da
OAB de São Paulo, MaturiJobs e do Portal Plena5.
No dia 3 de novembro de 2016 a Dra. Tereza Aparecida Asta Gemignani deu
uma entrevista de aproximadamente 13 minutos comentando sobre sua palestra no I
SEPEO, divulgando desta forma o evento.6
A elaboração do logo contou com a colaboração da Profa. Dra. Patrícia
Regina C. D. Artoni (do projeto), e para a divulgação na mídia além da participação
de todos os componentes do projeto a participação voluntária do Prof. Dr. Fernando
Tadeu Marques do curso de Direito da UPM (Universidade Presbiteriana Mackenzie)
de Campinas.
Foram feitas 141 inscrições para o evento, 57 pessoas não compareceram
(40,4%). Dezesseis (16%) pessoas não fizeram inscrição, o que resultou num total
de 100 presentes. A Tabela 1 demonstra o perfil dos participantes do evento, 63%
são do sexo feminino, com uma idade média de aproximadamente 30 anos, este
perfil é condizente com o de uma maioria de alunos ou docentes da UPM (49%),
sendo 37% só de discentes. A maioria pertencente aos primeiros semestres dos
cursos, o que poderia ser explicado pelo horário do simpósio e pelo interesse em
buscar temas para iniciação científica ou Trabalhos de Conclusão de Curso futuros
(as horas complementares, não foram prometidas aos mesmos apesar de terem sido
atribuídas).

5

http://jornalwebdigital.blogspot.com.br/2016/10/mackenzie-recebe-1-simposio-sobre.html
http://www.portalplena.com/educa/1429-mackenzie-recebe-1-simposio-sobre-envelhecimento-ecomportamento-organizacional
http://oabcampinas.org.br/site/simposio-envelhecimento-populacional-e-o-comportamento-organizacional/
http://clipping.cservice.com.br/cliente/viewmateria.htm?materiaId=29515666&canalId=148530&clienteId=JJ1
HzRt6/bA=&avaliar=MEtTP7YTJRg=
http://www.maturijobs.com/eventos/i-simposio-envelhecimento-populacional-e-o-comportamentoorganizacional/
6
Para a divulgação contamos com excelente colaboração da Assessoria da jornalista Tatiane Costa da Ricardo
Viveiros e Associados, responsável pela acessória de comunicação do Mackenzie Campinas.
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Tabela 3: Perfil dos participantes do I SEPEO, segundo idade, sexo, meio de
divulgação, curso do aluno da UPM e semestre do aluno da UMP, 04 de novembro
de 2016.
Idade
Não informado
17-21
22-26
27-31
32-36
37-41
42-46
47-51
52-56
57-61

Feminino
n
%
8 12,7%
27 42,9%
5 7,9%
3 4,8%
2 3,2%
6 9,5%
2 3,2%
5 7,9%
4 6,3%
1 1,6%

Masculino
n
%
17 45,9%
10 27,0%
3 8,1%
1 2,7%
0,0%
1 2,7%
0,0%
0,0%
2 5,4%
3 8,1%

Total
n
%
25 25,0%
37 37,0%
8 8,0%
4 4,0%
2 2,0%
7 7,0%
2 2,0%
5 5,0%
6 6,0%
4 4,0%

11
27
10
4
8
0
3
63

11
12
9
0
3
1
1
37

22
39
19
4
11
1
4
100

Como ficou sabendo
Não informado
Divulgação Univers.
E-mail
Facebook
Faz parte organiz.
Indicação
Site
Total

17,5%
42,9%
15,9%
6,3%
12,7%
0,0%
4,8%
100,0%

29,7%
32,4%
24,3%
0,0%
8,1%
2,7%
2,7%
100,0%

Feminino Masculino Total
n
% n
% n
%
Não informado
4 6,3% 8 21,6% 12 12,0%
Empresas da região 5 7,9% 2 5,4% 7 7,0%
Outras Instit. Ensino 5 7,9% 2 5,4% 7 7,0%
Mackenzie
49 77,8% 25 67,6% 74 74,0%
Curso aluno UPM
Não informado
15 30,6% 13 52,0% 28 37,8%
Administração
7 14,3% 3 12,0% 10 13,5%
Direito
24 49,0% 8 32,0% 32 43,2%
Engenharia
3 6,1% 1 4,0% 4 5,4%
Semestre aluno UPM
Não informado
12 24,5% 12 48,0% 24 32,4%
1o. semestre
12 24,5% 6 24,0% 18 24,3%
22,0%
2o. semestre
5 10,2% 3 12,0% 8 10,8%
39,0%
3o. semestre
2 4,1% 1 4,0% 3 4,1%
19,0%
4o. semestre
8 16,3% 2 8,0% 10 13,5%
4,0%
5o. semestre
4 8,2%
0,0% 4 5,4%
11,0%
6o. semestre
4 8,2%
0,0% 4 5,4%
1,0%
7o. semestre
1 2,0%
0,0% 1 1,4%
4,0%
8o. semestre
1 2,0% 1 4,0% 2 2,7%
100,0%
Total
49 51,0% 25 28,0% 74 43,2%
Instituição/Empresa

Quadro 9: Organização do I SEPEO, segundo funções dos participantes da
Comissão Organizadora, Campinas, 2017.
Nome

Função

Márcia Milena Pivatto Serra

Coordenação Geral

Suelene Silva Mammana

Coordenação Geral

Vinícius Pacheco Fluminhan

Coordenação Geral

Pietra de Godoy Mariotoni

Coordenação Alunos

Ana Julia Dela Libera Ferrari

Mestre de cerimônia

Kris Herik de Oliveira

Acompanhar palestrante

Priscila Galzo Marafon

Acompanhar palestrante

Emília Orsi

Acompanhar palestrante

Isabella Polli Galvão

Acompanhar palestrante

Alessandra Ribeiro de Camargo Bianchini

Coffee

Lee Tyng Huey

Coffee

Larissa Bizin

Resumo e relatório

Mariana Aguiar Rocha

Entrada e chegada de convidados

Leonardo Spiandor Guidotti

Entrada e chegada de convidados - Plaquinhas de tempo

Gabriel Alves Verges Martinez

Entrada e chegada de convidados
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Resumo do I SEPEO
Em 04 de novembro de 2016, das 14h às 18h, ocorreu o "I Simpósio sobre
Envelhecimento Populacional e o Comportamento Organizacional", no auditório da
Universidade Presbiteriana Mackenzie (Campus Campinas). O I SEPEO foi
idealizado com o objetivo de aproximar da comunidade externa as reflexões do
projeto de pesquisa em desenvolvimento "Envelhecimento Populacional e o
Comportamento Organizacional" (patrocinado pelo MackPesquisa).
O evento abordou os desafios do processo de envelhecimento populacional e
os seus reflexos para as organizações de trabalho. Afinal, em que medida o perfil
etário do trabalhador brasileiro tem se alterado nas últimas décadas? A demografia
das organizações estaria acompanhando essa tendência ou não? O preconceito e a
discriminação etária se manifestam nas organizações? Novas políticas, mais
inclusivas, vem sendo desenvolvidas para atender as demandas específicas destes
profissionais? Quais os desafios da esfera jurídica para a proteção do
"envelhescente" e do idoso no mercado de trabalho? Enfim, as organizações
estariam respondendo ao fenômeno do envelhecimento da população brasileira de
forma ativa, passiva ou ignorando esta realidade?
Prof. Ms Gilson Alberto Novaes
Com algumas palavras dá abertura ao evento.
Devocional: Palavra do Capelão Marcelo Coelho
Usa uma passagem da Bíblia para referenciar a preocupação com o respeito
aos mais velhos, dizendo que devemos em todas as fases da vida buscar o cuidado
Divino e não abandonar os idosos quando estes já não tiverem forças.
Prof. Dr. Marcel Mendes
Contou parte de sua vivência pessoal dentro do Mackenzie, onde se formou
em Engenharia em 1971 e no mesmo ano ingressou como professor. Até o tempo
presente, passou por cerca de 20 cargos dentro do Mackenzie. Considera os temas
Envelhecimento e Comportamento Organizacional de grande importância, pois se vê
inserido nesse contexto, de ser um envelhescente e ainda estar ativo no mercado de
trabalho.
Prof. Dr. Cleverson Pereira de Almeida
Contou um pouco a respeito da sua vivência pessoal, onde deixou sua vida
em Brasília em 2007 como professor da FGV para vir a São Paulo ministrar no
Mackenzie. Incentivou os jovens de hoje a não se acomodarem, a se engajarem em
um tema para transformá-lo em algo melhor.
Profª Dra. Marcia Milena Pivatto Serra
Proferiu os agradecimentos em relação ao projeto que está sendo realizado,
os agradecimentos ao MackPesquisa, aos professores e alunos envolvidos, às
empresas que se abriram suas portas para que fossem feitas as pesquisas. Contou
um pouco dos desafios e recompensas da realização deste rico estudo, viabilizado
pelo projeto Envelhecimento.
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Dra. Tereza Aparecida Asta Gemignani (TRT15)
"Os desafios do Direito para a proteção do envelhescente e do idoso no
mercado de trabalho"
Resumo:
A palestrante discorreu sobre os temas centrais do simpósio –
envelhecimento e comportamento organizacional – sob a ótica do Direito. Em
menção ao artigo 7º da Constituição da República, ressaltou que perante a lei é
proibida a diferenciação de salários, exercício de funções e critério de admissão por
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Citou ainda alguns recursos legais
vigentes de apoio e proteção ao idoso, tais como: o Estatuto do Idoso, que dispõe
sobre papel da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público de
assegurar ao idoso nas diversas esferas de sua vida; a Lei Estadual 9.085/1995, que
institui que os empregadores devem atribuir pelo menos 30% das vagas na
organização para pessoas com mais de 40 anos.
Mencionou alternativas que podem ser aplicadas nas organizações para reter
e absorver os profissionais envelhescentes, sendo elas: contrato de estágio, contrato
temporário e contrato por tempo parcial.
Por fim, ressaltou a importância das relações dentro do ambiente de trabalho
e, neste sentido, o ato de mesclar profissionais de diferentes gerações pode tornarse uma prática bastante positiva para a organização como um todo.
Relatório da palestra:
Proferiu seus agradecimentos aos professores que a convidaram para estar
aqui, retornando à casa onde já inclusive lecionou disciplinas correlatas do Direito.
Iniciou sua palestra mencionando a Constituição da República, art 7º (XXX),
onde diz que é proibida a diferenciação de salários, exercício de funções e critério
de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.
Disse que ficou tocada com o depoimento do Prof Marcel, que se mostrou
reativo aos pensamentos do censo comum que discriminam ou descartam os
profissionais mais velhos. Ele se coloca à disposição da sociedade (e assim se
mantém) ao passo que escolhe permanecer ativo no mercado de trabalho na
condição atual já envelhecida.
Em uma citação sobre o Estatuto do Idoso, alerta as pessoas que a
discriminação praticada para com o idoso é passível de penalidade, com reclusão e
multa.
A palestrante conta que as organizações em geral tendem a marginalizar o
idoso, fazendo um processo de desestímulo à atuação do profissional nas
organizações dos 50 anos de idade em diante. Conta que muitos profissionais
envelhescentes chegam a adoecer quando são desligados do mercado de trabalho e
não conseguem reingressar, seja por motivo financeiro ou pela necessidade de
manter-se ocupado, ativo.
Menciona que há leis de proteção ao idoso, tal como a Lei Estadual
9.085/1995 que institui que os empregadores devem atribuir pelo menos 30% das
vagas na organização para pessoas com mais de 40 anos.
Relata que há grande dificuldade de manter o profissional envelhecido no
mercado de trabalho utilizando os contratos de trabalho comuns e convencionais,
pois as empresas tendem a preferir os profissionais mais jovens. Sendo assim, a
palestrante menciona as possibilidades que podem ser aplicadas nas organizações
para reter e absorver os envelhescentes: contrato de estágio, onde há um prazo
determinado de atuação (até 2 anos) que pode ser adotado desde que o indivíduo
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esteja matriculado em alguma instituição de ensino; o contrato temporário, que pode
durar até 3 meses e configura-se como uma necessidade transitória de
complemento à mão de obra fixa, podendo esta demanda ser preenchida pelo idoso;
contrato por tempo parcial, onde não é necessário comprovar a transitoriedade da
demanda desta mão de obra, mas admite-se uma jornada de trabalho reduzida,
característica que atenderia ao interesse dos idosos.
Conta que as organizações estão começando a valorizar a experiência e não
somente a teoria. A vitalidade e energia não podem prescindir da experiência, para
que haja eficiência organizacional. A produtividade deve ser avaliada também pela
persistência entre as qualificações e competências.
Por último, menciona a importância das relações dentro do ambiente de
trabalho. O profissional envelhescente já não tem o ímpeto de galgar os melhores
cargos, de ser o número um, enquanto que os jovens da geração atual já têm
características opostas a estas. Deste modo, mesclar profissionais de diferentes
gerações torna-se uma ação imprescindível na busca por um ambiente de trabalho
mais harmônico e equilibrado.
Profa. Dra. Simone Wajnman (CEDEPLAR/UFMG)
"Mercado de trabalho brasileiro no processo de transição demográfica"
Resumo:
A palestrante tratou do envelhecimento populacional sob a ótica coletiva da
demografia. Por meio da apresentação de gráficos e dados estatísticos, elucidou o
modelo clássico de transição demográfica, onde o Brasil atualmente perpassa a fase
caracterizada por taxas reduzidas tanto de natalidade quanto de mortalidade.
Apresentou dados importantes relacionados ao envelhecimento populacional
e mercado de trabalho no Brasil, evidenciando que os homens ao longo da vida têm
uma taxa participação no mercado de trabalho muito mais altas do que as
alcançadas pelas mulheres. No entanto, a velhice está se tornando cada vez mais
feminilizada e isso deverá elevar gradualmente a participação das mulheres no
mercado, em especial acima dos 50 anos de idade.
Pautando o tema da questão previdenciária, a palestrante afirma que quando
a porcentagem da população acima de 60 anos for de 28%, em 2047, já não será
mais possível manter a mesma estrutura de transferência que temos no sistema
previdenciário atual. Tendo em vista a gradual queda da fecundidade e aumento da
longevidade, são justificáveis (e necessárias) as revisões no sistema previdenciário
do país, para que não haja um desarranjo entre as contas públicas e as demandas
da população.
Relatório da palestra:
A palestrante trata do envelhecimento populacional sob a ótica coletiva da
demografia. Apresenta gráficos que elucidam o modelo clássico de transição
demográfica, que muitos países já atravessaram e alguns estão adentrando, tal
como o Brasil. Neste modelo, há 4 estágios que resumem a passagem de um
cenário onde há altas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade, para outro
cenário onde há taxas reduzidas tanto de natalidade quanto de mortalidade.
Este modelo clássico representa o processo de envelhecimento e ilustra a
realidade a ser enfrentada pelos nascidos no quarto estágio, onde a proporção da
população que afortunadamente chegará a vida idosa será maior do que a
população que está nascendo.
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Falou-se a respeito da queda da natalidade, representada pela diminuição da
média de filhos gerados por cada mulher, e que resulta em um cessar do
crescimento da população mundial.
A palestrante menciona que o envelhecimento da força de trabalho resulta de
duas variáveis: o envelhecimento da população e da taxa de ocupação, variáveis
demográfica e comportamental, respectivamente.
Apresentando gráficos comparativos para o sexo masculino e o feminino,
entende-se que os homens têm, ao longo da vida, taxas de participação no mercado
de trabalho muito mais altas do que as alcançadas pelas mulheres. Projeta-se que
nos próximos anos homens e mulheres terão níveis muito próximos de participação
de trabalho, visto que a força de trabalho feminina vem crescendo grandemente, em
especial nos grupos etários acima dos 50 anos. Verifica-se então que a partir de
2030 a população economicamente ativa irá parar de crescer, porém
simultaneamente a população envelhecida estará crescendo exponencialmente.
Pautando o tema da questão previdenciária, a palestrante diz que quando a
porcentagem da população acima de 60 anos for de 28%, em 2047, já não será mais
possível manter a mesma estrutura de transferência que temos no sistema
previdenciário atual.
Comparando com outros países, o Brasil mostra-se com atuação divergente,
transferindo hoje muito mais recursos para os idosos do que para os jovens.
Levando em conta o processo de envelhecimento em curso, faz-se necessária a
revisão das políticas de transferência, para que seja sustentável no longo prazo.
O maior problema do nosso país não é que no futuro as pessoas deverão
trabalhar por mais tempo porque viverão por mais tempo. O problema é que caso
fosse mantida a mesma idade de aposentadoria que se tem hoje, com a queda da
fecundidade que vem se dando ao longo do tempo, não será possível sustentar o
volume de transferências. Deste modo, estão em discussão reformas na previdência
justamente para suavizar este desequilíbrio, para que o aumento da longevidade se
alie a uma permanência mais longa no mercado de trabalho no decorrer da vida e
assim não haja um desarranjo entre as contas públicas e as demandas da
população.
Por último, a palestrante mencionou que um dos grandes desafios a serem
enfrentados pela sociedade é a questão do preconceito com os profissionais
envelhescentes e a preferência dada aos mais jovens. As leis e políticas públicas
vem sendo reformuladas para apoiar a nova configuração populacional, porém é
preciso também de uma revisão de paradigmas, para que a transição etária seja
bem aproveitada e embasada.
Especialista e Consultora Nilza Montanari
"Inclusão, esse SER diferente!"
Resumo:
A palestrante falou sobre sua experiência com a empresa de consultoria que
tem, cuja missão é aproximar as pessoas com e sem deficiência, evidenciando a
responsabilidade compartilhada de tornar inclusivos os organizacionais, unindo a
vocação das empresas para gerar e o desejo dos profissionais com deficiência em
realizar uma produtiva. Mencionou também os grupos sociais vulneráveis, definidos
pela ONU – onde consta, inclusive, as pessoas com deficiência – e questionou os
padrões sociais que determinam que o mercado de trabalho deva procurar mais o
público não inserido nessa lista de grupos vulneráveis.
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Descreveu o processo vivenciado atualmente pelas pessoas com deficiência,
chamado neo inclusão e que trabalha com um conceito de corresponsabilidade pela
inclusão, onde não somente o ambiente é responsável por incluir os diferentes, mas
também a população e ao mesmo tempo, dadas as condições necessárias para
estas pessoas com deficiência, elas serão avaliadas e deverão ter sua produtividade
atestada para então continuarem no mercado.
Ressaltou em toda a sua fala a importância do respeito às diferenças, em
toda e qualquer esfera da sociedade, desde o convívio familiar até as relações de
trabalho.
Relatório da palestra:
A palestrante falou sobre sua experiência com a empresa de consultoria que
tem, cuja missão é aproximar as pessoas com e sem deficiência, evidenciando a
responsabilidade compartilhada de tornar inclusivos os organizacionais, unindo a
vocação das empresas para gerar e o desejo dos profissionais com deficiência em
realizar uma produtiva.
Mencionou uma definição da ONU a respeito dos grupos sociais de alguma
forma vulneráveis ao desrespeito de seus direitos humanos: afrodescendentes,
desempregados há mais de dois anos, egressos do sistema prisional, grupos
étnicos, maiores de 60 anos, menores de 18 anos, mulheres, pessoas com
deficiência e público LGBT. Questionou os padrões sociais que determinam que o
mercado de trabalho deva procurar mais o público não inserido nessa lista de grupos
vulneráveis.
O conceito de deficiência, definido pela Lei Brasileira de Inclusão, consiste na
pessoa que tem algum impedimento definitivo que em interação com a sociedade
pode atrapalhar sua participação em igualdade de oportunidade e tratamento, das
demais pessoas. Ou seja, a deficiência se manifesta quando a pessoa com
deficiência encontra alguma dificuldade de agir e viver normalmente, assim como as
outras pessoas fazem no dia-a-dia.
Em princípio, o deficiente era segregado, era excluído do convívio social. As
famílias costumavam esconder os filhos que nasciam com deficiência, o mantinham
recluso no lar e o abstinham de qualquer participação na sociedade. Posteriormente,
houve um movimento de integração dessas pessoas, elas passaram a poder
conviver com outras pessoas sem limitações. Aos poucos, esse grupo de pessoas
ingressou no movimento de inclusão,
Por fim, atualmente as pessoas com deficiência estão vivenciando o processo
de neo inclusão, que trabalha com um conceito de corresponsabilidade pela
inclusão, onde não somente o ambiente (empresa, governo, organização) é
responsável por incluir os diferentes, mas também a população deve se engajar,
disseminar conceitos que facilitem a inclusão e ter consciência de seus direitos e
deveres. Ao mesmo tempo, dadas as condições necessárias para estas pessoas,
elas serão avaliadas e deverão ter sua produtividade atestada para então
continuarem no mercado.
Estes mesmos conceitos da neo inclusão podem ser aplicados não somente
às pessoas com deficiência, mas a todos os grupos vulneráveis, tal como a
população idosa. O idoso deve receber as oportunidades necessárias para trabalhar
nas organizações e, feito isso, será cobrado por seu trabalho e produtividade tal
como outros profissionais.
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Ressaltou em toda a sua fala a importância do respeito às diferenças, em
toda e qualquer esfera da sociedade, desde o convívio familiar até as relações de
trabalho.
Profa. Dra. Maria José Tonelli (EAESP/FGV)
"O preconceito e a discriminação etária nas organizações"
Resumo:
A palestrante introduziu sua fala contextualizando o processo de
envelhecimento no Brasil, onde o envelhecimento da força de trabalho,
especificamente, tem ocorrido de forma exponencial e muito rápida, em detrimento
de outros países onde este mesmo processo ocorreu gradualmente.
A palestra se sucedeu com a explanação da pesquisa “Envelhecimento da
força de trabalho no Brasil”, coordenada pela palestrante e desenvolvida pela PWC
em parceria com a EAESP-FGV e apoio da Fiesp, Sesi e Amcham Março/2013. O
estudo foi realizado com 108 empresas, para entender de que forma elas estão se
preocupando com o envelhecimento da força de trabalho. Os resultados dessa
pesquisa mostram que as percepções dessas empresas acerca dos profissionais
mais velhos são, ora positivas, ora negativas e estereotipadas.
Em resumo, verificou-se que os profissionais mais velhos ainda não são
vistos como uma alternativa para lidar com a escassez de talentos. Existe ainda
pouco investimento na transferência de conhecimento e experiência, os principais
ativos dos profissionais mais velhos, e há também poucos investimentos em práticas
de qualidade de vida. Com a proximidade da aposentadoria, as empresas não
defendem oportunidades de carreira nem incentivos à permanência dos
envelhescentes e não existem modelos de atuação que permitam aproveitar o
melhor dos profissionais mais velhos. Por fim, entende-se que os profissionais mais
velhos podem custar mais caro para as empresas, mas essa análise deve ser feita
em relação ao valor agregado que tais pessoas proporcionam
Relatório da palestra:
A palestrante introduziu sua fala contextualizando o processo de
envelhecimento no Brasil, onde o envelhecimento da força de trabalho,
especificamente, tem ocorrido de forma exponencial e muito rápida, em detrimento
de outros países onde este mesmo processo ocorreu gradualmente. Estima-se que
em 2040 cerca de 57% da população economicamente ativa será composto por
pessoas de mais de 45 anos, fato que torna o tema do envelhecimento amplamente
debatido e carente de ações.
Foi feita uma pesquisa pela PWC, com 108 empresas, para entender de que
forma elas estão se preocupando com o envelhecimento da força de trabalho. Os
resultados dessa pesquisa mostram que as percepções dessas empresas acerca
dos profissionais mais velhos são, ora positivas, ora negativas e estereotipadas. Por
fim, as conclusões da pesquisa revelam que os profissionais mais velhos não são
vistos pelas empresas como alternativas potenciais para preencher as demandas de
trabalho. Verificou-se também que as empresas não são proativas na contratação de
profissionais próximos da aposentadoria, nem na contratação de profissionais em
idade avançada quando se tem um candidato igualmente qualificado, porém mais
jovem. A pesquisa revelou que há pouco investimento na transferência de
conhecimento e experiência, o principal ativo dos profissionais mais velhos. Isso
mostra que as empresas não adotam nenhuma prática que aproveite os
conhecimentos desses profissionais mais experientes. Observou-se, ainda, que as
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empresas não oferecem oportunidades de carreira, nem incentivo à permanência
dos profissionais mais velhos. Embora sejam reconhecidas as competências e
qualificações dos profissionais com idade avançada, os modelos de atuação não
aproveitam o melhor desses profissionais. Essas empresas revelaram que não
promovem grandes ações em prol da qualidade de vida desses colaboradores
envelhescentes. Quando o assunto é o alto custo dos profissionais mais velhos,
entende-se pela pesquisa que há que ser analisado o seu valor agregado, e não
descartá-lo somente pelo seu custo.
Resumo da pesquisa: os profissionais mais velhos ainda não são vistos como
uma alternativa para lidar com a escassez de talentos; existe pouco investimento na
transferência de conhecimento e experiência, os principais ativos dos profissionais
mais velhos; com a proximidade da aposentadoria, as empresas não defendem
oportunidades de carreira nem incentivos à permanência dos mais velhos; não
existem modelos de atuação que permitam aproveitar o melhor dos profissionais
mais velhos; há poucos investimentos em práticas de qualidade de vida;
profissionais mais velhos podem custar mais caro, mas essa análise deve ser feita
em relação ao valor agregado.

Algumas Fotos do I SEPEO

Na Figura 3 são mostradas algumas fotos do I SEPEO, estão na seguinte ordem,
mesa de abertura, exposição do Projeto sobre Envelhecimento Populacional e o
Comportamento Organizacional (Dra. Márcia M. P Serra). Dr. Marcel Mendes, Dr.
Cleverson Pereira de Almeida, Dra. Tereza Aparecida Asta Gemignani, Dra. Simone
Wajnman, Consultara Nilza Montanari e Dra. Dra. Maria José Tonelli.

133

Figura 3: Algumas Fotos do I SEPEO, 04 de novembro de 2016.
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Cartazes, Banners, Painéis, Folhetos e Programação do I SEPEO
Figura 4: Alguns Cartazes e folhetos do I SEPEO, 04 de novembro de 2016.
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Figura 5: Alguns painéis do I SEPEO, 04 de novembro de 2016.

Figura 6: Programação do I SEPEO, 04 de novembro de 2016.
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APÊNDICE A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Empresa
Gostaríamos de convidá-los a participar do projeto de pesquisa “ENVELHECIMENTO
POPULACIONAL E O COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL” que se propõe avaliar do
comportamento das organizações frente ao envelhecimento populacional e ao público
envelhescente. Os dados para o estudo serão obtidos basicamente de três fontes dados
secundários (fornecidos pela empresa) dos funcionários (sem a identificação dos mesmos),
regulamentos ou normas internas que dizem respeito aos idosos, observação dos espaços
internos, além de entrevistas estruturadas e semi-estruturadas (gravadas e transcritas) para
entendimento de ações mercadológicas, vieses etaristas, regulamentação e barreiras físicas e
atitudinais em relação a idosos e envelhescentes.
Em qualquer etapa do estudo os participantes e a Instituição terão acesso ao Pesquisador
Responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terão o direito
de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As
informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e será
garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo
resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa
informação), bem como a identificação do local da coleta de dados. Caso a Instituição tenha
alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar em contato
com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie –Rua da
Consolação, 896 - Ed. João Calvino - térreo.
Assim, considerando-se o exposto, solicitamos o consentimento desta Instituição para o contato
com os Sujeitos de Pesquisa. Desde já agradecemos a sua colaboração.
Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas
pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação da Instituição e dos Sujeitos de
Pesquisa é voluntária, e que, a qualquer momento ambos têm o direito de obter outros
esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-se da mesma, sem qualquer penalidade ou
prejuízo.
Nome do Representante Legal da Instituição: _________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Instituição: _____________________________________
Declaro que expliquei ao Responsável pela Instituição os procedimentos a serem realizados
neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem
qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas.
Campinas, ______ de _____________________ de 2016.
__________________________________
<Nome do Entrevistador>

__________________________________
Márcia Milena Pivatto Serra
Av. Brasil, 1200 – Campinas – SP
Fone: (19) 3211 4148
marcia.serra@mackenzie
Universidade Presbiteriana Mackenzie
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APÊNDICE B: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Entrevistado
Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “ENVELHECIMENTO
POPULACIONAL E O COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL” que se propõe avaliar do
comportamento das organizações frente ao envelhecimento populacional e ao público
envelhescente. Os dados para o estudo serão obtidos basicamente de três fontes dados
secundários (fornecidos pela empresa) dos funcionários (sem a identificação dos mesmos),
regulamentos ou normas internas que dizem respeito aos idosos, observação dos espaços
internos, além de entrevistas estruturadas e semi-estruturadas (gravadas e transcritas) para
entendimento de ações mercadológicas, vieses etaristas, regulamentação e barreiras físicas e
atitudinais em relação a idosos e envelhescentes.
Em qualquer etapa do estudo os participantes e a Instituição terão acesso ao Pesquisador
Responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terão o direito
de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As
informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e será
garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo
resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa
informação), bem como a identificação do local da coleta de dados. Caso a Instituição tenha
alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar em contato
com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie –Rua da
Consolação, 896 - Ed. João Calvino - térreo.
Assim, considerando-se o exposto, solicitamos o consentimento desta Instituição para o contato
com os Sujeitos de Pesquisa. Desde já agradecemos a sua colaboração.
Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas
pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação da Instituição e dos Sujeitos de
Pesquisa é voluntária, e que, a qualquer momento ambos têm o direito de obter outros
esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-se da mesma, sem qualquer penalidade ou
prejuízo.
Nome do Representante Legal da Instituição: _________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Instituição: _____________________________________
Declaro que expliquei ao Responsável pela Instituição os procedimentos a serem realizados
neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem
qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas.
Campinas, ______ de _____________________ de 2016.
__________________________________
Suelene Silva Mammana

__________________________________
Márcia Milena Pivatto Serra
Av. Brasil, 1200 – Campinas – SP
Fone: (19) 3211 4148
marcia.serra@mackenzie
Universidade Presbiteriana Mackenzie
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APÊNDICE C: Roteiros utilizados nas entrevistas qualitativas
Roteiro para colaboradores com mais de 40 anos
Dimensão

Questão
Para você, o que é velhice?
Quando você se sente velho (a)?
Para você existe discriminação em relação à idade no meio profissional?
Como?
Quais são as principais desvantagens e/ou vantagens de envelhecer em uma
organização?
Quais os benefícios que uma pessoa mais velha na organização pode trazer
para o grupo como um todo?
Quais os benefícios que uma pessoa mais jovem na organização pode trazer
para o grupo como um todo?
Você já realizou trabalhos ou projetos com colegas mais jovens? Como foi
essa experiência?
O envelhecimento da aparência gera de alguma forma de desvantagem?
Qual?
Você já usou algum recurso para parecer mais jovens em currículos os sites
ou “job boards”? E pessoalmente? Qual?
Alguma vez você já presenciou no seu trabalho algum tipo de discriminação
para com algum profissional relacionada à idade, gênero ou aparência?
Como foi?
Quais são as suas maiores preocupações em relação à velhice?

Atitudinal

Há algum limite de idade para permanência ou entrada no seu cargo, ou para
algum cargo onde você trabalha? O que você pensa sobre este tipo de
política?
Há alguma política onde você trabalha desenhada a facilitar a saída de
pessoas mais velhas na força de trabalho?
Há alguma política onde você trabalha desenhada a facilitar a permanência
de pessoas mais velhas na força de trabalho?
Você percebe que a idade impacta igualmente pessoas em posição de chefia
e em cargos subordinados? Como?
Para você, o envelhecimento para o homem e para a mulher tem diferença?
Qual (is)?
Você percebe que as mulheres mais jovens têm mais oportunidades que as
mais velhas nas organizações?
Em que época de sua vida foi mais difícil conciliar a vida pessoal e o trabalho
e por quê?
Você se considera mais preparado como profissional hoje do que quando era
mais jovem?
As suas oportunidades de desenvolvimento na organização eram maiores e
melhores quando você era mais jovem?
Você acha que pessoas com mais idade têm maiores dificuldades para serem
convocados para uma entrevista?
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Você já foi preterido (a) em processo seletivo ou deixou de ser indicado(a)
para treinamento por causa de sua idade? Conte-me como foi.
Alguma vez no trabalho você foi alvo de brincadeiras, piadinhas ou coisa
similar relacionada à idade?
Você diria que profissionais mais velhos apresentam maior resistência à
mudança que os jovens?
Você considera que profissionais mais velhos têm mais dificuldade para
adaptar-se a novas tecnologias?
Quando foi que você fez seu último “curso”? Você voltaria a estudar? O que
lhe impede?
Como você avalia sua saúde física e mental atual?
Quais tarefas no ambiente organizacional poderiam ser realizadas por
pessoas da sua faixa etária?
Foi necessária alguma adaptação do processo ou do ambiente para a
realização de tarefas devido a sua faixa etária? Caso afirmativo quais?
Foi feito algum tipo de treinamento especial para realizar as tarefas devido a
Tecnológica sua faixa etária?
Os objetos necessários à realização das tarefas são de uso simples e
intuitivo?
O espaço de trabalho permite boa aproximação, alcance e manipulação dos
objetos necessários à realização das tarefas? (você tem que, por exemplo, se
locomover, levantar para alcançar o objeto e manipular).
Legal

(se o funcionário já é aposentado) Quais as razões que te levam a continuar
trabalhando (financeiras, pessoais, etc.)?

Roteiro para responsáveis pela CIPA
Dimensão

Questão
As tarefas realizadas pelas pessoas com mais de 60 anos estão
compatíveis e com uma boa condição de realização?
Existem outros meios de circulação diferentes de escadas no ambiente
organizacional, como por exemplo: rampas, elevadores, plataformas, entre
outros?

Existem desníveis num mesmo andar no ambiente organizacional? Caso
Tecnológica afirmativo, eles são contemplados com rampas ou plataformas?
Existe sinalização tátil no ambiente organizacional (pisos de orientação de
alerta e direcional, painéis em baile nos elevadores etc.). Quais são?
As condições ambientais (ruídos, temperatura, umidade do ar) são
compatíveis com a realização das tarefas no ambiente organizacional?
As informações essenciais necessárias no ambiente organizacional são
claramente perceptíveis (comunicação é eficaz)?

Roteiro para responsáveis pela área de TI ou RH
Dimensão

Questão
Existem pessoas com mais de 60 anos no ambiente organizacional? (fazer
a pergunta se não tiver os dados demográficos)
Tecnológica
Que tipo de tarefas as pessoas com mais de 60 anos realizam no ambiente
organizacional?
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Quais tarefas as pessoas com mais de 60 anos poderiam realizar no
ambiente organizacional?
Existem pessoas com deficiência no ambiente organizacional? Caso
afirmativo, qual a idade, o tipo de deficiência (só perguntar se não estiver
nos dados demográficos). Qual a tarefa (as pessoas com deficiência) que
realizam no ambiente organizacional?
O Site da empresa é acessível? Obedece a algum protocolo, como por
exemplo, o W3C? O sistema interno de informática é acessível?
Pessoas com mais de 60 anos realizam tarefas utilizando computadores?
Caso afirmativo, estes computadores têm: a) alguma adaptação de tela,
teclado ou mouse? b) softwares ampliadores de tela? c) softwares
preditores de texto (terminam de escrever as palavras)? d) softwares de
transcrição de texto em voz? e) softwares de transcrição de voz de texto?
As pessoas com mais de 60 anos que realizam tarefas no computador
receberam algum tipo de treinamento especial? Caso afirmativo quais?

Roteiro para Responsáveis pelo RH
Dimensão

Legal

Questão
O Regulamento da empresa e/ou os instrumentos normativos sindicais
preveem alguma política de inclusão do idoso no mercado de trabalho?
O Regulamento da empresa prevê limites de idade para o exercício de
determinadas funções ou cargos?
Quais as maiores dificuldades e/ou vantagens de se contratar jovens
aprendizes
Quais as maiores dificuldades e/ou vantagens de se contratar jovens
pessoas com mais de 60 anos

Roteiro para Responsáveis pelo Marketing
Dimensão

Marketing

Questão
Na sua visão, como a sua empresa conhece seu setor e descobre as
tendências que podem influenciá-lo? Recorrem a alguma empresa
terceirizada para isso?
Em sua opinião, quais são os principais desafios de sua empresa?
Como a empresa está estruturada / organizada para enfrenta-los (os
desafios)?
Vocês coletam, analisam e se valem de dados gerados pelas diversas
fontes de informação (ex. SAC, Registros Internos, Inteligência de
Mercado)? Quais seriam essas fontes? De que forma os resultados
trazem benefícios aos negócios?
Em relação a manutenção de clientes, quais os principais desafios
enfrentados? Quais ações são praticadas?
Em relação deserção e a recuperação de clientes, quais os principais
desafios enfrentados? Quais ações são praticadas?
A sua empresa tem uma área de inteligência de mercado? Se sim, para
quem (quais áreas) ela fornece informações? As áreas de Marketing e
Recursos Humanos tem acesso e usam essas informações nas tomadas
de decisão?
Como são disseminadas as informações por ele obtidas?
As informações obtidas se convertem em alterações, novas práticas, e
ofertas? Exemplifique os tipos de ações tomadas em decorrência de
informações obtidas por meio da Inteligência de Mercado?
Quais as ferramentas e recursos que a área que se ocupa da inteligência
de Marketing se utiliza?
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Qual o papel desempenhado pela área de marketing na sua empresa?
Como a sua empresa é reconhecida pelo mercado? Como ela faz para
monitorar e acompanhar isso?
Como a empresa busca conhecer seu mercado-alvo? Como são obtidas
as informações sobre o mercado-alvo da sua empresa? Caso ofereça
serviços para o consumidor envelhescente, conte quais as diferenças
com que se deparam? E como respondem a essas especificidades?
Sobre seus clientes envelhescentes (com mais de 40 ou 45 anos), conte
um pouco sobre o perfil deles.
Como a empresa tem reagido em relação ao envelhecimento do seu
mercado alvo? Há um olhar específico para essa questão? Como
acompanham suas preferências, desejos atuais e futuros, e preferências?
Há algum esforço formal em segmentar mercados e envolvida
especificamente em atender as preferências do púbico envelhescente
(com mais de 40 ou 45 anos)?
De que forma as especificidades do público envelhescente impactam a
sua empresa?
A sua empresa desenvolve produtos e/ou serviços voltados ao púbico
envelhescente? Quais são? São exclusivos a esse público? Há uma
pesquisa para acompanhar o desempenho desses produtos e/ou serviços
aos olhos do púbico envelhescente?
Caso haja, quais seriam as principais preocupações das empresas frente
ao público envelhescente?
Peço que aponte as principais práticas e decisões enveredadas por sua
empresa para melhor atender ao público envelhescente
De forma geral quais os cuidados que você acredita que uma empresa do
seu setor deve ter para ser capaz de atender o público envelhescente no
desenvolvimento de suas ações de marketing?
Há lacunas no atendimento das demandas do seu público envelhescente,
identificadas pela empresa?
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