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RESUMO 

 

Este estudo objetivou identificar e analisar as representações sociais acerca do trabalhador 

com ou mais de 45 anos do setor logística, paulista construídas de si. Para tal, foi utilizada 

como suporte teórico a Teoria das representações sociais, Abordagem estrutural proposta 

por Jean Claude Abric. Os dados da pesquisa foram obtidos a partir de questionários 

aplicados à 203 trabalhadores do setor  logístico paulista em quatro empresas de relevância 

desse setor, no caso, Transnova Transportes, DHL, Veloz e Caminhões. Esses participantes 

do estudo ocupavam tanto cargos tanto operacionais como administrativos e gerenciais. O 

percurso metológico, por sua vez, compreendeu três etapas, a primeira construída por duas 

revisões da literatura sobre as publicações acadêmicas referentes ao trabalhador mais velho 

e as representações sociais, subsequente uma pesquisa qualitativa com os gestores das 

empresas pesquisadas objetivando compreender esse contexto laboral e por última uma 

pesquisa sobre as representações sociais desse profissional construídas de si. O instrumento 

de pesquisa da pesquisa sobre as representações sociais ancorou-se na Técnica de 

associação livre de palavras (TALP), que utilizou termos indutores de aquecimento e o  

termo indutor trabalhador do setor de logística com ou mais de 45 anos, aspecto central do 

estudo. A análise dos dados coletados com a TALP forma tratados por meio da Sinonímia e 

analisados com auxílio dos softwares Open Evoc e Iramuteq. Os resultados evidenciados 

demonstrados e apresentados pelo Quadro de Vérges, permitiram identificar e analisar os 

elementos constituintes das representações sociais, isso quer dizer, núcleo central, 

periferícos e de contraste. Esses resultados foram contrastados com a Análise Prototípica, 

que permitiu refinar esses resultados. Já com a Análise de similitude possibilitou entender 

as co-ocorrências estabelecida entre os elementos constituintes das representações sociais. 

Os resultados indicaram elementos das representações sociais acerca do trabalhador com ou 

mais de 45 anos do setor logístico pautada por aspectos dicotômicos e contraditórios como 

experiência e desvolarização, dedicação e aposentadoria, dividios por um conjunto de 

habilidades e estereótipos tanto positivos como negativos. Esses termos constituintes das 

representações sociais demonstram também que os trabalhadores pesquisados embora 

consigam relacionar seu contexto laboral aos elementos conceituais dessa realidade, 

possuem uma compreensão estereotipada de si. O conjunto de informações obtidas permite 

supor ainda, que tais representações sociais são sistematicamente alimentadas pelos 

próprios profissionais, que promovem a continuidade das práticas organizacionais 

incapazes de reter o capital humano na senioridade, uma vez que, preconizam o 



 

 

envelhecimento biológico atrelado ao inexorável declínio das capacidades laborativas e 

desengajamento profissional. O estudo como contributos  possibilitou não somente 

identificar e analisar os elementos constituintes dessas representações sociais delineadas 

pelo próprio trabalhador, mas também subsidiar com esses resultados uma reflexão sobre a 

necessidade da transfomação das políticas e práticas organizacionais e  criação de  novas  

políticas públicas no Brasil, capazes de assegurar a permanência do trabalhador a partir dos 

45 anos, ativo no mercado laboral. Contudo, ressalta-se como limitação do estudo a 

necessidade da ampliação da pesquisa em outros estados brasileiros e diversos setores, uma 

vez que, as retrata as representações sociais aqui investigadas tratam-se do trabalhador com 

ou mais de 45 anos do setor logístico paulista, construídas de si. Em suma, identificar, 

investigar e analisar as representações sociais do trabalhador mais velho do setor logístico 

paulista permitiu delinear o reflexo da expectativa social que frente a longevidade ainda 

reforça políticas e práticas que promovem o desengajamento desse profissional e são 

incapazes de gerar a autonomia real desse trabalhador frente seu processo de  

envelhecimento. 

 

Palavras-Chaves: representações sociais, trabalhador mais velho, idoso, setor logístico. 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed at identifying the social representations  that São Paulo workers in the 

logistics sector who are 45 or older have built about themselves. In order to do this, the 

Theory of Social Representations, an structural approach proposed by Jean Claude Abric, 

was used as theoretical support. Data were obtained from a questionnaire applied to 203 

workers performing operational, administrative and managerial positions in the logistics 

sector of companies such as Transnova Transports, Dhl, Veloz and Trucks. These study 

participants occupied operational, administrative and managerial positions. The metological 

path was comprised  of three stages: the first one built on two reviews of the literature on 

academic publications concerning older workers and social representations followed by a 

qualitative research with the managers of the researched companies aiming to understand 

this work context and finally a research on the social representations  these professionals 

have built of themselves. This reseach toolabout social representations was based on the  

use of the Free-word Association Technique (represented by the acronym TALP, in 

Portuguese) which used inductive warming terms and the inductive term worker who is 45 

or older, the central aspect of this study. The analysis of the data collected with TALP 

makes treaties by means of synonym and are analyzed with the help of the following 

softwares: Open Evoc and Iramuteq.  As this is a research of qualitative nature, one has 

used  synonymy in a structural approach of the words in order to analyze the collected 

material. The use of prototypical and similarity analyses has allowed the refinement of the 

constituent terms of the social representation of the researched group, rendering a more 

accurate understanding of its nucleus. The evidenced results demonstrated and presented by 

the Verges Framework allowed to identify and analyze the constituent elements of the 

social representations, that is to say, central nucleus periphary and of contrast. These results 

were contrasted with the Prototypic Analysis, which allowed us to refine these results. With 

the similitude analysis, one could understand the co-occurrences established among the 

constituent elements of social representations. The results indicated elements of the social 

representations about the logistics sector worker who is 45 or older  based on dichotomous 

and contradictory aspects such as experience and devaluation, dedication and retirement, 

divided by a set of skills and stereotypes which are both positive and negative. These 

constituent terms of social representations also show that the workers which were part of 

the research, although they are able to relate their work context to the conceptual elements 

of this reality, have a stereotyped understanding of themselves. The set of information 



 

 

obtained allows us to suppose that such social representations are systematically fed by the 

professionals themselves, who promote the continuity of organizational practices unable of 

retaining human capital in seniority, since they advocate biological aging linked to the 

inexorable decline of labor capacities labor and professional disengagement. The study as a 

contribution has made it possible not only to identify and analyze the constituent elements 

of these social representations delineated by the worker himself, but also to contribute with 

these results a reflection on the need to transform organizational policies and practices and 

create new public policies in Brazil which will be able to ensure the active permanence of 

the worker  from the moment  he is 45 years old in the labor market. However, one must 

highlight that this study has a limitation which refers to the need to expand this kind of 

research to other Brazilian states and several different sectors, since the social 

representations investigated here are related to São Paulo workers who are ih the logistics 

sector, are 45 or older and refers to the representations they have built about themselves. the 

worker with or over 45 years of the São Paulo logistics sector, built of themselves. In short, 

identifying, investigating and analyzing the social representations of the older worker in the 

São Paulo logistics sector allowed us to delineate the response of the social expectation that, 

in the face of longevity, still reinforces policies and practices which promote the 

disengagement of these professionals and are incapable of generating the real autonomy of 

these workers facing their aging process. 

 

Key words: social representations, older worker, senior citizen, logistics sector. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A despeito do progressivo envelhecimento mundial e aumento no número de idosos 

pouco se tem avançado nas pesquisas que investigam o trabalhador com ou mais de 45 anos, 

principalmente no contexto brasileiro. Vale ressaltar que grande parte dos estudos, ainda 

considera esse profissional na senioridade em período de declínio físico e, por isso em fim de 

carreira. Essa concepção ultrapassada decorre de investigações ancoradas em visões 

generalistas e simplistas pautadas em  teorias e fórmulas congenéricas à políticas 

assistencialistas, que pressupõem com o avanço da idade o declínio físico e ruptura com o 

mundo laboral. 

O envelhecimento populacional é, sem dúvida, um grande desafio 

para organizações, governos e universidades no que se refere à 

atualização dos trabalhadores mais velhos que desejam permanecer 

no mercado, à criação de novas oportunidades para os mais velhos e 

os mais jovens, aos preconceitos existentes em relação à idade e a 

como lidar com equipes intergeracionais em idades tão extremas 

(FRANÇA, 2011, p.50). 

Outro ponto relevante a ser observado neste aspecto, é a inexistência de um conceito 

claro referente a idade limítrofe para o trabalhador ser considerado mais velho ou em fase de 

envelhecimento, apesar da concepção da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2012) 

endossar para tal, a idade de  60 anos.  

Significativa parcela dos estudos analisa o  trabalhador mais velho a partir do prisma 

físico e desvinculado de outros aspectos como, social e psicológico, socialmente construídos 

(MALAGUTTI; BERGO, 2010). Logo, esses  estudos preconizam o trabalhador mais velho 

de forma generalizada, a despeito  de seus aspectos históricos e sociais, que circunscrevem as 

vivências dele, delineadas e tangenciadas pelo espaço e tempo, além de questões  individuais 

e coletivas, objetivas e subjetivas que envolvem essa etapa do ciclo vital (CONEN; 

HENKENS; SCHIPPERS, 2005). 

Neste estudo foi adotado como limite cronológico para conceituar um trabalhador 

mais velho as concepções de Conen, Henkens e Schippers (2010), que estabelecem como 

marco cronológico os 45 anos de idade. Entretando, deve-se atentar que para avanços nesses 

estudos  sobre o trabalhador mais velho deve ser adotado um olhar capaz de contemplar 

fatores temporais das dimensões:  presente, passado e futuro e que considerem esse 

profissional na senioridade um sujeito capaz de articular sua realidade (ARAÚJO, 2016). 

Frente aos aspectos citados o desenvolvimento da tese, incialmente valeu-se de uma 

revisão sistemática da literatura que discorre sobre o trabalhador com ou mais de 45 anos e 
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referente à suas representações sociais. Estas pesquisas pautaram-se em artigos publicados em 

períodicos indexados nacionais e internacionais no período entre 2000 e 2017, disponíveis no 

banco de periodícos da CAPES. Por meio dessas pesquisas pode-se confimar à escassez de 

investigações que consideram o trabalhador mais velho apto a permenecer no mercado laboral 

frente ao envelhecimento. As representações sociais assim de si desse trabalhador 

investigadas possibilitariam preencher uma lacuna no estudos, revelar uma realidade ainda 

não desconhecida e analisar as expcativas sociais sobre esse profissional na senioridade.  

A escolha do setor de logística pertencente ao segmento varejista, por sua vez ocorreu 

dado ao setor registrar o maior percentual de empregabilidade entre os trabalhadores com ou 

mais de 45 anos no setor brasileiro, ou seja, 51,2% de todo total de postos laborais. Nesse 

aspecto ressalta-se que o segmento de serviços ou varejista compreende o destinado a atender 

aos anseios do consumidor, isso quer dizer, exerce atividades em prol de estabelecer e manter 

relações de atendimento ao consumidor, como por exemplo a compra de produtos ou diversos 

tipos de prestação de serviços e sua entrega ao consumidor final. Sendo assim, o segmento 

constitui uma atividade legal de comércio, venda de produtos ou prestação de serviços aos 

clientes (KOTLER; KELLER, 2006). Para Parente (2000 p.22) o segmento:  

Consiste em todas as atividades que englobam o processo de venda de produtos e 

serviços para atender a uma necessidade pessoal do consumidor final. O varejista é 

qualquer instituição cuja atividade principal consiste no varejo, isto é, na venda de 

produtos e serviços para o consumidor final.  

 Do total de trabalhadores com mais de 45 anos engajados no segmento serviços, o 

maior número pertence ao seu setor de logística,  18,6% (DIEESE, 2015). Outro dado 

relevante é que esse setor apresenta, se comparado aos outros, a manutenção dos postos 

laborais dos trabalhadores, mesmo frente ao seu envelhecimento (CAGED, 2017).  

 Para Ballou (1993, p.2) o setor de logística é aquele que realiza:  

(...) as atividades de movimentação e armazenagem, eficiente e econômico de 

matérias-primas, materiais semi-acabados e produtos acabados, bem como as 

informações relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o 

propósito de atender as necessidades do cliente. 

Quanto à escolha do estado de São Paulo para a pesquisa, esta ocorreu devido ao 

número significativo de pessoas com mais de 45 anos. Araújo (2016, p.46) aponta que: 

"Houve um aumento de 77% no número de idosos centenários. O estado de São Paulo aparece 

em primeiro lugar, com 4.457 idosos com 100 anos ou mais."  

Conforme ainda dados das pesquisas do IBGE (2006) sobre os trabalhadores com ou 

mais de  50 anos ou acima dessa idade, a participação  no mercado laboral paulista é de 

somente 25,3% do total de empregados ativos.  
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O estudo, além do contexto citado, também é justificado pela expectativa de vida do 

brasileiro, que alcançou 76,3 anos. É preciso também considerar que a projeção de 

crescimento no número de idosos, no Brasil, ocupa o primeiro lugar no ranking da América 

Latina, em envelhecimento. (PNAD, 2015). Contudo, no contexto laboral brasileiro, os 

trabalhadores com idades entre 40 e 59 anos, representam somente 30,9% de todo o 

contingente ativo e somente 17% daqueles com idades igual ou superior a 60 anos, não 

aposentados, possuem uma ocupação. (PNAD - PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA 

DE DOMICÍLIOS, 2015). 

Assim, o objetivo geral da pesquisa foi delineado: identificar os elementos 

constituintes das representações sociais acerca do trabalhador com ou mais de 45 anos do 

setor logístico paulista, construídas por eles. Os objetivos específicos por sua vez, são:  

 

a) analisar os elementos constituintes das representações sociais dos trabalhadores com 

ou mais de 45 anos do setor de logística; 

b) comparar e analisar os elementos constituintes dessas representações sociais do 

trabalhador do setor de logística com aquelas dos participantes do estudo engajados no 

cargo de motorista.;  

c) identificar e contrastar por meio da análise prototípica e de similitude os possíveis 

elementos das representações sociais e suas co-ocorrências.  

 

Identificar as representações sociais acerca do trabalhador com ou mais de 45 anos 

pertencente ao setor de logística possilitou detectar e apreender os possíveis elementos 

constituintes dessas representações, identificando algo até então desconhecido. A relevância 

das representações sociais identificadas compreende que essas reforçam as proposições, 

reações e atitudes avaliativas desse trabalhador mais velho.  

Destarte, o estudo para consecução adotou uma abordagem mista de investigação que 

ocorreu em três etapas. Na primeira etapa realizada pelas revisões sistemáticas objetivando 

compreender por meio das publicações em períodicos acadêmicos o trabalhador mais velho e 

suas representações sociais. Subsequente uma pesquisa qualitativa a fim de compreender o 

contexto estudado, ou seja, o setor de logística que valeu-se de entrevistas semiestruturadas 

com seis (06) gestores das empresas que ocorreu o estudo, isso quer dizer, o pano de fundo da 

pesquisa. As informações acessadas pelas entrevistas foram submetidas à análise de conteúdo. 

Na terceira etapa do estudo foi realizada uma pesquisa para identificar e analisar os 

elementos constituintes das representações sociais dos trabalhadores com ou mais de 45 anos. 
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Para tal, foi utilizada na coleta dos dados a Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP). 

Essa contou com uma amostra de 203 trabalhadores todos com ou mais de 45 anos e 

pertencentes ao setor de logística. As empresas que participaram da segunda e terceira etapa 

do estudo foram a DHL, Transnova Transportes, Caminhões e Veloz situadas no estado de 

São Paulo.  

Para extração dos dados coletados com a TALP, utilizou-se como instrumento de 

pesquisa um questionário de evocação de palavras que valeu-se de termos indutores de 

aquecimento: trabalho, logística, trabalhador, trabalhador da logística e referente ao tema 

central do estudo: trabalhador com ou mais de 45 anos do setor de logística.  

Essas evocações coletadas foram analisadas para toda amostra (n=203) e 

separadamente para o grupo de motoristas que integra o grupo de maior representatividade a 

fim de identificar e analisar, se os elementos desses núcleos central eram convergentes ou 

incluiam novos aspectos relevantes. O tratamento das evocações coletadas utilizou a 

Sinónimia e posterior análise com utilização de dois softwares Open Evoc e Iramuteq que 

contrastou esses resultados das análises no intuito de confirmar as evidências apresentadas 

pelos diferentes modelos e, portanto quais elementos possuiam força de participar distintas 

análises, bem como suas co-ocorrências.   

Assim sendo, as representações sociais enquanto aporte teórico para a tese 

possibilitaram investigar aspectos que derivam e propagam-se pelo senso comum e como seus 

elementos constituintes apreendem a realidade e em suas funções justificadoras, orientam as 

práticas sociais, refletindo no cotidiano e, portanto nesse contexto laboral investigado.  

Como contributos do estudo ressalta-se a reflexão teórica que relacionou o trabalhador 

com ou mais de 45 anos do setor de logística a Teoria das representações sociais, que gerou 

ampliação da literatura e delineou a realidade contemporânea do trabalhador mais velho no 

Brasil. Os resultados ainda, possibilitaram apresentar por meio dos resultados evidenciados a 

necessidade de transformações das práticas organizacionais e políticas públicas para 

permanência ativa desses profissionais em envelhecimento.  

A identificação dos elementos constituintes das representações sociais dos 

trabalhadores com ou mais de 45 anos do setor de logistica construída de si, possibilita 

instrumentalizar a permanência do profissional mais velho no mercado laboral, uma vez que, 

ao identificar esteriótipos tanto negativos como positivos no núcleo central demonstra 

assinalam o posicionamento desses sujeitos diante da construção de sua imagem perante o 

grupo, reflexo de atitudes, sentimentos e relações construídas e reforçadas ao longo do tempo, 

a despeito da longevidade e mudanças no mundo do trabalho. Contudo, deve-se ater como 
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limitação do estudo a necessidade de ampliação da pesquisa em outros territórios brasileiros e 

setores.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 2.1 REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE O TRABALHADOR COM MAIS DE 45 ANOS – I 

ETAPA DO ESTUDO 

 

Para elaborar um quadro sintético da literatura que discorre sobre o trabalhador 

com mais de 45 anos, promovemos uma revisão sistemática sobre o tema. A revisão 

desenvolveu-se de maneira a gerar definições e a identificar métodos adequados para a 

pesquisa. Em suma, a revisão objetivou gerar caminhos para a pesquisa, bem como 

identificar a lacuna existente na literatura sobre este tema (SAMPAIO; MANCINI, 2007). 

Conen, Henkens e Schippers (2010) discorrem que o trabalhador mais velho 

compreende na contemporaneidade aquele que possui idade a partir de 45 anos. Esse limite 

cronológico foi utilizado para pautar essa pesquisa e suas investigações sobre as 

representações do trabalhador com ou mais de 45 anos.  

A revisão sistemática metodologicamente ancorou-se nos pressupostos indicados 

por Sampaio e Mancini (2007). Esses autores endossam que a construção desse estudo 

deve partir de uma pergunta assertiva elaborada pelo pesquisador, ou seja,  uma 

declaração estratégica de busca da literatura. A metodologia também preconiza a 

determinação dos critérios de inclusão e exclusão dos estudos a serem investigados. 

Outro ponto compreende a análise da qualidade do material selecionado, bem como dos 

tipos de percursos metodológicos adotados e principais abordagens utilizadas. E por 

último, ainda se faz necessário realizar o confronto das análises e resultados, para  que 

essa literatura seja categorizada (SAMPAIO; MANCINI, 2007). 

A “(...) metodologia trata das formas de se fazer ciência. Cuida dos procedimentos, 

das ferramentas e dos caminhos para se atingir a realidade teórica e prática, pois essa é a 

finalidade da ciência” (FONSECA, 2009, p.14). Rampazzo (2005, p.49)  discorre que a 

metodologia trata de: 

(...) um procedimento reflexivo, sistemático, controlado e crítico que permite 

descobrir novos fatos ou dados, soluções ou leis, em qualquer área do conhecimento. 

Dessa forma, a pesquisa é uma atividade voltada para a solução de problemas por 

meio dos processos do método científico. 

Em suma, como explicam Santos e Candeloro (2006, p.36): “A revisão sistemática é 

um método que permite maximizar o potencial de uma busca, encontrando o maior número 

possível de resultados de uma maneira organizada”. Assim a construção dessa revisão 

sistemática seguiu os passos descritos no Quadro 1, para atingir seu objetivo: 



 25 

 

Quadro 1 - Passos para revisão sistemática 

 
Fonte: Adaptado de Sampaio e Mancini (2007) 

 

Os passos descritos acima foram empregados conforme apresentados no tópico a 

seguir. 

 

2.2 REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO 

TRABALHADOR COM MAIS DE 45 ANOS  

 

A pergunta de partida, definida para a elaboração da revisão sistemática, foi: qual a 

concepção do trabalhador com ou mais de 45 anos, existente nas produções acadêmicas de 

periódicos indexados, nacionais e internacionais?  

Após esse passo definiu-se a base para investigação, o banco de periódicos da CAPES, 

escolha pautada na amplitude e qualidade dos artigos disponíveis. Outro fato que promoveu a 

escolha desse local de pesquisas foi que ele contempla outros bancos de pesquisa, como: 

 

Definir a pergunta científica 

 

Definir as palavras-chaves de busca 

 

 

Aplicar os critérios de busca 

 

Definir bases de pesquisa 

 

Realização de um resumo crítico dos artigos 

adicionados à revisão 

 

Realização da conclusão 
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Scielo, Proquest, Scopus, Ebschool, Emerald Insight, Web ofScience ou Science Direct, Web 

ofScience ou Science Direct, dentre outros. Comparado aos outros bancos de pesquisa, o da 

CAPES demonstrou maior convergência com o objetivo proposto para a revisão sistemática. 

As palavras-chave utilizadas para a construção dessa revisão sistemática foram 

escolhidas por estarem ancoradas na literatura que discorre sobre o trabalhador  e 

envelhecimento como: Conen; Henkens; Schippers (2010), Veras (1995), Saldanha (2010), 

Neri (2007) e Berger (2001). Assim, as palavras-chave definidas para a revisão sistemática 

foram: 

 

a) trabalhador “and”envelhescente; 

b) trabalhador com mais de 45 anos; 

c) trabalhador “and” idoso; 

d) older “and” worker; 

e) atitudes “and” trabalhador idoso; 

f) older worker “and” atitudes toward; 

g) etarismo; 

h) ageism.  

 

O próximo passo foi a definição do período das publicações dos artigos pesquisados: 

de 2000 a 2017. Escolhemos como área de conhecimento para a revisão sistemática a área 

multidisciplinar, pois os artigos sobre o trabalhador com ou mais de 45 anos encontram-se 

publicados em múltiplas áreas do conhecimento, tais como medicina, enfermagem, 

gerontologia, engenharia, administração, psicologia, dentre outras. A escolha de uma destas 

áreas não poderia se dar em detrimento das outras. 

Ao aplicar os critérios de busca e as primeiras palavras-chave:  trabalhador “and" 

envelhescente, não foram localizados artigos na base de pesquisa (CAPES). O mesmo ocorreu 

na segunda busca com as palavras-chave: trabalhador "and" com mais de 45 anos. Assim 

sendo, pôde-se evidenciar que ambos os termos não foram efetivos para a revisão sistemática. 

Posteriormente à busca acima aludida, aplicou-se novamente os critérios, porém 

utilizando as palavras-chave: trabalhador “and” idoso. Nessa etapa foram identificados 1.655 

artigos. Desses, após leitura dos títulos e resumos, notou-se que somente 14 relatavam 

investigações sobre o trabalhador com mais de 45 anos. Esses foram separados para nova 

análise dos conteúdos.  
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As palavras-chave older “and” worker foram localizados 78 artigos. Desses, após 

leitura dos títulos e resumos, somente 12 demonstraram convergência com a investigação da 

tese.  A terceira e quarta etapas da revisão sistemática evidenciou, como ponto relevante, que 

a maioria dos artigos encontrados investigava o assunto na perspectiva de que o trabalhador 

com mais de 45 anos encontrava-se em período de declínio físico. Além disso, as pesquisas 

foram centradas em temas: aposentaria, problemas governamentais para o subsídio da 

aposentadoria ou assistência ao idoso, acometimento de enfermidades geradas pelo 

envelhecimento, atitudes dos enfermeiros para com os idosos, protocolos de assistentes 

sociais para lidar com o idoso e métricas sobre o progressivo envelhecimento populacional. 

Devido ao fato de as temáticas investigadas não contemplarem os objetivos estabelecidos para 

a revisão sistemática, esses estudos foram excluídos.  

No caso da pesquisa com as palavras-chave: atitudes “and” trabalhadores idosos foram 

localizados 64 artigos, porém, após leitura dos títulos e resumos, verificou-se que  

apresentavam investigações teóricas e empíricas sobre profissionais que atuam com o idoso. 

Por esse motivo, todos esses estudos também foram excluídos. Já na busca com as palavras-

chave “attitudes toward older workers” foram selecionados 84 artigos. Desses, após leitura 

dos títulos e resumos, somente 32 demonstraram convergência com o objetivo da revisão 

sistemática. Esses estudos investigaram, como principais temáticas: estereótipos, 

produtividade, aposentadoria, atendimento ao consumidor e políticas de recursos humanos, 

dentre outras abordagens. Esses artigos foram reanalisados, a fim de excluir os que estavam 

em duplicidade. Tal processo eliminou grande parcela do resultado. 

Na penúltima busca da revisão sistemática com a palavra-chave etarismo, foram 

localizados três (03) artigos, que após leitura dos títulos e resumos, demonstraram conter 

investigações sobre o idoso e seu processo de educação ambiental, cuidados com a saúde 

bucal do idoso no Chile e o idoso. Assim, somente um artigo (intitulado “Etarismo nas 

organizações: um estudo dos estereótipos em trabalhadores idosos”, dos autores Loth e 

Nereida, de 2014) foi incluso para próxima etapa da revisão sistemática.  

Quanto à última busca da revisão sistemática, com a palavra-chave ageism1 também 

foram encontrados mais três (03) artigos e após leitura  e análise de seus títulos e resumos, 

                                                 
1
Ageism é uma terminologia criada pelo gerontologista Robert N. Butler, no ano de 1968, que descreve a 

discriminação etária, incluindo a do trabalhador. Conforme Palmore (1999), o ageísmo compreende o terceiro 

"ismo" da sociedade, juntamente ao racismo e sexismo.  Ainda para Butler (2010), a discriminação por idade se 

apresenta por meio de vários fenômenos, ou seja, por atitudes individuais ou coletivas, além de exclusões dos 

profissionais idosos, em processos de contratação ou promoção. 
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notou-se que todos demonstraram uma não convergência com o objetivo central da revisão 

sistemática, pois um deles abordava a violência contra idosos, outro investigava a imagem 

corporal do idoso e o terceiro, intitulado “Ageism: a study of demographic divesity in Brazil”, 

do pesquisador Anselmo Ferreira Vasconcelos (2014), abordava o tema central dessa revisão 

sistemática, ou seja, o profissional na senioridade. Contudo,  esse artigo não foi selecionado 

para a próxima etapa do estudo, pois apesar de pautar-se em evidências de preconceito de 

idade nas empresas brasileiras, não utilizou metodologias e preceitos científicos para a 

investigação.  

Após as buscas aludidas, todos os artigos encontrados e com convergência com o 

objetivo da revisão sistemática foram confrontados por meio de seus títulos e resumos. Os 

apresentados em duplicidade foram excluídos, resultando em um total final de 22 artigos, 

sendo 01 nacional e 21 internacionais.  

Esses 22 artigos foram submetidos à leitura completa de seus conteúdos e 

categorizados em temas. As categorias temáticas geradas pela revisão sistemática foram:  

a) conceito de idade;  

b) criação, ampliação e aplicação de instrumentos de pesquisa;  

c) intenção de permanência no mercado de trabalho; 

d) desempenho do trabalhador;  

e) produtividade do trabalhador;  

f) políticas de recursos humanos; 

g) estereótipos.  

A categoria temática conceito de idade discute o período cronológico límitrofe 

adotado  nas publicações investigadas para conceituar o trabalhador com mais de 45 anos ou 

seu ingresso no período de envelhecimento. Pôde-se evidenciar, por meio dos estudos 

descritos nessa categoria, que não há um consenso e clareza sobre a idade para se considerar 

um trabalhador em fase de envelhecimento, uma vez que  essas pesquisas estabelecem idades 

a entre 40 anos e 75 anos, apesar da concepção da Organização Mundial da Saúde (2012) 

apontar a chegada do envelhecimento aos 60 anos de idade. Além disso, também foi 

possível constatar que significativa parcela desses estudos possui uma centralidade em 
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explicar o contexto do trabalhador com mais de 45 anos por intermédio de concepções 

que envolvem o declínio biológico, desvinculadas de sua construção social.  

Para se ter uma ideia dessas dissonâncias nos conceitos de idade estabelecida para 

se conceituar um trabalhador mais velho, Ashbaugh e Fay (1978) definiram o ingresso no 

ciclo de envelhecimento aos 53,4 anos, Sheppard (1978), por sua vez, preconizou a idade 

para ser um profissional na senioridade aos  38. Já Warr e Pennington (1993) a 

estabeleceram aos 40 anos de idade enquanto Hassel e Perrewe (1995) e Wrenn e Maurer 

(2004) a fixaram aos 50 anos. E ainda Finkelstein et. al (1995) e Koc-Menard (2009) 

especificaram como límitrofe para ser considerado um trabalhador mais velho os 55 anos 

de idade.  

Esses diferentes conceitos de idade para conceituar um trabalhador mais velho 

dificultam os avanços nas pesquisas e, consequentemente, transformações nesse  contexto 

laboral e a tratativa desse profissional. Para Henkens (2005), essas idades  díspares  

decorrem também das pesquisas acadêmicas sobre o assunto terem ganhado força somente 

nos últimos dez anos e, por isso, há poucas descobertas. Além disso, como discorrem 

Locatelli e Fontoura (2012),  existe uma clara falta de interesse por parte dos pesquisadores 

em investigarem o tema com maior profundidade. Permanece, assim, a concepção de que 

envelhecer é romper com o mundo laboral, preparando-se para aposentadoria.  

Na categoria temática criação, ampliação e aplicação de instrumentos de pesquisas 

foram dispostos os estudos sobre criação e utilização de escalas para mensuração das atitudes 

para com os trabalhadores mais velhos. 

Pôde-se, por meio dos artigos selecionados,  constatar que os instrumentos de pesquisa 

relatados por esses estudos buscam principalmente entender os reflexos do envelhecimento 

nas esferas social e familiar. Preconizam também a aquisição da aposentadoria como um dos 

fatores inerentes a este ingresso no ciclo de envelhecimento. Outro ponto a ser observado é 

que esses instrumentos demonstram uma clara preocupação com a construção de métricas 

para mensuração dos gastos com as políticas públicas direcionadas às pessoas mais velhas. 

Este fator de métrica de gastos deve ser considerado, mas se revela instrumento parcial na 

mensuração do contexto contemporâneo do envelhecimento, principalmente na esfera laboral. 

A escala “Kogan’s Attitude toward older people scale”, divulgada em um artigo 

publicado em 2009, compreende um instrumento criado para investigar o contexto ocidental 

da pessoa com ou mais de 45 anos, incluindo o trabalhador. Esse instrumento possui dois 

eixos de pesquisa: investigação da capacidade de pessoas com ou mais de 45 anos em 

conduzir sua vida e a propensão de que essas pessoas sejam tuteladas pelos familiares, por sua 
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rede social ou pelo governo. Para sua validação a escala foi aplicada em uma amostra de 275 

alunos, todos pertencentes aos cursos de medicina e enfermagem. Essa escolha de pesquisar 

estudantes teve como motivador a concepção de que esses alunos serão os futuros 

profissionais do mercado de trabalho. Os dados coletados e analisados com esses testes 

evidenciaram que, apesar do papel de destaque concedido pela sociedade e famílias orientais 

às pessoas com ou mais de 45 anos, há fortes indícios de um crescimento das atitudes 

negativas para com essas pessoas mais velhas. Como contributo, a pesquisa relata no artigo o 

alerta da necessidade de novas pesquisas, capazes de delinear a realidade contemporânea em 

transformação. (YEN, LIAO, CHEN, KAO, LEE, WANG, 2009).  

Em outra investigação da escala já aludida  foram realizadas pesquisas para a 

ampliação da  “Kogan’s Attitude toward older people scale”, as quais evidenciaram, por meio 

da aplicação na população turca, que as pesquisadas do sexo feminino estavam mais 

propensas a terem atitudes positivas com as pessoas de idade igual ou maior de 45 anos. 

Notou-se ainda que os pesquisados que vivenciavam um contato proximal com familiares 

idosos, por exemplo avós ou avôs, ou ainda contatos no ambiente de trabalho, são mais 

propensos a terem atitudes positivas. (FIRDEVS; KAV, 2011).  

As investigações de Lu e Kao (2009), por sua vez, objetivaram a criação de um novo 

instrumento de pesquisa, direcionado também à compreensão das atitudes com os 

trabalhadores de 45 anos ou mais, a “Older People Scale - OPS", elaborada inicialmente com 

22 itens. Os autores realizaram testes de validação da escala, por intermédio de sua aplicação 

em uma amostra com 306 sujeitos, sendo 147 homens e 156 mulheres, com idades médias de 

69,65 anos e formação acadêmica média de 8,87 anos de instrução. Dessa amostra,  62,7% 

residiam com suas famílias em zona rural. Os resultados da aplicação da escala citada 

indicaram que os pesquisados com  maior idade cronológica possuíam maior propensão em 

ter atitudes positivas com as pessoas de 45 anos ou mais.  

Outro ponto importante, ressaltado pelos autores no artigo, sobre a criação desse 

instrumento de pesquisa, foi a aplicação de testes de confiabilidade da escala e seu modelo 

estrutural, que exploraram: 1) validade convergente da escala ocidental; 2) envelhecimento 

diferencial relativo à discriminação de idade, ancorada em Polizzi e Millikin (2002); 3) 

critérios de validade capazes de predizer as intenções de interação com o trabalhador com ou 

mais de 45 anos e 4) indicadores de bem-estar desse sujeito.  

A criação e validação da escala “Older People Scale - OPS", conforme  Lu e Kao 

(2009) constituiu um esforço inicial para entendimento desse contexto do envelhecimento do 

trabalhador. (LU; KAO, 2009).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167494310002682
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O instrumento de Lu e Kao (2009) dividi-se nos atributos: a) aparência e 

características físicas; b) suporte social; c) participação na comunidade e d) bem-estar. 

Objetivando cobrir as lacunas nas pesquisas feitas com esse instrumento, Lu (2011) elaborou 

uma nova escala destinada a mensurar a intenção das pessoas com ou mais de 45 anos 

permanecerem no trabalho. Esse  estudo foi limitado ao contexto oriental (Taiwan).  

A criação da escala de Lu (2011) ancorou-se na Teoria de Ação Racional. A autora 

explica que esse embasamento decorre do fato da teoria postular o comportamento humano 

como uma ação racional e, portanto, que incorpora vários fatores capazes de afetar a 

congruência dos anseios, como, por exemplo, a permanência do profissional mais velho ativo 

no trabalho. Lu (2011 apud AJZEN, 1985) ressaltam que o comportamento encontra-se 

estruturado pela intenção comportamental, receptora de influências, atitudes e normas 

subjetivas.  

Para validar a escala acima, a autora aplicou questionários estruturados em uma 

amostra de 2.891 sujeitos, todos com idades a partir dos 60 anos. Os dados coletados e 

tratados evidenciaram dois pontos relevantes: a intenção de todos os pesquisados em 

permanecerem em exercício laboral e  a influência direta dos atributos pessoais e impessoais  

como: sexo, idade, modelo familiar, status no emprego atual e suas condições de permanência 

no trabalho para os trabalhadores. Além disso, constatou também a influência indireta na 

decisão da permanência no trabalho do profissional mais velho: a) estilo da liderança; b) tipo 

de trabalho desenvolvido pelo pesquisado; c) seu estado de saúde. (LU, 2011).    

É preciso enfatizar que a escala criada por Lu (2011) representou o primeiro 

instrumento preocupado em compreender a intenção dos trabalhadores mais velhos em 

permanecerem ativos no exercício laboral.  

No contexto brasileiro de forma pioneira, França et al. (2013) Escala de Ageísmo no 

Contexto Organizacional (EACO) por meio de investigações identifica possíveis diferenças 

no preconceito com os mais velhos no ambiente laboral. Esse instrumento é composto por seis 

categorias: Normas e políticas organizacionais; Saúde e segurança do trabalho; Aspectos 

cognitivos; Liderança e aceitação da ordem; Equíbrio emocional e produtividade em vinte e 

oito itens (28) foi validado em uma amostra composta por profissionais mais velhos (50 anos) 

e outros jovens (18 a 35 anos) de empresas dos diversos setores de Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e São Paulo. A confiabilidade do instrumento passou por último por um comitê de 

juízes, composto por professores e pesquisadores. A EACO promulgou um avanço 

significativo nos estudos dos trabalhadores mais velhos, haja vista que compreende um 

instrumento que avalia o contexto contemporâneo desses profissionais no Brasil.  
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Quanto à categoria intenção de permanência no mercado de trabalho, nesta foram 

agrupados os estudos de intenção de permanência no trabalho por parte dos profissionais mais 

velhos.  

Primeiramente deve-se destacar que Lu (2011) em suas pesquisas pode constatar que 

os gestores e profissionais de recursos humanos percebiam os trabalhadores mais velhos com 

maior comprometimento, resiliência e empenho, se comparados aos jovens. Contudo, para 

esses mesmos gestores e profissionais de recursos humanos pesquisados, essa permanência 

desses profissionais na senioridade  não era possível devido os jovens  terem menores 

salários, maior agilidade e capacidade para aprendizagem, além de mais aderência ao uso de 

novas tecnologias e situações de mudança organizacional   

Outro estudo relevante a ser ressaltado é o  intitulado “The Age Discrimination in 

Employment Act of 1967”, artigo que discutiu a percepção dos gestores, profissionais de 

recursos humanos e proprietários de empresa quanto à efetividade das políticas afirmativas 

em prol de garantir o direito ao posto laboral desse trabalhador. Para isso, o estudo investigou 

em empresas alemãs fatores como: a) participação igualitária em processos de recrutamento e 

seleção; b) chance de contratação; c) gestão diferenciada, como horários flexíveis e d) 

oportunidade de permanência do trabalhador mais velho nas organizações. Os resultados do 

estudo indicaram que para o trabalhador mais velho nem sempre as políticas alcançam esse 

objetivo, isso porque há por parte dos gestores, recursos humanos e proprietários das 

empresas, uma percepção desfavorável dessas políticas no sentido de que são não igualitárias 

e justas perante os trabalhadores mais jovens. Além disso, as investigações evidenciaram um 

índice de 20% de empregabilidade entre os trabalhadores com idades entre 55 e 60 anos, nos 

períodos de 2000, 2005, 2008 e 2009 nas empresas estudadas. Resultados que corroboram  

para o entendimento que as políticas afirmativas pouco contribuíram nesse período para 

empregabilidade do profissional mais velho. (CONEN; HENKENS; SCHIPPERS, 2010). 

Um ponto relevante encontrado nas pesquisas de Conen, Henkens e Schippers (2010) 

foi a constatação que as organizações dependentes de trabalhadores mais qualificados são 

mais propensas a recrutar e a reter trabalhadores mais velhos, mesmo frente a crises 

econômicas, exceto os com deficiência. Contudo, como ressalva desses estudos, os autores 

explicam que há a necessidade de ampliação das pesquisas com trabalhadores mais velhos 

pertencentes à grupos de profissionais considerados sub-representados: mulheres, deficientes 

e imigrantes. Para os autores estes profissionais podem ter ainda menores oportunidades de 

engajamento e permanência nos postos laborais. 
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As pesquisas de Conen, Henkens e Schippers (2010) indicam que apesar do contexto 

apresentado pelas pesquisas, gestores, área de recursos humanos e proprietários das empresas 

pesquisados expressam clara intenção em manter os trabalhadores mais velhos em seu quadro 

de funcionários. Para eles os profissionais na senioridade oferecem como vantagem seu 

comprometimento e flexibilidade, se comparado aos jovens profissionais, mesmo em tempos 

de crise. Apesar dessa intenção, conforme os autores, muitas vezes isso é inviável,  dada à alta 

remuneração. Essa informação converge com os dados governamentais secundários sobre o 

período desta pesquisa, e demonstram um baixo índice de empregabilidade entre as pessoas 

com ou mais de 45 anos, principalmente os da faixa etária a partir de 65 anos. (CONEN, 

HENKENS, SCHIPPERS, 2010). 

Zaidi e Fuchs (2006), por sua vez,  contribuíram por meio da realização de pesquisas 

que envolveram a aplicação de questionários estruturados, em uma amostra de 460 

trabalhadores, com idades entre 45 e 70 anos. Essas objetivaram compreender também os 

motivos que promovem a permanência do profissional mais velho e ativo no exercício laboral. 

Os resultados dessas pesquisas demonstraram que o desengajamento profissional e adesão aos 

programas de aposentadoria  ocorrem, principalmente, quando há forte pressão por parte das 

empresas, para que o trabalhador se aposente e pela falta de oportunidades igualitárias 

(ZAIDI; FUCHS, 2006). 

O estudo de Schlosser, Zinni e Armstrong-Stassen (2012) com o mesmo objetivo dos 

já aludidos,  buscou também comprovar a necessidade de o trabalhador permanecer ativo 

frente o envelhecimento populacional e eminente falência dos programas de pensão e 

aposentadoria mundiais. Os autores  postularam a necessidade de repensar os parâmetros 

estabelecidos para o trabalho, a concessão e aquisição da aposentadoria ancorados em um 

estudo bibliográfico e as políticas organizacionais das empresas. O estudo concluiu a 

necessidade de as empresas oportunizarem políticas e práticas organizacionais mais 

favoráveis aos profissionais mais velhos, como, por exemplo, regimes de horários flexíveis, 

novos pacotes de benefícios (não só programas de aposentadoria), criação de programas 

direcionados à aquisição de novos conhecimentos alinhados às políticas afirmativas 

governamentais que promovam oportunidades igualitárias de acesso, escolha, engajamento e 

permanência no trabalho, dos profissionais com ou acima de 45 anos. 

Com o mesmo objetivo dos autores aludidos nesta categoria temática Beck (2013) 

nalisou a capacidade de empregabilidade dos trabalhadores mais velhos, delimitado a 

períodos de crise, no Reino Unido. O estudo foi concebido por meio de entrevistas com 

recrutadores e gestores responsáveis por contratação. Os participantes da pesquisa pertenciam 
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a 19 empresas de diversos setores, como comércio, engenharia, construção, saúde e logística. 

A pesquisa foi realizada nos período de 2008 a 2010.  

Os resultados das pesquisas de Beck (2013) demonstraram que os recrutadores e 

gestores responsáveis pela contratação de novos profissionais, ao contrário do que se 

imaginava, preferem contratar trabalhadores mais velhos. Essa preferência  se dá devido à 

performance dos trabalhadores mais velhos, que,  principalmente em tempos de crise, se 

comparada aos jovens, é mais comprometida e resiliente. Contudo, conforme os pesquisados, 

essa escolha geralmente não é possível, dados os altos salários dos profissionais com ou mais 

de 45 anos, em relação aos jovens profissionais. Outra evidência da pesquisa é que os 

gestores, em tempos de crise, preferem optar pela saída dos profissionais mais velhos e os 

incentivam à essa ação, por meio de pacotes de incentivo financeiro, para a adesão à 

aposentadoria. Vale ressaltar que os pesquisadores constataram que essa decisão não se pauta 

no desejo do trabalhador com ou mais de 45 anos de permanecer ativo ou em sua notória 

contribuição e comprometimento com a empresa, mas sim no fator idade (BECK, 2013). 

Os discursos coletados e analisados por Beck (2013) ainda evidenciaram que, apesar 

da consciência organizacional do valor do capital humano na senioridade, as empresas 

resistem e não apresentam atitudes mais flexíveis com os trabalhadores com ou mais de 45 

anos e criam, ao contrário, estratégias que dificultam suas permanências.  

Messe (2012) também investigou a intenção dos trabalhadores com ou mais de 45 

anos, de  permanecerem no trabalho, isso por meio de uma revisão bibliográfica atrelada à 

análise de dados da OECD Statistics2. Esse órgão monitorou e registrou, nas últimas décadas, 

as concessões da aposentadoria e evidenciou uma queda na faixa etária dos trabalhadores que 

aderiram a ela. A pesquisa foi delimitada à população americana.  

 No período entre 1977 e 2002, conforme Messe (2012), os homens passaram da idade 

média de 66,5 para 65 anos  para  ingresso na aposentadoria enquanto  as mulheres da idade 

média  de 66 anos passaram a se aposentar aos 62 anos. Conforme o autor essa antecipação na 

idade de adesão da aposentadoria resultou  dos problemas econômicos ocorridos nos EUA e 

no mundo, que levaram os trabalhadores mais velhos a perder os postos laborais e não 

conseguir recolocações.  

                                                 
2A OCDE trabalha há mais de vinte anos em colaboração com países da América Latina e do Caribe, para 

facilitar o diálogo político e a divulgação de boas práticas, em áreas como investimento, educação, inclusão, 

concorrência, boa governança, anticorrupção e política fiscal. É também responsável por pesquisas no 

mundo,acerca dos índices de desenvolvimento humano e outras transformações sócio-econômicas. (OCDE, 

2017). 
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Para Messe (2012), as pesquisas sobre a aposentadoria nos EUA, intituladas Health 

and Retirement Study, demonstraram que também são variáveis diretas para a permanência 

dos trabalhadores  mais velhos os seguintes fatores: saúde, planos relativos à vida e estrutura 

familiar, a presença de filhos em casa, mesmo que independentes, além da satisfação e 

condição no atual trabalho, bem como a situação financeira desse profissional. Além disso, a 

autora ampliou as pesquisas por meio de duas etapas: a primeira, ancorada na aplicação de 

questionários direcionados por perguntas sobre as intenções do trabalhador com ou mais de 

45 anos, de permencer ativo; e a segunda etapa, que envolveu um estudo longitudinal que 

pesquisou uma amostra de 6.735 trabalhadores de ambos os sexos, com idades entre 51 e 61 

anos de idade. Ambas as etapas de pesquisas contaram com empresas de diversos setores, 

excluindo somente as forças armadas e trabalhadores autônomos. Os resultados dessas 

investigações evidenciaram a intenção do trabalhador com ou mais de 45 anos, de permanecer 

ativo no exercício laboral. Somente a faixa etária dos trabalhadores com mais de 62 anos de 

idade demonstrou não ter intenção de trabalhar em tempo integral. 

Em suma, as análises de  Messe (2012) corroboram para o entendimento que  as 

intenções de aposentadoria ou de permanência do trabalhador mais velhos ativo estavam  

fortemente ligadas às estruturas familiares dos pesquisados, a ambientes laborais 

estimuladores e aos incentivos financeiros concedidos aos funcionários para a adesão da 

aposentadoria.  

Os estudos realizados por Eyal, Helmes e Speelman (2011) na Austrália, também 

abordaram as intenções do trabalhador com ou mais de 45 anos, de permanecerem 

trabalhando, mesmo quando expostos a preconceitos de idade. Os autores demonstraram que 

os estereótipos são capazes de desmotivar os trabalhadores mais velhos, porque geram um 

sentimento de inferioridade e promovem suas saídas. Para a realização do estudo, os 

pesquisadores aplicaram questionários centrados em três aspectos: 1 auto- percepção; 2) 

percepção do par; 3) atitudes dos membros do corpo gerencial. O estudo constatou uma maior 

frequência de preconceito por parte dos gestores e aponta que este é capaz tanto de gerar 

demissões arbitrárias  como a decisão de não permanência desses trabalhadores com ou mais 

de 45 anos. Vale ressaltar que 40% dos gestores participantes da pesquisa afirmaram que 

trocariam profissionais mais velhos por trabalhadores mais jovens. É preciso destacar que 

nesta categoria temática há também a contribuição da autora Lu (2012), que pesquisou 145 

homens e 139 mulheres, com idades médias de 67 anos e evidenciou uma forte intenção de 

permanecerem ativos no trabalho. Contudo, como seu artigo envolve um relato sobre a 
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criação e aplicação de instrumentos de pesquisa, ele foi alocado em outra categoria temática, 

nesta etapa do estudo.  

Zaidi e Fuchs (2006), em sua investigação sobre a permanência dos trabalhadores com 

ou mais de 45 anos, endossam que ela depende de incentivo governamental, bem como de 

novas políticas e práticas organizacionais. As crises econômicas, cada vez mais recorrentes, 

deixam claro que o único caminho frente à longevidade populacional e falência dos sistemas 

previdenciários mundiais é a maior permanência dos trabalhadores ativos. Além disso, os 

estudos demonstram a expressa intenção dos profisisonais de recursos humanos, executivos e 

proprietários das empresas em recrutar e reter os trabalhadores com ou mais de 45 anos, dada 

sua notória capacidade e comprometimento, se comparado aos jovens profissionais, porém 

esta ação nem sempre é efetivada.  

Na categoria intitulada desempenho do trabalhador e produtividade ressaltam-se as 

investigações de Bertolino, Truxillo e Fraccaroli (2013) ao pesquisar os fatores que 

influenciam os altos índices de adesão à programas de aposentadoria na Itália. As autoras 

pesquisaram 168 trabalhadores dos departamentos administrativo e financeiro, pertencentes a 

instituições de ensino, espalhadas por todo território italiano, por meio de entrevistas. As 

informações coletadas revelaram, após análise, que essa adesão a programas de aposentadoria 

e, portanto, a não permanência dos profissionais com ou mais de 45 anos nas empresas ocorre, 

principalmente, devido aos estereótipos negativos a que eles são submetidos, como por 

exemplo: os trabalhadores mais velhos são menos produtivos; têm falta de habilidade para 

aprender e usar tecnologias e resistem a mudanças. A pesquisa de Bertolino, Truxillo e 

Fraccaroli (2013) também evidenciou que, a partir dos 45 anos, os profissionais italianos 

perdem oportunidades de trabalho e,  quando estão empregados, não são inclusos em  

projetos, novos treinamentos e programas de carreira, fatores que desmotivam e impedem sua 

permanência nas empresas, além de promover o precoce encerramento da carreira e adesão a 

programas de aposentadoria.  

 Quanto aos estudos que referem-se à produtividade do trabalhador mais velho, 

destacam-se as pesquisas de Johnson, Shannon e Timms (2011), que investigaram as 

diferenças cognitivas entre os trabalhadores  jovens (com idades inferiores a 45 anos)  e  os 

mais velhos (com ou mais de 45 anos) e o reflexo dessas dissonâncias na produtividade desses 

profissionais. Essas pesquisas foram desenvolvidas ancoradas  nas projeções de 

envelhecimento populacional da Austrália e revisões da literatura. Esse contexto levou os  

autores a evidenciarem os trabalhadores mais velhos, erroneamente rotulados como incapazes 
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de apresentar índices de produtividade e, portanto de desempenho  satisfatórios, isso 

principalmente em decorrência do processo de envelhecimento.  

Outro ponto relevante das pesquisas de Johnson, Shannon e Timms (2011) foi a 

utilização de metodologia com a  aplicação do teste  “Big Five Personality”2, o qual foi 

aplicado em uma amostra de 132 pesquisados, subdivididos em dois grupos de 66 

trabalhadores: 1) o primeiro com  idades acima de 45 anos; 2) outro com idades abaixo dessa 

faixa etária 3) o último grupo, com 40 trabalhadores,  com idades entre 22 e 61 anos, no 

sentido  de compreender as diferenças cognitivas entre esses profissionais. Os autores também 

submeteram os trabalhadores pesquisados a testes cognitivos, ancorados nas escalas RBANS 

(Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological) e WASI (Wechsler 

Abbreviated Scale of Intelligency). Os resultados dessas pesquisas demonstraram que, apesar 

de fundamentada pela literatura, a perda cognitiva do trabalhador mais velho era  discreta e 

ocorria de forma distinta para cada sujeito, ou seja, não dependia somente do envelhecimento 

cronológico. Novos estudos da neurociência, como explicam Lent (2001), Annunciato e Silva 

(2009), corroboram com os resultados encontrados por Johnson, Shannon e Timms (2011), 

pois afirmam que a perda cognitiva difere em cada pessoa. Berger (2001) já havia cogitado 

essas concepções, porém sem comprovação.  

Assim sendo, como principal contributo os estudos delineados por Johnson, Shannon e 

Timms (2011), pode-se destacar a comprovação de que os trabalhadores  mais velhos não 

apresentam, em todos os casos, menor capacidade cognitiva para o trabalho, se comparados 

aos jovens profissionais. O resultado ainda refuta  os estereótipos promulgados pela literatura 

que postula a menor propensão dos profissionais na senioridade   à aprendizagem e 

articulação de novas tecnologias, que dificultam a aderência a  novos processos devido a  falta 

de capacidade lógica para a resolução de problemas.  O cérebro, como estrutura em constante 

mutação e permanente reorganização, tanto em níveis de comportamento como fisiológicos e 

morfológicos, apresenta uma capacidade de cognição variada, ao longo da vida. Assim sendo, 

o declínio da capacidade cognitiva depende de aspectos genéticos e biológicos, bem como de 

fatores inerentes ao ambiente vivenciado e, portanto, não somente do processo de 

envelhecimento3, Lent (2001) e Annunciato e Silva (2009). Apesar de significativas, as 

evidências encontradas nessas pesquisas devem ser consideradas parciais, haja vista que 

                                                 
3 Conforme Stiles (2000), a plasticidade neural permeia vários tipos de funções, como: 1) um processo de 

constituição dinâmica do sistema nervoso que carrega uma transformação estrutural ou funcional; 2) uma 

capacidade adaptativa – busca de novos ou distintos recursos neurais; 3) uma organização, ou seja, processo 

sistemático e não de vida aleatório, como consequência de interações das estruturas cerebrais e ambientais. Esses 

são influenciados pelo genoma, estímulos ambientais e suas integrações de diversas áreas do córtex, na geração 

de resposta e experiência versus repetição. 
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existem inúmeros estudos fundamentados sobre a plasticidade neural que preconizam o 

declínio da capacidade cognitiva intríseca ao envelhecimento e, consequentemente, o 

mecanismo de aprendizagem (PASCUAL-LEONE , 2005). 

Briggs (2012) também elaborou pesquisas sobre a relevância do trabalhador mais 

velho e sua produtividade. Nesses estudos a autora realizou entrevistas com gestores de lojas 

dos restaurantes da rede McDonalds nos EUA. Foram inclusas nas pesquisas gestores das 

lojas que empregavam pelo menos um profissional com mais de 60 anos nos últimos cinco 

anos e que alcançaram melhorias nos resultados de suas lojas, como, por exemplo, pesquisas 

de satisfação do cliente na ordem de pelo menos 20%.  Essas investigações trouxeram 

relevantes contributos, uma vez que o estudo concluiu que trabalhadores mais velhos 

possuíam produtividade maior, se comparada aos jovens profissionais, como já descrito por 

Zaid e Fuchs ( 2006).  

Por último, conforme os gestores entrevistados nas pesquisas citadas, há   indícios de 

diferenças comportamentais positivas entre os trabalhadores  mais velhos se   comparados aos 

jovens profissionais, como por exemplo, na habilidade de lidar com o cliente, maior 

dedicação ao trabalho e melhor capacidade de orientação dos pares. Também como 

contribuição desses estudos, pode-se também enfatizar o consenso dos gestores em afirmarem 

que a experiência do trabalhador mais velho compreende um atributo essencial para o 

desenvolvimento das equipes, nos setores de serviço. (BRIGGS, 2012). Outro ponto relevante 

foram as evidências de que os trabalhadores mais velhos  possuem maior habilidade para 

proceder em situações de pressão, têm mais aptidão para identificar significativos problemas a 

tempo de  resolvê-los ( sem criar transtornos para o cliente), aumentam o clima de feedbacks, 

têm maior resiliência, eficácia e rapidez na obtenção de resultados, alavancando os resultados 

do negócio, principalmente no setor de serviços. Em suma, o estudo contrapõe os estereótipos 

negativos impostos. 

Concepções que o desempenho e, portanto, produtividade dos trabalhadores de mais 

de 45, se comparados aos jovens profissionais, é menor no exercício laboral decorre na 

maioria das vezes de estereótipos negativos reproduzidos no contexto organizacional, que  

não se pautam em índices de produtividade. Além disso, deve-se observar que tal pressuposto  

impede a criação de oportunidades equalitárias no contexto laboral. Este cenário  coloca à 

margem o trabalhador mais velho e o motiva à precoce aposentadoria (ZAID; FUCHS, 2006). 

Fechando as análises foi criada a categoria temática  políticas e práticas de recursos 

humanos para discutir os estudos acerca das políticas e práticas de recursos humanos e sua 

influência sobre o contexto dos trabalhadores mais velhos. Nessas foram elencadas as 
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investigações de Claes e Heymans (2008), realizadas em organizações da Bélgica, que 

discorrem sobre a capacidade das empresas  reterem os profissionais na senioridade, por 

intermédio de políticas e práticas de recursos humanos. Para isso, as autoras fundamentaram 

os estudos em  entrevistas semiestruturadas e grupos focais constituídos por 15 profissionais 

de recursos humanos de empresas variadas. A ação também objetivou identificar 

similaridades e singularidades nas políticas e práticas de recursos humanos direcionadas aos 

trabalhadores mais velhos.  

O estudo citado indagou nessas  entrevistas semi-estruturadas  aspectos como: a) 

seleção; b) treinamento; c) avaliação de desempenho; c) gestão da diversidade e; d) relações 

industriais acerca dos trabalhadores mais velhos. As informações coletadas  submetidas à 

análise de conteúdo  revelaram seis pontos centrais: 1) diversidade do capital humano; 2) 

fatores que motivam o trabalhador idoso; 3) contexto organizacional; 4) políticas e práticas 

para retenção; 5) organização das práticas de recursos humanos e 6) idoso como profissional a 

partir dos 45 anos (CLAES; HEYMANS, 2008).  

Os resultados dessas pesquisas demonstraram uma inadequação e falta de efetividade 

das políticas e práticas de recursos humanos, principalmente pelos seguintes fatores: a) 

diferenças na aplicação dessas políticas de recursos humanos, entre trabalhadores jovens e 

idosos; b) receio constante de demissão por parte dos trabalhadores idosos, isso porque essas 

políticas envolvem incentivo à aposentadoria precoce e praticamente obrigam os 

trabalhadores idosos a romperem com o exercício laboral; c) falta de políticas e práticas que 

promovam, junto aos trabalhadores idosos, prognósticos de ascensão profissional; d) reformas 

dos quadros de funcionários, pautadas pela idade e não pelos resultados alcançados por 

trabalhadores do grupo pesquisado. Além disso, as pesquisas evidenciaram que os 

profissionais de recursos humanos percebem também as políticas e práticas de recursos 

humanos como inadequadas para atender os trabalhadores mais velhos. Háá uma necessidade 

emergencial de reformulação das políticas e práticas de recursos humanos atuais, pois 

comparam-se no contexto organizacional contemporâneo a terapias ocupacionais (CLAES; 

HEYMANS, 2008).  

Em suma, como discorrem Claes e Heymans (2008) políticas e práticas de recursos 

humanos, em grande parte, são segregadoras, geradoras de mal-estar, incerteza e dificuldades 

para os trabalhadores mais velhos.  

Kugle e Krings (2008) por sua vez,  realizaram estudos sobre a efetividade das práticas 

de recursos humanos e sua equidade no contexto organizacional. Para a elaboração da 

pesquisa aplicaram questionários em uma amostra com 540 colaboradores. Destes, 290 
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pertenciam ao quadro de funcionários de um hospital e 250 ao de uma companhia de seguros. 

Essa pesquisa evidenciou que as políticas e práticas de recursos humanos para esses 

pesquisados se aproximam a ações discriminatórias, pois destinavam-se aos profissionais 

mais jovens e no caso dos na senioridade destinavam-se a promover a adesão da 

aposentadoria, ou seja, não eram efetivas.  

Na Bélgica, Iweins, Desmette e Yzerbyt (2012) investigaram o papel das políticas 

afirmativas atreladas às políticas e práticas de recursos humanos e seu reflexo  para a 

permanência dos trabalhadores  mais velhos ativos no exercício laboral. Para tal, 

entrevistaram 187 trabalhadores de um hospital local. As informações coletadas e submetidas 

a uma análise de discurso demonstraram que, ao contrário do que se imaginava, as políticas 

afirmativas criadas pelos órgãos governamentais atreladas às políticas de recursos  humanos, 

não coibiam o preconceito etário, isso porque, segundo pesquisados, esse conjunto de ações 

reforçava a ideia de incompetência e baixa cooperação por parte dos trabalhadores mais 

velhos. 

Malatest (2003) e Naegele e Walker (2006) em suas pesquisa investigaram a 

capacidade das políticas e práticas de recursos humanos reter os trabalhadores mais velhos 

ativos no exercício laboral. Essas pesquisas corroboraram para o entendimento que nos 

últimos dez anos, as ações afirmativas de gestão do trabalhador no Canadá e Europa, apesar 

de paulatinas atreladas as políticas e práticas de recursos humanos transformaram-se em um 

guia de boas práticas recomendadas às empresas.  Por outro lado, os gestores e profisisonais 

de recursos humanos explanaram nesse estudo que as políticas e práticas de recursos humanos 

apesar dos avanços no país, ainda não são efetivas para assegurar equidade entre os 

trabalhadores mais velhos e os mais jovens no contexto organizaiconal.  

Assim, as pesquisas acima concluiram há existe de desenvolvimento de novas práticas, 

políticas e estratégias de recursos humanos a fim de que essas sejam capazes de reter os 

trabalhadores mais velhos. Como discorre Lawrence (2004) e Fineman (2011) tangenciar 

todas as especificidades e diversidade dos trabalhadores envolve responder as mudanças 

estruturais do desenho organizacional e promover o comprometimento dos tomadores de 

decisão por meio de práticas e políticas de recursos humanos que assegurem o acesso, 

engajamento e retenção de todos colaboradores.  

Conti (2005) ainda explica, que os profissionais mais velhos buscam desenvolver 

ativamente suas habilidades mesmo contrariamente às políticas e práticas de recursos 

humanos, muitas vezes etaristas e também empenham-se em contribuir com as organizações, 

mesmo diante das adversidades. Assim, capacitar o trabalhador mais velho aumentará a 
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rentabilidade das empresas, haja vista que, os programas de treinamento reduzem o número 

de acidentes do trabalho e custos com absenteísmo gerados pela desmotivação ou falta de 

adaptação desses colaboradores na senioridade (BROOKE, 2003). 

Conforme Lazazzara e Bombelli (2011), a adoção de políticas e práticas de avaliação 

de desempenho inadequadas aos trabalhadores envelhescentes ou idosos e sua exclusão de 

projetos e programas de capacitação gerará cenários propícios para que eles tornem-se 

obsoletos. Há evidências de que as organizações investem menos nos trabalhadores 

quando estes chegam aos 45 anos, marco etário, segundo as autoras, para o fim da 

trajetória profissional.   

Os estudos dessa categoria remetem ao entendimento que  dispensas arbitrárias 

são comuns quando os colaboradores chegam aos 45 anos. Desligamentos que  não 

envolvem a competência ou desempenho desses trabalhadores, mas sim o 

envelhecimento fisiológico. Esse contexto ainda demonstra a não efetividade das 

políticas e práticas de recursos humanos, principalmente no que se refere aos programas 

de avaliação de desempenho balizado pelo fator idade ao invés da produtividade 

ocultando possíveis preconceitos na esfera organizacional (SCHEIN, 2005; MAURER, 

2001; BOMBELLI E FINZI, 2006; VAN; STOELDRAIJER et. al., 2009). 

A última categoria foi intitulada  estereótipos e  complementa as pesquisas  discutidas 

na categoria temática desempenho e produtividade do trabalhador mais velho, uma vez que 

pode-se compreender que geralmente esses profissionais têm  seu desempenho e 

produtividade medidos pela idade, obstante de sua capacidade e resultados, ou seja, pelos 

rótulos a ele impostos. Feldman em 2008, em uma meta-análise analisou 380 estudos 

empíricos sobre estereótipos e evidenciou que há uma relação direta entre a idade e dez 

dimensões do desempenho no trabalho. Lazazzara e Bombelli (2011) também evidenciaram 

que há  relação direta entre a medição do desempenho organizacional e idade. Assim sendo,  

os estereótipos negativos impostos aos profissionais mais velhos, comumente criam 

equívocos na avaliação desses trabalhadores. Neste aspecto Van e Stoeldraijer et al. (2010), 

por meio de uma revisão da literatura  demonstrou que os tomadores de decisão e gestores de 

recursos humanos classificam os trabalhadores  mais velhos por meio de estereótipos 

negativos e não pautados por sua capacidade, competência ou desempenho. São exemplos 

desses esterótipos:  o trabalhador mais velho tem baixa resiliência; não possue capacidade 

para mudança; tem dificuldades em articular novas tecnologias e precário aprendizado; falta 

de flexibilidade; é teimoso; tem maior propensão a faltar por motivos de doença no trabalho e, 

portanto, tem produtividade reduzida.  
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Os estereótipos negativos impostos ao trabalhador  mais velhos encontram-se  ligados 

à liderança, tipo de cultura organizacional da empresa e suas políticas e práticas de recursos 

humanos. Estudos de Taylor e Urwin (2001), Chiu (2001) e Posthuma e Campion (2009) 

convergem em afirmar que há discriminação com os trabalhadores mais velhos, bem como 

menores chances de promoção, exclusão de programas de treinamento, avaliações de 

desempenho equivocadas dado os  esteriótipos negativos pautados em critérios  ou métricas 

subjetivas.  

 Os estereótipos geram um efeito em cadeia, pois promovem concepções  negativas, 

por parte dos gestores e crenças excludentes para com os  trabalhadores mais velhos. Em 

suma, a organização deixa de investir nesses trabalhadores devido à idade promovendo sua 

saída precoce ou adesão à aposentadoria precoce (POSTHUMA;CAMPION, 2009).  

Para Mauren e Vianen et al. (2001), combater os estereótipos negativos significa 

corrigir ações que impedem o re-ingresso e permanência do trabalhador mais velho ativo. 

Ação  essa que deve ser ancorada em programas equilitários organizacionais capazes de 

oportunizar a todos programas de capacitação e plano de carreira, novos modelos de avaliação 

e recrutamento e seleção, bem como de instrução dos gestores e profissionais de recursos 

humanos para lidar com a diversidade. É importante frisar que a perda desse capital humano 

na senioridade implica na diminuição de resultados organizacionais, devido à falta de 

experiência.  

 Messe (2012)  analisou as atitudes discriminatórias no ambiente organizacional e 

como essas afetam a intenção de aposentadoria dos trabalhadores  mais velhos. Por meio do 

intitulado “Estudo de Saúde e Aposentadoria” realizado em 1992, pela Universidade de 

Michigan e que examinou 22.000 trabalhadores com mais de 50 anos de forma longitudinal, o 

autor  submeteu os dados dessa pesquisa  à decomposição e os relacionou a autorrelatos de 

trabalhadores mais velhos. Oss resultados indicaram  que haviam  atitudes discriminatórias no 

contexto organizacional com os trabalhadores mais velhos. Atitudes como regime de trabalho 

inflexível, falta de oportunidades de treinamentos e ascensão da carreira foram identificados 

como preditores para a adesão desses profissionais na senioridade para saída das empresas e 

adesão da aposentadoria. Pode-se constatar que as mulheres estudadas possuíam  maior 

percepção de exclusão do que os homens participantes dessa pesquisa. Estudos centrados em 

investigar as profissionais na senioridade engajadas no mercado de trabalho são ainda mais 

escassos que os centrados no trabalhadores mais velhos.  
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Entre os anos de 1992 e 1994 a discriminação contra os trabalhadores de mais de 45 

anos do sexo feminino levaram estes trabalhadores a  deixarem o exercício laboral 

precocemente, mesmo sem terem planos de aposentadoria (MESSE, 2012). 

Ancorado nas análises citadas nas categorias temáticas foram agrupados os 

principais estereótipos negativos atribuídos aos trabalhadores mais velhos,  conforme 

Quadro 2. 
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Quadro 2 - Ser trabalhador idoso e estereótipos negativos que impedem a continuidade para o trabalho 

Ser trabalhador idoso e ingressar na velhice corresponde a uma ocasião de medo, dependência, doença e miséria.  

Doente; dificuldade para aprender; não aderente a mudanças e com dificuldades para aprender novas tecnologias. 

Impotente, por isso deve se aposentar. 

Deprimido, por isso, com difícil relacionamento com os mais jovens. 

Pobre e, por isso, necessita de políticas para amparo governamental. 

Fim de carreira e tempo para se aposentar. 

Maiores salários e custos com assistência médica. 

Resistente a mudanças e teimosos. 

Cansados e sem energia para o trabalho 

Perda de memória e, portanto, não treináveis. 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 Os estereótipos negativos influenciam as escolhas estratégicas, incluindo a 

substituição desses profissionais mais velhos por outros mais jovens e com menores 

salários (HENKENS, 2005). .  

Taylor (2006) discorre que transformar o cenário contemporâneo do trabalhador mais 

velho e  combater os estereótipos negativos faz-se necessário, dado o progressivo 

envelhecimento populacional. A exclusão decorrente de esteriótipos negativos para com os 

profissionais em fase de envelhecimento trará  uma escassez de capital humano especializado 

e um contingente de pessoas em plena capacidade inativas devido o etarismo, preconceito de 

idade. Assim, criar mecanismos para a manutenção dos empregos dos trabalhadores mais 

velhos promoverá índices adequados de empregabilidade para os profissionais com ou mais 

de 45 anos. Desenvolver novas estratégias para gerir esse trabalhador mais velho é 

essencial também frente aos prognósticos de crise dos sistemas previdenciários mundiais. 

Após as categorizações temáticas dos conteúdos dos artigos selecionados na revisão 

sistemática, foi possível evidenciar  uma lacuna nos estudos sobre  os trabalhadores mais 

velhos  e sua representação social no contexto brasileiro. Assim  foi elaborada uma nova 

revisão sistemática centrada nos estudos que discorrem sobre sua representação social. . 

Estudo esse delimitado aos artigos, exclusos  os somente apresentados em congressos e 

simpósios, bem como teses e dissertações. Essa busca  delimitou-se à artigos disponíveis em 

revistas indexadas no banco da CAPES e publicadas no período de 2010 a 2017.  

Para a elaboração dessa investigação foram aplicados todos os critérios endossados 

por Sampaio e Mancini (2007) e, portanto, também utilizados na primeira revisão sistemática. 
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A pergunta de partida estabelecida foi: As pesquisas sobre o trabalhador com ou mais de 45 

anos, nacionais e internacionais, investigam suas representações sociais? 

Após a elaboração da pergunta de partida, a revisão sistemática estabeleceu as 

palavras-chave para a busca ancorada em termos que concernem à literatura referente ao 

tema. Essas palavras-chave foram: 

 

a) representação social “and” trabalhador envelhescente; 

b) representação social “and” trabalhador com mais de 45 anos; 

c) representação social “and” trabalhador idoso; 

d) representation “and”older worker; 

 

A exemplo da primeira revisão sistemática, aplicando as palavras-chave: representação 

social “and” envelhescente, não foram localizadas publicações, isso porque a palavra, dado 

seu conceito em desenvolvimento nos estudos acadêmicos, não demonstrou efetividade para 

essa pesquisa. Em seguida, foram utilizadas como palavras-chave: representação social “and” 

trabalhador com mais de 45 anos, mas também não foram localizados estudos convergentes 

aos objetivos dessa revisão sistemática. Essa não efetividade das palavras-chaves utilizadas na 

segunda busca decorreu das dissonâncias no conceito e idade limítrofe que conceitua o 

trabalhador mais velho.   

Já na busca com as palavras-chave: representação social "and" trabalhador idoso, houve a 

localização de 13 artigos. Esses, após leitura dos títulos e resumos demonstraram uma não 

convergência deles com os objetivos da revisão sistemática e, por isso, foram excluídos para a 

próxima etapa do estudo. Contudo, apesar da exclusão desses artigos para a categorização 

temática eles passaram por leitura não somente de seus títulos e resumos, mas também de seus 

conteúdos na íntegra e tiveram seus pontos centrais sintetizados no Quadro 3, a seguir: 
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Quadro 3 - Principais aspectos apresentados sobre a representação social mais velho 

O trabalhador idoso é um sujeito em declínio biológico. 

Aos 45 anos inicia-se o ciclo do envelhecimento, dividido em: primário, secundário e terciário. Sendo que no  

primário, o trabalhador  deve se preparar para a aquisição da aposentadoria. 

O trabalhador idoso é aposentado e não ativo. 

O envelhecimento não compreende um tempo de trabalho, mais sim, um período para aproveitar o ócio e  para 

atividades antes deixadas de lado, devido ao exercício laboral. 

O idoso é alguém para ser assistido, tutelado e que gera custos para o governo e empresas. 

Ser trabalhador idoso representa estar em fim de carreira, devido ao declínio biológico. 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Essa segunda revisão sistemática demonstrou que significativa parcela das pesquisas 

sobre as representações sociais do trabalhador mais velho presentes nos estudos sobre o tema 

objetivam identificar e analisar os elementos constituintes das representações de aposentados,  

profissionais que são cuidadores de idosos e familiares, poucas ponderam as construídas 

desses profissionais na senioridade de si, ou seja, compreendem de outros grupos. 

A primeira busca dessa revisão sistêmática utilizou as palavras chaves social 

representation and older worker, nessa foram localizados dois estudos um centrado no 

declínio biológico do idoso e outra sobre as práticas culturas no Império Romano com o 

idoso, por isso os artigos foram desconsiderados para próxima etapa do estudo.  

Subsequente às etapas de busca aludidas realizou-se uma nova procura com as 

palavras-chave: social representation “and” older worke, a qual identificou três artigos. 

Esses estudos foram exclusos, após análise dos títulos e resumos, pois estavam desconexos do 

objetivo estabelecido para a revisão sistemática. Esses artigos discorremsobre investigações 

referentes aos problemas psicossociais do idoso e à necessidade de seu preparo para a 

aquisição da aposentadoria. Contudo, essa etapa de busca da revisão sistemática foi relevante 

para o delineamento dos conteúdos a serem investigados sob a Teoria da Representação 

Social, bem como  para a metodologia empregadas.  

Em suma, essa segunda revisão sistemática promoveu  clareza quanto à escassez dos 

estudos sobre as representações sociais do trabalhador mais velho no contexto brasileiro, 

principalmente no que se refere às construídas por ele. 
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2.2 TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

 

Ressalta-se que apesar da relevância do tema, como já exposto, há uma escassez de 

estudos que investiguem o envelhecimento promovendo avanços na literatura sobre o 

trabalhador mais velho. A maioria dos estudos têm delineado suas pesquisas e, portanto, 

conclusões centradas no declínio físico do trabalhador mais velho. Poucos empreendem 

esforços para entender esse profissional na senioridade como um sujeito ativo. Assim, estudar 

o tema compreende explorar um terreno fértil, pautado por novos olhares do envelhecimento 

ativo4, principalmente no que tange suas representações sociais no contexto brasileiro. 

Para investigar o trabalhador mais velho adotou-se, como mencionado, a idade 

cronológica da chegada do envelhecimento aos  45 anos de idade (HENKENS, 2005)  e 

como aporte metodológico a  Teoria das Representações Sociais.  

A proposição de refletir sobre as representações sociais do trabalhador com ou mais de 

45 anos do setor de logística teve como desafio capturar a realidade complexa que circunda 

esse profissional,  essencial para promover avanços nessa literatura.  

Nesses aspecto Moscovici (1978) discorre que o fenômeno das representações sociais 

se encontra intrínseca aos processos sociais elaborados em torno de diferenças da sociedade e, 

portanto, constituídos por meio de uma ideação coletiva e condições de modernidade.  As 

representações sociais possibilitaram  investigar o trabalhador mais velho, ou seja, com ou 

mais de 45 anos do setor de logística mediante outras condições de vida social e de forma 

distinta à ideação coletiva de cada objeto.  

As representações sociais diferem de qualquer conhecimento do senso comum, pois 

brotam apenas do saber compartilhado e são capazes de se organizar em teorias do chamado 

senso comum, conforme discorre Jodelet (2015).  

Em suma, buscou-se elaborar o estudo ancorado na concepção de um trabalhador mais 

velho e capaz de articular ativamente a construção de seu próprio envelhecer. 

 

2.2.1 Concepção da Teoria das representações sociais 

 

A concepção da Teoria das representações sociais como ciência surgiu por meio dos 

estudos de Serge Moscovici (1978) em sua obra La psychanalise, son image et son public , 

                                                 
4Conforme a Organização Mundial da Saúde, o envelhecimento ativo permeia o processo de otimização das 

oportunidades de saúde, participação e segurança, com vias a melhorar a qualidade de vida, à medida que as 

pessoas ficam mais velhas. Isso pode ser aplicado tanto ao indívido com ao grupo. 
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publicada no ano de 1961.  Contudo, essa obra na ocasião não recebeu muita aceitação no 

campo da Psicologia social, isso porque a maioria das investigações científicas valia-se de 

paradigmas positivistas e pressupostos behavioristas, ou seja, delineadas por  métodos e 

critérios de neutralidade, objetividade, quantificação e causalidade.  

Para Moscovici (1978) os paradigmas acima não eram capazes de investigar 

problemas,  como por exemplo, de estudos sobre a religião e o preconceito entre outros 

aspectos sociais que exigem estudos esmerados por abordagens, não somente positivistas, mas 

que incluam uma perspectiva de que a  realidade é  construída e concebida  por aspectos 

também subjetivos. Entetanto, somente em 1980 com a popularização das pesquisas 

qualitativas, teorias construtivistas e papel simbólico na orientação de condutas, a Teoria das 

representações sociais ganhou força como ciência (MOSCOVICI, 1978). Para abordagem da 

Teoria das representações sociais, Moscovici (2003) partiu de pressupostos elaborados por 

Emilie Durkheim sobre as representações coletivas e as contribuições de autores como Levy-

Bruhl, Jean Piaget e Sigmund Freud. Essa perspectiva de Emilie Durkheim considerou que os 

saberes compartilhados são postos socialmente e não  reduzíveis a experiências individuais. 

Além disso, para ele, esses saberes são responsáveis pela manutenção das relações entre os 

membros da sociedade por meio das gerações. mitos, crenças, religiões e opiniões, por sua 

vez, são impostos aos sujeitos e estáveis em sua transmissão e reprodução (MOSCOVICI, 

1978).  

As representações sociais assim,  compreendem  investigações: 

(...) da ordem do simbólico: estabelecer uma ligação, construir uma 

imagem, evocar, dizer e levar a dizer, compartilhar um significado de 

algumas proposições transmissíveis, e na melhor das hipóteses resumir num 

clichê que se torna etiqueta. (MOSCOVICI; VIGNAUX, 2001, p.156 ) .   

As representações sociais divergem das representações coletivas, pois  envolvem um 

processo criativo e concebido de maneira cognitiva e simbólica. Além disso, essas nascem de 

um contexto de interação social. Neste o individual e o coletivo encontram-se presentes  e 

ambos objetivam identificar como os indivíduos e grupos elaboraram um mundo estável e 

previsível. As representações sociais também trabalham em prol de compreender como 

fenômenos específicos e relacionados a um mundo particular de entendimento e comunicação 

são concebidos na realidade, como se encontram presentes nesse contexto e como se 

constituem por meio do senso comum (MOSCOVICI, 2003). 

O processo de comunicação possibilita aos sujeitos interagirem, tornando algo 

individual em coletivo ou ainda algo coletivo em individual.  Concepção que se interlaça aos 

sujeitos e a outros grupos, os quais constroem saberes para  nortear suas interpretações da 
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realidade e servirem como elementos norteadores de suas condutas (MOSCOVICI, 1976). Por 

isso, as representações sociais podem ser compreendidas como entidades praticamente 

tangíveis nas quais  “(...) circulam, cruzam-se e se cristalizam incessantemente (...) por meio 

de uma fala, gesto, encontro, em universo cotidiano” (MOSCOVICI, 1978, p.42). 

Grande parcela das relações sociais são pactuadas ou compreendem objetos 

produzidos ou ainda consumidos. Por isso, as comunicações derivam e são intercambiadas, 

sempre  imersas em representações sociais. Constituem algo complexo para ser apreendido 

devido seu caráter dinâmico e de condição da produção dos comportamentos. Nesse aspecto, 

outro fator que dificulta seu entendimento é que elas também são geradas e alteram-se 

conforme as relações e meio ambiente que  exigem sua apreensão a cada transformação.  

As representações sociais, não somente reproduzem um fenômeno, mas respondem a 

um estímulo externo, alterando seu status, como explica Vala (2013, p.458): 

(...) as representações sociais alimentam-se não só das teorias sociais, 

alimentam-se não só das teorias científicas, mas também dos grandes eixos 

culturais, das ideologias formalizadas, das experiências e das comunicações 

quotidianas. 

Essas representações sociais conforme Moscovici (1969, p.62) encontram-se presentes 

no mundo cotidiano, uma vez que são geradas por meio dos sujeitos que buscam uma 

realidade e que as valide. O autor ainda discorre que o processo de entendimento de qualquer 

fenômeno deve considerar a diversidade de sua origem nos indivíduos e  grupos, além de 

buscar explicação para o problema de pesquisa valendo-se da comunicação que torna “(...) 

algo individual (...) tornar-se social ou vice-versa.”, concepção que converge com os objetivos 

dessa tese. 

Destacam-se, como abordagens das representações sociais a processual ou 

dimensional de Moscovici e Jodelet; a Teoria do núcleo central de Abric e Flament e a 

chamada Teoria da escola de Genebra, de Doise (MOSCOVICI, 2003). 

Para esse estudo foi adotada a Abordagem processual a fim de  compreender a 

concepção das representações sociais por meio dos processos de objetivação e ancoragem e 

da identificação dos organizadores socioculturais, atitudes, modelos normativos ou esquemas 

cognitivos, presentes nessas representações sociais. Em tal ação, tanto o social como o 

cognitivo foram equitariamente considerados. (MOSCOVICI, 2003). 

Na objetivação existe a seleção e descontextualização, na qual somente alguns 

elementos da representação são selecionados, no sentido de potencializar sua compreensão, 

isso quer dizer, dilui-se a informação, mas ganha-se entendimento do fenômeno. Contexto 

que as concepções e valores encontram-se institucionalizados na cultura local e formam-se o 
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núcleo figurativo que compreende as partes mais consistentes das representações. Além disso, 

nessa os elementos migram do campo imaginativo e tornam-se um conceito, posterior passam 

pela naturalização, na qual o desconhecido transforma-se em algo familiar, ação 

promulgadora de uma conjunção da ciência com o senso comum que concretizam as 

representações.  

  A ancoragem conforme Abric (1994) objetiva entre suas diversas características 

atribuir sentido, conceder um conjunto de significados as representações sociais em um 

determinado cotidiano, uma vez que, está intrinsecamente ligada aos valores e cultura local, 

instrumentalizando o saber função de extrema para o cotidiano das pessoas, que vivem em 

uma determinada sociedade. Isso, porque as representações sociais por meio da ancoragem 

possibilita que as pessoas comuniquem e compartilhem vários conceitos necessários para a 

convivência em comunidade. Já o enraizamento no sistema de pensamento processual 

compreende o qual uma nova representação social é agregada as existentes, tornando assim, 

algo estranho em familiar para os sujeitos envolvidos que apreendem essa realidade.  

 

2.2.2 Representações sociais e o cotidiano 

 

As representações sociais existem e se manifestam na sociedade contemporânea por 

meio de dois conceitos básicos, o de conhecer e  o de se comunicar o consensual e o 

científico. No mundo consensual todas as pessoas se apresentam como igualitárias e, por isso, 

podem falar com a mesma capacidade e conhecimento.  Nesse contexto as representações 

sociais concedem significação e possibilitam a  manutenção e consolidação do grupo.  O 

conhecimento é propagado por intermédio da sua continuidade informal e das práticas 

interativas desse cotidiano. Nos diversos ambientes formais e informais os sujeitos dividem 

ideias e opiniões, considerando-as certas ou não e, portanto, socialmente aceitas. 

(MOSCOVICI, 2003). No sistema operatório sãoe elaboradas associações, inclusões, 

discriminações e deduções enquanto no metassistema há a verificação, controle e seleção 

desses aspectos como por exemplo, os de suporte às regras lógicas ou ilógicas, uma vez que 

os sujeitos reelaboram a matéria produzida pelo sistema operatório (MOSCOVICI, 1995). 

Para Arruda (2002) as representações sociais refletem uma realidade distinta e 

individual mesmo frente a estilos e estruturas estabelecidas por padrões concebidos 

anteriormente. Vários tipos de conhecimentos são gerados nas interações sociais e possuem 

sempre objetivos distintos. Por isso, mesmo sem hierarquia e em situações de isolamento 



 51 

 

entre eles, sempre serão eficazes e necessários para a manutenção da vida humana. Como 

explica Jesuíno (2015, p. 84): 

 

(...) a ideia de que as crenças, atitudes e valores serão partilhados da mesma 

forma e com a mesma intensidade por todos os indivíduos sociais que 

fazem parte de um grupo específico, já não pode ser defendida. Temos de 

aceitar a possibilidade de que os indívudos sociais podem ter aquilo que, 

para alguns, podem parecer crenças contraditórias como reflexo das suas 

associações mútiplas. 
Para Jesuíno (2015) as representações sociais compreendem um aspecto valioso 

porque os sujeitos são polifásicos e, por conseguinte, tendem igualitariamente a terem 

identificações e identidades em sociedade incluindo o trabalhador com ou mais de 45 anos, do 

setor de logística, aqui investigado. 

 

2.2.3 Serge Moscovici e a Teoria das representações sociais 

 

É inegável a contribuição de Serge Moscovici (1976) nas investigações dos fenômenos 

sociais, principalmente por sua abordagem da Teoria das representações sociais que trouxe 

inovações metodológicas. 

Por meio da imprensa, Moscovici (1976) analisou e identificou três tipos de relações 

ou sistemas de comunicação: 1) difusão; 2) propagação e 3) propaganda. Segundo o autor, 

esses três sistemas de comunicação geravam uma estrutura para as representações sociais e, 

por isso, contribuíam para a definição dos delineamentos  de um grupo e para a construção de 

sua realidade singular.  No caso da difusão as representações sociais podem ser caracterizadas 

pela existência de uma relação indiferenciada entre os intervenientes no processo 

comunicacional. Nessa os emissores,  responsáveis pelas produções da mídia impressa, 

faziam o papel de receptores, pois delimitavam a transmissão da informação, diferenciada e 

recebida. Assim, esse sistema trabalhava em prol de criar um saber e atender aos objetivos 

dos envolvidos no processo (MOSCOVICI, 2005). Já a propagação estava atrelada à imprensa 

e também presente nos registros publicados pelos sistemas comunicacionais, e subjacente em 

uma relação estabelecida entre elementos de um grupo, por meio de uma visão partilhada e 

organizada do mundo. Nesse aspecto, os emissores empreendiam esforços para acomodar os 

novos saberes ao sistema de crenças partilhadas com os envolvidos e os compartilhar pela 

propaganda (MOSCOVICI, 2005). 

Posteriormente, Moscovici (1976) investigou registros da imprensa de propaganda 

política, dos partidos comunistas. Nessas evidenciou a existência de uma forma de 
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comunicação imersa de relações sociais antagonistas, uma vez que os registros continham 

oposições entre o verdadeiro e o falso saber, aspectos conflituosos e incompatíveis até com a 

própria visão de mundo dos sujeitos envolvidos. 

Moscovici (1976) por meio desses seus estudos constatou que a opinião dos sujeitos 

compreende uma indagação avaliativa sobre um dado objeto, controverso e, por isso, às 

vezes, essa opinião assume um caráter contraditório. Processo que decorre da plasticidade, 

instabilidade e características dessas opiniões. Outro ponto relevante a ser observado refere-se 

as atitudes desses membros do grupo, que devem ser compreendidas sob uma perspectiva de  

organização psíquica e orientada, de maneira tanto positiva como negativa e em relação a um 

dado objeto social. Nesse contexto, há um arranjo organizado e ordenado da totalidade das 

opiniões e respostas, quanto a um determinado sujeito. Existe além disso, uma função 

reguladora e de efeito seletivo sobre um determinado conjunto de manifestações, apresentadas 

aos membros desse grupo.  

Quanto às funções reguladora e seletiva em reação a dado objeto social, essas 

decorrem também de estereótipos geradores de uma simplificação das dimensões de estímulo, 

da rapidez e rigidez em reação ao objeto estereotipado. Esse objeto revela assim, geralmente 

generalizações de opiniões, bem como à aceitação ou rejeição das representações  de um 

grupo ou de um determinado sujeito  (MOSCOVICI, 1976). 

No processo descrito o conhecimento científico é apropriado e transformado pelo 

senso comum que, para Moscovici (1976)  adquiri-se por meio das relações com os outros 

membros do grupo, na interação e comunicação destinados aos propósitos da vida cotidiana. 

Já o esse entendimento decorre da transformação do conhecimento científico que conforme o 

autor  funciona de maneira a reabilitar o pensamento e o conhecimento comum. 

As representações sociais podem surgir por meio da memória coletiva, dos aspectos 

culturais e ideológicos, das experiências dos indivíduos em um contexto específico e de suas 

interações (MOSCOVICI, 2005). 

As representações sociais para Durkheim (1969) também compreendem uma maneira 

de apreender um sujeito ou um objeto por intermédio de um processo  que o agente em 

interação adeterminado contexto social tem papel de co-(re) construtor de sua realidade pela 

elaboração das representações partilhadas e reformuladas pelo processo comunicacional. Na 

busca por respostas o sujeito procura atender suas inquietações, entendendo sua realidade, 

construindo-a  e agindo por meio dessa compreensão de mundo que decorre dessas interações 

sociais (MOSCOVICI, 2005). 
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[…] as pessoas e grupos, longe de serem receptores passivos, pensam por si mesmos, 

produzem e comunicam incessantemente suas próprias e específicas representações e 

soluções às questões que eles mesmos colocam […] formulam filosofias espontâneas, 

não oficiais, que têm um impacto decisivo em suas relações sociais, em suas escolhas, na 

maneira como educam os filhos, como planejam seu futuro, etc. Os acontecimentos, as 

ciências e as ideologias apenas lhes fornecem o alimento para o pensamento 

(MOSCOVICI, 2005, p.45). 

Apesar de notória a contribuição de Durkheim (1969) para a criação das 

representações sociais, Moscovici (1969) considerou seus estudos como uma forma arcaica e 

primitiva de pensar sobre a sociedade e de se situar no mundo. Por outro lado, as 

representações sociais buscam identificar e compreender um fenômeno normal, presente na 

sociedade contemporânea que contribui para o rumo do desenvolvimento científico, pois são 

capazes de capturar as transformações sociais, parte da vida cotidiana e, portanto dessa 

sociedade (MOSCOVICI, 1976). 

A Teoria das representações sSociais  inicialmente objetivou perceber os fenômenos 

sociais por  uma visão global da sociedade, marcada pelo simbólico e pelo ritual. 

(MOSCOVICI, 1976). 

A representações sociais são constituídas por ligações e ações comuns, que podem ser 

associadas a sistemas, ideais ou matrizes, nos quais as instituições sociais se inscrevem. Essa 

teoria é específica sobre opiniões, símbolos, rituais, crenças e comunicações, produzidas nos 

constrangimentos da sociedade que podem proíbir opções mentais porque impelem ou as 

tornam vergonhosas, ou ainda, as alimentam com criatividade simbólica, por meio de rituais 

(MOSCOVICI, 1976). 

Na Teoria das representações sociais, sujeito e objeto, não são considerados diferentes, 

mas como entidades vinculadas, pois ambos constituem um fenômeno e “(...) estão ligados a 

uma forma especial de adquirir e comunicar conhecimento, a uma forma de criar realidades e 

senso comum” (MOSCOVICI, 2005, p. 186). 

As representações sociais como teoria sobre os saberes populares e do senso comum 

utilizam por ponto de partida para suas investigações as representações elaboradas e 

partilhadas coletivamente e têm como como finalidade construí-las e interpretá-las. 

Representações essas dinâmicas, pois os indivíduos a produzem pelos comportamentos e 

interações com o meio e também ações que  modificam sua realidade.  

As representações sociais, por último possuem três níveis de discussão e análise:  

1) nível fenomenológico, que considera as representações sociais um objeto de 

investigação. Objetos que são elementos da realidade social e são modos de conhecimento, 

saberes do senso comum e surgem, legitimam-se na conversação interpessoal cotidiana, além 

de ter como objetivo, compreender e controlar a realidade social;  
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2) o nível teórico, constituído por um conjunto de definições conceituais e 

metodológicas, construtos, generalizações referentes às representações sociais;  

3) nível metateórico, que compreende a esfera de discussões e a teoria em si. Para tal, 

centra-se em debates e refutações críticas a respeito do postulado e pressupostos da teoria, 

juntamente à comparação dos modelos teóricos de outras teorias (MOSCOVICI, 2005). 

 

2.2.4 Contribuições de Denise Jodelet 

 

Denise Jodelet (1997) teve como principal contribuição a ampliação dos estudos de 

Sérge Moscovici. A autora reforçou o caráter construtivo, criativo e autônomo da Teoria das 

representações sociais. Para isso, partiu do pressuposto de que as representações sociais 

podem ser compreendidas como “(...) uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e 

partilhada, que tem um sentido prático e que concorre para a construção de uma realidade 

comum a um conjunto social” (JODELET, 1997, p.53). 

Para Jodelet (1997) as representações sociais não formam apenas um pensamento 

constituinte, mas também construções mentais que atuam tanto no pensamento constituído, 

produto que opera na vida social e no plano chamado intelectual e no plano prático 

funcionando assim, como forma de realidade pré-concebida. As representações sociais atuam 

como um quadro organizado destinado à interpretação do real e de preparação para o produto 

que rege a vida social, no plano intelectual e também para a ação, ou seja, opera como sistema 

de acolhimento de novas realidades. Como explicam Menin e Shimizu (2005, p.93): 

Uma representação social é uma forma de conhecimento ordinário que pode ser 

considerado na categoria de senso comum e que tem como particularidade  ser 

socialmente construída e partilhada. Tem como objetivo prático, ou seja, se apóia na 

experiência das pessoas e tem um papel de orientar e guiar a conduta das pessoas 

dentro de sua vida prática e cotidiana. Produz uma visão comum a um grupo 

emergente., seja uma classe social, seja um grupo cultural, e ajuda a manter uma 

visão comum que é considerada como evidência e certeza sobre o mundo cotidiano. 

(informação verbal concedida por Jodelet (2001) em conferência. 

Na concepção de Jodelet (1997) o processo para compreensão das representações 

sociais  considera a diversidade e sua origem, pois encontra-se sujeita aos indivíduos ou 

sujeitos nos grupos. Além disso, centra-se na análise da comunicação que permite aos 

indivíduos tornarem algo individual em social e assim por diante. Para a autora, as 

representações sociais são construídas e adquiridas e delas surgem particularidades 

preestabelecidas que as caracterizam em uma visão tradicional.  

Por meio do mundo consensual, as representações sociais são geradas e circunscritas 

nos processos de elaboração e reapropriação da realidade. Ação compreendida como uma 
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tradução, interpretação que surge do contexto social por meio dos indivíduos resultando em 

um saber próprio das massas e, portanto do senso comum (JODELET, 2015). 

As representações sociais direcionam a forma de nomear, conjuntamente, aspectos da 

realidade diária, na maneira de interpretar, tomar decisões e até de se posicionar perante a 

sociedade, de forma defensiva. Devem ser percebidas como uma forma de entender e 

comunicar o que já sabemos, uma vez que, denotam um esforço permanente de tornar algo 

comum e real, em algo que nos parece a priori, incomum em familiar. Como discorreu Sérge 

Moscovici, a função central das representações sociais compreende transformar em familiar 

algo até então não-familiar (JODELET, 2015). 

No aspecto social existem três elementos indutores das representações sociais:1) a 

dispersão da informação; 2) a focalização; 3) a pressão à inferência (JODELET, 2015). 

O primeiro elemento aludido refere-se à informação circulante, muitas vezes  

insuficiente para o entendimento da mensagem,  indisponível a todos os grupos sociais ou  

ambígua ou ainda com dificuldades de acesso a todos os envolvidos devido a ruídos de 

comunicação. Já o segundo elemento, a focalização, tem a atenção inclinada para certas 

informações que dependem do interesse e das condições de acesso dos sujeitos em relação a 

um dado conteúdo, ou seja, decorre do modo como esses sujeitos internalizam as 

informações, bem como outros conhecimentos. (JODELET, 2015). Nessas informações, os 

sujeitos buscam o consenso em seu grupo e tem a necessidade de responder às exigências de 

dadas situações em grupo. Deve haver um consenso de opinião para assegurar a comunicação 

no grupo e garantir a validade dessas informações para as representações sociais, processo 

denominado inferência (SANTOS, 2005).  

Conforme Jodelet (2015) a relação entre os três elementos regula o surgimento e a 

dinâmica de funcionamento das representações sociais. 

As representações sociais resultam da interrelação entre as dimensões ontológica, 

epistemológica, psicológica, cultural e histórica. Essas são formadas por símbolo e mediações 

sociais,  motivam e se constituem por meio do processo de vínculos entre aspectos como: 

sujeito, objeto, tempo, contexto e ação comunicativa (JOVCHELOVITCH, 2004).  

As comunicações entre os sujeitos e um grupo social, por sua vez são realizadas por 

dois processos cognitivos básicos: a objetivação e a ancoragem. Para Jodelet (1993 apud 

MENIN; SHIMIZU, 2005, p.96) essa objetivação compreede uma: 

(...) operação formadora de imagem e estruturante das representações. Através da 

objetivação, busca-se tornar concreto, materializado, aquilo que é abstrato. Trata-se 

de pôr em imagens noções abstratas; de dar textura material às ideias; ou ainda, 

fazer corresponder coisas com palavras, dar corpo a esquemas conceituais. 
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Na objetivação há   três fases de construção das representações sociais:  

1) seleção e descontextualização de informações em função de critérios culturais ou 

normativos;   

2) criação do núcleo figurativo, ou seja, uma estrutura de imagem capaz de reproduzir, 

de forma visível, uma estrutura conceitual;  

3) naturalização por meio da qual o modelo figurativo possibilitará uma concretização 

dos elementos representados, de maneira que possibilitem integrar as coisas reais da natureza 

(JODELET, 1997 apud MENIN; SHIMIZU, 2005). 

Na objetivação também ocorre o processo de mascaramento ou de tonicidade de certos 

elementos com possíveis distorções e suplementações de características do objeto 

representado. Nesse processo o objeto estranho é decomposto conforme as possibilidades do 

grupo e dos indivíduos e torna-se  objetivo, concreto, cristalizado, isso quer dizer algo natural, 

familiar e constituindo de um núcleo figurativo, estável, materializado e estruturado. Núcleo 

este conceituado por Abric (2001) núcleo central, orientador das percepções e julgamentos de 

uma realidade socialmente gerada e que se constitui por meio também da ancoragem.  

A ancoragem refere-se ao enraizamento social das representações sociais e de seu 

objeto. Processo que dá significação  a uma integração cognitiva do objeto representado num 

sistema de pensamento preexistente ou ainda em uma inserção orgânica de pensamentos 

integrados. O processo de ancoragem desenvolve-se por meio de três funções fundamentais 

das representações sociais:  cognitiva de incorporação da novidade;   de interpretação da 

realidade e  de orientação das condutas e das relações sociais (JODELET, 1997 apud MENIN; 

SHIMIZU, 2005, 98). Assim: 

Tal como demonstrado por Moscovici (1978), as representações sociais são 

apresentadas, reconstruídas e divulgadas a partir de uma série de meios de 

comunicação social. As condições de reprodução e de circulação das mesmas 

devem, portanto, ser conhecidas e é uma questão saber como provocar a apropriação 

da ciência pelo senso comum. A imprensa falada e escrita, a literatura, o cinema, e 

tantas outras formas de divulgação de conhecimento popular influem sobre o sujeito 

social de várias formas interferindo nos modos de apropriação e construção de 

conhecimentos diversos (JODELET, 1993 apud MENIN; SHIMIZU, 2005, p.97). 
A ancoragem concede sentido ao objeto representado e  transforma o estranho, o 

perturbador em algo familiar por intermédio de sua inserção em um sistema de categorias por 

comparação. Nesse aspecto forma-se o social que intervém no objeto representado dando-lhe 

significação e utilidade por meio da integração no sistema de pensamento social. Esse sistema  

preexistente passa por modificações tanto no processo,  na relação com o indivíduo como com 

o grupo social, qual eles pertencem. O processo ainda é organizado conforme três condições: 

a) atribuição de sentido; 2) instrumentalização do saber e 3) enraizamento no sistema de 
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pensamento. À medida que a atribuição concede sentido, a ancoragem, esta conserva a relação 

dialética com a objetivação entalhando o objeto representado em uma rede de significações e 

o atrelando aos valores de uma sociedade ou grupo, concedendo lhe coerência (JODELET, 

2015). 

Na instrumentalização do saber há uma atribuição de valor funcional para o núcleo 

central figurativo das representações sociais, que servirão como sistema de interpretação e  

constituição dos tipos quais os outros indivíduos e  grupos serão avaliados  ou posicionados 

(JODELET, 1998). O enraizamento no sistema de pensamento, por sua vez, funciona para a 

incorporação social do novo no sistema de representação preexistente, transformando-o. 

Objetivação e ancoragem  apresentam-se numa relação dialética concebida por 

intermédio da comunicação dos indivíduos de um determinado grupo social estruturando-as 

em três funções fundamentais das representações sociais: 1) orientação das condutas e 

comunicações; 2) proteção e legitimação de identidades sociais, por meio da subjetividade e  

3) familiarização com o novo. 

No aspecto pragmático das representações sociais, conforme Jodelet (1997, p.183) há 

uma perspectiva interventiva prática de “(...) um pensamento orientado para a intervenção no 

mundo, guia de ação concreta sobre os homens e as coisas e as trocas sociais, agente de 

criação de um universo consensual e de práticas de convergência. ” 

A  Teoria das representações sociais preocupa-se em investigar um dado fenômeno 

delimitado ao senso comum, que apesar de parecer um conhecimento leigo perfaz um 

reconhecimento científico capaz de se arranjar e constituir sentido para um determinado 

grupo, orientando  suas práticas. Práticas essas que não são invariáveis, mas mutáveis de 

acordo com o contexto sócio-histórico-cultural do grupo que a circunda (JODELET, 2015). 

 Em suma, conforme a abordagem adotada por Jodelet (1997), as representações 

sociais funcionam como teorias sociais práticas, haja vista que  definem guias para as atitudes 

e permitem interpretar diferentes aspectos da realidade contribuindo para a tomada de posição 

perante essa realidade dos membros de determinado grupo, a qual ajudam o sujeito a perceber 

cada contexto (JODELET,1997). 

 

2.2.5 Abordagem de Jean Claude Abric 
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A chamada Teoria do Núcleo Central surgiu em Aix en Provence (França) ancorada 

principalmente nas proposições de Jean Claude Abric (1994) que preconizava o fato das 

representações sociais serem organizadas por esquemas estáveis e estruturantes. 

O núcleo central determina a significação e a organização interna da representação 

social e: “(...) expressa a permanência e uniformidade do social” (MOSCOVICI, 2005, p. 

219). Em torno desse núcleo central e em sua dependência direta estão ordenados outros 

elementos no caso, os constituintes do chamado sistema periférico, mais suscetíveis às 

pressões da comunicação e às mudanças dessas situações concretas, que expressam a 

variabilidade social e a diversidade desse aspecto, construindo no interior dessas abordagens o 

consenso social que concebe as representações homogêneas (VALA, 2013). 

Para Abric (2001, p.31) as representações sociais são constituídas por informações, 

crenças, opiniões e atitudes em relação a um objeto específico, organizado e estruturado por 

meio de um dado sistema cognitivo. Além disso, como o autor explica possuem uma: "(...) 

organização de uma representação social que apresenta uma característica específica, a de ser 

organizada em torno de um núcleo central, constituindo-se em um ou mais elementos, que dão 

significado à representação."  

O núcleo central é estabelecido pela natureza do objeto e pela relação que o individuo 

ou grupo tem com esse objeto ou ainda pelos valores e normas sociais nos quais ocorre um 

dado contexto ideológico em um momento e grupo. Esse núcleo central possui duas funções 

essenciais: a geradora na qual são criadas ou se transformam os elementos constitutivos da 

representação e a função organizadora com o papel de determinar a natureza das relações 

entre os outros elementos que unificam e estabilizam a representação (ABRIC, 2001). Há 

também a função do núcleo central de constituir o elemento (ou elementos) estáveis das 

representações  e garantir assim, a sua continuidade e resistência à transformações nos 

diferentes cenários. Nesse aspecto, as representações sociais são distintas, bem como possuem 

seus respectivos núcleos centrais e, por isso, mesmo que tenham elementos iguais esses serão 

organizadas diferentemente em seus sistemascentrais eperiféricos, além de terem como:  
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Sua primeira função (...) a concretização do sistema central em termos de tomadas 

de posições ou de condutas. Contrariamente ao sistema central, ele é mais sensível 

pelas características do contexto imediato. 

Ele é (...) mais flexível que os elementos centrais, assegurando assim uma função: a 

de regulação e de adaptação do sistema central aos constrangimentos e às 

características da situação concreta à qual o grupo se encontra confrontado. Ele é um 

elemento essencial nos mecanismos de defesa que visam proteger a significação 

central da representação. É o sistema periférico que vai inicialmente absorver as 

novas informações ou eventos suscetíveis de colocar em questão o núcleo central. 

Por outro lado, é essa sua terceira função, o sistema periférico permite uma certa 

modulação individual da representação. Sua flexibilidade e sua elasticidade 

permitem a integração na representação das variações individuais ligadas à história 

própria do sujeito, as suas experiências pessoais, ao seu vivido. Ele permite assim a 

elaboração de representações sociais individualizadas  organizadas não obstante em 

torno de um núcleo central comum (ABRIC, 1994b, pp.79-80 apud SÁ, 1995, p. 73) 

Para identificação e compreensão desses elementos centrais das representações sociais 

não deve se valer somente de poderações e considerações quantitativas, uma vez que, esses 

elementos estarão sempre atrelado à uma dimensão qualitativa dessas representações. 

Portanto, deve-se entende-los por intermédio de investigações mistas, dado suas densas 

existências e especificidades que concedem significado à essas  representações sociais 

(ABRIC, 2001). 

Oss  elementos periféricos formam-se nos componentes com maior acessibilidade, 

maior vivacidade e concretude das representações sociais e podem estar mais ou menos 

próximos do núcleo central e, portanto terem maior ou menor relevância a estrutura das 

representações sociais que constituem (ABRIC, 2001). 

Na abordagem de Abric (2001) os elementos periféricos possuem três funções básicas: 

1) concretização que ocorre de acordo com os elementos periféricos gerados na 

ancoragem da representação social e  a realidade que o concebe, ou seja, na "(...) 

interface entre o núcleo central e a situação concreta, que a representação social é 

elaborada e colocada em funcionamento."   

2) já o de regulação pode ser compreendido por meio dos elementos periféricos que 

possibilitam a integração de novas informações ou mudanças à periferia das 

representações sociais. Esses contemplam também eventuais elementos contrapostos 

conferindo-lhes uma relevância de menor valor ou ainda dando-lhes reinterpretações 

em direção de determinado núcleo central ou de uma particularidade de exceção.  

3) e por último a função de defesa pela qual os elementos periféricos apropriam-se 

àqueles em contraposição gerando transformações no processo de análise, novas 

interpretações e formações defensivas.  
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Os elementos que compõem as representações sociais ou seja, tanto os do  núcleo 

central como os do núcleo periférico funcionam de forma integrada,  cada um com suas 

funções, a fim de complementar o outro (ABRIC, 2000). 

[…] o núcelo central , por mais importante que seja o seu papel na definição do 

significado de uma representação social e na organização dos seus demais 

elementos, chamados "periféricos", não esgota o conteúdo e as formas de 

funcionamento da representação na vida cotidiana. Embora em uma sequência 

puramente lógica, este fosse o momento para apresentar e discutir características dos 

elementos periféricos, parece mais conveniente verificar antes como a teoria, após 

tê-los negligenciado durante algum tempo, veio finalmente acomodá-los em relação 

ao núcleo central, tanto em termos estruturais quanto funcionais. Isto porque, 

partindo da esquematização teórica do caráter mutuamente complementar no centro 

e da periferia na organização interna da representação, pode ficar mais fácil 

demonstrar de que tipos de reflexões e testagens experimentais, nem sempre muito 

simples ou óbvias, decorreu o reconhecimento da importância dos elementos 

periféricos. (SÁ, 1995, p.72)  

Em estabilidade, o núcleo central e os elementos periféricos criam um aspecto móvel e 

evolutivo das representações sociais (ABRIC, 2000).  

Entretanto para Abric (1994) há características que a priori, se apresentam como 

contraditórias nas representações sociais, como por exemplo,que as representações sociais 

concomitantes são estáveis e móveis, rígidas e flexíveis;  se apresentam consensuais, contudo 

também marcadas por intensas distinções interindividuais (SÁ, 1995). 

No aspecto aludido o núcleo central concebe também entendimentos das contradições 

criando  uma entidade unitária e coordenada por um sistema duplo, isso quer dizer, cada 

elemento possui um papel específico e sempre complementar ao outro. Além disso, conforme  

Abric (2000) há um sistema central formado pelo núcleo central das representações sociais 

ligado às seguintes especificidades: 

Ele  é diretamente ligado e determinado pelas condições históricas, sociológicas e 

ideológicas. Ele é, nesse sentido, fortemente marcado pela memória coletiva do 

grupo e pelo sistema de normas ao que se refere.  

Ele constitui portanto a base comum, coletivamente partilhada das representações 

sociais. Sua função é consensual. É por ele que se realiza e se define a 

homogeneidade de um grupo social.   Ele é estável, coerente, resistente à mudança, 

assegurando assim uma segunda função, a da continuidade e da permanência da 

representação.  

Enfim, ele é de uma certa maneira relativamente independente do contexto social e 

material imediato no qual a representação é posta em evidência. (ABRIC, 2001 apud 

SÁ, 1995, p.73). 

Nesse sistema para Abric (1994) destacam-se algumas características dos elementos 

dos núcleo central e periférico, conforme o quadro 4, a seguir:  
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Quadro 4 - Características do núcleo central e do sistema periférico 

Núcleo Central Núcleo periférico 

Intrínseco à memória coletiva e história do grupo Possibilita a integração das vivências e histórias 

individuais. 

Consensual, portanto conceituado pela 

homogeneidade do grupo 

Aporta a heterogeneidade do grupo 

Estável, coerente e rígido   Flexível e suporta contradições 

Resistente às mudanças Transforma-se, evolui 

Sensibilidade reduzida ao contexto imediato Sensível ao cenário imediato 

Funções Funções 

Cria a significação da representação Possibilita adaptação à realidade concreta 

Determina a organização da representação Possibilita a diferenciação do conteúdo 

Resguarda o sistema central 

Fonte: Adaptado Abric (1994, p. 126) 

 

O núcleo central é caracterizado pela rigidez e pela estabilidade e não é negociável. Já 

na consensualidade do núcleo central, por sua vez, no núcleo periférico ou de periferia, como 

denominam alguns autores, há flexibilidade, transformações e distinções individuais (ABRIC, 

1994). Ainda no que diz respeito à objetivação e ancoragem, estas passam por algumas fases, 

conforme a seguir: 

Asssim, a abordagem preconiza que as representações sociais são disseminadas por 

meio da comunicação e cooperação transformam-se em seu percurso temporal. Uma 

especificidade relevante também compreende que essas representações sociais  não são 

geradas por um único indivíduo, mas pela disseminação em  um grupo de pessoas. Entre essas 

funções das representações possibilitam a: 

a) função de saber que compreender, explicar e dar sentido à realidade; 

b) função identitária qual permite a identificação dos grupos sociais e a proteção de 

suas especificidades; 

c) função de orientação direcionadora das práticas e comportamentos; 

d) função justificadora que permite a justificativa e posteriori práticas e 

comportamentos (ABRIC, 1994). 

Em suma, os estudos de Abric (2001) possibilitam investigar os estereótipos sociais que 

são compartilhados espontaneamente pelos participantes do grupo, além de identificar os 

elementos estruturantes do universo semântico, específico das representações sociais (OLIVEIRA 

et al., 2005).  
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2.3 IDOSO, VELHO OU TERCEIRA IDADE 

 

O cerne da terminologia velho é oriunda do termo veiux  ou veillard em português, 

velhote surgiu na França no século XIX e foi utilizada para conceituar pessoas com mais de 

60 anos ou  indivíduos com mais idade e sem status social,  classificados nessa ocasião como 

personee âggé. Essas terminologias foram criadas para conceituar as pessoas que não tinham 

direito a receber pensões ou sem condições para trabalhar e, portanto, precisavam de 

subsídios governamentais ou de instituições assistenciais para sobreviver, dado o 

envelhecimento e declínio de suas capacidades produtivas.  

Ao final do século XIX, mais da metade da população com 60 anos residia nas 

grandes cidades francesas. Esse cenário desencadeou muitos problemas de ordem pública, 

devido à falta de capacidade para subsistência de muitos idosos. Apenas após o advento da 

aposentadoria, a realidade começou a ser transformada e melhorada (PEIXOTO, 2000).  

Somente entre 1945 e 1960, foram criadas e promulgadas políticas públicas 

assistencialistas destinadas a amparar esses profissionais mais  velhos e   diminuir a pobreza 

dessa parcela da população (NERI, 2010, p.45). 

Com a aposentadoria surgiram novos hábitos que respaldaram a luta contra os 

estigmas e rótulos (estereótipos) do conceito de ser velho ou idoso. Entretanto, as sociedades 

industriais, dado os intensos valores mercantis e utilitaristas, tornou o advento da 

aposentadoria um marco de exclusão para os profissionais, que a despeito do benefício 

pretendiam continuar ativos no mercado laboral (PEIXOTO, 2000). 

Já o conceito do que é ser idoso tem sua construção  contemporanêa atrelada  

principalamente à idade cronológica, definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 

2012) como 60 anos ou mais. Período em muitas pesquisa descrito principalmente como 

tempo de declínio físico, ruptura com o mercado laboral e exclusão social.  

Apesar da inegável relevância do  fator idade para determinar o que é ser um 

trabalhador mais velho, a temática seja algo inerente e relevante para o processo de 

envelhecimento, essa terminologia, na atualidade, recebe definições bem difusas, uma vez 

que, conforme demonstra o Quadro 5, a seguir, não há uma concordância quanto ao limite 

etário para que o sujeito seja considerado idoso.  
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Quadro 5 - Limite cronológico e o conceito de ser idoso 

Autor Idade para conceituar o 

ser velho 

Expectativa de vida 

no país e período das 

publicações (OMS, 

2012) 

Sheppard (1971) 38 anos 71,1   

Warr e Pennington (1993) 40 anos 75,42 

Hassel e Perrewe (1995) 50 anos 75,62 

Finkelstein et. al., (1995) 55 anos 75,62 

Ashbaugh e Fay (1998) 53,4 anos 76,58 

Behavior (1999) 40 anos 73 anos 

Neri (2007) 60 anos 67 anos 

Koc-Menard (2009) 55 anos 78,09 

Saldanha (2010); 40 anos 73,26 

Organização Mundial da 

Saúde (2012) 

60 anos 74,6 

Fonte: Adaptado Lazzara e Bobelli (2011) 

 

Como o quadro aludido acima aponta, a idade para ser considerado um trabalhador 

mais velho na literatura, em grande parte dos casos, vale-se de uma idade cronológica abaixo 

da expectativa de vida, estabelecidada pelos órgãos oficiais. 

Fatores como tipo de exercício laboral e também contexto influenciam sem dúvida no 

envelhecimento, contudo estabelecer um conceito universal para as pesquisas se faz relevante 

para que as pesquisas possuam um ponto de partida mais convergente. É importante observar 

outro ponto, que o conceito de ser velho ou idoso, não pode deve estar atrelado a idade 

concomitante aos aspectos biopsicossociais. A falta de clareza no limíte cronológico, para 

conceituar o que é ser um trabalhador mais velho nas pesquisas retrata as dissonâncias dos 

estudos  que atrasa os avanços da literatura..  

 Cada sociedade apresenta seu relógio social, que possui “(...) um programa 

culturalmente estabelecido que estipula quando diversos eventos e empreendimentos da vida 

são apropriados” (BERGER, 2001, p.330). A idade social difere da biológica, pois o conceito 

difere em cada país e em seus estágios de desenvolvimento da população. Questões pessoais 

também influenciam no conceito, pois o sujeito circunscreve seu envelhecimento de forma 

distinta em sua realidade (BERGER, 2001). A idade, assim sendo  a idade somente, não é 

capaz de definir  o conceito do que é um trabalhador mais velho. A terminologia depende de 

cada cultura e subcultura, bem como de aspectos sócio-históricos e as representações dele, 
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que marcam o compasso de ponteiros subjetivos. , Para Berger (2001)  o contexto do 

envelhecimento é delineado por diversas normas que devem ser consideradas ao investigar o 

tema (BERGER, 2001).  

Saldanha (2010, p.4) explica: 

(...) é difícil caracterizar uma pessoa idosa utilizando como único critério, a idade. 

Além disso, nesse segmento conhecido como terceira idade estão incluídos os 

indivíduos diferenciados entre si, tanto do ponto de vista econômico, como 

demográfico, como epidemiológico. 

 O conceito do que é ser um trabalhador mais velho muitas vezes encontra-se envolto aos 

estereótipos dessa terminologia ou  a contraposição aos benefícios de ser jovem. (DELBERT, 

1999).  Neri (2007) explica que muitas vezes há uma ação da sociedade  repelir o termo de 

velho ou idoso devidoas imagens estereotipadas atribuídas às pessoas com mais idade, como 

por exemplo: passividade, doença e morte, portanto, incapacitantes de sua particulação na 

própria realidade. 

Deve ser observado que o termo idoso ou de velho mesmo na contemporaneidade 

encontra-se estigmatizado, atrelado à baixa capacidade de produção devido a idade avançada,  

desconexo a longevidade, que transformou drasticamente a realidade. Nesse aspecto Araújo 

(2016, p.106) discorre que a perspectiva utilitarista é discrepante ao “(...) panorama mundial 

do envelhecimento, convoca a adotar estratégias de trabalho, de capacitação profissional e 

educação gerontológica para orientação atualizada da velhice do século XXI.”  

A terminologia Terceira Idade,  não surgiu de forma tão poética, como muitos pensam. 

O conceito derivou principalmente de uma resposta aos problemas gerados por uma parcela 

significativa da população que envelheceu e tornou-se improdutiva, exclusa do mundo laboral 

e com  assistência insuficiente do governo e de suas famílias.   

Na década de 1960 na França foram criadas as primeiras universidades para idosos, 

denominadas Universidades de tempo livre. Em 1973, foi implantada a Universidade da 

Terceira idade, em Toulouse, considerada oficialmente a primeira voltada aos idosos. 

Posteriormente, essas instituições expandiram-se por todo território europeu e, apesar de sua 

nomenclatura, objetivavam, mais que promover  a instrução formal, preencher o tempo livre 

dos idosos. No território brasileiro, a primeira ação a impulsionar este tipo de instituição foi 

delineada pelo SESC (Serviço Social do Comércio), em meados da década de 1960, também 

intituladas como centros ou universidades para a terceira idade. Os espaços eram criados para 

promover atividades socioterapêuticas e também para ocupar o tempo livre dos idosos 

(CALCHIONI,2002). 
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Assim como distintas culturas construíram significados para todos os aspectos da vida, 

as terminologias velho, idoso ou terceira idade foram elaboradas por meio de estigmas sobre 

os sujeitos na senioridade (DELBERT, 1999). Contudo, para Rifiots (2007) o prolongamento 

da velhice e o aumento da expectativa de vida na contemporaneidade gerou um fenômeno que 

se articula com nosso tempo, conjugando às novas indagações sobre o que significa 

envelhecer de forma adequada, bem como  as condições de sociabilidade necessárias para tal, 

nesse estágio tardio de vida.  

O fato de ser velho, idoso ou de estar na terceira idade depende da articulação desse 

sujeito e seu mundo, seja esse concreto ou subjetivo, assim como os desdobramentos 

decorrentes de suas vivências, pois: “(...) a temporalidade que caracteriza consiste na 

perenidade conferida a traços, sinais, representações, por um re-investimento sempre possível, 

na simultaneidade de inscrições que subsistem na possibilidade de reativações que lhes é 

própria ” (VERAS, 1995, p.11). 

Ingressar e passar pelo envelhecimento não significa tempo para adoção de  descrédito 

ou decadência mas : “(...)se trata de un triunfo de la civilización, un éxito de la especie [...]” na 

contemporaneidade (BARBIERI, 2010, p.58).  

 

2.3.1 Envelhecimento 

 

O envelhecimento populacional compreende um desafio latente da contemporaneidade 

frente à longevidade. Em 2050, essa população de pessoas mais velhas  alcançará o número 

de dois bilhões (ARAÚJO, 2016).  

Na União Europeia 15% dos habitantes têm mais de 50 anos. No Japão,  as pessoas na 

senioridade representam 14% do total; nos Estados Unidos da América, os indivíduos na 

senioridade chegaram à cifra de 13% da população. A Austrália não foge à regra  12% do seu 

contingente populacional compreende as pessoas mais velhas. Na China, um dos países mais 

populosos do mundo 14,3% da população têm mais de 60 anos (ARAÚJO, 2016).  

Na América Central 4% do contingente populacional é composto pelas pessoas mais 

velhas, Índia e África, apesar das taxas desfavoráveis de longevidade também alcançaram um 

avanço no aumento populacional dos idosos registrando a cifra de 3% do total. Na América 

Latina, esse percentual de pessoas mais velhas chegou a 5% da população (ARAÚJO, 2016).  

No Brasil, o número de idosos passou de 9,8%, em 2005 para 14,3%, em 2015, do 

contigente populacional. Neste cenário, o Estado de São Paulo desponta como o primeiro no 

país (PNAD, 2011).  
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Inexoravelmente, o processo de envelhecimento começa com o nascimento e encerra-

se somente com sua finitude, praxe fisiológica que ancora a maioria das pesquisas acadêmicas 

sobre o idoso. A despeito de outras abordagens, como por exemplo a biopsicossocial, as 

investigações acadêmicas privilegiam o fator físico, em detrimento do fenômeno em sua 

completude, ou seja, as esferas física, mental e social.  

Vários estudos têm ancorado as pesquisas em pressupostos de que envelhecer constitui 

um processo subdividido em três etapas do ser: 1) idoso-jovem, considerado para pessoas 

mais ativas e com idades entre 65 e 76 anos; 2) idoso-idoso apresentado para indivíduos com 

idades entre 75 e 84 anos e capacidade mediana de articular as atividades do cotidiano e 3)  

idoso-velho, com mais de 85 anos, frágeis e com problemas para gerir atividades cotidianas 

(OMS, 2012) 

Entretanto, essa delineação de contornos biológicos do envelhecimento, não 

compreende na totalidade um equívoco, mas sim o olhar numa única esfera. Como discorre 

Neri (2010) para o declínio físico do ciclo vital há dois conceitos: 1) envelhecimento primário 

ou senescência, ou envelhecimento normal, que é um fenômeno universal e progressivo, pois 

afeta gradualmente o organismo, independente do estilo de vida do indivíduo e  2) o 

envelhecimento secundário ou senilidade, que constitui o envelhecimento patológico, haja 

vista que decorre de alterações geradas pelo acometimento de doenças. Papila (2013, p.842) 

corrobora com essa conceituação e explica: 

O envelhecimento ocorre em dois estágios: primário e secundário. O primário, 

gradual e inevitável,  relacionado à condição física e, portanto atrelado ao relógio 

biológico e na sequência o secundário resultante de doenças, abusos e maus hábitos 

do sujeito, neste caso, o processo pode ser controlado e prevenido. 

Essas construções relacionadas ao envelhecimento têm como cerne o relógio biológico 

e, por isso desconsideram fatores subjetivos do idoso, como a percepção de si, seu contexto 

sócio-histórico, a articulação com o mundo e a sua representação social. Faz-se necessário 

desconstruir a concepção de envelhecimento como tempo de finitude e decrepitude. Essas 

pesquisas precisam adotar uma ótica atrelada também ao abstrato e às relações estabelecidas 

entre o sujeito e os outros membros da sociedade  (LOURENÇO, 2011; MASSI, 2007).   

Para Araújo (2016, p.21), na contemporaneidade o envelhecimento: “(...) desprende-se 

do relógio cronológico e é percebido como produto sociocultural, estabelecido pelos variados 

grupos que circundam o idoso em seu cotidiano.”  

Moran (1996, p.275) ressalta: 
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Cada indivíduo numa sociedade é uma parte de um todo, que é a sociedade, mas esta 

intervém, desde o nascimento, com sua linguagem, suas normas, proibições, sua 

cultura e seu saber. O todo está na parte, mas o princípio esta em toda parte, não 

significa que a parte seja um reflexo puro e simples do todo. Cada parte conserva 

sua singularidade e sua individualidade, mas de algum modo, contém o todo.  

Envelhecer e o conceito do que é ser idoso contemplam contextos subjetivos, 

heterogêneos, multidimensionais e, portanto, pouco previsíveis. Para Malautti e Bergo (2010) 

a compreensão desse fenômeno exige à adoção de um enfoque biopsicossocial. 

 

2.3.2 Trabalho, envelhecimento e idoso 

 

Pode-se afirmar que o conceito de trabalho, para o sujeito, transita por dois polos, o da 

subjetividade e o da objetividade, agrupados por meio de uma perspectiva de unidade 

indissolúvel, isso porque a atividade laboral, pela ação do sujeito, transforma a natureza, para 

suprir as necessidades em graus variados, e para tal, “(...) a captura, pela consciência, de 

determinações objetivas e de conexões causais de que pelo mundo é composto”(TONET, 

2009). 

  Netto e Braz (2006) explicam que a originalidade de cada sujeito para o trabalho é 

nuclear e atrelada à sua personalidade. Não implica somente na existência de desigualdades, 

mas é concomitante a pontos de similaridades. Essas equidades constituem possibilidades 

humanas de socialização por meio do trabalho. Contudo, ao mesmo tempo em que o trabalho 

gera originalidade, cria também ações de reprodução, desigualdade e originalidade, que se 

opõem buscando ajustar o sujeito a seu grupo de referência. Assim, o valor do trabalho de 

cada sujeito emerge do seu direito de escolher continuar ou não a trabalhar e, portanto, 

resguardar sua identidade frente ao envelhecimento (PAIVA, 2014). 

O exercício laboral na sociedade ocidental contemporânea integra grande parcela da 

vida do sujeito, pois faz menção também a relação dinâmica de pertencer à sociedade. Excluir 

o sujeito do mundo laboral assim, com a chegada do envelhecimento muitas vezes significa 

coloca-ló à parte da sociedade (PAIVA, 2014). 

O trabalho como atividade essencialmente humana busca também responder à uma 

necessidade do homem,  que, diferente dos outros animais como sujeito, está provido de 

aparato biológico que lhe permite adaptar-se e transformar a natureza. O exercício laboral por 

definição compreende o ato de agir sobre a natureza, transformando-a e visando a satisfação 

das necessidades humanas.  "A essência humana não é algo que precede a existência do 

homem. Ao contrário, a essência humana é produzida pelos próprios homens. O que o homem 

é, é-o pelo trabalho. A essência humana é um feito humano" (SAVIANI, 2007, p.154). 
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Ao agir sobre o mundo, o homem, constrói condições que irão assegurar sua 

existência,  cultura e história individual e coletiva. Por outro lado, o trabalho pode assumir 

diferentes concepções e, portanto, significados de vida. O trabalho pode ser considerado uma 

atividade inferior, ligada ao sofrimento e ao esforço físico latente ou  fonte de realização 

pessoal. Essas contradições dependem da experiência do sujeito ao exercer o trabalho e por 

meio dele ser aceito por seu grupo social de referência ao longo de sua trajetória (ARANHA, 

1997). 

De modo geral, constata-se que a posição ocupada pelo trabalho em uma sociedade ou 

grupo social, está atrelada aos modos e relações de produção, além da organização das 

sociedades e seu estágio de desenvolvimento do conhecimento humano. Nas comunidades 

primitivas, por exemplo, o trabalho se relacionava apenas à necessidade de subsistência e à 

perpetuação da espécie humana (SAVIANI, 2007). 

No século XXI, o trabalho tornou-se um aspecto central da vida do sujeito, um 

caminho para sua realização pessoal e profissional, bem como um local de intercâmbio das 

experiências de vida. (BORGES, 1999). 

Borges (1999) analisando a posição do trabalho na vida das pessoas, ou seja, sua 

centralidade ou não, os valores atribuídos a ele e características dessa atividade, identificou 

cinco concepções histórico-formais, no trabalho: (1) clássica; (2) capitalista tradicional; (3) 

marxista; (4) gerencialista; (5) centralidade expressiva e (6) centralidade extrema.  

Pelo trabalho, o sujeito percebe e afirma sua vitalidade, transforma e organiza a 

realidade, reorganiza e articula as relações com seus iguais. Entretanto, ao se tornar idoso, a 

sociedade lhe impõe “(...) novos modelos de gestão, que passam a exigir um novo tipo de 

trabalhador, em que cada um deve ser proprietário de eficiência técnica, espírito competitivo, 

via produtividade"(BORGES, 1999, p.43). 

Para o trabalhador idoso, o exercício laboral contemporâneo representa:  

(...) um espaço para elaboração das perdas e das aquisições concretas e psíquicas (...) 

possibilidades de investimentos na vida de um lado e, do outro, o investimento 

tecnológico, chegando ao limite da ética e da dignidade humana. O trabalho pode ser 

entendido como um modo de lidar com as perdas sentidas no processo de envelhecer. 

(BIRMAN, 1995, p.112).  

Goldfarb e Lopes (1997) explicam que  o trabalhador mais velho para ganhar espaço 

na sociedade deve  ser protagonista de sua trajetória laboral e poder reivindicar seus direitos 

de cidadania, bem como requerer aquilo que lhe dá prazer e reconhecimento, de acordo com 

seu entendimento. 
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 Para Gamburgo (2006) o trabalhador mais velho, essencialmente, deve ter 

resguardado seu direito de escolha, ingresso e permanência no mercado laboral, pois a 

realidade no mundo e no Brasil, desse profissional na senioridade tem  apresentado 

significativas índices de desemprego a partir dos 45 anos. É essencial, em tempos de 

longevidade, delinear uma nova perspectiva que esse profissional tenha e que seu 

conhecimento, adquirido ao longo do tempo, seja aproveitado. Para tal,  perceber o trabalho 

por meio de perspectivas concretas e também abstratas, divorciado de conceitos reducionistas 

que possibilitem envelhecer exercendo a atividade laboral (BARBIERI, 2013). 

O conceito aludido é relevante, haja vista que: “A existência de preconceitos em 

relação ao idoso, também tem origem na supervalorização do trabalho e da produção na 

sociedade capitalista” (SALDANHA, 2010, p.26). Há uma lógica encoberta que indica ao 

trabalhador mais velho somente resta a opção de se aposentar e, portanto, aceitar perdas 

acarretadas pelo envelhecimento.  

Como discorre Cerveny (2000, p.157) ao trabalhador mais velho é somente 

oportunizado, muitas vezes, apenas: 

Antever o ciclo fechado, [...]aceitando o fim e reconhecendo também como sua (da 

vida), a última parte do trajeto. Compreender que a velhice lhe foi concedida (uma 

vida longa) como algo que não coube a todos e fechá-lo com a consciência, atuando 

como senhor de si enquanto puder, talvez seja o maior mérito. 

 

Para Lessa (2002), Paiva e Campelo (2014) é preciso uma transformação da 

construção do exercício laboral do trabalhador mais velho a fim de constituir um saber 

compartilhado em que esse profissional pode ser ativo e participante de seu tempo.  

Marcuse (2011, pp. 237-238) explica que a maioria das concepções dos estudos, 

contudo percebe  o trabalhador mais velho alienado de si e preso numa cisão entre as forças 

intelectuais (os que pensam) e os materiais de produção (os que produzem); diversão e 

trabalho; consumo e produção; controle e produção. Isso, a despeito de suas possibilidades 

adquiridas  com a longevidade de conservar e transformar suas capacidades e competências 

conforme seus anseios de continuidade da trajetória profissional. Há uma inerente 

prerrogativa de excluir esse profissional de sua realidade, a qual lhe é imposta por meio de 

uma categoria abstrata de liberdade hegeliana: “(...) a totalidade das relações humanas 

governada pelas leis eminentes da economia.” 

  Nesse aspecto, Morán (2002, p.47) afirma que há uma concepção forçosa para a 

ruptura do idoso com o mundo laboral, esquecendo que essa ação acarretará “Outro rasgo 

característico de sociedad contemporânea es la fuerte valoración que se Le asigna a lo 
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científico y tecnológico por sobre a experiencia del anciano, su mayor acervo, ya no tienen la 

utilidad de antaño, quedando obsoletos.”   

Considera-se assim, nas sociedades ocidentais que o trabalhador frente ao 

envelhecimento não tem nada de valioso e, portanto, deve ser repelido, obrigado a se refugiar 

em um mundo em que ele não existe, local de desorientação e descontentamento. (MORÁN, 

2002). 

Transformar a concepção aludida de identidade do trabalhador mais velho prevê 

integrá-lo também intensamente a suas representações sociaisl e  constituição identitária. 

(GOULART, 2016). 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo aborda o percurso metodológico utilizado para alcançar os objetivos 

propostos para o estudo. Cabe ressaltar que, para a primeira etapa, foi realizada uma pesquisa 

qualitativa objetivando entender melhor o contexto do setor de logística, isso quer dizer, o 

pano de fundo dessa investigação central da tese  

Na segunda etapa, por sua vez, foi elaborado um estudo sobre as representações 

sociais do trabalhador do setor de logística paulista por meio do método misto, a qual  valeu-

se da Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP). Esse contou com uma amostra de 203 

participantes, todos trabalhadores do setor de logística com ou mais de 45 anos e em exercício 

laboral. 

O contexto de ambas investigações foram quatro empresas do setor logístico sediadas 

no Estado de São Paulo. A escolha dessas organizações respeitou quatro critérios:  

a) atuar no estado delineado para pesquisa;  

b) ter representatividade no setor;  

c) permitir o acesso do pesquisador;  

d) participar da pesquisa sobre a representações sociais do trabalhador de logística 

com ou mais de 45 anos. 

Quanto a essas empresas enfatiza-se como característica ainda a Transnova Transporte 

ter ganho o prêmio da Latin American Quality Institute em 2018 de empresa com melhor 

gestão do setor na América Latina, a DHL ser conhecida como referência nesse setor, bem 

como as outras duas s organizações serem reconhecidas como sinônimo de inovação e 

qualidade em seu setor de atuação. 

 

 3.1 PESQUISA QUALITATIVA SOBRE O CONTEXTO DO SETOR DE LOGÍSTICA – II 

ETAPA DO ESTUDO 

 

A pesquisa qualitativa para compreensão do contexto do setor de logística foi 

desenvolvida por meio de entrevistas semiestruturadas, com seis os gestores de empresas do 

setor de logística das empresas selecionadas conforme os critérios  aludidos para esse estudo 

das representações sociais sobre o trabalhador com ou mais de 45 anos.  

Nesse aspecto para Lefevre e Lefevre (2007) discorrem que o método qualitativo 

caracteriza-se pela natureza do fenômeno investigado que preconiza respostas ancoradas no 

entendimento e percepção dos sujeitos envolvidos. 
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3.1.1 Método   

 

Para Chizzotti (2003) o método de pesquisa qualitativo trabalha em prol de encontrar o 

sentido de um fenômeno, interpretando-o por meio de significados construídos pelas pessoas.  

Quanto às distintas maneiras de coleta e análise das informações existentes para o método 

qualitativo destacam-se cinco aspectos comuns:  

1) obtenção dos dados em ambiente natural e por meio de um investigador, inserido no 

contexto de ocorrência do fenômeno;  

2) investigação qualitativa e descritiva;  

3) os investigadores interessam-se mais pelo processo do que pelos resultados ou produtos;  

4) os investigadores qualitativos têm uma propensão a analisar as informações de forma 

indutiva, portanto, não há hipóteses a serem confirmadas. Assim, as abstrações são 

elaboradas à medida que essas informações são obtidas e agrupadas;  

5) o significado para a pesquisa é de suma relevância, ou seja, vital na abordagem, porque 

existe uma preocupação em identificar e compreender o modo como as pessoas dão sentido 

a suas vidas, nas perspectivas dos participantes (BOGDAN; BIKLEN, 1997). 

Pode-se assim, compreender que o método qualitativo por meio de um convívio com 

pessoas, fatos ou estudos, busca identificar os significados visíveis e latentes, interpretá-los e 

divulgá-los, com perspicácia e rigor cientifico (CHIZZOTTI, 2003, p.223).  

Para Godoi (1995) o interesse dos pesquisadores em estudos qualitativos decorre de a 

possibilidade do método apreender como os indivíduos vivenciam e interagem, com o mundo 

social e o significado dessa interação. Neste há uma preocupação com o processo e não somente 

com os resultados e, por isso os dados podem ser obtidos por meio de entrevistas, sejam essas: 

estruturadas, semiestruturadas ou não-estruturadas.  

A vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que essa como técnica de pesquisa 

possibilita a captação imediata das informações almejadas (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Mediante a 

entrevista semiestruturada, o pesquisador pode levar o entrevistado a uma penetração maior de sua 

própria experiência explorando áreas relevantes mesmo que não previstas no roteiro de perguntas 

(GEPHART, 2004). 

Denzin e Lincoln (2000) discorrem, a pesquisa qualitativa retrata a realidade, segundo a 

percepção dos sujeitos que a vivenciam em determinado espaço e tempo. Realidade que nunca   

poderá ser integralmente capturada. Para Gephart (2004) a pesquisa qualitativa se vale da 

compreensão da realidade dos participantes para delinear seus estudos.  
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A pesquisa qualitativa deve ser adotada quando o fenômeno em estudo for complexo, de 

natureza social, e seu objetivo exigir a compreensão de um contexto natural, não havendo assim, 

interesse especial em quantificações e relações de causalidade.  

 

3.1.2 Participantes da pesquisa 

 

A escolha dos sujeitos participantes da pesquisa qualitativa usou como critério ser gestor 

das empresas escolhidas para participar da pesquisa sobre as representações sociais sobre o 

trabalhador do setor de logística com ou mais de 45 anos.  Essa seleção, assim, ancorou-se nas 

capacidades desses sujeitos em serem interlocutores das entrevistas, uma vez que são ricos em 

histórias, além do acesso às informações, dado o nível hierárquico de seus cargos e considerável 

experiência nesse setor. 

 O acesso do pesquisador aos participantes dessa etapa de pesquisa, pautou-se na estratégia 

bola de neve ou cadeia que compreende um processo de permanente coleta das informações, a 

partir do acesso às redes sociais dos entrevistados, a fim de contar com um amplo conjunto de 

dados (MILES; HUBERMAN, 1994). 

 Além disso, adotou-se como critérios para seleção dos participantes dessa etapa da pesquisa: 

a) ser gestor da empresa pesquisada; 

b) ter tempo superior a dez anos de atuação no setor de logística; 

c) pertencer a áreas ligadas ao negócio fim da empresa; 

d) ter ensino superior. 

 As idades bem como, o sexo dos participantes nessa etapa da pesquisa, não foram 

utilizados como critério de inclusão ou exclusão, isso dado ao objetivo dessa etapa da 

pesquisa. Todos os gestores das empresas participantes do estudo sobre as representações 

sociais do trabalhador do setor logístico com ou mais de 45 anos, que atenderam os critérios 

previamente determinados para participação no estudo foram convidados, via e-mail pela 

pesquisadora para as entrevistas. Após o aceite desses participantes foram agendadas as 

entrevistas, respeitando suas disponibilidades. 

 Cabe enfatizar que, antes da aplicação de todas as entrevistas, os gestores participantes 

receberam esclarecimentos por parte do pesquisador sobre os objetivos da investigação e 

somente após, assinarem o Termo de Livre Esclarecimento e Consentimento (APÊNDICE A) 

teve início as entrevistas.  

 As entrevistas foram realizadas com dois gestores de cada empresa, exceto da 
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organização aqui denominada com o nome fantasia de Veloz, que se propuseram a participar, 

mas devido a viagens de trabalho, declinaram. O Quadro 6, apresenta o perfil dos 

participantes: 

 

Quadro 6 - Perfil dos entrevistados 

Descrição Sexo Idade Formação Cargo / Porte da empresa Tempo no 

setor de 

logística 

Entrevistado 1 Masculino 52 anos  Superior em 

Matemática 

Diretor de projetos 

logísticos / grande porte 

 33 anos 

Entrevistado 2 Masculino 48 anos Superior em 

Comércio 

Exterior 

Gerente do departamento 

de operações logísticas / 

grande porte 

28 anos 

Entrevistado 3 Masculino 46 anos Mestre em 

logística 

Gerente de transportes / 

grande porte 

30 anos 

Entrevistado 4 Masculino 42 anos Superior em 

Administração 

Diretor comercial de 

transportes 

25 anos 

Entrevistado 5 Masculino 60 anos  Superior em 

Direito 

Presidente-proprietário/ 

médio porte 

23 anos 

Entrevistado 6 Masculino 43 anos Superior em 

Logística 

Gerente financeiro e de 

transportes / médio porte 

18 anos 

Sujeito do teste piloto 

TP Masculino 30 anos Superior em 

Aadministração 

Vice-presidente  12 anos 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

3.1.3 Instrumento de pesquisa 

 

Como instrumento de pesquisa foi elaborado um roteiro semiestruturado composto 

pelas informações: dados demográficos sobre os sujeitos pesquisados; principais dados sobre 

as caracteríticas da empresa e sete indagações sobre o setor de logística, conforme 

apresentado no Quadro 7. 
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Quadro 7 - Roteiro de entrevistas 

Objetivo da pesquisa:  Compreender o contexto do setor de logística  

 

I. Dados demográficos: idade, formação, tempo de trabalho na logística. 

II. Conte um pouco sobre as características de sua empresa, por exemplo, serviços, 

principal nicho de atuação e clientes. 

III. Para você quais são os desafios do setor de logística? 

IV. Para você, qual o perfil do profissional de logística? 

V. Como são realizadas as contratações dos profissionais em sua empresa? 

VI. Descreva o organograma da sua empresa, por gentileza. 

VII. Quais são as características do profissional de logística da sua empresa? 

VIII. Em sua opinião, quais são as especifidades do trabalhador de logística. Ele tem algum 

atributo diferente dos profissionais de outras áreas? 

IX.         Comente sobre o trabalhador com ou mais de 45 anos do setor de logística? 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

3.1.4 Teste piloto 

 

  Para testar a efetividade do instrumento de pesquisa foi realizado um teste piloto antes 

da etapa de coleta. Essa entrevista foi realizada com o vice-presidente da empresa Transnova 

Transportes, no segundo semestre de 2017. As informações coletadas demonstraram que o 

instrumento de pesquisa era adequado para os fins a que se destinava.   

 

3.1.5 Realização das entrevistas e tratamento das informações 

 

  As empresas escolhidas para a realização das entrevistas semiestruturadas foram a: 

DHL, Transnova Transportes, Caminhões e Veloz.  

  A realização das entrevistas ocorreu no segundo semestre de 2017 e as entrevistas 

foram realizadas individualmente pela pesquisadora, a qual obedeceu ao roteiro estabelecido 

para o instrumento.  

  O armazenamento das informações fornecidas nas entrevistas foi feito em mídia 

digital. Todos os conteúdos das entrevistas foram transcritos de maneira literal, para facilitar 

as análises. 
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3.1.3 Técnica de análise das informações 

 

Como aludido, as informações coletadas nas entrevistas foram transcritas e seus 

conteúdos submetidos à análise e posterior pré-categorização. Essa análise sistemática 

apoiou-se em Krippendorff (1990) que recomenda a elaboração e o estabelecimento de uma 

sequência de atividades para obteção da análise qualitativa das informações. Nesse sentido, 

foram realizados os seguintes procedimentos, para o tratamento das informações coletadas na 

pesquisa qualitativa:  

a) segmentação, codificação e categorização do conteúdo das entrevistas realizadas;  

b)elaboração do sistema de categorias, conforme será demonstrado no próximo 

capítulo desta tese;  

c) exame do conteúdo das categorias e comparação das percepções dos participantes, 

nas diversas categorias. 

Para a segmentação, codificação e categorização das informações coletadas realizou-

se, em primeiro lugar, a divisão dos conteúdos em fragmentos, ou seja, em unidades que 

expressavam a mesma ideia. Em seguida, esses fragamentos passaram por  identificação dos 

temas que os descrevem, uma vez que cada fragmento é distinto inicialmente. 

(KRIPPENDORFF, 1990).  

Após os passos acima, foi realizada a codificação e a categorização dos fragmentos 

desses conteúdos das entrevistas. Além disso, as categorias após elaboração foram 

reexaminadas a fim de serem fundidas. Para isso buscou-se conectar as categorias de acordo 

com os temas localizados. 

Finalmente, as categorias foram dispostas em uma matriz de dados, isso para as 

sintetizar de acordo com seus signficados. Os fragmentos ainda, em sequência, também 

receberam códigos para nomear os elementos que constituem a matriz (KRIPPENDORFF, 

1990). 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA QUALITATIVA 

 

Neste capítulo são apresentadas a categorização das empresas participantes da 

pesquisa qualitativa e das representações sociais sobre o trabalhador da logística com ou mais 

de 45 anos, bem como as análises da entrevista piloto e entrevistas semiestruturadas.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS ESTUDADAS 

 

4.1.1 Transnova Transportes 

 

A empresa Transnova Transportes é uma organização brasileira, de médio porte,  

fundada em 1969, pelo Sr. Marlindo Montessanti, que inicialmente realizava diferentes tipos 

de transporte para todo o território brasileiro. Em 2018, na terceira geração, continua no 

mesmo local da primeira sede, na zona sul de São Paulo.  

A empresa, atendendo a uma demanda do mercado, especializou-se no transporte e 

armazenamento, cross docking (cruzando docas, que significa a terceirização da distribuição 

de produtos comprados via e-commerce), de cargas secas,  cargas refrigeradas e congeladas, 

solidificando sua marca no Brasil. Atende clientes como: Nestlé, Alibem, Record, Itambé, 

Bom peixe, Ferrero Rocher, Garoto, GTD, Semprebom, Ipiranga, Tec imports, America, 

Artesanal, Mars, DPA, Salerno, Pier, Alpha, Carrefour, Macro Hzaraplast e Catupiry. 

Em 2018, a Trasnova transportes tinha em seu quadro de funcionários 263 

colaboradores diretos, uma rede de 550 terceiros e uma frota de 250 caminhões. Seu 

organograma tem na diretoria geral e financeira, a segunda e terceira gerações da família. 

Possui também departamentos bem estruturados para as áreas administrativa, comercial, de 

transportes, call center, financeira e operacional.  

Quanto à sua missão, visão e valores: 

Missão – “Superar as expectativas de nossos clientes, oferecendo excelentes serviços 

logísticos, com responsabilidade, lealdade, ética e alta qualidade, promovendo o crescimento 

contínuo da empresa e de seus respectivos parceiros, contribuindo para o desenvolvimento do 

nosso país.” 

Visão – “Ser reconhecida nos próximos 10 anos como a melhor empresa de 

transportes de refrigerados do Estado de  São Paulo, através de seus serviços prestados, 

valorizando o capital humano e o desenvolvimento de seus parceiros”. 
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Valores – “Ética profissional; satisfação do cliente, ser sustentável; valorização do 

capital humano; comprometimento; mudança; inovação; respeito; honestidade de propósito.”   

Alguns pontos relevantes da empresa são que em seu quadro de pessoal possui oitenta 

e seis por cento (86%) de colaboradores com ao menos dez (10) anos de organização, 

considerável parcela têm idades igual ou acima de 45 anos. Conforme seu vice presidente 

Lucas Gemignani Montessanti, os programas de carreira, treinamento e benefícios são 

estendidos a todos colaboradores de forma igualitária, indepedente de suas idades.  

 

4.1.2 DHL 

 

A sigla DHL, fundada em 1969, originou seu nome em um acrônimo dos sobrenomes 

de seus criadores Adrian Dalsey, Larry Hillblom e Robert Lynn (norte-americanos). A 

empresa em 2018 encontra-se presente em mais de 220 países e é conhecida como sinônimo 

de qualidade e tecnologia no setor de transportes. Além disso, atua em níveis nacional e 

internacional no setor de transportes. 

Um ponto significativo de sua história ocorreu em dezembro de 2002, a aquisição da  

empresa Deutsche Post, organização destinado ao correio alemão. Em 2018, a empresa 

cresceu de maneira consideravel em seu território de prestação de serviços e em soluções 

logísticas diferenciadas.  

A empresa oferece serviço expresso de entrega de documentos e encomendas por 

todos os continentes (DHL expresso); parcel que compreende a distribuição de mercadorias, 

encomendas de empresas ou particulares, disponibilizando o serviço de e-commerce para seus 

clientes (DHL Parcel); transportes internacionais, incluindo a entrega completa explorando 

algum dos modais (rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo) ou combinando todos eles de 

forma eficiente para garantir aos seus clientes prazo de entrega a preço acessível; soluções 

para cadeia de abastecimento com abrangência de todos os serviços oferecidos de forma a 

garantir a distribuição, controle dos materiais a serem movimentados e transportados por seus 

clientes. Para todos serviços possui uma preocupação com o meio ambiente que por meio do 

Programa - Frente Solução Verde, oportuniza serviços com veículos adaptados para gerar 

menos poluentes e, portanto menor impacto no meio ambiente. 

A DHL conta em 2018 com um quadro de 16.000 colaboradores no mundo e 596 no 

Brasil. Esses números apesar de expressivos não contabilizam a rede de inúmeros parceiros 

indiretos. Sua missão, visão e valores são: 

Missão - “Excellence. Simply Delivered. – é a nossa luz orientadora.” 
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Visão -  “Ser a empresa de logística para o mundo.”  

Valores - “concentração; conexão; crescimento; conectar pessoas e melhorar vidas”. 

Apesar do número expressivo de colaboradores da DHL com ou mais de 45 anos e 

mais de dez (10) anos de empresa, esta em um processo de reestruturação do quadro de 

pessoal em 2017, desligou e substituiu vários profissionais na senioridade por outros mais 

jovens. Os gestores explicaram nas entrevistas que os desligamentos foram gerados pela 

necessidade da empresa de capital com experiência em processos logísticos, mas também 

conhecimento amplo em tecnologias de transportes. 

  

4.1.3 Caminhões 

A empresa aqui denominada “Caminhões” a fim de assegurar seu anonimato, 

conforme solicitado pelos seus diretores, atua no mercado brasileiro desde 1956 em diversos 

setores de transporte. A empresa possui amplo portfólio de serviços logísticos e é líder do 

setor no Brasil. 

A caminhões opera em todo o território nacional e em quatro países do Mercosul na 

prestação de serviços de transporte de cargas, armazenamento e terceirização total das cadeias 

logísticas. Seus serviços são centrados em processos integrados, flexíveis, customizados e 

ágeis. 

A história da empresa foi construída sob o princípio de entender os clientes para 

atendê-los com qualidade e agilidade. Quanto a atuação e liderança no mercado brasileiro, 

deve-se à capacidade da organização em planejar, implantar e operar serviços customizados, 

acompanhando as necessidades dos seus clientes. Sua missão, visão e valores são: 

Missão - “Oferecer serviços e soluções logísticas, com gente comprometida, criando 

valor para clientes e acionistas,  contribuindo para o desenvolvimento das comunidades onde 

atua.” 

Visão – “Manter-se como Operador Logístico líder de mercado, com a maior oferta de 

serviços e soluções inovadoras. Reconhecidos pela qualidade e alinhados às necessidades dos 

clientes; ser reconhecida pela profissionalização de sua gestão; tornar-se referência na 

utilização e comercialização de ativos.” 

Valores - “Entender e atender o cliente, assegurando o contínuo relacionamento; fazer 

a diferença em nosso negócio;  sem o trabalho, nada se constrói; simplicidade objetividade 

nas ações, garantindo agilidade; o lucro é indispensável ao crescimento e perpetuação.” 

(CAMINhÕES, 2018). 
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A exemplo da Transnova Transportes possui inúmeros colaboradores com mais de dez anos 

de empresa e idades com ou acima de 45 anos. Contabalizou em seu quadro de colaboradores 

em 2018 o número de 1.043 funcionários.  

 

4.1.4 Veloz 

 

A empresa iniciou suas atividades em 1942, na região metropolitana do Recife. Gerida 

por quatro membros da família, cresceu rapidamente em todo território brasileiro, tornando-se 

referência no armazenamento e transporte. Para isso centrou seus esforços em atributos como 

qualidade, rapidez e confiabilidade.  

Mesmo frente às mudanças no mercado de transporte e à acirrada concorrência, a 

organização alcançou um faturamento de R$130 bilhões e 2.800 colaboradores, 

contabilizando um crescimento de oito (08%). Esses resultados chamaram a atenção de uma 

multinacional americana, líder do segmento de transportes mundial. Essa multinacional 

americana propôs à Veloz, em 2013, uma fusão, com a injeção de US$15,5 bilhões de capital. 

A ação potencializou ainda mais o negócio. 

Em 2014, alinhada às estratégias mundiais da parceira americana, ampliou sua rede de 

armazenamento brasileira e adotou a modalidade de  transporte para o negócio. Dona de um 

mercado de 180 milhões, conta com uma experiência de 60 anos de mercado. Como pilares 

do negócio preconiza: 

Missão - “Ser a melhor no que faz.” 

Visão -  “Ser referência no transporte aeroterrestre no Mercosul.” 

Valores - “Foco no cliente; inovação; honestidade; comprometimento; espírito 

colaborativo e respeito.” (VELOZ, 2018). 

Apesar das relevantes melhorias adotadas (tanto na tecnologia de armazenamento 

como no transporte), aquisição de novas frotas e processos uniformes adotados com a fusão, 

muitos colaboradores com longo de tempo de empresa foram convidados via pacotes de 

incentivo financeiro a sairem da organização. Dentre esses, considerável parcela possuía mais 

de 45 anos de idade. Contexto que demonstra, apesar da retenção do capital humano na 

senioridade na empresa, o fator idade impacta na permanência desses colaboradores. 
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4.2 ANÁLISE DA ENTREVISTA PILOTO 

 

Antes das entrevistas semiestruturadas foi realizado um teste piloto dessa etapa da 

pesquisa afim de investigar a adequação do roteiro de perguntas elaborado para esse fim. A 

seguir um fragmento dessa entrevista:  

 "Olá! Meu nome é L.M., sou vice-presidente da empresa Transnova Transportes e 

autorizo a pesquisa em nossa empresa e a divulgação do estudo em revistas e eventos 

acadêmicos. Como característica da nossa empresa, temos vários colaboradores com idade 

acima de 45 anos, pois para nossa organização, a idade pesa menos que a confiança, 

muito necessária em nosso setor"(SUJEITO 1, 2016, Entrevista gravada em 09/12/16). 

Essa entrevista semiestruturada foi valiosa para ratificar a adequação do instrumento 

de pesquisa e acesso as empresas participantes da pesquisa qualitativa e de representações 

sociais, uma vez que o participante da entrevista piloto tem influência junto ao setor. 

Conforme ainda esse gestor, o atributo idade é cada vez menos relevante no setor, uma vez 

que este requer, devido aos altos valores de patrimônio transportados, conhecimento 

significativo nas operações.  

 

4.3. ANÁLISE DAS CATEGORIAS 

 

As categorias criadas e respectivas análises das entrevistas semiestruturadas realizadas 

com os gestores da pesquisa qualitativa foram apresentadas a seguir. 

 

a) Principais atividades do setor de logística 

 

A categoria principais atividades do setor de logística apresenta as  atividades 

centrais desse setor apontadas pelos gestores entrevistados. No caso: transporte; 

movimentação de mercadoria; armazenamento de mercadoria;  processos de planejamento 

para realização de transporte e comércio exterior; além de terceirização do armazenamento, 

transporte e entregas.  

A seguir alguns dos os fragmentos dessas entrevistas que respaldam essa 

categorização  
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Fragmento 1: “(...) as principais atividades do nosso setor são transporte, movimentação 

e armazenamento de mercadorias [...]” (PARTICIPANTE 2, 2017). 

 

Fragmento 2: “(...) a gente  realiza processos de planejamento para o comércio exterior, 

carrega e realiza a terceirização de serviços de transportes [...]” (PARTICIPANTE 5, 

2017). 

 

As alusões desses gestores   converge com a literatura sobre o tema que conceitua 

como principais atividades do setor de logística na contemporaneidade, os processos de 

gestão estratégica de transporte,e movimentação e armazenagem de materiais, peças e 

estoques finais, comércio exterior e  processos de despacho aduaneiro e planejamento dos 

fluxos de informação, relacionados a organização dos  canais de escoamento e transporte 

(MARTINS, 2011). Contudo, há ainda no setor de logística as áreas de embalagens e 

roteirização, bem presentes nesse  , porém dos gestores entrevistados nenhum  citou-as , isso 

talvez porque essas tenham  ganhado espaço neste contexto laboral  recentemente apesar de  

sua relevânciaa. Quando indagados sobre essas atividades nas entrevistas os participantes 

relataram ao pesquisador que dada a dificuldade de contratação de profissionais 

especializados para as atividades de embalamento e roteirizaçãol, geralmente essas ações são 

agregadas a outras atividades da cadeia logística. Somente a Transnova Transporte possui um 

profissional engajado como coordenador de roteirização, contratado há um ano e meio  antes 

da entrevista, com mais de quinze anos no setor e a idade acima de de 45 anos. As outras 

empresas pesquisadas, apesar de sua representatividade no setor, não possuem profissionais 

destinados a esse fim. 

 

b) Desafios do setor 

 

Os gestores entrevistados descreveram em suas entrevistas como principais desafios 

do setor de logística: problemas com a infraestrutura das estradas e portos brasileiros; 

dificuldades de selecionar profissionais capacitados frente às transformações e especificidades 

do setor;  necessidade de inovar constantemente para oferecer serviços mais ágeis aos 

clientes; assim como a permanente exigência de melhoria  das frotas com o propósito de se 

diferenciarem dos concorrentes, além da contratação de pessoal especializado, como 

corroboram os trechos a seguir:  
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Fragmento 1: “É, acho que o maior desafio que a gente tem é conciliar a necessidade do 

cliente com todos os obstáculos que a gente acaba enfrentando aqui dentro do Brasil. 

Esse contexto exige que os processos sejam inovados, a fim de oferecer serviços mais 

rápidos, por  meio da melhorias constantes. Somos cobrados a ter excelência” 

(PARTICIPANTE 1, 2017). 

 

Fragmento 2: Outro desafio (eh) com a diminuição de trabalho no Brasil tá ficando 

muito complicado a contratação de bons profissionais né,  e quando a gente diz de 

terceiro agregado eh tá complicado  também com relação a valores né agente acertar 

valores com agregados, então é a contratação em si que eu vejo que  é hoje no mercado a 

maior dificuldade tanto em terceiro quanto CLT (PARTICIPANTE 1, 2017). 

 

Fragmento 3: Infraestrutura brasileira porque falta investimento. Fica escasso, 

dependendo da região, você só consegue chegar de caminhão, e a estrada não favorece 

muito, então demora muito tempo e o custo é muito alto  (PARTICIPANTE 2, 2017). 

 

Fragmento 4: Um desafio muito grande na logística hoje, como eu disse, é processar as 

informações com rapidez e com nível de qualidade muito alto. A gente percebe que o 

cliente está cada vez mais ansioso, está cada vez mais exigente, isso é geral 

(PARTICIPANTE 3, 2017). 

 

Fragmento 5: “É, hoje os principais desafios são, acredito, conseguir bons profissionais 

(Ahh) tá bem complicado , tá bem restrito isso ai , (eh) com a diminuição de trabalho no 

Brasil tá ficando muito complicada a contratação de bons profissionais, né. Precisamos 

cada vez mais, de profissionais que conheçam do setor, saibam inovar e tenham 

escolaridade compatível” (PARTICIPANTE 5, 2017). 

 

Fragmento 6: “(...) percepção em termos de Brasil, hoje, é que nós estamos bastante 

defasados. Somente  doze por cento (12%) das estradas brasileiras contam com asfalto 

ou uma estrutura que dá informação ao usuário, principalmente aqueles que 

transportam mercadoria. Sessenta por cento (60%) da mercadoria do Brasil é 

transportado pelo modo rodoviário, o que tem uma defasagem muito grande” 

(PARTICIPANTE 6, 2017). 
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Para Pozo (2015) o setor de logística passa por uma forte tendência de integração dos 

processos logísticos com as áreas da empresa: planejamento, produção, comercial e até de 

gestão de pessoal. Nesse contexto processos como de embalamento e roteirização antes não 

considerados como estratégicos foram inclusos. Assim, por meio de uma visão sistêmica e 

regada a informação e tecnologia este setor tem ganhado novos contornos.  

Impulsionado pela exigência do mercado há a busca por rentabilidade e excelência no 

setor logístico que caminha atrelada aos processos para maximização de pedidos e, resultados 

que devem ser percebidos no lucro. Para tal, as transportadoras passam por uma mudança de 

seus contextos laborais na busca de acompanhar o mercado por meio de processos, metas com 

ponderações assertivas e constante alinhamento do custo-beneficio de todas suas operações 

(MARTINS, 2011). 

 

c) Habilidades e competências requeridas para o profissional do setor de logística 

 

Pôde-se evidenciar que como perfil  do profissional o trabalhador do setor de logística, 

conforme os gestores, deve ter: assertividade e capacidade de lidar com várias informações 

simultanêas, resiliência para lidar com o estresse constante, comprometimento, capacidade de 

negociação e gestão de conflitos, racionalidade, pontualidade, agilidade, planejamento e 

capacidade para resolução de problemas, além do conhecimento em novas tecnologias de 

transporte.  

 

Fragmento 1: “Para mim o perfil deste profissional são pessoas capazes de processar o 

trabalho, transportar muitas coisas diferentes, dados e muitas informações num tempo 

pequeno. Isso, tudo com um nível de alto de assertividade e correção se necessário, pois 

há necessidade de um nível de acerto de 100%. Estou falando da veracidade da 

informação muito alto.  

 

Fragmento 2: “Geralmente este profissional é estressado, pressionado, por isso 

precisamos, cada vez mais de trabalhadores calculistas, racionais e experientes. É um 

profissional que também deve ter um perfil dinâmico, de rápidas soluções de conflitos,  

problemas geralmente de horários, não entrega. Estou falando de resolver problemas de 

local, de tempo-espaço com o cliente” (PARTICIPANTE 1, 2017). 
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Fragmento 3: “(...) a gente carrega grandes cargas, principalmente pelo modal 

rodoviário, fator que exige resiliência e atenção dos motoristas, além de planejamento. 

Outra coisa, lembrei! Se tornou também bem importante para a gente, o colaborador 

saber usar a tecnologia. Cada vez, precisamos menos de força tarefa com mais 

planejamento, pontualidade, agilidade e capaz de negociar e resolver gaps com o cliente” 

(PARTICIPANTE 2, 2017). 

 

Fragmento 4: “(...) nossas jornadas geralmente são muito intensas, se não tiver 

comprometimento, o colaborador ou parceiro vai embora” (PARTICIPANTE 4, 2017). 

 

Fragmento 6: “Então há um trabalho forte de automação dos processos no nosso setor, 

as vezes até excessivo uso de tecnologias para controlar tanto as rotas. Processos grandes 

tendem a serem automatizados, cada vez mais para termos menor participação do 

colaborador. Manuseio e trabalhos manuais são cada vez menos usados nos grandes 

processos, pois tendem a dar erro e problemas.(...)”(PARTICIPANTE 6, 2017). 

Fragmento 7: “(...) há um trabalho forte de se trazer tecnologias para o setor de logística 

e o trabalhador deve acompanhar essa mudança e entender que seu trabalho deve ser 

realizado com excelência e menor custo (PARTICIPANTE 6, 2017). 

 

Esse contexto deriva do propósito  de gestão total da cadeia de suprimentos e logística 

que compreende fornecer aos clientes um nível total de qualidade do atendimento, angariar  

menores custos por meio de processos enxutos . Há um propósito de  desenvolver  estratégias 

para o setor  logístico voltadas para o mercado, e alcançar a excelência. Objetivos definidos 

em alinhamento ao chamado pedido perfeito da cadeia íntegra. (SOUZA, 2004; NOVAES, 

2007) 

O pedido perfeito compreende atender o cliente alcançando  rentabilidade e suprindo 

todas as necessidades do cliente (MARTIM, 2011).  Alcançar o pedido perfeito preconiza  

alto nível de automação dos processos logísticos, tecnologias das frotas e armazéns e capital 

humano  apto para planejar, articular e gerir este contexto. Características essas que segundo 

os gestores participantes da entrevista são essenciais para manter a frente da concorrência.  

b) Perfil do profissional do setor da logística e trabalhador com ou mais de 45 anos 

c) Nessa categoria apresenta os perfil requerido para os profissionais do setor de logística 

e para os profissionais com ou mais de 45 anos, destacam-se neste aspecto a 

experiência, maturidade, conhecimento em tecnologia, dedicação, capacidade de lidar 
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com a pressão e resolução de problemas.   

 

Fragmento 1: “(...) cada vez a experiência e maturidade são mais necessárias, para 

atender nosso cliente.” (SUJEITO 1, 2017). 

 

Fragmento 2: “han este profissional com mais velho, bom! São pessoas que realmente 

trabalham muito, são bem trabalhadores, no geral sem reclamar, apesar de viajar 

sempre também. Na minha opinião, esses colaboradores são de muita valia para o 

negócio devido o esforçado (SUJEITO 3, 2017).  

 

Fragmento 3: Dedicam-se porque precisam realmente de trabalhar, mas também tem 

paixão pela empresa, não vejo isso nos mais jovens. Na minha opinião essas são 

características relevantes para a logística, pontos fortes para o nosso setor e muito 

necessário aqui na transportadora, sempre foram e agora são mais” (SUJEITO 4, 2017). 

 

Fragmento 4: “(...) em nosso setor saber é preciso saber lidar com problemas e ser 

resiliente, o trabalho é muito estressante e sempre estamos sob pressão, por isso é a 

experiência e resiliência do colaborador mais velho, ele é comprometido e faz tudo 

apesar da dificuldade até o fim. Para mim, há uma clara necessidade de vivência, 

comprometido, dedicação, mas também da escolaridade e tecnologia para o 

planejamento que por outro lado não vejo nesses profissionais.  

Nossa frota foi trocada ha mais o menos dois anos e apesar de oferecer o treinamento, 

praticamente tive que obrigar alguns a participarem, me parece que há um falso 

entendimento que acima dos cinquenta (50) anos se caminha para aposentadoria.  

Eu por exemplo, sou ativo apesar de fundador da empresa e ter oitenta e três anos (83) 

(SUJEITO 5, 2017).” 

 

Novaes (2007) explica que o moderno gerenciamento do setor de logística, não ateem-

se somente a agilidade dos processos, mas também a busca pela diminuição dos s custos 

globais com os processos logísticos que envolvem diretamente  conhecimento e experiência 

dos trabalhadoress. “O processos logísticos exigem know-how (...)”. Além disso, a cadeia 

logística contemporânea preconiza informação ágil, ingrediente mais relevante do negócio 

conforme os gestores participantes da entrevista e literatura. A informação no setor de 
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logística possibilita a tomada de decisão necessária para planejamento especifico para a 

demanda e  um sistem integrado que atenda o cliente com excelência. 

No setor de logística  características como experiência, resiliência e capacidade de 

atender o cliente  são notórios e convergem com as habilidades geralmente existentes nos 

trabalhadores com o mais de 45 anos (BALLOU, 2006). 

As categorias oriundas das informações coletadas com as entrevistas com os gestores 

na pesquisa qualitativa pôde-se compreender as especificidades do setor de logística, 

incluindo o perfil requerido para o trabalhador desse setor. Fatores como a necessidade de 

agilidade, experiência e aprimoramento constante para atender o cliente em curtos prazos 

devido a exigência do mercado que demandam um capital humano com vivência,  alto 

comprometimento, disponibilidade para viajar constantemente, bem como capacidade para 

lidar com pressão, tecnologia e  precariedades de infraestrutura das rodovias brasileiras.  

A economia globalizada articulou mudanças culturais em todos setores, incluindo o de 

logística que para sobreviver frente a concorrência em um período de incerteza busca 

competências do capital humano capazes de gerar um diferencial competitivo. (KNAPIK, 

2008). 

O setor de logística possui um contexto que corrobora com a continuidade do 

trabalhador nas empresas, mesmo após os 45 anos. Isso porque, essa área exige maturidade e 

vivência de longo prazo para atender às suas necessidades. 
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5  PERCURSO METODOLÓGICO – PESQUISA SOBRE ACERCA 

DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS – III ETAPA DO ESTUDO 

 

 A terceira etapa do estudo centrou-se em investigar as representações sociais sobre o 

trabalhador do setor de logística. Para isso, foi utilizada a Técnica de Associação Livre de 

Palavras (TALP) aplicada junto à uma amostra de 203 profissionais do setor logístico, todos 

pertencentes as empresas: Transnova Transportes, DHL, Caminhões e Veloz. 

 O procedimento de coleta ocorreu no segundo semestre de 2017. Nesse, os gestores das 

empresas participantes da pesquisa convidaram seus colaboradores via e-mail a cooperarem. 

Após o aceite esses participantes receberam as informações sobre os objetivos e 

procedimentos do estudo por parte do pesquisador e assinaram o Termo de Livre 

Esclarecimento e Consentimento (APÊNDICE B). 

 O procedimento dessa coleta foi realizado por meio da TALP, ocorreu em ambiente 

natural e horários de intervalos e treinamento dos participantes da pesquisa.   

 

5.1 MÉTODO 

 

 O método utilizado para essa etapa da pesquisa foi o misto, não experimental, de campo 

e com caráter descritivo afim de atender os objetivos determinados para o estudo.  

 Para Creswell (2014) o método misto define-se pela coleta de dados qualitativos e 

quantitativos em um único estudo. Assim, pode-se entender como método misto aquele cujos 

procedimentos de coleta e análise  combina técnicas quantitativas e qualitativas em um 

mesmo desenho de pesquisa e há a interação entre estes objetivando fornecer melhores 

possibilidades analíticas. 

 

5.2 TÉCNICA DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS (TALP) 

 

Flament e Rouquette (2003) discorrem que a Técnica de Associação Livre de 

Palavras (TALP) compreende uma técnica aplicada por meio de frases ou expressões curtas, 

fornecidas a um estímulo indutor, para capturar e investigar as representações sociais.  

A Técnica de associação livre de palavras (TALP) também é conhecida como 

Técnica de evocação ou associação livre de palavras ou ainda, Teste por associação de 

palavras. Esta técnica é constituída:  
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(...) a partir de uma composição semântica da realidade preexistente. Esta composição é, 

geralmente, muito concreta e imagética, organizada ao redor de alguns elementos 

simbólicos simples que substituem e orientam a informação objetiva ou a percepção real 

do objeto de estudo.  (OLIVEIRA; MARQUES; TEIXEIRA, 2005, p.575).  

Destarte, a TALP compreende uma metodologia que possibilita por meio das 

palavras evocadas, apreender a realidade de um grupo social. O emprego da técnica nesse 

estudo objetivou identificar e analisar os elementos constituintes das representações sociais 

sobre o trabalhador do setor de logística com ou mais de 45 anos. 

A TALP além disso, possui um caráter mais espontâneo e, por isso, permite maior 

rapidez se comparada a outras metodologias, como por exemplo, a entrevista. Contudo, o 

emprego dessa técnica de investigação sobre as representações sociais não compreende um 

processo simplório, pois exige do pesquisador ater-se ao contexto investigado, estabelecer 

critérios claros, bem como convergentes com o estudo, além da utilização de metodologias 

adequadas para o tratamento das palavras evocadas e coletadas, caso todos esses preceitos 

não sejam observados poderá ser  comprometido os resultados e futura análise da pesquisa 

(OLIVEIRA et al., 2005).   

A TALP também integra as chamadas técnicas projetivas que por meio da estrutura 

psicológica da personalidade do sujeito, torna-se consciente por meio de manifestações de 

condutas, reações, evocações, escolhas e criação, trazidas a tona na evocação de palavras 

(NÓBREGA; COUTINHO, 2008).  Essa técnica atua sobre essa estrutura, tornando-a 

evidenciada por meio das quatro principais condições dos testes projetivos: estimular; tornar 

observável; registrar e obter a comunicação verbal (MERTEN, 1992). 

Outras técnicas de investigação como por exemplo, questionários ou ainda 

entrevistas mesmo que se aplicados isoladamente ou por meio de indagações de múltipla 

escolha ou fechadas compreenderão métodos interrogativos, que para a coleta das 

representações sociais, raramente concederão acesso a estrutura interna das representações, 

assim como à sua organização. Na melhor das hipóteses, essas técnicas serão capazes de 

criar eixos gerais para o entendimento de como se organiza as representações (ABRIC, 

1994). Já a TALP, possibilitará ao pesquisador a obtenção das palavras evocadas, frequência 

dos dados coletados e questões relativas à centralidade dos elementos que constituem essas 

representações sociais (PAREDES et al., 2007). 

Para  aplicação a TALP conforme Wolter e Wachelke (2011) exige que o 

pesquisador solicite aos participantes por meio de estímulos dos termos indutores a evocação 

de palavras à medida que essas surgem nos pensamentos dos pesquisados. Além disso, na 

aplicação da técnica pode-se solicitar que os participantes da pesquisa hierarquizem essas 
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palavras evocadas. A hierarquização das palavras evocadas compreende uma gradação das 

evocações realizadas por meio da atribuição de ordem de relevância das evocações . Essa 

hierarquização, nada mais é que a ordenação das palavras evocadas das mais importantes 

para as com menos relevância conforme a percepção do pesquisado.  

No que se refere à quantidade de palavras a serem evocadas pelos participantes  da 

TALP Wolter e Wachelke (2011) recomendam a solicitação da evocação de três a cinco 

palavras perante cada estímulo indutor. Contudo, não existem limites ou regras para 

determinação dessa quantidade de evocações a serem realizadas. Neste estudo foram 

utilizados cinco termos indutores e estabelecido o número de três palavras a serem evocadas 

para  atender o propósito do estudo. Os termos indutores utilizados foram: trabalho, logística e 

trabalhador para fins de aquecimento e trabalhador da logística e trabalhador da logística com 

ou mais de 45 anos do setor de logística. 

A técnica de associação verbal, às vezes chamada de técnica de associação 

livre de palavras ou evocação livre, é muito popular nos estudos de 

representações sociais (Camargo, Barbará, & Bertolo, 2007; Gomes & 

Oliveira, 2005; Sá, 2008; Oliveira & Costa, 2007; Naiff, Soares, Azamor, 

& Almeida, 2008; Sá, 1996; Tura, 1998; Wachelke, 2009). Essa técnica 

consiste em pedir aos participantes para que evoquem o que têm em mente 

quando se deparam com o indutor, que geralmente é o objeto de 

representação social do estudo. Não existem limites ou regras para a 

quantidade de palavras a serem evocadas, pois ficam a critério do 

pesquisador. Usualmente os pesquisadores solicitam de três a cinco 

evocações, sob forma de palavras ou expressões. Essas evocações podem 

ser analisadas de diversas maneiras: com análises fatoriais (por exemplo, 

Deschamps, 2003; Fonseca, Azevedo, Araújo, Oliveira, & Coutinho 2007), 

análise prototípica e seus desdobramentos (Vergès, 1992; Sá, 1996; Abric, 

2003; Wachelke & Wolter, 2011) e análise de conteúdo (Bardin, 2003). 

(Wolter; Wachelke, 2011). 

Destarte, a TALP possibilita como técnica de pesquisa a obtenção de dados capazes de 

acessar a análise estrutural das representações sociais, uma vez que, utilizam métodos 

associativos para o desvelamento dessa realidade (SÁ, 1995). 

 

5.3 SUJEITOS DA PESQUISA COM A TALP E CUIDADOS ÉTICOS 

 

A caracterização dos participantes dessa etapa da pesquisa ancorou-se nos seguintes 

critérios: 

1) ter idade a partir de 45 anos ou mais; 

2) homens e mulheres; 

3) não ser aposentado; 

4) trabalhar no setor de logística de empresas do Estado de São Paulo; 
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5) exercer atividade administrativa ou operacional. 

Como cuidado ético todos os participantes da pesquisa foram convidados de modo 

formal por seus gestores ou representantes da empresa para participação dessa etapa do estudo 

e somente após o aceite voluntário foi realizado o primeiro contato com os pesquisados.  

Aos participantes foi assegurada a confidencialidade das informações, fornecidas por 

intermédio da autorização no Termo de Livre Esclarecimento e Consentimento, disponível no 

Apêndices C. 

 

5.3.1. Amostra 

 

A amostra dessa etapa de pesquisa compreendeu inicialmente 296 trabalhadores do 

setor de logística, todos com ou mais de 45 anos e engajados nas quatro empresas 

participantes. Entretanto, deste total noventa e três (93) foram exclusos da amostra, isso 

porque não preencheram os questionários da TALP completo ou os entregaram com erros 

de grafia ou ilegível e que, portanto comprometiam a leitura. (Apêndice E). Assim, a 

amostra final dessa etapa de pesquisa final foi constituída por 203 sujeitos. 

Esse número de participantes da amostra foi definido pelo critério de saturação,  

critério que vale-se da definição do número de participantes da amostra a medida que 

começam a surgir repetições nas evocações manifestadas, isso quer dizer, será determinado 

o número da amostra a medida que as informações coletadas tornam-se semelhantes ou 

iguais as já inferidas. Assim, o número de participantes da amostra  será alcançado no 

momento que começarem a ocorrer repetições nas evocações de um grupo maior de 

pesquisados.  

A saturação descrita enquadra-se como teórica qual o atingimento do número total 

de participantes da amostra é alcançado no momento em que se interrompe a introdução de 

novos dados e, portanto esses tornaram-se redundantes e sem maior relevância para o 

estudo.  

Wachelke e Wolter (2011, p.523) discorrem que no caso de estudos sobre as 

representações sociais, se faz relevante ter amostras maiores apesar da maioria das pesquisas 

dessa natureza trabalharem com 30 sujeitos, observa-se em grande parte somente números 

maiores do que este da amostra quando as pesquisas envolvem alunos ou docentes, ou seja, 

participantes mais acessíveis. Para esses autores:  
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(...) quanto mais numeroso o grupo de participantes, mais estáveis serão os 

resultados, afinal uma amostra maior tende a gerar resultados menos suscetíveis de 

influência pela presença de casos extremos e aproximar-se da realidade observada 

na população de que é extraída; ou seja, permite estimativas mais confiáveis das 

ocorrências do fenômeno na população.  

 

5.3.2 Instrumento de pesquisa 

 

Elaborou-se como instrumento de pesquisa um questionário direcionado  a aplicação 

da TALP. Esse instrumento apresentou em seu primeiro bloco questões abertas e outras 

com mútipla escolha para identificação dos dados demográficos dos participantes da 

pesquisa, como: idade, formação, cargo, tempo de experiência, departamento dos 

respondentes, além do porte e principal eixo da empreesa de atuação. No segundo bloco o 

instrumento contemplou termos indutores para estímulo dos participantes da pesquisa e, 

portanto,  coleta das evocações sobre o trabalhador da logística com ou mais de 45 anos, ou 

seja,, foi construído a fim de apreender  os elementos que constituem as representações 

sociais que perpassam pelo estudo. 

O instrumento completo utilizado para aplicação da TALP está disponível na íntegra 

no Apêndice D, dessa tese. 

 

5.3.3 Escolha dos termos indutores 

 

A escolha dos termos indutores que integram o questionário da TALP,  

primeiramente investigou a adequação dos termos para esse estudo e posteriormente 

analisou seus significados e adequação para pesquisa como demonstrado a seguir: 

a) trabalho: “(...) conjunto de atividades, produtivas ou criativas, que o homem exerce 

para atingir determinado fim.” ou “Atividade profissional, remunerada ou 

assalariada.” (PRIBERAM, 2018). (Termo indutor de aquecimento) 

b) logística: “Organização e gestão de meios e materiais para uma atividade, para uma 

ação ou para um evento.” (PRIBERAM, 2018). (Termo indutor de aquecimento) 

c) trabalhador: “Pessoa que trabalha ou exerce atividade produtiva.” (PRIBERAM, 

2018). (Termo indutor de aquecimento) 

d) trabalhador da logística: profissional que trabalha no setor logístico, ou seja, de 

distribuição, transporte, armazenamento, supply Chain entre outros. (NEVES, 2009). 

(Termo indutor sobre as representações sociais) 



 93 

 

e) trabalhador envelhescente da logística: aquele com ou mais de 45 anos (CHAVES, 

2006), o qual trabalha no setor de logística (BALLOU, 2006), termo indutor sobre as 

representações sociais. 

Apesar da escolha do termo envelhescente como indutor para o instrumento de 

coleta, este demonstrou não efetividade na aplicação da TALP. No pré-teste aplicado a 

quinze (15) participantes, este termo indutor somente obteve preenchimento de dez (10%) 

da amostra. Após análise desses resultados e diálogo com os participantes, pôde-se 

evidenciar que o baixo número de preenchimentos do termo indutor envelhescente no 

questionário ocorreu devido ao não entendimento da palavra pelos participantes. O termo 

então foi submetido para análise e substituição, uma vez que a TALP, como ténica, 

preconiza assertividade dos termos indutores destinados a evocação e, portanto, não  

dubiedade de entendimento desses por parte dos participantes.  

Assim, o termo envelhescente foi substituído pelo  trabalhador com ou mais de 45 

anos do setor de logística (CHAVES, 2006). A escolha dessa palavra no rol dos novos 

termos indutores utilizou como critério de escolha o sinônimo do termo envelhescente e o 

seu respectivo conceito, presentes nos estudos de fisiologia e direito. A observação da não 

efetividade do termo envelhescente dada a falta de compreensão do  conceito pelos 

participantes da pesquisa é corroborada também pelas dissonâncias do termo presentes na 

literatura.  

Todos os aspectos descritos trabalharam em prol de atender as recomendações para 

aplicação da TALP e foram respaldados por Vérges (1994), que discorre  o  questionário 

para coletas com esse tipo de técnica deve ser organizado com vias a atender a investigação 

dos elementos que constituem as representações sociais e para tal, deve ser capaz de 

estimular os pesquisados de maneira assertiva a fazer  evocações.  

 

5.3.4 Teste piloto do instrumento de pesquisa 

 

Os testes pilotos da aplicação da TALP foram realizados no segundo semestre de 2017 

em ambiente natural, isso quer dizer, nas dependências das empresas participantes da primeira 

e segunda etapa do estudo. Estes buscaram  analisar, compreender e realizar as possíveis 

adequações do instrumento de pesquisa. Foram realizados quatro testes pilotos, todos com 

uma amostra com quinze (15) participantes, selecionados conforme os critérios da  pesquisa e  

disponibilidades desses trabalhadores.  

Os testes pilotos evidenciaram: 
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1) necessidade de substituição do termo “envelhescente” pelo de “trabalhador com 45 

anos ou mais, do setor de logística”; 

2) diminuição do número de palavras evocadas para cada termo indutor: de cinco (05) 

passaram para três (03), uma vez que, com a solicitação da evocação de cinco (05) 

palavras, somente vinte por cento (20%) dos participante  preencheram as 

evocações de todos termos indutores. Quando indagados pelo pesquisador sobre os 

preenchimentos incompletos do questionário da TALP, eles explicaram que isso 

ocorreu devido à extensão do instrumento (tamanho) e   tempo gasto para a ação. 

3) alteração do formato do instrumento de pesquisa com a inclusão de um campo para 

enumerar a ordem de relevância de palavras evocadas, conforme os participantes. 

Para isso, foi incluso um novo campo ao lado do esquerdo do referente as 

evocações, para evitar que os participantes reescrevessem as palavras evocadas e 

indicassem as mais e menos relevantes. Assim sendo, os pesquisados puderam 

indicar a hierarquia de importância das palavras evocadas por meio dos números: 

1, 2 ou 3. Nesse aspecto, ressalta-se que um (01) foi usado para determinar a 

palavra mais relevante, dois (02) para a com importância mediana e três (03) para 

a de menor importância. Até o terceiro pré-teste, os sujeitos precisam reescrever as 

palavras evocadas para os termos indutores afim de indicar a gradação de 

relevância desses termos e gastavam muito tempo para o processo. 

4) espaço maior para escrever as palavras evocadas, já que os pesquisados também 

informaram durante os pré-testes que os espaços para as evocações eram 

insuficientes. Com base nessas observações os campos dos questionários da TALP 

foram ampliados. Assim, o instrumento passou de duas para quatro páginas. 

 As ações descritas foram necessárias objetivando tornar o instrumento de pesquisa 

mais claro e coeso, promovendo assim, melhor entendimento dos participantes e maior 

efetividade e tranquilidade na coleta. 

As informações coletadas nas etapas de pré-teste foram descartadas, ou seja, não 

inclusas na etapa de análise. O instrumento final consta na íntegra no Apêndice D, dessa tese.  

 

5.4 COLETA DE DADOS 

 

A coleta da pesquisa sobre as representações sociais como citado  utilizou a TALP por 

meio de um questionário,   instrumento de pesquisa composto por cinco termos indutores. A 
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amostra final, por sua vez, contou com 203 participantes. A etapa de coleta foi 

precedida de esclarecimentos do estudo a todos participantes  e assinatura do Termo 

de Consentimento e Livre esclarecimentos por todos participantes. 

Assim, para a coleta foi solicitado aos participantes da pesquisa que 

escrevessem no questionário da TALP três palavras que lembravam prontamente ao 

ler e ouvir  cada um dos termos indutores. Além disso, foi solicitado também a esses 

participantes do estudo que na ação enumerassem ao lado de cada evocação a 

respectiva  a relevância, ou seja, as elencassem de acordo com a respectiva ordem de 

importância atribuída. Para essa pontuação o instrumento de pesquisa valeu-se das 

notações: 1 – para a palavra mais importante; 2 – para a palavra de importância 

mediana e  3 – para a palavra menos importante referente a cada termo indutor.  

 Sant’ Anna (2012) esclarece que a relevância atribuída às palavras evocadas, 

na maioria das vezes, obedece geralmente à ordem de evocação de cada palavra pelo 

participante, ou seja, as gradações das palavras evocadas geralmente obedece a ordem 

de evocação realizada pelos pesquisados, por exemplo, a primeira palavra aludida pelo 

participante será geralmente a evocação mais importante. Nesse estudo, entretando, foi 

realizada à solicitação de indicação da gradação das palavras evocadas aoss 

participantes a fim de confirmar esse aspecto.  

 A coleta desse estudo foi realizada em períodos de intervalos e descanso dos 

pesquisados, bem como períodos de espera para o carregamento e descarga das 

mercadorias ou ainda em períodos que antecediam capacitações nas empresas 

participantes da pesquisa. Na empresa Transnova Transportes uma das datas de coleta 

ocorreu no período que antecedia o treinamento do uso de novos rastreadores dos 

caminhões. Outro ponto a ser ressaltado é que essas coletas, no sentido de atender os 

pesquisados, sempre buscou observar o horário para os pesquisados (indicado pelos 

representantes das empresas participantes da pesquisa). Desta forma as coletas foram 

realizadas em vários dias, durante o semestre de 2017 e em diversos turnos das 

empresas participantes, ou seja, matutino, noturno, vespertino e madrugada.  

Assim sendo, a coleta dos questionários por meio da TALP compreendeu o 

segundo semestre de 2017 e foi realizada pela pesquisadora e sem auxílio de 

assistentes.  

Foram coletadas com a TALP 3.045 evocações, todas com ordem de gradação, 

total que inclui as evocações referentes aos termos indutores de aquecimento. 

Contudo, para a análise dos objetivos da tese, foram somente considerados as palavras 
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evocadas para os termos indutores centrais do estudo: trabalhador da logística e trabalhador 

da logística com ou mais de 45 anos. Essas totalizaram 1.218 palavras evocadas. 

As palavras evocadas coletadas com a TALP, possibilitaram aos pesquisados que 

dissertassem sobre sua realidade e que a pesquisadora capturasse e identificasse as 

pluralidades de conceituações existentes nesses grupos.  

 

5.4.1 Tratamento das evocações coletada 

 

Wachelke e Wolter (2011) discorrem que o tratamento dos dados coletados com a TALP, 

ou seja, das palavras evocadas pode ser realizado pela homogeneização, tematização ou ainda 

análise de conteúdo caso estes compreendam frases.  

Para homogeneização recomenda-se primeiramente agrupar as evocações coletadas em 

grupos de palavras, classificados por meio dos significados comuns ou agrupa-lás por critérios 

semânticos. É possível também tratar essas evocações pelo agrupamento das palavras ou respostas 

pela frequência. Já a tematização preconiza o agrupamento dessas evocações pelo radical e classe – 

ação das palavras. Em alguns casos, estes tratamentos poderão também contar com o auxílio de  

softwares como Alceste e Iramuteq.  

 Recomenda-se que seja qual for o tratamento definido para as evocações, essas sejam 

primeiramente passadas do feminino para o masculino, as evocadas no plural sejam transformadas 

para a forma singular e sejam eliminadas acentuações caso opte-se pelo auxílio de softwares. 

Contudo, inexiste uma obrigatoriedade da metodologia a ser empregada no tratamento das 

evocações coletadas com a TALP, devendo assim adotar-se o critério mais adequados para cada 

pesquisa (WACHELKE; WOLTER, 2011). 

Nesse estudo para realizar o tratamento das  evocações coletadas de maneira criteriosa foi 

realizado primeiramente um levantamento da literatura objetivando  analisar as principais 

metodologias e critérios utilizados  e foi consultada a Dra. Solange Aranha, que gentilmente 

orientou o tratamento das evocações da pesquisa e autorizou a inclusão de seu nome no estudo. A 

doutora e pesquisadora atua como docente em uma faculdade estadual e realiza investigações sobre 

linguística, análise do discurso e gênero textuais. Essas orientações foram documentadas via e-mail. 

Por último, valeu-se das orientações também dos preceitos endossados por Rosenberg e 

Jones (1972) que indicam para o tratamento das  evocações o uso da Sinonímia. Essa  compreende o 

tratamento das evocações pela transformação dos verbos em sua forma infinitiva em substantivo, 

feminino em masculino e do agrupamento dessas evocações de acordo  com seus significados e 

conceitos proximais.  



 97 

 

Assim sendo, nessa pesquisa o tratamento das  evocações realizou primeiramente as 

transcrições de forma literal e inserção em planilhas do formato Excel dessas palavras evocadas 

pelos participantes do estudo. A ação objetivou também assegurar as hierarquizações das evocações 

e correspondências dessas com os respectivos participantes do estudo e dados da empresa. Posterior 

à ação as evocações passaram por exclusão das acentuações e pontuações, uma vez que os 

principais softwares de análise das representações não permitem essas grafias. Subsequente, essas 

evocações foram reanalisadas e agrupadas em categorias, uma vez que pôde-se evidenciar a 

existência de inúmeras com o mesmo significado ou conceito similar, como por exemplo: ágil, 

veloz, rápido, entre outros. Ainda foi possível constatar que algumas dessas evocações, apesar de se 

referirem aos sujeitos pesquisados, foram aludidas pelos participantes  como substantivo e não 

como adjetivo e, por isso, foram transformadas para essa última forma. Quanto ainda às  evocações 

realizadas como substantivos, essas foram transformadas em adjetivos, pois referiam-se às 

qualificações dos trabalhadores do setor de logística.  

 Destarte, os corpus das palavras evocadas e coletadas com a TALP foram submetidas a 

tratamento segundo os procedimentos: 

 

a) análise individual de todas as palavras; 

b) exclusão dos acentos, tremas e cedilhas, entre outas pontuações; 

c) transformação dos termos evocados da forma plural para o singular; 

d) transformação dos termos evocados no feminino para o masculino; 

e) troca dos verbos e substantivos por adjetivo; 

f) homogeneização dessas palavras evocadas, por meio da análise dos significados e 

conceitos, ancorada no Dicionário online de sinônimos (2018) e o Dicionário Priberam 

(2018), disponível também online.  

 

Tais passos objetivaram unificar o tratamento das evocações  também  em categorias que  

representassem os conceitos dessas expressões capazes de as representar.  

A seguir é apresentado um exemplo do tratamento dessas evocações agrupados em 

categorias: “exausto” utilizado para representar o grupo de evocações que possui como conceito, 

por exemplo, termos como “(...) 1. Aquele que se esgota ou se destina a esgotar, cansado; que 

abrange até os mínimos pormenores; 2. Extremamente fatigante”(DICIONÁRIO ONLINE DE 

SIGNIFICADOS, 2018) ou ainda outros similares. 
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Quadro 8 - Categoria do termo exausto 
Termos evocados Qtde. de evocações Homogeização Significado 

Cansa 1 Cansado Exausto ou fatigado 

Cansaço 1 Cansado Exausto ou fatigado 

Cansado 1 Cansado Exausto ou fatigado 

Corrida 1 Correndo Apressado, 

sobrecarregado. 

Desgaste 1 Desgastado Cansado, exausto, 

desgatado. 

Dor 1 Dolorido Que sente dor 

Escravidão 1 Escravo Submetido à força do 

senhor ou sob força 

incontrolável. 

Estresse 10 Estressado Consequências 

sistêmicas do cansaço 

Péssimo 1 Pessimista Aquele que é pessimista 

Exausto 1 Exausto Aquele que se esgota; 

cansado 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Após o tratamento das palavras evocadas, de um total de 1.218 palavras diferentes restaram 

198. Essas formaram uma base para as análises realizadas nos softwares Open EVOC e Iramuteq, 

destinadas ao alcance dos objetivos delineados para a tese. 

 

5.4.2 Softwares utilizados para análise de pesquisas sobre a Teoria das representações sociais 

 

Esta sessão da tese objetivou  promover um melhor entendimento do leitor sobre os 

softwares utilizados para as análises da segunda etapa de pesquisa da tese sobre as 

representações sociais sobre o  trabalhador da logística  com ou mais de 45.  

Esses softwares utilizados para as análises das palavras evocadas foram os  Open 

EVOC e o Imaruteq. Os motivos que levaram a essas escolhas dos softwares são descritos a 

seguir, com suas principais especificidades e funcionalidades de análises. 

O software Open EVOC é uma ferramenta de análise, capaz de investigar, identificar 

e analisar as representações sociais, por meio de seus principais elementos. Isso ocorre por 

meio da combinação de critérios de frequência e de posição das palavras  evocadas.O 
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software está disponível para uso na internet em uma plataforma que contém suas interfaces 

em formato de nuvem. Assim, para seu uso é preciso primeiro cadastar-se na plataforma, 

não sendo necessário realizar downloads de seus arquivos. (PECORA; SÁ, 2005). 

O software Open EVOC foi desenvolvidpo por um pesquisador brasileiro, Hugo 

Cristo Sant’Anna (2012), que possui graduação em Desenho Industrial e mestrado e 

doutorado em Psicologia, pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ele atua 

como professor e pesquisador adjunto do Departamento de Desenho Industrial da Ufes, 

além de coordenar o Laboratório e Observatório de Ontologias Projetuais (Loop). O 

software desenvolvido por ele permite a análise e ordenação da relevância dos termos 

evocados e a elaboração de representações gráficas, como  o Modelo de Vérges que 

identifica os  possíveis elementos dos núcleos central e perífericos, assim como a chamada 

zona de contraste. Nesse aspecto, a ferramenta possibilita a geração de análises estatísticas 

que indicam as frequências das evocações. 

A escolha desse software para a realização das análises da pesquisa sobre as 

representações sociais sobre o trabalhador da logística com ou mais de 45 anos, pautou-se em 

três fatores: 1) gratuidade de uso do software; 2) o fato de a ferramenta de análise ser 

concebida por um brasileiro e 3) por possuir as principais funcionalidades do EVOC criado 

por Vérges (1994). Nesse aspecto, ressalta-se que o EVOC é considerado, por grande parte 

dos pesquisadores, como uma das principais ferramentas de análise para pesquisas sobre as 

representações sociais, incluindo as conduzidas por meio da Abordagem Estrutural. No 

software: 

Os resultados são distribuídos em dois eixos ortogonais com as palavras de maior 

frequência e menor OME5 situadas no quadrante superior esquerdo, correspondendo ao 

núcleo central. As que se situam no quadrante superior direito são consideradas 

"periferias próximas" ao núcleo central, e as do quadrante inferior esquerdo constituem a 

periferia propriamente dita. No quadrante inferior esquerdo, situam-se os elementos de 

contraste, os quais são de mais difícil interpretação, podendo indicar mudanças em curso 

na representação ou a existência de subgrupos. (VÉRGES, 1994 apud SOUSA, 2012, 

p.75) 

Em suma, por meio da ferramenta de análise são apresentadas representações gráficas 

referentes aos resultados dos padrões indicativos de hierarquização, ou seja, as frequências das 

evocações e respectivas ordens de relevância dessas, atribuídas pelos participantes da pesquisa. 

Esses resultados foram construídos por  análises lexicográfica e categorização (AC), como 

                                                 
5
A frequência (F) de uma evocação é o somatório de suas frequências nas diversas posições; a frequência média (FM), por 

sua vez, compreende a média aritimética das diversas frequências obtidas com a evocação. Já a ordem média da evocação 

(OME) corresponde ao cálculo da média ponderada obtida mediante a atribuição de pesos diferentes à ordem com que, em 

cada caso, uma dada evocação é enunciada. (SOUSA, 2012).  
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demonstrado no Quadro9. 

Quadro 9 - Relevância e frequência (EVOC) 

 

IMPORTÂNCIA 
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R                             QUADRANTE 1 
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Q                ZONA DO NÚCLEO CENTRAL 

U 

 

                             QUADRANTE 1 

 

                              1.ª PERIFERIA  

 

Ê 

N                             QUADRANTE 2 
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I               ELEMENTOS CONTRASTANTES 

 

                             QUADRANTE 2 

 

                              2.ª PERIFERIA 

Fonte: Adaptado de Vérges (1994) 

 

Os quadrantes aludidos acima apresentam o modelo dos resultados, gerados pelo Open 

EVOC, das análises das palavras evocadas, que por meio de um desenho instrumental, apresentam 

no: 

1º quadrante - os elementos que possivelmente integram o núcleo central. Entretanto, vale 

ressaltar que nem todas as palavras pertinentes a este quadrante são obrigatoriamente integrantes 

do núcleo central. Contudo, o núcleo central, sem modificação, integrará o quadrante; 

2º quadrante –os possíveis elementos da primeira periferia; 

3º quadrante – a denominada zona de contraste, ou seja, aquela que possui palavras que, 

apesar de relevantes, não foram largamente compartilhadas. Neste quadrante torna-se relevante 

ressaltar que podem ser apresentados possíveis subgrupos, isso quer dizer, sujeitos com 

representações distintas do grupo e com potencial de transformações do núcleo central das 

representações com o tempo; 

4º quadrante – identifica, por sua vez, os elementos com menor índice de citação, 

alocados no sistema periférico da representação. Os elementos presentes neste quadrante 

encontram-se mais distantes do núcleo central e mais sujeitos a variações individuais. (VERGÈS, 

1994). 

 Apesar do software Open EVOC compreender uma proposta adequada para a utilização nos 

estudos sobre as representações sociais, poucas são as pesquisas acadêmicas que recorrem a seu 

emprego. Talvez porque, dentre as várias  ferramentas de análise, o Open EVOC, se comparado ao 

Alceste, SPSS e Iramuteq, ainda seja pouco conhecido. 
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O software EVOC – Ensemble de programmes permettant I’analyse des evocations 

(VERGÈS, 1999), que inspirou a criação do Open Evoc é uma ferramenta de origem 

francesa, comercializada desde 1987. Atualmente está  em sua versão 2000 e apresenta-se 

como ferramenta solificada perante os pesquisadores para os estudos sobre as 

representações sociais, contudo necessita de pagamento para sua  utilização , diferente do 

software Open EVOC, que oferece uma versão livre e gratuita.  

Pierre Vergès (1992) criou o EVOC,  a fim de possibilitar a identificação, análise e 

caracterização das estruturas que constituem as representações sociais a partir de técnicas 

como a TALP que apreende por meio das evocações esse objeto investigado. 

(WACHELKE; WOLTER, 2011).  

Vergès (1992) foi o precursor na relação das frequências e  ordem das evocações 

matematicamente objetivando identificar a estrutura das representações sociais. Para a ação 

criou o software Evocation – EVOC (VERGÉS; SCANO; JUNIQUE, 2002).  

O EVOC, como ferramenta de análise, realiza todos os procedimentos e cálculos 

necessários,  gera um grupo de arquivos que contém as informações para identificação dos 

elementos pertencentes ao núcleo central, periferias e zona de contraste, ou seja, elementos 

que compõem a estrutura das representações sociais,  análises das palavras co-ocorrentes e 

a co-ocorrência de suas categorias. Permite ainda, a organização dessas evocações em 

categorias. 

Para Vergès (1992), a Abordagem estrutural das representações sociais pode ser 

investigada por meio da saliência dos elementos dessas representações e, simultaneamente, 

da frequência e da posição em que as palavras foram evocadas. Assim, a frequência (F) de 

uma evocação corresponde ao somatório dessas frequências em suas diversas posições; a 

frequência média (FM), por sua vez, corresponde  à média aritmética das diversas 

frequências obtidas com a evocação. Já a ordem média da evocação (OME) corresponde ao 

cálculo da média ponderada, obtida mediante a atribuição de pesos diferentes à ordem em 

cada caso da evocação enunciada. (SOUSA, 2012).  

 Por meio da representação gráfica, denominada Quadro de Vergès, o EVOC apresenta os 

elementos do núcleo central, que se localizam no quadrante superior esquerdo e constituem a 

estrutura das representações sociais. Esses concentram as palavras mais frequentes e mais 

relevantes para o grupo pesquisado. Na primeira periferia, por sua vez, são apresentados os 

elementos periféricos, os mais frequentes ou salientes. Alguns desses elementos, alocados 

nessa estrutura, possuem grande possibilidade de tornarem-se constituintes do núcleo central, 

isso porque eles possuem alta frequência de evocação e conexidade entre os termos (SÁ et al., 
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2005). Já na zona de contraste, existem os elementos com baixa frequência de evocação, 

contudo evocados mais prontamente pelos pesquisados. Esses últimos elementos, alocados na 

zona de contraste, podem indicar a presença de um subgrupo, ou seja, um grupo de sujeitos 

sobre as representações sociais, diferenciada dos sujeitos que compõem seu grupo social. Os 

elementos periféricos, inseridos na segunda periferia, são os menos presentes nas evocações 

dos participantes evocados também menos prontamente. Entre as principais funções que 

compõem o software EVOC estão as apresentadas no Quadro 10. 

 
Quadro 10 - Programas que compõem o EVOC e suas respectivas funções 

PROGRAMA FUNÇÃO 

[LEXIQUE] Cria um vocabulário de evocações, isolando as 

unidades lexicais. 

[TRIEVOC] Cria um vocabulário de evocações, identificando as 

palavras que serão utilizadas nas análises 

posteriores. 

[NETTOIE] Possibilita a lematização16 das palavras, para 

eliminar erros de ortografia e variações de gênero e 

número. 

[RANGMOT] Apresenta uma listagem de todas as palavras, 

informando frequência total de evocação de cada 

palavra e sua distribuição em cada posição de 

evocação, suas ordens médias de evocação, número 

de palavras em cada frequência, número de palavras 

diferentes, total de palavras. (Vergès, 1992). 

[RANGFRQ] A partir das informações apresentadas pelo 

programa [RANGMOT], possibilita a estruturação 

dos quadrantes de Vergès (1992). 

[RANGFRQ] A partir das informações apresentadas pelo 

programa [RANGMOT], possibilita a estrturação 

dos quadrantes de Vergès (1992). 

[LISTVOC] Cria uma lista, ordenada alfabeticamente, de todos 

os contextos para todas as palavras. 

[AIDECAT] Cria duas matrizes, uma de preferência e outra de 

co-ocorrência das palavras. 

[CATEVOC] Possibilita a criação de categorias e a categorização 

das palavras. 

PROGRAMA FUNÇÃO 

[RECODCAT] Possibilita a alteração da categorização inicial das 

palavras. 
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[TRICAT] Possibilita a alteração da categorização inicial das 

palavras. 

[CATINI] Gera matrizes de co-ocorrência, implicação e 

preferência das categorias criadas por meio do 

programa [CATEVOC]. 

[STATCAT] Apresenta o número de palavras, a ocorrência e 

suas respectivas porcentagens, organizadas por 

categorias. 

[DISCAT] Apresenta a frequência de distribuição das palavras, 

a partir da posição de evocação, organizadas por 

categorias. 

[SELECAT] Possibilita a comparação de subpopulações 

definidas pelas categorias. 

[RANGMOTP] Apresenta uma listagem das palavras marcadas 

como mais importantes, com frequência total de 

evocação e sua distribuição em cada posição de 

evocação. 

[SELIDENT] Cria novos arquivos a partir de variáveis como sexo 

e idade. 

[COMPLEX] Compara arquivos gerados pelo programa 

[SELIDENT]. 

Fonte: Adaptado Pereira (2016) 

 

Quanto ao software Open Evoc,este apresenta as principais funcionalidades do EVOC, 

centradas em análises que identifiquem os elementos, principalmente do núcelo central. 

Sant’Anna (2012, p. 96), ainda explica que seu software cruza as frequências das evocações 

(natureza quantitativa) com as ordens das evocações (natureza qualitativa), para construir uma 

tabela de contingências de quatro quadrantes separados por esses cruzamentos: 

No primeiro quadrante (superior esquerdo, ++) situam-se as evocações de maior 

frequência e cuja ordem de evocação seja inferior à média geral – elementos com 

maior probabilidade de integrarem o núcleo central; 

No segundo quadrante (superior direito, +-), encontram-se as evocações de maior 

frequência e maior ordem de evocação, sendo muito citadas, mas sem importância 

para os sujeitos – primeira coroa do sistema periférico; 

No terceiro quadrante (inferior esquerdo, -+), estão as evocações de menor 

frequência e de menor ordem de evocação, consideradas importantes por um 

pequeno grupo de sujeitos – segunda coroa do sistema periférico; 

No quarto quadrante (inferior direito, --), encontram-se as evocações de menor 

frequência e maior ordem de evocação, irrelevantes para a representação e 

contrastantes com o núcleo central – a última coroa do sistema periférico. 

No software, cada quadrante tem sua relevância para a análise das representações 

sociais. Neste aspecto Araújo (2016, p.86) discorre: 
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Na 1ª periferia localizam-se os elementos periféricos mais importantes. Na zona de 

contraste alocam-se as palavras com baixa frequência, mas ponderados como mais 

importantes pelos sujeitos. Nessa zona podem ser revelados elementos que reforçam 

as ideias presentes na 1ª periferia ou a existência de um subgrupo minoritário com 

uma representação diferenciada. A 2ª periferia é composta pelos elementos menos 

frequentes e menos importantes. 

 

Sant’Anna(2012) ainda ressalta que seu software buscou sintetizar as principais 

funcionalidades do EVOC, bem como os testes de desempenho de softwares como o Alceste. 

Essas funcionalidades do software Open EVOC destacam-se no Quadro 11. 

 

Quadro 11 - Programas que compõem o Open EVOC e suas respectivas funções 

PROGRAMA FUNÇÃO 

[RANGMOT] Apresenta uma listagem de todas as palavras, 

informando frequência total de evocação de cada 

palavra e sua distribuição em cada posição de 

evocação, suas ordens médias de evocação, número 

de palavras em cada frequência, número de palavras 

diferentes, total de palavras (Vergès, 1992). 

[RANGFRQ] A partir das informações apresentadas pelo 

programa [RANGMOT], possibilita a estruturação 

dos quadrantes de Vergès (1992). 

[LISTVOC] Cria uma lista, ordenada alfabeticamente, de todos 

os contextos para todas as palavras. 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Entre as principais características do software Open EVOC, encontra-se a 

possibilidade de  análise e processamento dos dados evocados, direcionado pela perspectiva 

estrutural da Teoria das representações sociais. Para a ação o usuário deverá definir os 

parâmetros de pesquisa na interface do software. Faz-se necessário também importar as 

palavras evocadas. Evocações essas que devem previamente tratadas, homogeneizadas e 

retiradas as pontuações e acentuações. O arquivo com essas evocações deve ser colocado em  

formatos compatíveis com a ferramenta, como os com extensão “txt” ou “csv”. 

Tanto o software Evoc como o Open EVOC,possibilitam ao usuário: 
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A partir da análise das principais características de cada programa e dos recursos 

mais relevantes no contexto dos trabalhos (...) pode-se evidenciar que existem 

inúmeras  oportunidades para o desenvolvimento de uma nova ferramenta de apoio 

ao processo de pesquisa em RS [...].  

Tal ferramenta precisaria ser necessariamente oferecida gratuitamente, em 

português, com instruções de uso também em português diretamente no programa, 

acessível de qualquer computador com qualquer sistema operacional (desde que 

conectado à internet), com maior flexibilidade para a coleta, importação e 

exportação de dados, sem prejudicar a oferta de recursos básicos de estatística 

descritiva e de processamentos de dados que combinem tais recursos(SANT’ANNA, 

2012, p. 98). 
Neste aspecto, o criador do software Open EVOC discorre: 

O Open EVOC foi planejado para oferecer recursos de apoio à coleta, 

processamento, análise e visualização de dados a partir de funções básicas da 

estatística descritiva – cálculo de frequências e porcentagens, médias, medianas, 

moda – somadas a um conjunto características incorporadas ao programa com o 

intuito de facilitar ou agilitar as etapas do processo. A funcionalidade essencial do 

programa consiste em coletar dados e processá-los de forma a gerar as tabelas de 

contingências de forma similar ao EVOC. As demais funcionalidades se aproveitam 

dos recursos envolvidos na construção do quadro de frequências e da ordem de 

evocação para desempenhar ações mais simples, tais como gerar gráficos estatísticos 

elementares (setores, barras, linhas, dispersão), tabelas de distribuição de 

frequências e mesmo cálculos de correlações simples. (SANT’ANNA, 2012, p. 98). 

Segundo Araújo (2016, p. 62) “(...) a ordem média de evocação está relacionada com a 

agilidade no acesso e recuperação na memória (acessibilidade) das palavras evocadas e é 

calculada com base na ordem de aparecimento das evocações”.O software de análise permite 

ainda carregar estatísticas e análise por famílias, os chamados clusters e uma massa de dados 

estatísticos. Contudo, comparado a ferramentas de análises, como ao Alceste, o software 

Open EVOC é bem mais complexo em suas operações e processos internos e seu criador 

aponta como pontos necessários de aprimoramento deste software brasileiro a inexistência de 

funcionalidades destinadas à análise de materiais textuais, além do seu uso restrito, para 

investigações sobre a abordagem estrutural.(SANT’ANNA, 2000). 

Outra ressalva a ser feita sobre o software Open EVOC é que, se comparado ao 

EVOC, permite somente a realização de no máximo duas pesquisas simultâneas. Assim, caso 

o pesquisador deseje gerar novas investigações, terá que eliminar as anteriormente realizadas 

e seus respectivos resultados. 

Conforme Sant’Anna (2012) a criação do seu software Open Evoc manteve a forma de 

interpretação da base de dados, apresentada por outros softwares direcionados à investigação 

das representações sociais, incluindo o EVOC. Contudo, ele o concebeu partindo de uma 

articulação entre os dados de natureza quantitativa e qualitativa, no sentido de  organizar os 

elementos constituintes dos sistemas central, periférico e zona de constraste. 
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS - PESQUISA 

SOBRE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

 

Neste capítulo são apresentados os resultados das análises das evocações estímuladas 

pelo termo indutor trabalhador da logística com ou mais de 45 anos de todos participantes 

da amostra (n=203) e para o grupo participantes com  cargo de motorista (n=90), ação 

relevante para atingir os objetivos da pesquisa. A análise segregada dos participantes com 

cargo de motoristas de outros não buscou comparar os resultado, mass compreender se os 

elementos convergentes e se haviam entre esses, elementos complementares.  

As análises foram geradas com auxílio de dois softwares Open Evoc e Iramuteq, para 

atender os objetivos elencados de identificar, analisar e constratar os elementos constituintes 

das representações sociais sobre o trabalhador com mais de 45 anos do setor de logística 

concebida por esses sujeitos e centrada na Abordagem Estrutural concebida por DE Abric. 

Assim sendo, para gerar as análises das evocações aludidas pelos participantes da 

pesquisa essas foram agrupadas em planilhas no formato Excel, tratadas com a 

homogeinização balizada pelos conceitos da Sinónimia e inseridas no software Open EVOC e 

Iramuteq. Para isso, os dados demográficos dos participantes foram dispostos  de acordo com 

as respectivas evocações  em diferentes colunas, sempre respeitando a  hierarquização dessas 

evocações, ou seja, suas ordens de gradação estabelecidas pelos trabalhadores pesquisados, 

ações estabelecidas para a utilização desses softwares de análise das pesquisas. Essas  

análises, por sua vez,  possibilitaram identificar, analisar e constratar  possíveis elementos que 

constituem as estruturas das representações sociais por meio das representações gráficas 

conhecidas como: Quadrantes de Vergès (software Open Evoc), Análise Protótipica e Árvore 

de Similitude (Software Iramuteq) .    

A utilização de dois modelos de análise é corroborada por Walcheck e Wolter (2011)  

que explicam os possíveis  elementos que compõem as estruturas das representações sociais e 

devem ser ponderados em modelos diferentes, uma vez que nem sempre um único explica a 

equivalência entre os elementos e o núcleo central. A análise prototípica, por exemplo, gera 

hipóteses da centralidade e, por isso, necessita de constratações em outras concepções. A 

análise de similitude por sua vez, fornece as co-ocorrências entre os elementos que constituem 

as estruturas das representações sociais.  

  

6.1 Perfil dos sujeitos 
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Os dados demográficos coletados acerca dos sujeitos pesquisados possibilitaram 

conhecer melhor as características da amostra. Neste aspecto, os participantes têm idade 

média de 49,3 anos, residem todos no Estado de São Paulo e ABC paulista. Além disso, 98% 

dos pesquisados possui idade até 60 anos. O contexto  corroborou com a literatura sobre o 

tema que discorre sobre o profissional acima de 60 anos, possui maior dificuldade para 

manter-se empregado ou conseguir um novo posto laboral após a perda do emprego, como 

demonstrado na Tabela 1, onde somente 2% dos pesquisados possuíam mais de 60 anos. 

Neste aspecto deve-se ater também que o exercício laboral do setor da logística para maioria 

do cargo implica em significativo esforço físico que pode implicar nessa baixa taxa de 

empregabilidade para alguns casos . 

Além disso,  90,2% dos participantes da pesquisa pertencem ao sexo masculino (183 

sujeitos) e 9,8% ao sexo feminino (20 sujeitos). Os dados do CAGED (2017) demonstram que 

o setor ainda possui a maioria dos seus postos laborais ocupados por homens. 

 

Tabela 1 - Idade dos pesquisados 

Faixa etária  

45 a 50 anos 51 a 60 anos Mais de 60 anos 

49,3 % 48,7% 02% 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Entre os pesquisados, 15% possuem o ensino fundamental incompleto, 48% possuem 

ensino fundamental, 14%  o ensino superior e somente 23% concluiu o ensino superior. Tais 

dados são apresentados na tabela a seguir: 

 

Tabela 2 - Escolaridade dos pesquisados 

Escolaridade 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

Ensino 

fundamental  

Ensino 

médio 

Ensino 

superior  

Pós-

graduação 

15% 48% 14% 13% 10% 

Fonte: Autoria própria (2018) 

  

Entre os participantes da pesquisa 62% atua em funções operacionais, 28% em 

administrativas enquanto somente 10% são engajados em atividades gerenciais. O cargo de de 

motorista  integra o grupo de profissionais em funções operacionais. O total de participantes 

do estudo nesses cargos totalizou 90 participantes.  
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Os cargos operacionais dos participantes pesquisados compreendem desde motoristas, 

ajudantes, operador de empilhadeira e ajudante de expedição. Já os cargos dos pesquisados 

das áreas administrativas  eram de assistentes e analistas de logística enquanto os 

participantes com cargos gerencials foram  compostos pelos cargos de supervisor, gerente, 

gerente de departamento, diretor, vice-presidente e proprietários das empresas que integraram 

o estudo. 

 
Tabela 3 - Área de trabalho dos pesquisados 

Operacional Administrativo Gerencial 

62% 28% 10% 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Tabela 4 - Tempo de empresa 

06 meses a 01 

ano 

01  a 02 anos 02 a 04 anos 04 a 08 anos 02 a 10 anos Acima de 10 

anos 

03% 10% 07% 22% 16% 42% 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Significativa parcela dos participantes da pesquisa têm mais de quatro anos de 

organização como demonstra a Tabela 4. 

 

6.2 RESULTADOS APRESENTADOS PARA AS ANÁLISES GERADAS PELO 

SOFTWARE OPEN EVOC  SOBRE O TRABALHADOR DA LOGÍSTICA A COM OU 

MAIS DE 45 ANOS  

 

Os resultados apresentados neste item referem-se às análises geradas pelo software 

Open EVOC  apresentadas por meio da representação gráfica conhecida como Quadrantes de 

Vergès. Essas análises foram realizadas para todas as evocações dos termos indutores, 

incluindo os de aquecimento, com o objetivo de testar a validade dos resultados dessas 

ponderações, antes da investigação das relativas evocações do tema central do estudo, ou seja, 

sobre o trabalhador da logística com ou mais de 45 anos. Os resultados dessas análises 

coletadas com o estímulo do termo indutor trabalhador da logística com ou acima de 45 anos  

e apresentou como elemento do núcleo central o elemento: experiente. Esse integrante da 

estrutura das representações sociais foi evidenciado com grande teor de importância para os 

participantes e com  frequência de 27% e  ordem de evocação 1.61.  
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Já como elementos da primeira periferia foram evidenciados  três elementos: 

comprometido, aposentado e responsável. O elemento comprometido teve uma frequência 

4,60% e ordem de evocação de 2,07% e apresentou-se como principal  dentre os resultados os 

presentes nesse quadrante. O elemento aposentado apresentou frequência de 4,27% e ordem 

2 enquanto o responsável teve frequência de 4,11% e ordem 2,24. Na segunda periferia 

(quadrante inferior direito) três elementos foram identificados: desvalorizado com frequência 

de 3,45% e ordem de evocação 2.14, dedicado com frequência de 2,63% e ordem de 

evocação de 2,38 e capaz com frequência de 2,46% e ordem de evocação de 2.54. 

Como elementos da zona de contraste (quadrante inferior esquerdo) foram 

identificados quatro elementos: cansado que ocupou a primeira posição com uma frequência 

de 3,78% e ordem de evocação de 1.91, seguido do elemento despreparado com frequência 

de 3,61% e ordem de evocação de 1.73. Completando esse quadrante foram apresentados os 

elementos valoroso, com frequência  de 2,46% e ordem de evocação 1,67 e batalhador com 

frequência de 1,97% e ordem 1,83. 

Cabe ressaltar que nas análises das entrevistas qualitativas com os gestores pode-se 

constatar que o setor de logística passa por transformações e está imerso em tecnologia, bem 

como dificuldades de transporte devido à infraestrutura das estradas brasileiras e para 

contratação de profissionais especializados. Este cenário promove, pela escassez do capital 

humano especializado e especificidades,  a retenção dos trabalhadores com ou mais de 45 

anos, em função de sua experiência capaz de articular essas operações logísticas e transpor 

por meio da resiliência os desafios desse setor. Atender o cliente com excelência além de 

tecnologia e inovação preconiza principalmente vivência na cadeia logística.  

Assim sendo, as dificuldades enfrentadas cotidianamente exigem que esse profissional 

do setor de logística tenha também comprometimento e dedicação para transpor as barreiras e 

permanecer nos postos laborais. Contudo, todo esse contexto de latente pressão, como 

denotam os resultados, muitas vezes gera nesse trabalhador  um sentimento de esgotamento e 

desvalorização.  

Outro ponto, significativo se refere ao emprego da tecnologia  nas frotas de transportes 

e operações logística que exigem atualização constante dos profissionais desse setor. Porém 

os dados demográficos evidenciam que os participantes da pesquisa nem sempre passam por 

programas de desenvolvimento, uma vez que os dados demonstram que considerável parcela 

possui baixa escolarização, que gera dificuldade na articulação da tecnologia. Contexto que 

provavelmente implicará na possibilidade de a permanência desses profissionais no trabalho, 
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uma vez que as frotas de caminhões e processos têm passado significativamente por 

automotição.  

Para Becker 1964, treinar e, portanto desenvolver o capital humano na senioridade gera 

melhores índices de produtivos por parte desses trabalhadores mais velho, aspecto que 

também assegurará a permanência deles em seus postos laborais.  
 

 
Quadro 12 - Termo indutor - trabalhador da logística com ou mais de 45 anos (n=203) 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Os resultados das análises das evocações do grupo engajado no cargo de motorista identificou 

como elementos do núcleo central da estrutura das representações sociais: experiente com  frequência 

de mais de 24% e 1.68 de ordem de evocação, a exemplo de todos os participantes da amostra, 

contudo seguida de um segundo elemento: aposentado, que apresentou  frequência de 6,32% e ordem 

de evocação de 1,75.  

Na primeira periferia e quadrante superior direito os resultados dessas análises evidenciaram 

como elementos da estrutura das representações sociais os elementos cansado e desvalorizado. O 

elemento cansado apresentou uma frequência 6,72% e ordem de evocação de 1,82 enquanto o 

desvalorizado obteve frequência de 4,35% e ordem 1,91, fechando assim a primeira periferia. A  

segunda periferia, apresentada pelo quadrante inferior direito, por sua vez,  evidenciou como 

elementos dessa estrutura deas representações sociais seis (06) elementos: responsável, 

comprometido, profissional, saudável, motivado e remunerado. Destes elementos destacam-se os 

apresentados nas primeiras posições: responsável com frequência de 3,95% e ordem de evocação 1,9,  

profissional com frequência de 3,56% e ordem de evocação de 2.33, uma vez que, saudável, 

motivado e remunerado apresentaram-se com menor representatividade:  

Nos elementos da zona de contraste (quadrante inferior esquerdo) foram evidenciados os 

elementos: despreparado que ocupou a primeira posição com uma frequência de 3,95% e ordem de 

evocação de 1,4. Elemento  seguido de valoroso, com frequência de 2,77% e ordem de evocação de 

++ +-

27,09% 1,61 4,60% 2,07

4,27% 2

4,11% 2,24

-+ --

3,78% 1,91 3,45% 2,14

3,61% 1,73 2,63% 2,38

2,46% 1,67 2,46% 2

1,97% 1,83 2,13% 2,54

Despreparado Dedicado

Valoroso Capaz

Batalhador Qualificado

Núcleo Central Primeira Periferia

Zona de Contraste

Responsável

Frequência < 4%  / Ordem de evocação < 2 Frequência < 4%  / Ordem de evocação >= 2

Cansado Desvalorizado

Frequência >= 4%  / Ordem de evocação < 2 Frequência >= 4%  / Ordem de evocação >= 2

Experiente Comprometido

Aposentado

Segunda Periferia
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1.57. Completando o quadrante foi identificado o elemento velho com frequência  de 2,37% e ordem 

de evocação 1,67.   

 

Quadro 13 - Termo indutor - trabalhador da logística com ou mais de 45 anos – Motoristas (n=90) 

 
Fonte: Autoria própria (2018)  

 

A inclusão de aposentado como elemento do núcleo central que compõe as 

representações sociais sobre o trabalhador da logística com ou mais de 45 anos, demonstra um 

ponto  que, para os motoristas, o profissional mais velho apresenta-se em vias de 

aposentadoria e, portanto, fim de carreira, a despeito de sua significativa experiência.. Fator 

que decorre dos estereótipos que o profissional mais velho deve romper com o mundo laboral 

devido a estar em fim de carreira. Por outro lado, fatores como as  transformações do setor  

exigem desse capital humano, escolarização e aquisição de novos repertórios de 

conhecimentos, por exemplo, a tecnologia, citado nas entrevistas com os gestores na primeira 

etapa de pesquisa – qualitativa. A escolarização, neste aspecto, é fundamental na busca do 

desenvolvimento desses trabalhadores, porém, como demonstram os resultados demográficos, 

uma significativa parcela não possui o ensino médio. Frotas e processos logísticos  

automatizados  constroem um cenário contraditório assim, para esses profissionais na 

senioridade.   

Os elementos da estrutura das representações sociais da primeira e segunda periferias 

corroboram para o entendimento também de que os participantes da pesquisa com cargo de 

motorista percebem-se, apesar de comprometidos, profissionais, motivados e adequadamente 

remunerados, cansados e desvalorizado por parte da empresa. Estes aspectos, conforme  as 

entrevistas realizadas na etapa qualitativa, são o resultado do cotidiano do setor da logística 

++ +-

24,51% 1,68 6,72% 1,82

6,32% 1,75 4,35% 1,91

-+ --

3,95% 1,4 3,95% 1,9

2,77% 1,57 3,56% 2,33

2,37% 1,67 2,77% 2,29

2,77% 2,29

2,37% 2,00

1,98% 2,00

Núcleo Central Primeira Periferia

Saudável

Motivado

Remunerado

Frequência < 4%  / Ordem de evocação < 2 Frequência < 4%  / Ordem de evocação >= 2

Despreparado Responsável

Valoroso Comprometido

Velho Profissional

Frequência >= 4%  / Ordem de evocação < 2 Frequência >= 4%  / Ordem de evocação >= 2

Experiente Cansado

Aposentado Desvalorizado

Zona de Contraste Segunda Periferia
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repleto de desafios, ou seja,  problemas de infraestrutura das estradas e sobrecarga de 

trabalho, que acentuam os entraves dessa vivência laboral. 

Há contudo, um aspecto contrário aos estereótipos descritos na literatura apresentado 

pelos resultados: é de que esse  trabalhador mais velho  tem de si uma visão de saudável e não 

doente ou em declínio físico. Ainda ficou tácito, por meio dos resultados para um grupo de 

menor representatividade, ou seja, os pertencentes aos  elementos da zona de constraste, esse 

trabalhadores tem como  representações sociais estereótipos principalmente negativos apesar 

de seu valor notório, percebido pelos outros colaboradores pesquisados, e até mesmo relatado 

pelos gestores na pesquisa qualitativa.  

 

 6.2.1 Apresentação dos resultados gerados pelo software Iramuteq - análise prototípica – 

trabalhador da logística e trabalhador da logística com mais de 45 anos 

 

As análises prototípicas geradas por meio do software Iramuteq das evocações 

coletadas com o estímulo do termo indutor trabalhador da logística com ou mais de 45 anos, 

considerou como frequência mínima de 1,98% e frequência média de 4%, além de ordem 

média de evocação igual a dois. Além disso, como recomenda a literatura, as evocações que 

apresentaram frequências abaixo de 10 foram eliminadas (CAMARGO; JUSTO, 2013).  

Para elaboração dessas análises foi necessário a realização de quinze testes, para 

estabelecer as linhas de corte corretas e compreender  metodologias para a utilização  

adequada desse software em pesquisas sobre as representações sociais. Assim, a ação 

ancorou-se em pesquisas anteriores disponíveis em artigos indexados da Capes, bem como 

orientação da Dra. Clarice Gameiro da Fonseca Pachi, doutora e mestre em modelagem 

Biomatemática, Especializada em Estatística e Licenciatura em Matemática pela Universidade 

de São Paulo, atualmente docente e pesquisadora do Centro Universitário SENAC, que 

gentilmente colaborou com as pesquisas. O exemplo desses cálculos das linhas de corte  

utilizadas no software Iramuteq para análise das evocações foram representadas a seguir pela 

ponderação do termo indutor de aquecimento: trabalhador da logística, demonstrado no tabela 

5. 
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Tabela 5 - Análise prototípica do termo indutor: trabalhador logística e linha de corte (n=203) 

 Ordem média de evocação  

(OME)≤ 𝟏, 𝟗𝟖 

Ordem média de evocação (OME)>1,98 

 

 

 

 

Freq. 

≥13 

Palavra Freq. OME Palavra Freq. OME 

      

Organizado 50 1,7 Operacional 63 2 

Cobrado 21 1,9 Ágil 37 2 

Colaborador 16 1,5 Comprometido 34 2,3 

Despreparado 14 1,9 Pontual 29 2 

   Responsável 23 2,2 

   Experiente 19 2,1 

   Dedicado 15 2 

   Batalhador 15 2,1 

 

 

 

 

 

 

Freq. 

<13 

Paciente 13 1,7 Planejador 12 2,4 

Qualificado 12 1,9 Desvalorizado 11 2 

Motorista 10 1,6 Resiliente 11 2,5 

Agitado 9 1,6 Atento 10 2 

Honesto 8 1,9 Dinâmico 9 2 

Esforçado 5 1,2 Preparado 7 2,6 

Flexível 4 1 Líder 7 2 

Doido 4 1,3 Cansado 7 2,1 

Criativo 4 1 Valoroso 6 2,7 

Pró ativo 4 1,3 Comunicativo 6 2 

   Estressado 5 2,2 

   Habilidoso 4 2,5 

    Empenhado 4 2,2 

    Disposto 4 2,8 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Assim sendo, foram elaboradas as análises prototípicas para as evocações do termo 

indutor trabalhador da logística com ou mais de 45 anos, utilizando primeiramente as 

evocações de todos participantes da amostra(n=203) e na sequência  dos participantes com 

cargo de motorista (n=90).  

A primeira análise prototípica  evidenciou como elementos do núcleo central que 

compõe a estrutura das representações sociais os elementos: experiente, cansado, 

despreparado e valoroso.  

Como demonstra o Quadro 24, o o elemento experiente apresentou  165 citações e 

uma ordem de frequência de 1,6,  enquanto cansado e despreparado obtiveram 22 citações e 

ordens de 1,7 e e valoroso 15 citações e ordem de frequência de 1,7 com menor 

representatividade nessa estrutura. 

Na primeira periferia os resultados da análise protótipica identificaram seis (06) 

elementos, sendo que no primeiro o elemento  comprometido apresentou  28 citações e 

ordem de 2,1, seguido de  aposentado com 26 citações e ordem de 2. Ainda nesse quadrante 
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o elemento responsável foi identificado com 25 citações e ordem de 2,2, seguido do elemento 

desvalorizado com 21 citações e ordem de 2,1, que completam essa parte da estutura das 

representações com os elementos  dedicado e capaz com  baixa representatividade.  

Nos elementos de contraste quadrante inferior esquerdo identificou  cinco (05) 

elementos: batalhador com 12 citações e ordem de 1,8, visionário com 8 citações e ordem 

de 1,4, bastante com 4 citações e ordem de 1,5, necessitado, com 4 citações e ordem de 1,5 e 

operacional, com 4 citações e ordem de 1,8.  

Por último, na segunda periferia uma série de palavras foram apresentadas como  

elementos nos resultados da análise prototípica: qualificado, com 13 citações e frequência de 

2,5, motivado com 10 citações e frequência de 2,1 e paciente com 7 citações e ordem 2, entre 

outros com menor representatividade na estrutura das representações sociais.  

 

Quadro 14 - Análise Prototípica  - termo evocado trabalhador da logística com ou mais de 45 anos (n=203) 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 
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Constrastanto os resultados das análises geradas pelos softwares Open EVOC e análise 

prototípica do software Iramuteq das evocações de todos participantes da amostra (n=203) 

estimuladas pelo termo indutor  trabalhador da logística com ou mais de 45 anos, pôde-se 

observar que os elementos capazes de  manter-se nos resultados das análises dos dois modelos 

foram experiente como elemento do núcleo central e na segunda periferia mantiveram-se em 

ambas análises os elementos comprometido, aposentado e responsável. . Enquanto na zona 

de contraste somente permaneceu o elemento batalhador.  

 
Quadro 15 - : Elementos presentes nas análises do Open EVOC e IRAMUTEQ – termo indutor trabalhador da 

logística com ou mais de 45 anos (n=203) 

IRAMUTEQ 

Núcleo central 1.ª Periferia 2ª Periferia Zona de contraste 

Experiente Comprometido  Batalhador 

 Aposentado   

 Responsável    

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Quadro 16 - : Elementos presentes nas análises do Open EVOC e IRAMUTEQ – trabalhador da logística com ou 

mais de 45 anos – motoristas (n=90) 

IRAMUTEQ 

Núcleo central 1 Periferiaª 2ª Periferia Zona de contraste 

Experiente Desvalorizado Despreparado Saudável 

Aposentado  Velho Motivado 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

O Quadro 17, demonstra os elementos que permaneceram como elementos da 

estrutura das representações sociais, porém mudaram de quadrante devido a diferença de 

cálculo dos dois modelos. 
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Quadro 17 - Elementos que mudaram a posição nas análises – Open EVOC e Iramuteq – termo indutor 

trabalhador da logística com mais de 45 anos (n=203) 

Palavra  Open 

EVOC 

IRAMUTEQ 

Cansado Zona de 

contraste  

Núcleo 

central 

Despreparado  Zona de 

contraste  

Núcleo 

central 

Valoroso  Zona de 

contraste 

Núcleo 

central 

Batalhador  Zona de 

contraste 

2ª periferia 

Desvalorizado   2ª 

periferia 

1ª periferia 

Dedicado 2ª 

periferia 

1ª periferia 

Capaz 2ª 

periferia 

1ª periferia 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 
Quadro 18 - Análise Prototípica - termo evocado trabalhador da logística com ou mais de 45 anos – motoristas 
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Fonte: Autoria própria (2018) 

 

O Quadro 18 que representa os resultados das análises prototípica dos pesquisados engajados 

com cargo de motoristas demonstra que foram evidenciados, a exemplo da ponderação do Open Evoc, 

os elementos experiente como principal do núcleo central que obteve 63 citações e uma ordem de 1,7, 

seguido do elemento aposentado com 17 citações e ordem de 1,8. Ainda foi agregado ao núcleo 

central na análise desse modelo o elemento cansado que apresentou a mesma frequência e ordem de 

aposentado. 

Na primeira periferia foram identificados (02) dois elementos: desvalorizado com 14 citações 

e ordem de 2,1 e responsável com 11 citações e ordem de 2. 

Nos elementos de contraste o quadrante inferior esquerdo da análise prototípica evidenciou 

como elementos despreparado com 10 citações, ordem de 1,4 e velho com 7 citações e ordem de 1,9, 

valoroso com 7 citações e ordem de 1,6 e por último bastante com 4 citações e ordem de 1,5.  Na 

segunda periferia por sua vez foram apresentadas vários elementos, dentre estes os com maior 

representatividade foram comprometido com 10 citações e frequência de 2,4, motivado com 6 

citações e frequência de 2 e pontual com 4 citações e ordem 2. 
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Quadro 19 -Elementos presentes nas análises do Open EVOC e IRAMUTEQ – termo indutor trabalhador da 

logística com ou mais de 45 anos – motoristas (n=90) 

IRAMUTEQ 

Núcleo central 1 Periferiaª 2ª Periferia Zona de contraste 

Experiente Desvalorizado Despreparado Saudável 

Aposentado  Velho Motivado 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Quadro 20 - Elementos que mudaram de posição nas análises – Open EVOC e Iramuteq – termo indutor 

trabalhador da logística com mais de 45 anos – motoristas (n=90) 

Palavra  Open EVOC IRAMUTEQ 

Cansado 1ª perfiferia   Núcleo central 

Responsável  2ª periferia 1ª periferia 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Os software Open EVOC e Iramuteq, apesar de operarem com modelos diferentes de 

cálculo, possuem características semelhantes para formar os agrupamentos contidos. Contudo, 

as diferenças entre eles permitem que os elementos presentes na fronteira de decisão assumam 

posições distintas em cada um desses modelos. Assim, a constratação dos elementos presentes 

em cada modelo possibilita a confirmação da estrutura que compõe as representações sociais 

sobre o trabalhador com ou mais de 45 anos. 

A relevância dessa identificação compreende o fato que o processo de transformação 

das representações sociais são impulsionadas pelas mudanças de determinadas práticas sociais  

(FLAMENT, 2003). Neste aspecto, como aludido por Abric (1994), enquanto o núcleo central 

é estável, coerente, consensual e historicamente determinado, o sistema periférico caracteriza-

se em seu turno como flexível, adaptativo e de certa maneira heterogêno.  

Os elementos que compõe a estrutura das representações sociais revelam ainda a  

imagem que esse profissional na senioridade têm de si em seu simbólico. 

 

6.3 APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE SIMILITUDE 

 

Os resultados das análises de similitude apresentados nessa sessão  foram gerados a 

partir dos elementos  constituintes da estrutura das representações investigadas e foram 

representados  por meio das matrizes de co-ocorrências.  

A imagem gráfica resultante da Análise de similitude é gerada  por meio de  grafos 

onde o poder associativo da palavra está representado pela quantidade de arestas e a 
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frequência com que essas palavras foram evocadas e que, conjuntamente, são demonstradas 

em cada uma das arestas. Quanto aos círculos que compõem essa representação gráfica, 

denominada árvore máxima de similtude, essa é composta por círculos com tamanhos e 

cores proporcionais às frequências dos elementos que a constituem e as respectivas 

representações. Já os números apresentados sob cada uma das arestas dessa imagem  gráfica 

indicam a força da co-ocorrência entre as palavras. 

Antes das ponderações das Análises de similitude foram realizados  vários testes 

ancorados nas evocações nos termos indutores de aquecimento, para traçar cenários mais 

proximais aos da pesquisa central e estabelecer as linhas  corretas para as análises. É relevante 

ressaltar que na literatura inexistem recomendações assertivas para estabelecimento dessas 

linhas de corte. Assim, após concluídas as etapas de testes foram geradas as análises das 

evocações  estimuladas pelo termo indutor trabalhador da logística com ou mais de 45 anos 

para todos participantes da pesquisa e para os com  cargo de motorista, que integram essa 

amostra. 

Como resultado da primeira Análise de similitude foi evidenciado um único 

agrupamento com núcleo central, experiente apresentado com força 15. Nesse caso, os 

elementos dos núcleos periféricos e da zona de contraste que compõem a estrutura das 

representações sociais agruparam-se em torno desse elemento do núcleo central. Essa 

composição representada pela chamada Árvore de similitude demonstra que as representações 

sociais do trabalhador com ou mais de 45 anos é composta por habilidades e esteriótipos tanto 

positivos quanto negativos.  

Destarte, deve-se atentar que apesar da força de experiente como construção desse 

grupo de pesquisados das representações, suas co-ocorrências entre os outros elementos  

também possuem força significativa como: comprometido, responsável, qualificado, capaz 

e dedicado em contraposição aos aposentado, cansado, despreparado e desvalorizado. Já 

os elementos gerados nesse resultado com menor força foram:  motivado, valoroso, 

batalhador em contraposição a velho.  

Os resultados dessa análise de similitude das representações sociais do trabalhador 

com ou mais de 45 anos denota também um conjunto dicôtomico no agrupamento, que pode 

apontar  uma auto-percepção do trabalhador em provável transformação, ou seja, ainda não 

sedimentada e composta por elementos contraditórios.  
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Figura 1- Análise de similitude elaborada a partir do termo indutor - trabalhador da logística com ou mais de 45 

anos. (n=203) 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Ainda com vias à atingir os objetivos estabelecidos para o estudo foi realizada a 

Análise de similitude dos elemento que compõem a estrutura das representações sociais do 

trabalhador da logística construídas pelas evocações dos profissionais mais velhos engajados 

em cargos de motorista. Esta apresentou dois agrupamentos.  

O primeiro desses agrupamentos, citado acima, apresentou como núcleo central 

organizador das representações sociais sobre o trabalhador da logística com ou mais de 45 

anos, o elemento  experiente,  acompanhado de elementos dicôtomicos em torno de si 

(esteriótipos tanto positivos como negativos), porém com um segundo agrupamento com o 

elemento do núcleo central organizador aposentado e os elementos cansado com força maior 

e saúdavel e valoroso com força menor. 
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Figura 2 - Análise de similitude elaborada a partir do termo indutor - trabalhador da logística com mais de 45 

anos – motoristas (n=90) 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Como demonstram os resultados apresentados na figura 3 os participantes da pesquisa, 

com cargo de motorista tem como representações sociais construidas de si sobre o trabalhador 

do setor de logística com ou mais de 45 anos, a concepção da significativa valia de sua 

experiência, porém, diferente de todos os participantes, essa é tangenciada concomitante ao 

entendimento que aproxima-se o tempo para romper com o exercício laboral e aderir à 

aposentadoria. 

As análises corroboram para a compreensão que a estrutura dessas representações 

sociais são constituídas por esteriótipos negativos e positivos sobre o trabalhador da logística 

com ou mais de 45 anos e que para esses pesquisados o fim de carreira é algo perceptível. 

Essa concepção por parte dos pesquisados pode decorrer do processo de transformação do 

setor de logística, como mencionado nas outras análises, haja vista que para manter-se no 
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exercício laboral a vivência nesse setor é relevante, porém exige cada vez mais escolarização, 

atualização em novas tecnologias e aquisição de habilidades aderentes a processos 

automatizados.  

Ainda ressalta-se que a baixa escolarização dos participantes pode demonstrar uma 

não inclusão das políticas de recursos humanos de treinamento e devolvimento para esses 

colaboradores mais velhos, já que a maioria deles tem mais de dez (10) anos de empresa e 

precária formação. A literatura sobre o tema, como apresentado, corrobora para o 

entendimento que as empresas muitas vezes não incluem os profissionais na senioridade em 

programas e práticas de desenvolvimento, por entender que nesses casos o plano de carreira 

após aos 45 anos envolve políticas preparatórias para aquisição da aposentadoria.  
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7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados das análises dos elementos das representações sociais sobre o 

trabalhador da logística com ou mais de 45 anos devem ser observados atrelados  às 

informações aludidas pelos gestores na primeira etapa de pesquisa, ou seja, da qualitativa que 

convergem com as definições também do Councill of Chain Professionals e e Conselho de 

Profissionais de Gestão da Cadeia de Suprimentos (CSCMP) referente ao setor  de logística. 

Esses revelam que  o setor evoluiu significativamente nos últimos anos e, por isso, requer  no 

século XXI de seus profissionais  capacidade de  articular novas técnicas de armazenagem, 

transporte e  entregas, além da capacidade de planejar as atividades de forma coordenada 

visando, acima de tudo, atender com excelência o cliente. O objetivo preconiza profissionais 

com experiência,  pontualidade, agilidade e capacidade de resiliência perante as pressões 

geradas pelos prazos cada vez menores exigidos pelo mercado.  

Deve-se observar também que a maioria desses atributos depende em grande parte de  

uma significativa experiência, principalmente para lidar com as condições adversas de 

trabalho geradas pelos  problemas de infraestrutura, furtos de cargas e longas jornadas, 

inerentes ao contexto laboral da logística brasileira (NOVAES, 2015).  

A busca pela excelência no atendimento depende assim  de um novo perfil do 

profissional da logística, atrelado à vivência e conhecimento do setor, capacidade para 

articular  novas tecnologias e adaptação às mudanças constantes em procedimentos.  

Para aquisição de novas competências, a escolarização apresenta-se como um entrave, 

haja vista que significativa parcela dos profissionais pesquisados com ou mais de 45 anos 

possui formação precária que impacta em seu desenvolvimento. Por outro lado, os resultados 

das análises denotam ainda que há necessidade de  comprometido, honestidade, pontualidade 

e agilidade no exercício laboral.  

As frotas e processos logísticos, cada vez mais automatizados, com aplicativos para 

gestão do armazenamento, expedição, transporte e processos,  roteirização e controle das 

cargas, promulgam rápidas mudanças nas operações logísticas. A Transnova Transporte e 

DHL, por exemplo, possuem os chamados caminhões inteligentes em sua frota, esses  

controlam a temperatura da câmara fria por meio de sistemas automatizados. Sendo assim, o 

cenário contemporâneo do setor de logística demanda do seu trabalhador  aprender a aprender 

constantemente, com atualização e adaptação às transformações.  
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Apesar das organizações valorizarem e reconheceram a notória contribuição dos seus 

trabalhadores com mais de 45 anos, bem como entenderem sua importância,   os consideram 

em de fim carreira, ou seja, em vias de aposentadoria. Este aspecto é decorrente do marco 

cronológico para aquisição da aposentadoria brasileira aos 60 anos. 

Ballou (2006) corrobora com esse contexto citado e discorre   que o setor da logística 

na contemporaneidade encontra-se imerso à inovações e transformações tecnológicas que 

exigem constante aprimoramento e  que buscam estratégias  centradas em reduzir custos e 

aumentar a competitividade . 

Além disso, como discorre Cristopher (2013, p.3),  cada vez mais “As relações entre 

as atividades de criação de demanda e oferta física” do setor de logística “(...) ilustram a 

existência de dois princípios: os de interdependência e equilíbrio (...)”, necessários para a 

eficiência no setor de logística. Portanto, os resultados dos negócios desenvolvidos nessa área 

dependem, primordialmente, da capacidade de seus profissionais. 

Os resultados dos elementos que constituem a estrutura das representações sociais são 

relevantes pois  apresentam que: “(...) as coisas são ‘para’ as pessoas, não são realidades 

físicas em si, mas como objetos  ‘intencionais’ da consciência humana, cuja atividade elas 

motivam.” Assim, não são apenas elos de causalidade que compõem a relação do sujeito com 

a natureza, “(...) mas as ‘relações fenomenológicas’. Isto quer dizer que as coisas não se 

definem para o sujeito por propriedades físicas, mas por seus aspectos vividos”  (MENIN; 

SHIMIZU, 2005, p. 35 apud JODELET,  2015). 

Contraditoriamente, contudo, os resultados da análises evidenciam que os 

pesquisados possuem  representações sociais sobre si delineadas por habilidades, 

esteriótipos tanto positvos como negativos. E os engajados em cargos de motorista  

percebem-se, apesar de experientes, em vias de aposentadoria e desvalorizados.  

Para Leite (2004) o setor logístico  contemporâneo “(...) em termos gerais, o que (...) 

evidencia é uma representação da velhice, associada aos chamados ‘traços 

estigmatizadores’, que refletem valores depreciativos, tais como a feiúra, a tristeza, a falta 

de consciência de si e do mundo, o antigo, o improdutivo, o estágio final e a morte”. Assim, 

identificar e apreender os elementos que compõem a estrutura  sobre suas representações 

sociais  significa compreender a construção dinâmica desse fenômeno cultural vivenciado e 

delineado por ele. 

A constratação dos elementos presentes nos dois modelos de análise gerados pelo 

Open Evoc e Iramuteq podem denotar que os elementos na fronteira de decisão do conjunto, 

ou seja, aqueles que alteraram a posição no chamado Quadrante de Vergès,  migrando para 
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outras posições na Análise prototípica, podem indicar uma transformação dos elementos 

que compõe a estrutura das representações sociais delineadas pelos trabalhadores 

pesquisados.   

Vale lembrar que os elementos do núcleo central representam uma imagem 

construída do objeto e que possui, entre suas funções, a normativa, relacionada ao sistema 

de valores do indivíduo - normas, julgamentos e ideologias, ativadas em determinada 

situação, como por exemplo, neste caso, em situações que perpassam o envelhecimento e, 

portanto,  proximidade do tempo para aposentadoria, o que pode despertar nesses sujeitos 

estereótipos negativos antes adormecidos, levando-os à aquisição do benefício (mesmo com 

suas capacidades plenas para o trabalho) e, portando, ao desengajamento profissional 

precoce (ABRIC, 2003).  

A análise de similitude constatou que o  elemento do núcelo central experiência foi 

capaz de organizar e regular a estrutura das representações sociais sobre o trabalhador com 

ou mais de 45 anos do setor de logística. Assim, a Àrvore de similitude que representa esses 

resultados gerou um único agrupamento representado por um diagrama circular com 

experiência ao centro e os outros elementos em formato estrelar de si,  estrutura das 

representações sociais constituída por elementos dicotômicos, uma vez que agrupa-se em 

torno de elementos que denotam habilidades, mas também estereótipos tanto positivos 

como: dedicado, comprometido, capaz, responsável, apresentados com força significativa 

e valoroso e batalhador, com menor força. Quanto aos estereótipos negativos  como: 

cansado, desvalorizado, despreparado, com força significativa e velho com menor força, 

convergem com a literatura sobre o tema. 

Cabe ressaltar que a literatura sobre o tema aponta em grande parte  crenças errôneas, 

que relacionam o trabalhador mais velho à incapacidade para o exercício laboral no Brasil e 

no mundo. O desemprego advindo do envelhecimento compreende assim um reflexo dessa  

realidade discriminatória (SAMORODOV, 1999). O setor de logística, dada suas 

especificidades e exigência  de alta experiência, experimenta um movimento contrário com a 

retenção desses profissionais na senioridade. As representações sociais identificadas e 

analisadas que o trabalhador da logística com mais de 45 anos têm de si são preocupantes à 

medida em que, por meio de um preconceito,  colocam-se também à margem e não buscam 

atualização,  à espera da aposentadoria. 

O cenário aludido também é corroborado por McGregor e Gray (2002) que em suas 

investigações com 3.000 trabalhadores mais velhos evidenciou ser comum a presença de 

estereótipos associados aos  profisisonais na senioridade. Além disso, a maioria dos 
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pesquisados (empregadores, recursos e próprio trabalhador) conceituou esse profissional  por 

meio de estereótipos negativos em relação a fatores como adaptabilidade, uso e familiaridade 

com a tecnologia e resistência à mudança, além de o entender notoriamente menos flexível 

quanto às transformações do contexto laboral e pouco criativo, se comparado aos pares mais 

jovens.  

A permanência e resistência desses esteriótipos ao longo do tempo talvez decorra da 

construção de representações sociais dos trabalhadores mais velhos com estruturas pautadas 

em aspectos convergentes à longevidade, uma vez que, conforme Sá (1996, p.67): “(...) a 

caracterização do núcleo central, como subconjunto, implica que outras instâncias estruturais, 

com papéis funcionais complementares ao do núcleo central, devam ser reconhecidas.” 

Assim, identifica-lás e, portanto, reconhecê-las compreenderá orientar-se para o passado, 

presente e futuro, promovendo mudanças nessa realidade existente, como discorre Jesuíno et 

al. (2015).  

Além disso, como explica Moscovici (1978),  uma pessoa somente representa algo ou 

alguma coisa após ter tomado uma posição quanto a esse sujeito ou objeto. Desse modo, ao se 

relacionar a essa concepção, o trabalhador com mais de 45 anos do setor de logística 

apresenta elementos em sua representação social, positivos e negativos, conflituosos, por não 

ter sua identidade bem sedimentada. Tal fato também é decorrência de atitudes que o 

profissional, seus gestores e pares usualmente praticam no contexto laboral, incluindo as de 

exclusão dos trabalhadores na senioridade, por se entender que este caminha por uma estrada 

de mão única, a da aposentadoria.  

Destaca-se nesse aspecto a necessidade de inclusão do trabalhador com mais de 45 

anos do setor da logística em programas de capacitação, componente relevante para sua 

adaptação às mudanças voláteis do negócio e retenção desse capital humano, para aproveitar 

sua experiência no mercado.  

Cabe ainda ressaltar que a literatura sobre o tema revela que, na maioria das vezes, o 

trabalhador que envelhece é esquecido para fins dos programas de treinamento e 

desenvolvimento, sendo a ele direcionado, somente, um negligente  fornecimento de políticas 

e práticas de recursos humanos, com caráter assistencialista (BETCHERMAN, et al., 1998; 

DIBDEN; HIBBETT, 1993; LISSENBURGH; SMEATON, 2003; TAYLOR; URWIN, 

2001).  

Pesquisas realizadas por Tillsley (1990) revelaram também que os profissionais mais 

velhos, se comparados aos jovens, são percebidos pelos empregadores e clientes como mais 
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leais e confiáveis, além de mais motivados. Aspectos de suma relevância para setores como 

da logística, que possui intensa interação com o cliente, 

Em suma,  despertar as organizações para concepções organizacionais mais pautadas 

na realidade contemporânea, de modo a considerar o envelhecimento ativo do trabalhador, 

delineado por uma perspectiva de inclusão desse profissional em todos os processos 

organizacionais, para que não ocorra seu desengajamento precoce e, consequentemente, a 

perda dessa experiência valiosa para o negócio. O envelhecimento compreende contornos 

mais abrangentes e revelados pelas representações sociais aqui identificados e poderá gerar 

novas abordagens para o tema, capazes de interferir e construir novas realidades e, 

consequentemente, novos entendimentos e práticas.   
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CONCLUSÕES 

 

As pesquisas sobre o trabalhador com mais de 45 anos pautam-se em grande parte 

em métricas, estatísticas e concepções em relação ao envelhecimento delineadas pelo 

declínio físico e ruptura como exercício laboral. Nesse aspecto, as mudanças conceituais da 

literatura tem se mostrado insuficientes para explicar e promover transformações e novas 

atitudes tanto nas políticas públicas, como nas organizacionais. Assim, valer-se de 

propostas que utilizem teorias e ferramentas alternativas amplia o conhecimento sobre o 

tema delineando reflexões mais aderentes à contemporaneidade.  

Os conhecimentos dos indivíduos são construções socioindividuais, ou seja, são 

formados a partir de experiências individuais e interações sociais. Para esse estudo assim 

foram consideradas concepções traçadas pela percepção do trabalhador de si e não de pares, 

gestores ou familiares. Cabe ressaltar que a relevância de identificar as representações 

sociais sobre o trabalhador do setor de logística construída por ele, decorre de todos os 

sujeitos serem ativos no processo de estruturação do conhecimento e atitudes nos grupos 

sociais que estão imersos. As experiências desses sujeitos são ricas e fontes dinâmicas de 

informações para construção e  divulgação da ciência. Nesse sentido, elementos que 

retratem essa realidade possibilitam a ampliação da literatura e construção de novas 

políticas públicas e organizacionais destinadas ao trabalhador mais velho.  

Diversas pesquisas apontam a possibilidade de influência das concepções ou 

representações sociais nas práticas e condutas dos sujeitos e, consequentemente, na 

formação das concepções sobre o trabalhador com essa faixa etária.  

Considerando a influência aludida e os resultados dessa pesquisa pôde-se evidenciar 

uma contradição, uma vez que estereótipos dicotômicos constituem a estrutura das 

representações sociais sobre o trabalhador com ou mais de 45 anos, cenário preocupante 

frente ao progressivo envelhecimento populacional no Brasil. 

 Em linhas gerais, esse estudo identificou a concepção do profissional em 

envelhecimento, visão constituída por elementos formais. Os trabalhadores pesquisados, 

embora consigam relacionar seu contexto laboral aos elementos conceituais dessa 

realidade, possuem uma compreensão estereotipada de si,  uma vez que se percebem em 

um caminho sem volta, para romper com o exercício laboral e adquirir a aposentadoria, 

mesmo que de forma precoce.  

A despeito de sua notória contribuição para o negócio, com sua experiência e 

conhecimento sobre o setor, o trabalhador com ou mais de 45 anos do setor da logística 
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reconhece suas características relevantes como: pontualidade, organização e 

planejamento, mas desprestigiam sua trajetória ao perceberem-se também como cansados, 

desvalorizados, velhos e em vias de aposentadoria, que os levam a abdicar do exercício 

laboral devido ao ingresso no ciclo de envelhecimento.  

Os termos constituintes da representação social demonstram que essa concepção se 

encontra fortemente enraizada entre o grupo pesquisado e que, a curto prazo, não existe 

propensão de se alterar, uma vez que transformações na estrutura central da representação 

social são lentas e difíceis de ocorrer.  

Os resultados, por sua vez, evidenciados pelo estudo, corroboram para o 

entendimento de que as representações sociais sobre o trabalhador com ou mais de 45 

anos relaciona senioridade por um prisma funcionalista, desvinculado da construção 

social. 

Como contributos desse estudo destaca-se a ampliação da literatura realizada por 

meio da identificação da estrutura das representações sociais sobre o trabalhador do setor 

de logística delineadas de si que emergem da expectativa social e perpassam por 

esteriótipos construídos ao longo do tempo e que representam entraves para capacitação 

do trabalhador na senioridade, indispensável para sua permanência no mercado laboral e 

autonomia. Por meio dessas representações reveladas será possível respaldar a 

transformação das políticas públicas em prol dos profissionais mais velhos, na 

contemporaneidade centradas na aquisição da aposentadoria. E por último, compreender 

tanto o contexto da logística que destaca-se pela permanência dos trabalhadores mais 

velhos, bem como suas representações sociais que suscitam novas reflexões capazes de 

promover a criação de políticas e práticas organizacionais cunhadas para fins não 

assistencialistas, mas para a permanência desses profissionais ativos em seu exercício 

laboral. 

Apesar desses avanços descritos, deve ser observado que como limitação do estudo 

este representa uma pesquisa sobre um setor brasileiro, no estado paulista, assim sendo, 

necessita de ampliações dos estudos em outros estados e setores brasileiros para 

compreender outros cenários que perpassam pelas representações sobre os trabalhadores 

da logística com ou mais de 45 anos.  
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APÊNDICE A 

 

Autorização para realização de pesquisa com colaboradores da empresa 

Transnova Transportes. 
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APÊNDICE B 

 

Autorização para realização de pesquisa com colaboradores da empresa DHL. 

 

 

  



 147 

 

APÊNDICE C 

 

Exemplo de pesquisa respondida corretamente. 
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APÊNDICE D 

 

Exemplo de pesquisa em que o respondente devia, após escrever as três 

palavras solicitadas para cada termo, reclassificá-las por ondem de 

importância.  
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APÊNDICE E 

 

Exemplo de pesquisa eliminada por impossibilidade de identificação das 

respostas fornecidas. 
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APÊNDICE F 

 

Exemplo de homogeinização de palavras. 

 

Termo evocado 
Qtdade de 

evocações 
Homogeneização Significado 

Ágil 9 

ÁGIL 

Que se movimenta com excesso de 

facilidade; que se move de maneira rápida; 

veloz. Que se comporta ou trabalha de 

maneira eficaz e rápida; diligente, expedito 

e trabalhador. 

Agilidade 13 

Agilidade no Desempenho 1 

Apressado 1 

Ativo 1 

Rapidez 6 

Velocidade 1 

Batalhador 2 

BATALHADOR 

Que ou o que batalha. O que entrou em 

muitas batalhas. Defensor audaz de alguma 

ideia, princípio, partido etc. 

Crescimento 4 

Guerreiro 4 

Muito trabalho 1 

Progresso 1 

Trabalhar 1 

Trabalho 2 

Cobrança 16 COBRADO 

Receber ou tentar receber (dívida ou aquilo 

a que se tem direito) Adquirir, readquirir, 

recuperar: cobrar fôlego. 

Exigir de outrem (obrigação, cumprimento 

de palavra etc.): cobrar tarefas aos 

subordinados. 

Ajuda o Brasil 1 

COLABORADOR 
Pessoa que trabalha com outra em iguais 

circunstâncias de iniciativa 

Ajudante 2 

Ajudar 1 

Atendente 1 

Caminhoneiro 1 

Colaborador 1 

Contribuir 1 

Cooperativo 1 

Equipe 1 

Funcionário 1 

Hora extra 1 

Operador de Empilhadeira 1 

Oportunidades 1 

Piloto 1 

Potencialidade 1 

 


