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RESUMO 

 

O envelhecimento da força de trabalho é um fenômeno social inexorável que desponta no 

cenário organizacional, sugerindo a necessidade de ampliar as oportunidades para 

profissionais “mais velhos”. Estudos internacionais revelam que poucas organizações 

consideram como alvo de seleção e desenvolvimento de carreiras profissionais com idade 

acima de 45 anos. No Brasil ainda são escassos os estudos voltados à diversidade etária. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi compreender o fenômeno do etarismo no trabalho por 

meio do olhar de gerentes desempregados, com idade acima de 45 anos. Foi realizada uma 

pesquisa qualitativa, tendo como sujeitos de pesquisa dezoito profissionais com no mínimo 45 

anos, que atuaram em nível gerencial em organizações empresariais e que se encontravam em 

busca de colocação há dois meses a até um ano. As entrevistas semiestruturadas, foram 

analisadas à luz de uma abordagem qualitativa de análise de conteúdo, baseada em 

categorização aberta de temas significativos. A análise dos dados gerou cinco categorias que 

permitiram compreender como o etarismo foi revelado pelos respondentes, no contexto 

profissional: (1) Trajetória Profissional; (2) Enfrentando a realidade do processo seletivo; (3) 

Treinamento e Desenvolvimento; (4) Há Idade Certa? e Marcas do Etarismo na Vida Pessoal. 

O fenômeno do etarismo, embora traga conseqüências profundas, nem sempre é nítido para 

quem é submetido a ele. Os resultados apontam para a necessidade de intervenções 

específicas, pois, ao contrário do que ocorre com a diversidade racial ou de gênero, raramente 

são empreendidas iniciativas para aumentar a diversidade etária nas organizações. 

 

Palavras-chave: Etarismo. Preconceito de Idade. Diversidade Etária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

ABSTRACT 

 

The aging workforce is an inexorable social phenomenon that emerges in the organizational 

setting, suggesting expand opportunities for “older” professionals. International studies show 

that few organizations consider professionals over 45 years old as targets either for selection 

or career development purposes.  In Brazil there are still few studies focused on age diversity. 

The objective of this study was to understand the phenomenon of ageism at work from the 

over 45 years old unemployed manager standpoint. A qualitative study was made having as 

sample eighteen professionals over 45 years old, who used to work at managerial level who 

were seeking placement in a timeframe from two months to one year. The semi-structured 

interviews were analyzed with a qualitative content analysis approach based on significant 

open issues categorization. Data analysis generated five categories that allowed us to 

understand how the ageism appeared for the respondents, in a professional context: (1) Career 

Path; (2) Facing the reality of the selection process; (3) Training and Development; (4) Is 

there an adequate age?; (5) Effects of ageism in personal life. The phenomenon of ageism, 

while providing profound consequences, is not always clear for the ones subjected to it. The 

results direct to the need for specific interventions because, contrary to what occurs with 

racial or gender diversity, initiatives to increase the age diversity in organizations are rarely 

undertaken. 

 
Keywords: Ageism. Age prejudice. Age diversity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A composição demográfica da força de trabalho tem sofrido alterações significativas 

nos últimos anos, apontando para um cenário mais diverso, que traz consigo uma preocupação 

crescente em se administrar as diferenças humanas dentro do contexto organizacional, 

conforme atestam os estudos de Nkomo e Cox Jr. (1998).   

A definição de diversidade à partir das diferenças que existem entre categorias ou 

grupos de pessoas (CROSS, 1992; LODEN; ROSENER, 1991) é a que tem sida utilizada pela 

maior parte dos autores, concebida à partir da identidade social, ou seja, das diferenças entre 

grupos de indivíduos (MANNIX; NEALE, 2006). Dentre as diferenças, aquelas que são 

visíveis, que ocorrem num processo relativamente automático de nossa percepção são 

chamadas de dimensões primárias da diversidade.  

As dimensões primárias da diversidade, tais como raça, etnia, sexo e idade, são as 

mais fáceis de serem percebidas. Estas características, visíveis, são aquelas sobre as quais os 

indivíduos tem pouco ou nenhum controle e que, de acordo com Loden e Rosener (1991) 

configuram a nossa autoimagem. 

Os estudos sobre esses aspectos, visíveis, têm mantido seu foco principalmente nas 

questões de raça, etnia e gênero. Pesquisas em diversidade etária estão menos desenvolvidas, 

o que sugere a necessidade de novos estudos e novas abordagens, especialmente no ambiente 

de trabalho (SHORE et al., 2009). 

Uma revisão da literatura sobre idade e trabalho conduzida por Shore et al. (2009) 

mostra que a diversidade etária vem sendo estudada com maior intensidade, principalmente 

nos países do ocidente. Para os autores, as diferentes visões culturais sobre o envelhecimento 

podem influenciar os efeitos da idade no ambiente profissional, apontando o ocidente como 

detentor de maior número de estereótipos negativos sobre a idade. 

Barak (2005) verificou que uma característica comum à maior parte das definições para 

o conceito de diversidade no local de trabalho é que os membros de uma cultura costumam 

apresentar uma visão de mundo compartilhada e comportamentos comuns, ou seja, uma 

identidade grupal. Esta identidade pode, por um lado, criar um senso de pertencimento das 

pessoas em relação a este grupo, mas também pode reforçar a percepção de exclusão em 

relação a outros grupos ou gerar atitudes preconceituosas. 

O conceito de idade cronológica serviu historicamente de parâmetro para um conjunto 

de mudanças esperadas no ciclo de vida das pessoas. Porém, com o aumento de expectativa 

de vida e mudanças ocorridas nas condições de existência, ele passou a ser apenas mais um 
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indicador na composição do senso particular de idade dos indivíduos (BATISTONI; 

NAMBA, 2010). A compreensão das angústias derivadas das percepções entre a idade 

cronológica e a idade subjetiva do indivíduo encontra algumas respostas na Teoria da 

Dissonância Cognitiva (FESTINGER, 1954). 

Outro ponto de reflexão diz respeito ao ambiente de trabalho com equipes diversas, 

onde a  percepção de parcialidade nos julgamentos profissionais nem sempre é bem 

assimilada. O esforço requerido pelas pessoas em compreender e se ajustar aos parâmetros 

demandados  nem sempre ocorre, desencadeando sentimentos de  frustração e desmotivação. 

Esta é a base para o entendimento do papel que a Teoria da Equidade (ADAMS, 1963) 

desempenha nos mecanismos de relacionamento nas organizações, e, por conseguinte, no 

convívio com profissionais mais velhos no ambiente de trabalho, que muitas vezes se sentem 

injustiçados frente a oportunidades que lhes são negadas.   

O conceito de identidade social exerce um papel singular neste contexto, pois ele faz 

parte da definição e da imagem do “eu”. Para que ela seja criada, o indivíduo deve estar 

inserido em um grupo social. Além disso, é necessária a comparação dos indivíduos de uma 

identidade compartilhada com outros grupos, ou do endogrupo com o exogrupo para que ela 

seja constituída e posteriormente desdobrada (TAJFEL, 1982). 

A esta construção de referências através da qual um indivíduo compara o seu grupo à 

outro dá-se o nome de categorização (TAJFEL; TURNER, 1979). Além deste conceito, as 

noções de protótipo e despersonalização atuam, no primeiro caso como elemento de destaque 

do grupo e no segundo, como suporte moral e validação para os comportamentos do grupo 

(HOGG; TERRY, 2000). 

Estudos relacionados ao envelhecimento no contexto organizacional começam a surgir 

em função do aumento da expectativa de vida das populações, especialmente nos países 

industrializados (ATCHLEY, 2000). Além disso, pesquisas apontam para um aumento da 

idade média da força de trabalho nos Estados Unidos e uma diminuição no número de 

trabalhadores mais jovens com uma consequente diminuição no ritmo do crescimento da força 

de trabalho (JAMIESON; O’MARA, 1991; WARR, 1995).  

De acordo com estimativas das Nações Unidas, o número de pessoas no mundo com 

mais de 60 anos, que era de 600 milhões, chegará a dois bilhões, ou 22% da população global 

no ano 2050. Haverá, em contrapartida, uma redução no percentual de pessoas com idade na 

faixa economicamente produtiva, que vai dos 15 aos 64 anos, o que trará novos desafios para 

todos, pois o envelhecimento mundial deve prever dignidade e direito à oportunidades. 
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No Brasil, dados do DIEESE (2010) demonstram consistência com as estimativas 

mundiais: a população brasileira cresceu menos e continuou envelhecendo nos últimos dez 

anos. O índice de envelhecimento no Brasil – relação entre o número de idosos com 60 anos 

ou mais e de crianças com até 15 anos – cresceu de 31,7, em 2001, para 51,8, em 2011, 

aproximando-se do indicador mundial, de 48,2, diz o estudo da Síntese de Indicadores Sociais 

2012, divulgada em maio de 2013 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

As variáveis demográficas sugerem oportunidades para profissionais mais velhos no 

mercado de trabalho brasileiro. Estas, porém, dependem de um ambiente favorável para se 

concretizarem, o que significa dizer que as empresas deverão repensar os parâmetros adotados 

atualmente, que privilegiam jovens profissionais em seus quadros de gestão, como sugerem os 

estudos de Peres (2002); Leite, Filgueiras, e Araujo (2008) e Goldani (2010).  

A implantação de programas de diversidade etária, ou ao menos a inclusão da 

dimensão etária nos programas existentes poderia minimizar as dificuldades das organizações 

frente à escassez de talentos, além de facilitar a integração entre os grupos de trabalho, 

conforme atestam pesquisas realizadas no exterior (PERRY; PARLAMIS, 2006). Atualmente 

há pouco investimento por parte das empresas brasileiras na transferência de conhecimentos 

ou incentivos à permanência de profissionais mais velhos, e dificilmente esta categoria 

aparece como alternativa (TONELLI; LINS; ARANHA FILHO, 2013). 

Uma barreira frequente na contratação e desenvolvimento de profissionais mais velhos 

no mercado de trabalho está relacionada aos estereótipos negativos que as pessoas têm frente 

a esta categoria (BYTHEWAY, 1995; PALMORE, 1999; GOLDBERG et al., 2004; PERRY; 

PARLAMIS, 2006; SHORE et al., 2009). A compreensão da origem dos preconceitos e 

discriminação contra as pessoas mais velhas é primordial para que as organizações possam 

atuar no combate a eles. 

Barak (2005) coloca que a definição original da palavra “discriminação” tinha um 

sentido neutro, referindo-se ao ato de discriminar, distinguir diferenças ou a ter discernimento. 

Segundo ela, esta ambiguidade permanece nas definições formais contida no dicionário 

Webster’s, que apresenta como terceira alternativa a definição que normalmente atribuímos ao 

termo, relacionada a preconceito. Para a autora, a discriminação no ambiente profissional 

ocorre quando as pessoas são tratadas de forma diferente em função de características pessoais 

em detrimento de suas capacidades profissionais e estas medidas têm impactos negativos no 

acesso ao emprego, promoção ou remuneração. 

O termo etarismo (BUTLER, 1969), em sua concepção original, foi cunhado para 

indicar o preconceito a pessoas idosas. Palmore (1999), posteriormente ampliou o termo para 
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definir preconceito ou discriminação contra ou a favor de um grupo etário e, desde a década 

de 70 ele é utilizado na área de Gerontologia, com foco na população idosa. Há cerca de 

quinze anos, ele vem sendo também utilizado por outras áreas, investigando aspectos legais, 

psicológicos, sociais, e, mais recentemente, no âmbito das organizações. 

Este tipo de preconceito, relacionado à idade, é difícil de detectar (FILKENSTEIN; 

FARREL, 2007), e, de acordo com uma revisão sobre o tema conduzida por Moore (2011), 

estereótipos negativos associados às pessoas mais velhas são realçados em momentos de crise 

econômica. 

No mercado de trabalho, existe uma ênfase teórica clara sobre previsões negativas 

relacionadas à diversidade etária (SHORE et al., 2009). Os modelos teóricos predominantes 

encontrados foram os estereótipos sobre trabalhadores idosos, descritos como menos 

produtivos, menos criativos, pouco flexíveis e mais resistentes a mudanças (ROSEN; 

JERDEE, 1976; RINGENBACH; JACOBS, 1994), debates sobre a identidade social e sua 

influência na relação entre grupos e demografia relacional (KITE; WAGNER, 2004) e 

discriminação por idade (FINKELSTEIN; ALLEN; RHOTON, 2003). 

Alguns estudos examinaram o papel das percepções de idade (mais do que a idade 

cronológica), incluindo a autopercepção de idade ou idade percebida em relação ao grupo de 

trabalho ou gestor (BARNES-FARRELL; RUMERY; SWODY, 2002; MAURER; RAFUSE, 

2001; SHORE et al, 2009). Um tema recorrente nestes estudos é a existência da discriminação 

por idade ou, pelo menos, uma provável ocorrência de tratamento injusto direcionado aos 

trabalhadores mais velhos. O pressuposto inerente parece ser que, quando são tomadas as 

decisões de carreira sobre os indivíduos, os jovens trabalhadores têm preferência sobre os 

trabalhadores de meia-idade ou mais velhos (FINKELSTEIN; ALLEN; RHOTON, 2003; 

RUPP; VODANOVICH; CREDE, 2006). 

No Brasil, o tema etarismo ainda é pouco conhecido entre os brasileiros e, segundo 

Goldani (2010), seu debate permanece restrito ao meio acadêmico, embora ele ocorra de fato 

nas famílias, nas políticas públicas, no sistema de saúde, no mercado de trabalho e na mídia 

de uma forma geral. Alguns trabalhos acadêmicos tais como dissertações e teses já vem 

abordando o assunto na última década (PERES, 2002; MARTINS; RODRIGUES, 2004; 

LEITE; FILGUEIRAS; ARAUJO, 2008) com focos principalmente nas áreas da saúde, 

psicologia social e jurídica. Os trabalhos na área da Administração são escassos (SILVEIRA; 

LOTH, 2012; VASCONCELOS, 2012). 

Na perspectiva jurídica, o artigo 7 da Constituição Brasileira, no Inciso XXX pontua: 

“a proibição (...) do critério de admissão do trabalhador por motivo de sexo, idade, cor ou 
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estado civil”. Além disso, o Projeto de Lei nº 471/03, proíbe a veiculação de anúncios de 

empregos com limite de idade para os candidatos e estabelece multa administrativa de dez 

vezes o maior salário pago pelo empregador, além de proibir a obtenção de crédito junto a 

instituições financeiras oficiais pelas empresas que adotarem a prática. Este projeto de lei, 

embora bem intencionado, parece apenas encobrir o véu de preconceito que envolve os 

processos de seleção no Brasil: a idade limite não aparece no anúncio, mas existe de fato, o 

que reforça a necessidade da revisão de políticas públicas e organizacionais relativas à 

absorção da força de trabalho (LEITE; FILGUEIRAS; ARAUJO, 2008). 

Destarte, a relevância deste trabalho reside na possibilidade de se compreender como o 

fenômeno do etarismo se manifesta sob a ótica de quem sofre o preconceito.  Coloca-se então 

o seguinte problema de pesquisa: Como o fenômeno do etarismo é percebido por gerentes 

com idade acima de 45 anos que procuram uma colocação no mercado de trabalho? 

O objetivo central deste trabalho é o de compreender o fenômeno do etarismo no 

trabalho através do olhar de gerentes desempregados. Não há consenso sobre a idade que 

marca o início da velhice: Para a OMS, o processo de envelhecimento do trabalhador tem 

início aos 45 anos sendo este o motivo da escolha desta faixa etária para o desenvolvimento 

deste trabalho.  

Este estudo contempla também alguns objetivos específicos, formados por aspectos 

que permeiam esta questão: 

1. Investigar a percepção dos respondentes sobre a manifestação do etarismo no momento 

atual de sua trajetória. 

2. Verificar em que aspectos do contexto profissional o etarismo se evidencia, de acordo 

com a vivência do respondente. 

3. Analisar as contradições relacionadas ao discurso e prática dos respondentes frente ao 

fenômeno do etarismo. 

4. Investigar as percepções dos respondentes frente a profissionais mais jovens e mais 

velhos. 

5. Analisar, nos casos em que o respondente se julga atingido pelo fenômeno, quais são os 

reflexos em sua vida pessoal e profissional. 

6. Analisar se o fenômeno é percebido de forma diferente por profissionais do sexo feminino 

e masculino. 
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Com o objetivo de buscar respostas ao problema de pesquisa, este trabalho foi 

elaborado de forma a iniciar com a fundamentação teórica no capítulo 2, trazendo as teorias 

de base utilizadas neste trabalho, a diferenciação de conceitos entre estereótipo, preconceito e 

discriminação, conceitos de idade e envelhecimento e significados para o termo etarismo e 

suas implicações no contexto profissional. Em seguida, no capítulo 3 são apresentados os 

procedimentos metodológicos, incluindo coleta de dados, instrumento de pesquisa e análise 

de dados. O capítulo 4 aborda a Discussão de Resultados e o capítulo 5 as Considerações 

Finais, limitações do estudo e recomendações para estudos futuros.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

            

Este capítulo pretende desenvolver um embasamento teórico para fundamentar o 

problema de pesquisa proposto, pouco estudado ainda no Brasil e fora dele, que é o 

preconceito do mercado de trabalho direcionado a profissionais de “mais” idade. É difícil 

definir a partir de que idade um profissional é considerado velho para as organizações. Tão 

pouco este estudo pretende fazê-lo, exceto por levantar uma reflexão à luz de perspectivas 

diversas. 

Para aprofundar esta análise passaremos por abordagens teóricas que suportam a 

construção da identidade e das relações entre grupos, que originam aspectos formadores de 

estereótipos, preconceito e discriminação contra pessoas mais velhas no mercado de trabalho. 

O olhar de autores consagrados do campo da Psicologia Social será imprescindível para uma 

maior compreensão do assunto.  

 

2.1 TEORIAS DE BASE: uma abordagem da Psicologia Social 

          

O estudo das relações intergrupais parte, em geral, de análises profundas sobre a 

formação da identidade e a construção de relações entre grupos. Um olhar a partir de 

múltiplas perspectivas pode contribuir para enriquecer esta compreensão sobre a construção e 

funcionamento dos grupos e, posteriormente, sobre a diversidade etária e suas dificuldades 

dentro das organizações. Existem diversas abordagens teóricas para o tema e não pretendemos 

lançar mão de todas, focando apenas aquelas que parecem ter maior relação com o assunto 

tratado.  

A Teoria da Dissonância Cognitiva (FESTINGER, 1954) vem sendo utilizada em 

alguns estudos da Gerontologia, para aprofundar questões sobre as tensões decorrentes das 

percepções entre idade real e idade subjetiva (KELLER; LEVENTHAL, LARSON, 1989; 

WESTERHOF; BARRETT; STEVERINK, 2003). Estes estudos, em geral, constatam que as 

pessoas tendem a se perceber mais jovens do que atestam seus registros cronológicos 

(BATISTONI; NAMBA, 2010). 

Uma pesquisa realizada com 7.066 respondentes nos Estados Unidos e na Alemanha 

por Westerhof, Barrett, e Steverink (2003) comparando as identidades etárias dos dois países 

evidencia uma diferença significativa de discernimento entre idade cronológica e percebida, 

principalmente por parte dos estadunidenses. Dentre as implicações observadas, destaca-se a 
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possibilidade de haver uma auto regulação do “eu” para a manutenção de uma identidade 

mais jovem. 

De acordo com a Teoria da Dissonância Cognitiva, o indivíduo utiliza sua autoimagem 

como parâmetro de referência para si e para os outros. Ao perceber incongruências entre estas 

avaliações, surge uma tensão, em maior ou menor intensidade, que faz com ele desenvolva 

comportamentos para superar o problema e restaurar o padrão de normalidade. Neste 

processo, bloqueios internos podem surgir, ocasionando atitudes irracionais, que irão 

aumentar este desequilíbrio.  

Um aparte histórico é importante para situarmos o idoso frente a essa questão. A 

categoria “velho” com contornos estigmatizantes surgiu no século XIX, para indicar 

indivíduos acima da idade para o trabalho produtivo, que não conseguiam se sustentar por 

conta própria. A partir daí, nasceram, na Europa e nos Estados Unidos, planos de 

aposentadoria assistencialistas, com o objetivo de resolver estes problemas. 

Com o passar dos anos, os aportes da classe média nestes planos os transformaram em 

agências financeiras importantes, que marcaram uma das maiores transformações no modelo 

de velhice apontada pela literatura da gerontologia: a mudança de status do velho, pobre e 

dependente de ações governamentais, para o consumidor da terceira idade (DEBERT, 2004). 

A mudança para este padrão, porém, não apagou definitivamente as marcas antigas e, 

em alguns momentos, incongruências entre a imagem que o velho tem de si e a imagem que 

os outros têm dele, fazem com que tente se adaptar a parâmetros externos, o que, de acordo 

com a Teoria da Dissonância Cognitiva (FESTINGER, 1954) pode gerar profundos desgastes 

(BATISTONI; NAMBA, 2010). 

Como última abordagem a ser analisada, a perspectiva da identidade social (TAJFEL, 

1982) foi introduzida para aprofundar as considerações do autor sobre as relações 

intergrupais, especificando como as crenças sobre a natureza das relações entre grupos 

influenciam o exercício de identidade social. A identidade social é definida como “aquela 

parte do autoconceito dos indivíduos que deriva de seu conhecimento de seu pertencimento a 

um grupo (ou grupos) social, bem como do valor e da significação emocional deste 

pertencimento” (TAJFEL, 1982, p. 24).  

Vala (1997) coloca que a concepção da identidade social pode vir da resposta que 

damos quando nos perguntamos “quem somos nós”. De acordo com este autor, é provável que 

parte da resposta seja resultado de uma associação do “eu” a diversas categorias sociais 

determinadas por fatores sócio culturais.  



22 
 

 

A compreensão relacionada a atitudes frente a pessoas mais velhas deveria começar 

pela certeza de que estas percepções incluirão uma visão sobre nós e sobre os outros. Quando 

fazemos julgamentos baseados sobre a idade de uma pessoa, estamos possivelmente avaliando 

uma pessoa que não faz parte de nosso grupo. Esta distinção é fundamental para entendermos 

a importância que tem a Teoria da Identidade Social (TAJFEL, 1982). 

Segundo Tajfel (1982) a identidade social é guiada pela necessidade do indivíduo de 

pertencer a determinados grupos sociais. Assim, ela é construída a partir da representação que 

o indivíduo faz dele mesmo no seu ambiente, referindo-se aos diferentes grupos com os quais 

se identifica. O grupo no qual o indivíduo se insere é denominado endogrupo; o grupo ao qual 

ele se compara é exogrupo. (TAJFEL, 1982). 

A identidade social é, portanto, concebida como multidimensional e relacional, já que 

depende de uma construção conjunta de significados: um indivíduo apresenta, portanto, várias 

identidades sociais, em função dos diversos grupos de que participa. Dois conceitos 

importantes para que se compreenda o processo de construção de identidade social, segundo 

Hogg e Terry (2000), são a noção de protótipo de grupo e de despersonalização. 

O protótipo de um grupo é a representação cognitiva das características que descrevem 

seus atributos e, que o diferencia dos demais, incluindo crenças, sentimentos e atitudes. 

Assim, espera-se que internamente o grupo se estruture a partir de protótipos reais ou 

percebidos por seus membros, protótipos estes, que servirão para segmentar e organizar o 

ambiente social a fim de oferecer a seus membros um sistemático significado da definição de 

outros e tornar possível a localização individual de seus membros no ambiente social. Os 

protótipos dependem do contexto, são influenciados pelos grupos mais relevantes e a 

prototipificação é o processo através do qual uma pessoa se considera ou é considerada um 

exemplar típico de um grupo (TAJFEL; TURNER, 1979; HOGG; TERRY, 2000). 

A despersonalização refere-se à mudança no autoconceito, fruto de um processo de 

classificação social no qual o eu é assimilado cognitivamente no protótipo do grupo, dando 

origem a atitudes grupais diversas, como a estereotipagem, o etnocentrismo, o comportamento 

normativo, a empatia, o compartilhamento de regras e assim por diante. Este processo é 

essencial, pois é ele que fornece o suporte moral e validação para os comportamentos do 

grupo (HOGG; TERRY, 2000). 

A Teoria da Identidade Social articula ainda dois processos sócio cognitivos 

importantes: a categorização e a autovalorização. A categorização é um processo cognitivo 

que opera estímulos sociais e não-sociais semelhantes, a fim de destacar os aspectos de 

experiências subjetivamente significativas em um contexto particular. A autovalorização, por 
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sua vez, é o que guia o processo de categorização através do reforço das características 

positivas, favorecendo o grupo perante outro (HOGG; TERRY 2000). 

O processo de categorização que os indivíduos fazem de si e de outros em diversas 

categorias sociais, tais como gênero, idade, afiliação religiosa, entre outras, é fundamental no 

processo de construção da identidade social (TAJFEL; TURNER, 1979). Assim, para que a 

identidade social seja construída, é necessária a referência com um grupo no qual o indivíduo 

sinta-se inserido e, para que ela se desenvolva, a comparação com outro grupo.  

Quando a idade é a categoria social na qual as pessoas se agrupam, elas devem estar 

identificadas com esta categoria. Porém, de acordo com Kite e Wagner (2004), isso não basta.  

Para que a identidade se mantenha positiva, os grupos devem se avaliar comparativamente de 

forma mais positiva uns perante os outros, o que significa dizer que a Teoria da Identidade 

Social irá prever que os indivíduos irão realçar os aspectos positivos do próprio grupo. 

A avaliação preferencial do endogrupo sobre o exogrupo baseada na categoria idade 

nem sempre ocorre. Kite e Wagner (2004) relatam uma pesquisa conduzida por Celejewski e 

Dion (1988) que trouxe resultados inesperados. Nela, adultos mais velhos deveriam avaliar 

adultos idosos, ou muito mais velhos que eles e jovens adultos. No primeiro caso, conforme o 

esperado, as avaliações foram positivas, porém, ao contrário das previsões apontadas pela 

Teoria da Identidade Social, jovens adultos foram tão bem avaliados quanto os idosos. Isto 

demonstra a complexidade do tema e talvez indique que a idade por si não represente sempre 

uma categoria a ser avaliada sozinha. 

Pertencer a um grupo, de acordo com Hogg e Terry (2000), representa para o 

indivíduo uma possibilidade de redução da incerteza subjetiva, pois o significado implícito 

desta relação constitui um estimulo afetivo. A certeza confere significado a existência do 

indivíduo através de uma maior confiança em relação à forma de se comportar e sobre o que 

esperar do ambiente físico e social no qual ele se encontra. Assim, o indivíduo sempre 

procura manter uma identidade social positiva, em geral, ligada à comparação que ele faz dos 

grupos aos quais se vincula, podendo sacrificar a sua vida pessoal, liberdade e recursos 

pessoais por grupos que se tornam centrais na sua identidade (WORCHEL, 1998). 

Cox (1991), fundamentado em dados empíricos, explica que as pessoas têm mais 

consciência das características que as diferenciam de outro grupo do que daquelas que as 

aproximam daquele grupo. Ele traz como exemplo, uma discussão sobre como a identidade 

social afetava as interações de trabalho em uma empresa internacional, na qual 89% das 

mulheres concentraram-se em aspectos relacionados a gênero, 88% dos expatriados focaram 
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sua atenção na questão da nacionalidade e 78% dos homens não brancos direcionaram a sua 

atenção sobre aspectos étnicos. 

Na relação entre grupos, fazer parte do grupo dominante é mais confortável. Porém, 

participar de um grupo que possui menor relevância faz com que a manutenção de uma 

identidade positiva seja mais difícil e, segundo Kite e Wagner (2004), é aí que o preconceito 

contra as pessoas mais velhas pode começar.  

Analisando a relação entre grupos sob este prisma, considerando o grupo de jovens 

como o grupo de maior status e o grupo de velhos como o menos importante, haveria, de 

acordo com a Teoria da Identidade Social, três saídas para que as pessoas deste grupo 

conseguissem manter uma identidade positiva. Uma primeira alternativa seria utilizar-se da 

mobilidade social e evitar fazer parte deste grupo, mantendo aparência e comportamento 

juvenis e evitando qualquer comportamento que possa ser associado a pessoas mais velhas. A 

segunda possibilidade seria usar de criatividade social, focando os atributos positivos do 

envelhecimento ou aderindo a um subgrupo específico de idosos. Por fim, eles poderiam usar 

a competição social para mudar este status, alterando as imagens que a sociedade tem do seu 

do próprio grupo (KITE; WAGNER, 2004). 

Em síntese, a identidade social se refere ao autoconceito que o indivíduo faz de si 

próprio em relação às outras pessoas e se estrutura a partir de determinadas categorias, como a 

etnia, a identidade sexual, a idade ou outras classificações que ele faça. Ela tem um 

componente cognitivo, que diz respeito à autocategorização e à autodefinição do indivíduo, 

que faz com que ele assuma determinados protótipos e estereótipos para pertencer a 

determinado grupo e um componente afetivo, retratado por seus sentimentos por participar de 

tal grupo. Além destes, há que se incluir um componente valorativo, vinculado à percepção de 

como o seu grupo é valorizado pelos outros grupos (FERNANDES et al., 2009). O seu 

fortalecimento, portanto, se dá em função de uma contextualização ao ambiente social ou de 

uma construção conjunta de significados, valores e referências. 

 

2.2 ESTEREÓTIPO, PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO 

          

Diversas pesquisas apontam para os estereótipos negativos que as pessoas têm dos 

idosos (MARTINS; RODRIGUES, 2004; PERRY; PARLAMIS, 2006; SIJUWADE, 2009; 

LOTH; SILVEIRA, 2012; WANG; CHONODY, 2013). A clareza sobre estes significados 

não é imediata e sofre algumas distorções no uso corrente. De acordo com Aronson, Wilson e 

Akert (2002, p. 294), estereótipo: “É uma generalização acerca de um grupo de pessoas na 
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qual características idênticas são dadas a praticamente todos os pertencentes àquele grupo, 

sem levar em consideração as possíveis variações entre eles.” O foco, portanto, são as crenças 

que atribuímos a determinados elementos de um grupo, ou, de acordo com Pérez-Nebra e 

Jesus (2011), a categorização que fazemos, ou ainda, as generalizações sobre grupos a partir 

de similaridades percebidas. 

Com base nessas categorias ou generalizações, ainda de acordo com esses autores, 

formam-se os estereótipos ou imagens mentais simplificadas que tendem a homogeneizar o 

grupo externo em oposição ao grupo interno. Outro aspecto relevante é o fato dos indivíduos 

desenvolverem esquemas ou “redes de informação” organizadas e, mentalmente 

interconectadas, baseadas nas experiências pessoais e sociais anteriores – e protótipos ou 

modelos mentais criados sobre as qualidades típicas de certos grupos (por exemplo: líderes, 

criminosos ou idosos) e então usam essas estruturas para julgar situações atuais (TORRES; 

PÉREZ-NEBRA, 2004, p. 444). 

Para Torres e Pérez-Nebra (2004), essas estruturas favorecem a categorização de 

outros indivíduos em grupos e a generalização para outros grupos e pessoas, num processo 

estreitamente associado à estereotipia.   

O estereótipo, ainda de acordo com esses autores, pode ser considerado o componente 

cognitivo do preconceito, uma vez que a crença é uma cognição relacionada a um objeto, ou, 

seja, um componente anterior à atitude. Ele é necessário e útil à nossa sobrevivência, pois 

participa da formação da autoimagem, reduz o processamento de informações e organiza a 

convivência entre as pessoas e grupo. 

De acordo com Tajfel (1982) os indivíduos costumam ser cooperativos em direção ao 

seu grupo, o que não ocorre com relação aos outros grupos. Assim, tendem a não valorizar os 

membros de outros grupos, através de um processo psicológico conhecido como a 

diferenciação intergrupal. Esta seria, para ele, uma das principais causas para a formação de 

estereótipos e preconceitos.  

A dimensão social dos estereótipos é destacada por Tajfel (1982) ao concebê-los como 

crenças amplamente partilhadas por um grupo sobre a natureza do endogrupo e dos 

exogrupos. Essa perspectiva considera que, embora a formação do preconceito envolva 

processos cognitivos como a estereotipagem, o viés determinante dos preconceitos sociais 

seria a participação do indivíduo em uma categoria social e o seu grau de identificação com 

ela. Assim, quanto maior o sentimento de identificação com um grupo, maior seria a 

tendência do indivíduo de se diferenciar do exogrupo. 
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Para ilustrar a força que podem ter os estereótipos, um estudo da área de Gerontologia 

citado por Dinis (1997) em Martins e Rodrigues (2004), realizado na Universidade de 

Montreal identificou catorze estereótipos frequentes relacionados a idosos, envolvendo, em 

sua maioria aspectos negativos tais como a falta de disponibilidade em se socializarem, saúde 

frágil, falta de preocupação com a higiene pessoal, aparência ruim e problemas financeiros. 

Em outro estudo, desta vez na área da Psicologia e nos Estados Unidos, Moore (2011) afirma 

que, numa economia em tempos de crise, os estereótipos negativos relacionados aos idosos 

costumam ser realçados, dificultando mais ainda a absorção desta mão de obra. 

Enquanto o estereótipo é uma categorização, ou seja, um elemento neutro em termos 

de julgamento e ação, o preconceito, em contrapartida, parte de um julgamento sobre um 

grupo de pessoas e produz uma atitude negativa com relação a ele. Esta especificação é 

importante, pois se a atitude produzida por este julgamento for positiva, não será considerada 

preconceito (TORRES; PÉREZ-NEBRA, 2004). Assim, o preconceito denota um componente 

afetivo negativo relacionado a uma crença e esta origina uma atitude negativa ou hostil frente 

a uma pessoa pelo simples fato de ser membro de um grupo, grupo este, que, de acordo com 

Allport (1954), é desvalorizado socialmente. Para Torres e Pérez-Nebra (2004), esse 

componente afetivo tem relação e interage com a cognição, provocando respostas mais 

rápidas e intensas, uma vez que a sua origem parece estar num nível inconsciente. Não há 

consenso, porém, sobre a origem desse fenômeno, atestado como algo inerente à natureza 

humana por alguns estudos, funcionando como uma espécie de mecanismo de defesa e de 

interação social, relacionado ora à personalidade, ora à própria biologia do ser humano.  

Atitudes com base afetiva, de acordo com Katz (1960), não se norteiam pela lógica e 

costumam ser ligadas a valores pessoais, como crenças religiosas ou valores morais básicos: 

tentar mudá-las significa contestar estes valores. 

A discriminação, segundo Aronson, Wilson e Akert (2002, p. 294) revela uma ação 

prejudicial contra membros de grupo a partir de um julgamento que fazemos, ou seja, uma 

ação levada pela formação do estereótipo e do preconceito, já que crenças estereotipadas 

resultam frequentemente em tratamento injusto. 

Para Barak (2005), a discriminação no ambiente profissional ocorre quando as pessoas 

são tratadas de forma diferente em função de características pessoais em detrimento de suas 

capacidades profissionais e estas medidas têm impactos negativos no acesso ao emprego, 

promoção ou remuneração. 

De acordo com Pérez-Nebra e Jesus (2011), as diversas formas de discriminação são 

institucionalizados através de práticas conhecidas por “ismos”, tais como racismo e 
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machismo. Incluímos aqui o termo etarismo para nos referir à discriminação etária 

(PALMORE, 1999). Uma forma simples proposta por Pérez-Nebra e Jesus (2011) para o 

diagnóstico de discriminação de uma organização é a realização do senso de seus 

funcionários, através do qual será possível verificar cargos e remuneração de categorias 

tradicionalmente atingidas, como negros, mulheres, deficientes, homossexuais e velhos, frente 

ao grupo tradicionalmente dominante, de homens, jovens e brancos. 

Em síntese, o estereótipo é a categorização que fazemos; o preconceito é o julgamento 

que traz uma atitude negativa e a discriminação é o comportamento, fruto deste preconceito. 

(TORRES; PÉREZ-NEBRA, 2004). A questão que se coloca é como minimizar o impacto 

dos estereótipos para que profissionais mais velhos encontrem o seu lugar no mercado de 

trabalho. A extinção de estereótipos negativos tem sido trabalhada através de técnicas 

diferentes, que variam segundo a perspectiva utilizada, como por exemplo, na linha 

comportamental onde uma forma de se fazer isso é através da “evitação” de reforço do 

estímulo (PÉREZ-NEBRA; JESUS, 2011). Outra forma de se fazer isso é através da reflexão 

crítica, ou ainda, pela mudança do componente afetivo trazido pela atitude, porém, a mudança 

de atitude ligada ao comportamento parece ser a mais efetiva dentro das organizações. 

Tajfel (1982) discute em seu trabalho algumas propostas para diminuir o conflito entre 

grupos ou reduzir a discriminação entre grupos em conflito, baseado em pesquisas de Sherif 

(1966). Uma das saídas propostas pelo autor seria fazer com que os objetivos a serem 

alcançados por um grupo só fossem possíveis com a participação do outro.  

Outra saída para o problema, analisada por Tajfel (1982) diz respeito à mistura de 

indivíduos de grupos diferentes na formação de um novo grupo, com critérios nos quais a 

hostilidade entre eles não fosse salientada.  

Para Pérez-Nebra e Jesus (2011), esses esforços não serão eficazes se, além das metas 

em conjunto, esse novo grupo não tiver um processo de avaliação de desempenho que 

enfatize a inclusão de membros diferentes no grupo como fator de avaliação. A esses 

esforços, podem somar-se a atribuição de pesos maiores para que a diferença seja valorizada 

através de candidatos diversos. 

Um estudo realizado por Gringart, Helmes e Speelman (2008) analisou as atitudes de 

267 empregadores australianos para com trabalhadores mais velhos e testou três intervenções 

diferentes visando a promoção de atitudes positivas em direção a esses trabalhadores. A 

intervenção que combinou informações reais sobre estudos relacionados ao tema, nos quais os 

estereótipos relacionados a trabalhadores mais velhos eram refutados por pesquisas empíricas, 

aliada uma ameaça ao autoconceito do indivíduo, no caso tornar-se consciente de estar se 
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comportando de uma forma incongruente com o princípio “dar as pessoas uma chance justa”, 

foi a que obteve melhores resultados.  

A dissonância cognitiva, portanto, demostrou ser um importante aliado no combate ao 

preconceito. 

 

2.3 CICLO DE VIDA 

 

De acordo com um crescente número de autores, o modelo clássico de ciclo de vida, 

vem sendo transformado ao longo dos anos. Áreas estanques, com uma clara definição entre 

as fases de educação, trabalho e aposentadoria começam a fundir-se, traduzindo as novas 

tendências de demográficas, sociais e econômicas (DE VROOM, 2001). 

Dentre as mudanças, a desconstrução dos tradicionais planos de carreira, o surgimento 

do terceiro setor remunerado como opção viável de trajetória, e transformações das estruturas 

tradicionais de trabalho, com flexibilidade de horários e padrões diferentes de interesses e 

necessidades rompem com o modelo clássico de três estágios e traz consigo a necessidade de 

ajustes no modelo institucional vigente.  

Evidências empíricas relacionadas às mudanças de cenário são apontadas por De 

Vroom (2001), como as influências da internacionalização e globalização no mercado 

europeu, sem que tenha havido nenhuma abordagem sistemática para lidar com as 

consequências trazidas por isso, envolvendo os indivíduos, o mercado de trabalho e o sistema 

de seguridade social. A instabilidade relacionada a questões de oportunidades de emprego, 

antes direcionada principalmente às mulheres, já atinge boa parte dos trabalhadores do sexo 

masculino no mercado comum europeu, que não apresenta um padrão homogêneo nos 

diferentes países. 

As novas tendências demográficas, sociais e econômicas podem ser interpretadas 

como um reflexo da modernização da sociedade, que, ainda segundo De Vroom (2001), 

expressam o crescente individualismo de nossa sociedade. Elas podem melhorar ou piorar as 

condições de trabalho e de vida das pessoas, dependendo do contexto socioeconômico em que 

ocorrerem. 

Destaca-se a necessidade de novas políticas e incentivos governamentais que possam 

responder a estas novas demandas do contexto profissional e estas não estão relacionadas 

apenas com a questão da seguridade social, mas também com o aumento da participação de 

funcionários mais velhos nas organizações, mudanças nos horários de trabalho e necessidades 

de alteração na prática de saída precoce das organizações, seja por questões de aposentadoria, 
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seja por questões relacionadas ao desemprego. Segundo De Vroom (2001), a Europa enfrenta 

atualmente as contradições da necessidade de uma sincronização duradoura entre família, 

educação e trabalho, difícil de ser cumprida frente às demandas econômicas de flexibilidade. 

No Brasil, a situação não é muito diferente, especialmente no que diz respeito ao 

momento de saída do trabalhador do mercado de trabalho. Para Silva Junior (2008), há uma 

tendência, pautada sobre o aumento de expectativa de vida, melhorias de condições de saúde e 

ineficácias do sistema de seguridade social, de se retardar a retirada profissional do mercado 

de trabalho ou de reinseri-lo. 

Tonelli, Lins e Aranha Filho (2013) destacam a necessidade de mudanças no mercado 

de trabalho brasileiro para fazer frente às necessidades e demandas de uma força de trabalho 

mais velha, já que, no ano de 2.040 cerca de 57% da população brasileira em idade ativa terá 

mais de 45 anos (IPEA, 2010). 

 

2.4 CONCEITOS DE IDADE E ENVELHECIMENTO  

 

O objetivo deste tópico é apresentar diversos conceitos relacionados à idade e analisar 

os motivos para a falta de demarcação cronológica na definição do que é ser velho.          

O conceito de idade apresenta, em sua dimensão cronológica, o indicador mais preciso 

para um conjunto de mudanças esperadas em determinada fase do ciclo da vida de um 

indivíduo (NÉRI, 2007). O aumento de expectativa de vida trouxe consigo uma maior 

complexidade a este conceito através de mudanças no estilo de vida, comportamentos de 

consumo, produtividade e funcionamento social, aspectos levantados por pesquisadores da 

gerontologia e demógrafos (BARAK, 2009; BATISTONI; NAMBA, 2010). 

Nos dias de hoje, um cidadão francês de 40 anos pode ser comparado com um cidadão 

francês que tinha 40 anos na década de cinquenta? Este é, segundo Batistoni e Namba (2010), 

o tipo de questão analisada pelos demógrafos, que avaliam estes aspectos através dos 

indicadores relacionados à expectativa de vida em determinada época e tempo histórico. Na 

área da gerontologia, a diferenciação entre conceitos de idade biológica, social e psicológica 

somam os esforços para se compreender a complexidade do conceito. Neste contexto, a idade 

biológica aparece como alterações dependentes do tempo, comuns a todos os membros de 

uma espécie (SCHROOTS; BIRREN, 1990; PALMORE, 1999). A idade social diz respeito 

ao grau de adequação de um indivíduo aos comportamentos esperados socialmente para a sua 

idade e, a idade psicológica refere-se à relação entre a idade cronológica e capacidades frente 

a diferentes etapas da vida (SCHROOTS; BIRREN, 1990; PALMORE, 1999) e a avaliação 
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que o indivíduo faz da presença ou ausência de determinados marcadores biológicos, sociais e 

psicológicos frente a outras pessoas da mesma idade (SCHROOTS; BIRREN, 1990; 

BATISTONI; NAMBA, 2010). 

Os estudos relacionados à discrepância entre a idade real e subjetiva evoluíram da 

década de 70 para os dias de hoje. Anteriormente, esta discrepância era interpretada como um 

mecanismo de defesa ou negação através do qual os idosos dissociavam a própria identidade 

dos estereótipos negativos atribuídos a ela pela sociedade (BATISTONI; NAMBA, 2010). 

Beauvoir (1990) define a velhice como um ato biológico e um fato cultural, uma vez que ela 

aparece mais claramente para os outros, pois o indivíduo que envelhece não percebe. Para 

Messy (1993, p. 17) a velhice “(...) é o registro social portador de designações, que é quem 

define a ‘pessoa idosa’, de acordo com um estatuto político e econômico”. A velhice na visão 

de Mascaro (1997, p. 9) “(...) é uma fase natural da vida e não há como fugir deste ciclo: 

nascimento, crescimento, amadurecimento, envelhecimento e morte”.  

 O envelhecimento não é exclusivamente relacionado a esta faixa etária (idoso) e sim 

um fenômeno que apresenta parâmetros diferentes, quando não opostos, nas diversas etapas 

da vida (MONTEPARE, 2009). Frente a isso, jovens costumam adotar idades subjetivas 

acima da sua e velhos abaixo, processo que, para os primeiros cessa em torno dos 25 anos e 

para os segundos, recomeça a partir dos 40 anos (RUBIN; BERNSTEN, 2006).  

Diante desta complexidade relacionada ao envelhecimento, como delimitar a partir de 

que idade ocorre a demarcação de fronteira entre a meia idade e a velhice? Um extenso estudo 

conduzido com 3.032 pessoas com idade entre 25 e 74 anos nos Estados Unidos, o MIDUS 

(Midlife Development in the United States, 1996) revelou que a meia idade seria a faixa que 

vai dos 44 aos 59 anos de idade e que, portanto, a velhice teria início aos 60 anos 

(BATISTONI; NAMBA, 2010).  

Envelhecer é diferente de ser considerado velho. Camarano e Pasinato (2008) 

encontraram um marco para o início do envelhecimento humano através de dados da 

Organização Mundial de Saúde (OMS, 1995), que atestam que o processo de envelhecimento 

do trabalhador tem início aos 45 anos de idade. Para Sijuwade (2009), o início do processo de 

envelhecimento se dá aos 50 anos.  

Os significados da idade e a falta de consenso sobre o início da velhice são aspectos 

também apontados por Palmore (1999). O autor coloca que, na concepção popular, a idade é 

uma medida cronológica enquanto o conceito biológico está relacionado a sinais físicos 

emitidos pelo nosso organismo. O olhar da Psicologia sobre a idade permeia os estágios do 

desenvolvimento humano, enquanto a Sociologia analisa o grau de adequação de um 
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indivíduo ao desempenho de papéis e dos comportamentos esperados para as pessoas de sua 

faixa etária. 

 A falta de consenso na demarcação de limites cronológicos para se determinar a partir 

de que idade uma pessoa passa a ser “velha” pode trazer consigo certo embaraço no fato de se 

nomear alguém ou a si mesmo de velho, já que “velhos” de 60 anos não são “tão velhos” 

quanto os “velhos” de 90 anos de idade. De acordo com Neugarten e Hagestad (1976), alguns 

gerontologistas distinguem “velhos jovens” com idade entre 55 e 75 anos, de “velhos”, com 

idade entre 76 a 85 anos, e de “muito velhos”, que possuem mais de 86 anos. No Brasil, existe 

distinção semelhante ao se nomear ”idosos jovens” na faixa dos 60 aos 69 anos, 

“medianamente idosos”, os que tem entre 70 e 79 anos e “muito idosos” ou longevos, aqueles 

com mais de 80 anos (IPEA, 2013). 

O termo idoso, no Brasil, é demarcado pela definição da Política Nacional do Idoso 

(Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994), reforçado pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1 

de outubro de 2003), que definem como idosa a pessoa com 60 anos ou mais. A OMS 

classifica como idosas pessoas com idade a partir de 60 anos, desde que residam em países 

em desenvolvimento; caso residam em países desenvolvidos, a idade de corte passa a ser de 

65 anos. De acordo com Leite, Filgueiras e Araujo (2008), embora o Brasil considere, para 

fins legais a idade de 60 anos para definir uma pessoa como idosa, a legislação brasileira 

prevê a concessão de determinados benefícios em idades distintas, o que mostra que a falta de 

consenso está presente também nas políticas governamentais, como por exemplo o art. 230, 

que coloca: “(...) § 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos 

transportes coletivos urbanos” (BRASIL, 2004, p. 91) ou ainda o Decreto nº 1.744, do 

Estatuto do Idoso, de 8 de dezembro de 1995, que em seu art. 1º, estabelece a garantia de um 

salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência ou idoso com idade acima de 70 

anos que não tenha ninguém para sustentá-lo (POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO, 1998). 

O conceito de idoso para Camarano e Pasinato (2004), envolve mais do que a simples 

determinação biológica de idades-limite. Para as autoras, a conceituação de velhice baseada 

em aspectos cronológicos apresenta, no mínimo, três limitações: 1) a heterogeneidade entre 

indivíduos no espaço, entre grupos sociais, raça e no tempo; 2) as características biológicas 

propriamente ditas; 3) a finalidade social do conceito de idoso, como por exemplo, a 

formulação de políticas públicas.  

Dizer que uma pessoa de 60 ou 65 anos é idosa ou velha com toda a carga de 

estereótipos negativos que a expressão carrega é uma questão discutível nos dias de hoje, com 

os avanços da medicina e estética, aumento da expectativa de vida e vigor destas pessoas 
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como participantes da força de trabalho. Para Motta (2010), há diversas gerações de velhos 

coexistindo no espaço cronológico que vai dos 60 aos 110 anos e, a faixa que vai dos 60 aos 

65 anos já é chamada por algumas pessoas, ainda que informalmente, de envelhecentes, já que 

estariam na adolescência da velhice, fenômeno estudado por Loth e Silveira (2012).  

Os resultados do último censo demográfico IBGE (2010) demonstram que a população 

brasileira cresceu a uma taxa média anual de 1,17% na primeira década deste século, 

totalizando cerca de 190,8 milhões de habitantes, taxa esta, abaixo das últimas projeções 

conhecidas, que indica uma aceleração do ritmo esperado de queda do crescimento 

populacional das últimas décadas. Na última década, além de crescer menos, a população 

brasileira continuou a envelhecer.  

O envelhecimento populacional refere-se ao aumento da proporção de pessoas mais 

velhas frente à diminuição do peso de crianças e jovens na estrutura etária da população. O 

envelhecimento da população brasileira, constatado nos últimos anos, foi acompanhado de um 

aumento da população potencialmente ativa, apta a trabalhar, segundo dados da Síntese de 

Indicadores Sociais 2012, divulgada pelo IBGE em maio de 2012. De 2001 a 2011, o número 

de idosos com 60 anos ou mais passou de 15,5 milhões para 23,5 milhões de pessoas. A 

participação relativa deste grupo aumentou de 9% para 12,1%.  
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O gráfico 1 mostra o estreitamento ocorrido na base da distribuição etária brasileira na 

última década e mostra a redução de crianças e jovens até 24 anos do total da população. 

 

Gráfico 1 ‒ Composição da população brasileira 

 
Fonte: IBGE. Censos Demográficos 1991-2010, elaborado pelo DIEESE. 

O índice de envelhecimento no Brasil – relação entre o número de idosos com 60 anos 

ou mais e de crianças com até 15 anos – cresceu de 31.7, em 2001, para 51.8, em 2011, 

aproximando-se do indicador mundial, de 48.2, diz o estudo. Essas duas faixas etárias são 

consideradas “economicamente dependentes”, ou seja, dependem da ocupação da faixa de 

população entre os 15 a 59 anos de idade, chamada potencialmente ativa.  

De acordo com o IBGE, apesar de um crescimento no número de idosos, a relação 

entre o número de dependentes para cada 100 pessoas potencialmente ativas diminuiu de 60,3 

para 54,6 nesse período. Um dos motivos foi o aumento do grupo com 45 anos ou mais de 

idade, que era de 22,4%, em 2001, e atingiu 29,1%, em 2011. 

Um dos fatores que explicam a redução contínua no ritmo de crescimento e 

envelhecimento da população é a queda na taxa de fecundidade. Por taxa de fecundidade, 

entende-se o número de crianças nascidas vivas de mulheres em idade reprodutiva num 
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determinado período de tempo. No Brasil a rapidez com que isso vem acontecendo nos 

últimos 50 anos torna-se fator relevante para a compreensão das mudanças que vêm 

ocorrendo na estrutura etária de nossa pirâmide (DIEESE, 2012).  

Outro efeito potencial do envelhecimento da população está relacionado à mudança 

interna na composição etária da população em idade ativa. O grupo que em geral se candidata 

ao primeiro emprego, com idade entre 15 a 24 anos, teve a sua participação reduzida no grupo 

maior, de 15 a 64 anos, em quase 5%. No outro extremo, o grupo mais maduro, com idade 

entre 50 e 64 anos, teve um aumento de 3,5% (IBGE, 2010).  

É importante salientar que as oportunidades apontadas pelas variáveis demográficas 

dependem de um ambiente favorável para se realizarem. No que diz respeito ao mercado de 

trabalho, esses desafios passam pela necessidade de redução do desemprego e pela geração de 

empregos em quantidade compatível com o crescimento esperado da população em idade 

ativa. Além disso, teremos um aumento no número de profissionais maduros, com idade 

próxima à aposentadoria e o aumento nos anos em que uma pessoa deverá sobreviver com 

recursos da aposentadoria.  

A solução desta equação, embora difícil, pode ser facilitada através da contribuição 

das organizações com a implantação de programas de diversidade etária. O aproveitamento de 

trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho, poderia contrabalançar a escassez de mão 

de obra. A comunicação intergeracional seria facilitada pela necessidade das organizações, e 

as dificuldades poderiam ser minimizadas através da adoção de políticas e práticas que 

trabalhassem a diversidade em sua dimensão etária, procurando evitar os preconceitos.  

Existem indícios de que os trabalhadores mais velhos não são bem aceitos nas 

organizações, no Brasil e no mundo (PERES, 2002; PERRY; PARLAMIS, 2006; SHORE et 

al., 2009). Em uma pesquisa realizada nos Estados Unidos com 84 pessoas por Palmore 

(2001), 77% dos respondentes relataram ter vivenciado o fenômeno do Etarismo mais de uma 

vez. Trabalhos realizados no Brasil e exterior apontam para este fato: o preconceito existe e as 

consequências para quem o vivencia costumam ser cruéis (PERES, 2002; MARTINS; 

RODRIGUES, 2004; ALLEN et al., 2006; PERRY; PARLAMIS, 2006; MOORE, 2011; 

AVERHART, 2012; KOCH FILHO et al., 2012). 
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2.5 ETARISMO  

 

Este tópico procura esclarecer os significados para o termo etarismo, suas origens e 

implicações. 

O termo “ageism” foi cunhado pelo gerontologista Robert Butler (1969) em 

decorrência de seus estudos sobre o envelhecimento para definir uma forma de intolerância 

relacionada com a idade, com conotações semelhantes ao “racismo” e “sexismo”. Na língua 

inglesa, expressões que denotam discriminação são terminadas por “ism”, sendo esta a origem 

da palavra “ageism”.  

No Brasil, o termo utilizado com mais frequência neste sentido é o etarismo, que 

aparece principalmente em estudos voltados para a área da Saúde, como Gerontologia, 

Enfermagem e Psicologia. 

Ao contrário do Brasil, onde o termo não consta no dicionário, o Webster’s Dicionary  

inclui o termo “ageism” desde 1994 e o define como “preconceito e discriminação contra um 

grupo etário em particular, e especialmente os idosos” (PALMORE, 1999). 

As diferenças de tratamento entre pessoas ou grupos diferentes por motivo de idade se 

baseiam, via de regra, em estereótipos superficiais. Quando as pessoas são vítimas de 

discriminação resultante destes estereótipos negativos, o seu direito fundamental ao respeito 

ou dignidade humana é violado na medida em que elas se veem vítimas de um tratamento 

desigual. Tal discriminação impede também a participação de grupos de mais idade em 

condições de igualdade no mercado de trabalho. 

Em busca das origens do etarismo, Bytheway (1995) faz um retrospecto sobre a 

velhice em diferentes culturas. Cita o caso dos esquimós, que deixam os idosos morrerem de 

frio dentro de um iglu ou sobre um trenó ao ar livre, e algumas tribos mais pobres e selvagens 

na Índia que cometem o infanticídio e matam seus idosos. Ao fazer uma pesquisa nas áreas da 

saúde, o autor verificou a existência de diversos trabalhos que abordam o preconceito de 

idade, sem citar o termo Etarismo, e nota que, embora o foco possa ser direcionado a diversas 

categorias geracionais, a prevalência tem sido sobre os idosos.  

Etarismo trata de idade e preconceito voltado à idade, aparecendo de forma sutil ou 

marcante em diversas situações. Bytheway (1995) afirma que ele afeta pessoas de todas as 

idades, sendo cometido por empresas, pelo serviço público de saúde dos Estados Unidos e até 

pela imprensa, que insiste em colocar a idade das pessoas após o nome nas reportagens, o que 

também ocorre em algumas publicações brasileiras.  
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A discussão sobre o tema nos Estados Unidos começou efetivamente durante os 

debates que antecederam a promulgação da lei que reprime a discriminação de raça, cor, 

origem, religião e sexo nas empresas de médio e grande porte, em 1964, quando houve uma 

tentativa, sem sucesso, de se colocar a questão etária. O congresso solicitou então ao 

Secretário do Trabalho norte-americano para conduzir um estudo para determinar a amplitude 

da discriminação etária no mercado de trabalho e de recomendar ações, caso fossem 

necessárias. Em seu relatório, o Secretario colocou que havia preconceito por parte das 

organizações a profissionais com idade acima de 40 anos, problema este particularmente 

comum nos processos de Seleção de Pessoal, o que demandava uma atitude mais efetiva a 

nível federal (WIRTZ, 1965). 

Em 1967, o Congresso dos Estados Unidos promulgou o Age Discrimination in 

Employment Act (ADEA, 1967), que protege trabalhadores estadunidenses com idade acima 

de 40 anos nas médias e grandes empresas americanas localizadas dentro ou fora dos Estados 

Unidos. Na prática, a jurisprudência mostra que é extremamente difícil comprovar o etarismo 

perante um tribunal e que a maior parte das empresas obtém ganho de causa (EGLIT, 2007), 

embora estes dados não sejam totalmente confiáveis, uma vez que a maior parte das 

reclamações é resolvida em acordos confidenciais, antes de chegarem aos tribunais, o que os 

deixa de fora das estatísticas oficiais (HOWARD, 1995). 

Palmore (1999), que utiliza o termo para definir preconceito ou discriminação contra 

ou a favor de um grupo etário, definição que adotaremos neste trabalho, aponta o etarismo 

como o terceiro maior “ismo” identificado nas sociedades do mundo ocidental, depois do 

racismo e do sexismo. Contudo, no foco dado por Butler (1969), onde este preconceito é 

dirigido somente a idosos, ele distingue-se dos demais “ismos” pelo fato de qualquer ser 

humano ter probabilidade de o vivenciar, bastando para isso viver o tempo suficiente.  

Na segunda edição de seu livro, Palmore (1999) lista mais de 100 livros ou artigos 

publicados sobre o assunto até aquele ano. Em buscas nas bases de dados internacionais no 

período de 2003 a 2013 percebeu-se que a maior parte dos trabalhos acadêmicos sobre o 

etarismo vem dos Estados Unidos, sendo que poucos deles têm no ambiente de trabalho o seu 

objetivo de debate. Um exemplo disto são os resultados encontrados no Business Source 

Complete, que acusa 1.649 trabalhos em textos completos e revistas acadêmicas para a 

palavra “ageism” contra 12 para a frase “ageism in the workplace”. No Brasil a situação não é 

diferente. As buscas nas bases de dados nacionais, incluindo revistas acadêmicas, site da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD) e Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações no mesmo período resultam em poucos trabalhos, sendo a 
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maioria na área da Saúde. Isto demonstra a atualidade e ineditismo do tema, que apresenta 

ainda grande potencial de pesquisa no Brasil e no mundo. 

O etarismo foi categorizado por Palmore (1999) em dois tipos: negativo e positivo. O 

etarismo negativo tem como base estereótipos negativos, que produzem atitudes negativas. 

Palmore (1999) cita nove estereótipos comuns quando o assunto é idoso: doença, impotência, 

aparência ruim, declínio mental (especialmente de memória), senilidade, incapacidade 

produtiva, isolamento social, pobreza e depressão. Para cada estereótipo, o autor contrapõe 

fatos e dados para negar ou minimizar as dificuldades relacionadas a ele.  

O etarismo positivo, ao contrário, é suportado por estereótipos positivos, que, no caso 

dos idosos, costumam ser bondade, sabedoria, dependência, afluência ou fartura, poder 

político (aspecto ligado à força da categoria dos aposentados frente a questões políticas no 

cenário estadunidense), liberdade, juventude eterna e felicidade. De acordo com Palmore 

(1999), sociedades mais tradicionais, como a japonesa, por exemplo, tendem a ter mais 

atitudes positivas frente aos idosos do que a norte-americana, que, em alguns momentos 

apresenta atitudes pseudopositivas, ao dizer que uma senhora é adorável ao invés de bonita, 

ou que ela não parece ter determinada idade, assumindo, portanto, os estereótipos negativos 

associados a ela. 

Outra categorização apresentada por Palmore (1999) refere-se ao etarismo pessoal e o 

etarismo institucional. O pessoal refere-se ao preconceito e discriminação realizadas por 

indivíduos, cuja gerontofilia (colocado como amor por idosos, no sentido de gostar muito de) 

ou gerontofobia (neurose que traz aversão a idosos) são exemplos; o institucional refere-se à 

prática proveniente de uma instituição ou organização, por meio de suas políticas, 

exemplificada pela gerontocracia (vocábulo com sentidos opostos, que tanto pode significar 

uma sociedade liderada por idosos, onde a experiência e sabedoria são reforçadas, como uma 

sociedade conservadora e antiquada).  

Uma categorização diferente foi apresentada por Allan (2008), para quem o etarismo 

poderia ser classificado em três categorias: a pessoal, a cultural e a estrutural. A pessoal e a 

estrutural se configurariam nos mesmos moldes descritos por Palmore (1999) para o etarismo 

pessoal e institucional. O etarismo cultural refere-se à valorização exacerbada dos estereótipos 

negativos relacionados a idosos em determinada cultura. 

 

  



38 
 

 

2.6 O ETARISMO E A MULHER 

 

A idade apresenta conotações diferentes para homens e mulheres. Para as mulheres, a 

questão do etarismo no contexto profissional aparece como um problema na juventude, 

quando ela corre o risco de engravidar e na velhice, quando sofre a tripla discriminação: de 

idade, gênero e aparência (GRANLEESE; SAYER, 2006). 

Embora haja um crescente interesse de pesquisa em questões relacionadas ao 

envelhecimento, pouca atenção tem sido dada ao cruzamento de gênero e idade nos estudos 

de Administração (JYRKINEN; McKIE, 2012). Para Sánchez Salgado (2008), a maior 

expectativa de vida das mulheres frente aos homens e a tendência destas em se casarem com 

homens mais velhos, trouxe como resultado um grande número de mulheres em idades 

avançadas em diversas sociedades. No Brasil, existem 5,8 milhões a mais de mulheres do que 

de homens, sendo que a maior parte do excedente se concentra nas faixas mais avançadas de 

idade e expectativa de vida delas é maior: 78,3 anos contra 71 anos para os homens (IBGE, 

2010). 

De acordo com Fineman (2011), o etarismo raramente opera de forma isolada, 

podendo ser especialmente prejudicial para as mulheres. Pesquisas apontadas por Jyrkinen e 

McKie (2012) comprovam que homens e mulheres vivenciam a idade, o envelhecimento e o 

etarismo de maneiras diferentes. Um destes estudos, conduzido por Granleese e Sayer (2006) 

concluiu que as mulheres que trabalham no ensino superior correm o risco de sofrer uma 

tripla discriminação: de idade, gênero e aparência. Estes aspectos demonstram ser recorrentes 

em outros trabalhos de Warhust et al. (2009), que apontam para esse tipo de preconceito em 

alguns setores e organizações. 

O artigo de Jyrkinen e McKie (2012) explora a interseccionalidade entre sexo e idade 

nas carreiras de mulheres gestoras do setor privado e em Organizações Não Governamentais 

(ONGs) na Finlândia e Escócia. Neste estudo foram entrevistadas 4 gestoras com mais de 30 

anos de cada uma destas localidades, em pares biograficamente combinados, parte de um 

conjunto de dados maior de 25 entrevistas; foram também realizados quatro grupos focais 

com gestores de mulheres nos dois países. As conclusões enfatizam o etarismo como mais um 

obstáculo a ser superado pelas mulheres em sua trajetória profissional.  

A maioria das pesquisas realizadas demonstra que o conhecimento das mulheres mais 

velhas não costuma ser avaliado da mesma forma que a de seus colegas do sexo masculino. 

Parece haver um sistema de valores patriarcal que tende a excluir “pessoas de idade”, 

especialmente quando estas são mulheres (SÁNCHEZ SALGADO, 2008). 
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As mulheres gestoras tendem a ter mais dificuldades em equilibrar a vida pessoal e 

profissional do que os homens, sobretudo quando têm filhos menores ou pais idosos para 

cuidar. Elas muitas vezes dependem de uma reserva de outras mulheres para cuidar de sua 

casa, filhos e pais idosos, e assim, poderem dedicar-se ao trabalho. Embora novos modelos 

vinculando as áreas doméstica e profissional tenham surgido, a gestão do trabalho delegado 

continua sendo da mulher (KERGOAT; HIRATA, 2007), o que significa que persiste para 

elas a incumbência de contrabalançar a vida doméstica com a profissional.  

Compreender como o etarismo afeta a mulher, de acordo com Sánchez Salgado 

(2008), requer um olhar sobre o sexismo, pois a mulher velha transmite uma mensagem 

subliminar vinculada à sua habilidade de corresponder ao homem e aos padrões sociais 

estabelecidos, que reforçam constantemente o poder que emana do patriarcado, através dos 

quais o seu valor está relacionado ao grau de atração e utilidade que tem para o homem. Na 

pesquisa realizada por Jyrkinen e McKie (2012), mulheres gerentes de diferentes idades 

encontraram demandas sexualizadas e estéticas que afetaram sua vida profissional. 

De acordo com Sánchez Salgado (2008), é difícil compreender, frente às mudanças 

demográficas atuais, o descaso com os problemas das mulheres mais velhas, que continuam 

praticamente invisíveis e ignoradas por nossa sociedade. É preciso reconhecer o potencial das 

mulheres para que elas deixem de ser prejudicadas pela interseccionalidade entre idade, sexo 

e aparência e possam alcançar sua independência financeira, garantindo, assim, uma 

aposentadoria mais tranquila. 

 

2.7 ETARISMO NO CONTEXTO PROFISSIONAL 

 

Esta seção procura esclarecer as origens e implicações do termo etarismo no ambiente 

do trabalho voltado para profissionais considerados velhos ou jovens demais para as 

organizações, embora este estudo enfatize o etarismo relacionado aos primeiros. Pretende 

também apontar pesquisas realizadas e demonstrar a relevância do tema para os estudos de 

Administração.  

A despeito do termo etarismo ter sua origem nos estudos da Gerontologia, ele também 

é usado no âmbito organizacional, com um número significativamente maior de estudos 

voltados para o preconceito contra profissionais mais velhos. A compreensão do termo 

“Etarismo” nas organizações demanda, segundo Wilkinson e Ferraro (2002), uma análise 

relacionada ao papel da idade e do preconceito nas organizações sendo, para isto, importante 
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distinguir o papel que as atitudes e crenças individuais têm sobre as pessoas mais velhas e 

como as práticas e políticas institucionais se relacionam com as pessoas mais velhas.  

Nos Estados Unidos, a maior parte das pesquisas relacionadas ao assunto sugere que 

as pessoas têm crenças negativas frente a trabalhadores mais velhos. Os indivíduos mais 

velhos foram percebidos como menos eficazes (O’CONNELL; ROTTER, 1979), menos 

ativos (LEVIN, 1988) mais resistentes a mudanças, menos criativos e mais difíceis de serem 

treinados (ROSEN; JERDEE, 1976). 

Estudos voltados para os efeitos do envelhecimento no trabalho (RHODES, 1983), ou 

para os efeitos do tempo de experiência no trabalho (McDANIEL; SCHMIDT; HUNTER, 

1988) podem ter reforçado algumas destas crenças, já que os resultados nem sempre 

apontaram para a mesma direção. Rhodes (1983), por exemplo, verificou tendências de maior 

comprometimento e menor índice de absenteísmo entre trabalhadores idosos, enquanto 

Slocum e Cron (1985) sugerem que a sensação de inutilidade diminui a motivação dos 

trabalhadores idosos. O trabalho de Avolio e Waldman (1990) sugere que os trabalhadores 

mais velhos têm maior dificuldade em absorver conteúdos de treinamento. Assim, as 

principais conclusões teóricas das pesquisas que relacionam quedas de performances à idade 

enfatizam a diminuição de determinadas habilidades cognitivas, como a queda no ritmo ou 

energia (LEVIN, 1988; CERELLA, 1990; SALTHOUSE, 1985), limitações de memória 

(HASHER; ZACKS, 1979; CRAIK; McDOWD, 1987), lentidão de aprendizado e de 

absorção de conteúdos (AVOLIO; WALDMAN, 1990) e resistência a mudanças (ROSEN; 

JERDEE, 1976b; 1977). Estes aspectos são compatíveis com os estereótipos mais frequentes 

que as pessoas têm de pessoas idosas. 

Na revisão de literatura conduzida por Perry e Parlamis (2006), os estereótipos 

relacionados a trabalhadores mais velhos são semelhantes entre vários países. Estes 

profissionais são percebidos como mais estáveis e confiáveis, porém, mais lentos, menos 

adaptáveis, com maiores dificuldades de aprendizado e treinamento. Lawrence (2004) coloca 

que os estereótipos ou crenças e julgamentos sobre a idade das pessoas estão presentes em 

uma ampla gama de questões organizacionais, incluindo as decisões de contratação. Um 

estudo com foco específico em Seleção de Pessoal concluiu que os candidatos mais jovens 

foram avaliados mais favoravelmente do que candidatos mais velhos (PARLAMIS; 

BOURTHIS, 1998).  

O levantamento de Perry e Parlamis (2006) identificou três tendências nas linhas de 

pesquisa sobre estereótipos de idade, sendo eles a análise dos estereótipos em países 
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diferentes, o estudo destes estereótipos relacionados a dimensões econômicas e percepções, e 

a exploração dos efeitos de fatores contextuais sobre as atitudes.  

No primeiro caso, o foco era o estereótipo ligado à cultura de um país, como na 

pesquisa de Gibson et al. (1993) que constatou que gestores mais velhos eram percebidos 

como mais estáveis, experientes e com maior iniciativa individual que os trabalhadores mais 

jovens, no Canadá. Em contrapartida, neste mesmo estudo, trabalhadores mais jovens foram 

percebidos como tendo maior potencial para desenvolvimento do que os trabalhadores mais 

velhos.  

Uma pesquisa realizada no ano de 2012 pelo Chartered Institute of Personnel and 

Development (CIPD) do Reino Unido em conjunto com a Tripartite Alliance for Fair 

Employment Practices (TAFEP) de Singapura, com 103 empregadores em Singapura reforça 

os aspectos culturais conhecidos relacionados ao respeito pelas pessoas mais velhas no 

oriente: lá, trabalhadores maduros são vistos como leais, comprometidos e éticos e 98% dos 

respondentes valorizam seus conhecimentos e habilidades. É interessante comentar que este 

país tem uma das populações de mais rápido envelhecimento da Ásia, agravada por uma taxa 

muito baixa de fertilidade, o que fez com que o Governo introduzisse uma série de iniciativas 

para incentivar a absorção e continuidade desta população, mais madura, no mercado de 

trabalho, iniciativa esta que, sem o apoio e participação das empresas, dificilmente teria 

obtido este sucesso.  

Outro estudo, desta vez na Nova Zelândia, relatada por Smith (2001) encontrou 

evidências de estereótipos negativos sobre o interesse dos trabalhadores mais velhos em 

serem treinados e na sua capacidade de se adaptar às mudanças e aprender novas habilidades. 

Uma segunda tendência verificada nas pesquisas de Perry e Parlamis (2006) inclui as 

dimensões econômicas frente aos estereótipos relacionados à idade. Um dos exemplos citados 

é o estudo de Arrowsmith e McGoldrick (1996), que constatou que 50% dos entrevistados 

acreditavam que os trabalhadores mais velhos traziam maiores despesas para a organização. 

Outro estudo interessante nessa linha foi realizado por McGregor e Gray (2003), que verificou 

que apenas 25,5% dos respondentes indicaram que trabalhadores mais velhos tinham maior 

probabilidade de oferecer um melhor retorno sobre o investimento. 

Uma terceira tendência na pesquisa sobre estereótipos de idade levantada pelas autoras 

foi a exploração dos efeitos de fatores contextuais sobre atitudes relacionadas a trabalhadores 

mais velhos e os estereótipos relacionados a eles. Nessa linha, Chiu et al. (2001) examinaram 

a influência dos fatores organizacionais (porte da empresa, tipo de indústria, presença de uma 

política de diversidade) sobre as atitudes que as pessoas tinham frente aos trabalhadores mais 
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velhos. Eles descobriram que apenas um fator organizacional, a existência de uma política de 

discriminação etária, influenciava os estereótipos relacionados a trabalhadores mais velhos. A 

presença de políticas de discriminação de idade foi significativamente associada a crenças 

mais positivas sobre os problemas de adaptabilidade dos trabalhadores mais velhos e 

marginalmente associada a atitudes mais favoráveis acerca dos cuidados com a formação dos 

trabalhadores mais velhos.  

As abordagens metodológicas destas pesquisas foram, em geral, duas: a análise sobre 

a tomada de decisão dos respondentes em situações profissionais de indivíduos fictícios, onde 

a idade dos personagens era manipulada e os resultados comparados (ROSEN; JERDEE, 

1976b; 1977), ou a solicitação de que o respondente descrevesse traços de indivíduos jovens e 

velhos (GIBSON et al., 1993;  LYON;  POLLARD, 1997). 

Os estereótipos de idade em processos de Recrutamento e Seleção foram amplamente 

debatidos por Perri e Parlamis (2006). De acordo com as autoras, Sullivan e Duplaga (1997) 

observaram que os estudos sobre os efeitos da idade sobre as decisões de contratação têm 

encontrado um viés consistente à favor de candidatos mais jovens. Robson et al. (2001) 

destacam que, quando inquiridos, poucos respondentes relatam ter como alvo de recrutamento 

os trabalhadores mais velhos. 

Além disso, evidências denotam que os profissionais de mais idade que procuram 

emprego enfrentam mais obstáculos do que os mais jovens. Por exemplo, trabalhadores mais 

velhos levam mais tempo para encontrar emprego e aceitam reduções salariais, quando os 

encontram (SIMON, 1996). Bendick, Brown e Wall (1999) verificaram que trabalhadores 

mais velhos que procuraram posições gerenciais na área comercial receberam 41,2% de 

respostas menos favoráveis por parte dos empregadores em comparação com candidatos mais 

jovens, igualmente qualificados. Em sua revisão, Perry (1997) observou que, embora as 

primeiras pesquisas tenham focado nos principais efeitos da idade sobre as decisões de 

Seleção de Pessoal, pesquisas posteriores consideraram o papel de fatores contextuais em 

decisões de Seleção (Perry, 1997). 

Ainda no que diz respeito a processos seletivos, uma variável contextual que tem 

recebido certo destaque é a natureza do cargo para o qual os interessados se candidatam. Uma 

série de estudos examinou se os candidatos mais velhos são avaliados de forma mais positiva 

para  trabalhos considerados mais adequados para a sua faixa etária, mas estas pesquisas não 

encontraram provas consistentes para esta correlação. De acordo com Perry (1997) a resposta 

para isso pode estar no fato da idade ser moderada por outros fatores, entre eles o viés de 
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idade do avaliador, fatores estes que, quando não mensurados podem obscurecer os 

resultados. 

O viés da idade do avaliador foi observado em pesquisas empíricas conduzidas no 

Brasil (TONELLI; LINS; ARANHA FILHO, 2013) e na Austrália (GRINGART; HELMES; 

SPEELMAN, 2008). Os resultados apresentados nos dois países atestam que, quanto maior a 

idade do respondente, mais alta a faixa etária a partir da qual ele considera um profissional 

mais velho. Para Seccombe e Ishii-Kuntz (1991) a velhice pode ser comparada a um alvo em 

movimento que recua à medida que a pessoa se aproxima dele. 

A distribuição etária de uma organização também influencia as percepções de seus 

funcionários. Estas percepções são chamadas normas de idade e representam a tradução dos 

empregados de como as coisas devem ser, variando, por isso, de empresa para empresa 

(LAWRENCE, 2004). De acordo com a autora, os estereótipos ou crenças e julgamentos sobre 

a idade das pessoas estão presentes em uma ampla gama de questões organizacionais, 

incluindo as decisões de contratação. 

Em outros países, poucas pesquisas foram conduzidas explorando os efeitos da idade 

sobre o Recrutamento e Seleção. Na Holanda, Van Beek, Koopmans e Van Praag (1997) 

realizaram uma pesquisa que manipula, entre outros atributos, a idade de candidatos fictícios 

para analisar o julgamento dos gestores. Eles descobriram que as preferências foram 

significativamente mais baixas para candidatos mais velhos em comparação com candidatos 

mais jovens igualmente capacitados. 

Outra pesquisa realizada fora dos Estados Unidos foi conduzida por Taylor e Walker 

(1994) com 500 gestores de Recursos Humanos do Reino Unido. Uma das evidências foi a de 

que 43% dos respondentes considerou a idade ser um fator importante no recrutamento de 

funcionários. Além desta destaca-se um estudo realizado em 1995 com organizações de 

quinze países da União Europeia que concluiu que um número limitado de organizações na 

Europa consideravam profissionais com mais de 50 anos em seus processos de recrutamento e 

seleção (PERRY; PARLAMIS, 2006). 

No Brasil, Goldani (2010) coloca que o etarismo não é um tema muito conhecido entre 

os brasileiros que estão fora do meio acadêmico. De acordo com ela, o fenômeno desponta 

como uma questão bastante atual num contexto relacionado a preocupações com a 

longevidade e duração das carreiras profissionais, embora seu estudo seja mais frequente na 

área da saúde, com foco para a percepção negativa e discriminação das pessoas mais velhas.  

No âmbito profissional, Goldani (2010) aponta para situações de preconceito no 

contexto das organizações brasileiras, onde, segundo ela, profissionais mais velhos deixam de 
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ser contratados em função de estereótipos relacionados à falta de flexibilidade ou 

competência. Suas pesquisas apontam também para o preconceito institucional, relacionado a 

determinados setores da indústria, como Tecnologia e Entretenimento que consideram velhos 

profissionais com 30 anos de idade. Para ela, o debate sobre discriminação por idade e 

preconceito etário, no Brasil, deveria ocorrer sob a perspectiva da intersecção entre o sexo, a 

raça, a idade ou deficiência, pois estes elementos, quando sobrepostos, produzem efeitos 

únicos e tendem a ser mais realistas. 

Ainda no tocante ao mercado de trabalho brasileiro, Peres (2002) coloca que o 

fenômeno da exclusão etária é mais facilmente identificado nos processos de recrutamento 

seleção de pessoal, nos quais os limites de idade fazem parte da descrição dos perfis de cargo, 

complementando assim o ambiente de total subjetividade no qual as pessoas são avaliadas 

pelas organizações. Assim, as oportunidades de acesso ao emprego são desiguais e injustas, 

pois dependem da avaliação subjetiva do entrevistador. 

Um estudo recente dos estereótipos sofridos por “envelhecentes” (profissionais em 

idade próxima à aposentadoria) atingidos pelo etarismo, realizado no Brasil por Loth e 

Silveira (2012) analisou três categorias: a percepção do estereótipo em si, a percepção do 

estereótipo no outro e a percepção do estereótipo frente ao jovem. O trabalho dos autores 

mostrou que os “envelhecentes” associam à primeira categoria qualificações positivas, como 

apontam os estudos de Levy (1994), ou seja, a percepção que eles têm de si frente ao 

envelhecimento e seus estereótipos é positiva. A segunda categoria observada no estudo está 

relacionada à percepção do envelhecimento associada ao outro, e é, em geral, negativa; a 

terceira, a percepção do estereótipo frente ao jovem, apresenta resultados conflitantes. 

O Anuário do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda (DIEESE, 2011) reúne 

um conjunto de indicadores sobre políticas públicas de emprego, trabalho e renda no Brasil e, 

em seu primeiro capítulo, onde mostra aspectos gerais do mercado de trabalho nacional com 

base nos dados disponíveis da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (IBGE, 2009) 

aponta para uma média de 40% de pessoas com idade acima de 40 anos na composição da 

população economicamente ativa. A situação demonstra tornar-se crítica na faixa que se inicia 

aos 50 anos, onde a média cai para 20% da população. Por outro lado, a queda nas taxas de 

desemprego para indivíduos com idade acima de 40 anos de 2009 para 2010 nas regiões 

metropolitanas trazem otimismo às previsões no mercado de trabalho. 

Peres (2002) analisou a discriminação etária na arena profissional à luz da cultura 

organizacional em empresas de três setores, trazendo dados específicos sobre o etarismo no 

mercado brasileiro. Neste trabalho, o autor cita resultados de duas pesquisas realizadas no 



45 
 

 

Brasil, a primeira feita por consultoria de grande expressividade nacional, que revela a 

importância que tem a aparência pessoal para a manutenção da empregabilidade, onde quase 

60% dos respondentes assume tingir os cabelos mensalmente para parecerem mais jovens e 

com melhor aparência, e a segunda, conduzida por importante revista de negócios, que coloca 

a falta de flexibilidade, dificuldade de trabalhar em equipe e de lidar com novas tecnologias 

por parte de profissionais com idade acima de 40 anos, o que reflete os estereótipos negativos 

colocados por Palmore (1999). Peres (2002) coloca que a velhice no mundo profissional 

parece ter início aos 40 anos, envelhecimento precoce marcado pela obsolescência 

profissional. 

Os trabalhos analisados não apresentam consenso com relação à idade limite para que 

um profissional comece a enfrentar problemas no mercado de trabalho, embora a faixa dos 40 

aos 50 anos tenha sido citada na maior parte dos estudos relacionados à discriminação de 

profissionais (CASTRO PERES, 2002; LEITE; FILGUEIRAS; ARAUJO, 2008; 

SIJUWADE, 2009; BRITTO DA MOTTA, 2010; MOORE, 2011). Em pesquisa feita pelo 

CIPD em 2003, no Reino Unido, Moore (2011) constata que a faixa etária considerada ideal 

para o trabalho pelos empregadores daquele país, situa-se entre as idades de 35 e 40 anos. 

De acordo com recente estudo realizado por Tonelli e Lins (2013), os gestores, no 

Brasil, consideram velho um profissional com idade de 60 anos ou mais.  

Ao abordar conceitos relacionados à diversidade sob o enfoque etário, Shore et al. 

(2009) colocam que as empresas dificilmente tomam iniciativas para aumentar a diversidade 

de idade em seus quadros. A distribuição de idade tradicional nas estruturas das empresas é a 

de profissionais mais jovens no início da pirâmide e mais velhos do meio para o topo, 

estando, portanto alinhada com as expectativas sociais relacionadas à progressão tradicional 

de carreira e diferenças de idade entre funcionários e gestores. 

Nos últimos vinte anos Shore et al. (2009) sinalizam que o aumento da 

competitividade trouxe uma tendência de enxugamento nas estruturas e diminuição nos níveis 

hierárquicos com uma consequente diversificação nos níveis etários. A aposentadoria 

chamados “baby boomers”, faixa geracional nascida nos Estados Unidos entre 1946 e 1964, 

trouxe consigo a escassez de profissionais especializados e sua consequente valorização, o 

que fez com que vários deles aceitassem voltar ao mercado de trabalho, contribuindo, assim, 

para um aumento nesta diversificação dos quadros funcionais (SHORE et al., 2008). 

A questão que se coloca, frente a esta diversificação, é o quanto essas pessoas estão 

efetivamente integradas nas organizações. A falta de políticas e práticas que suportem a 

diversidade de idade nas empresas refletem o etarismo. 
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Shore e Goldberg (2004) analisaram alguns estudos com foco nesta questão e 

verificaram que são grandes as chances das organizações apresentarem um tratamento injusto 

com relação aos idosos ou até uma discriminação por idade. O pressuposto inerente parece ser 

que, nas decisões relacionadas à contratação, remuneração e desempenho, jovens 

trabalhadores têm preferência sobre trabalhadores de meia-idade ou mais velhos, 

principalmente quando os funcionários são mais velhos do que outros funcionários de sua 

equipe de trabalho.  

Nas áreas de Seleção e Treinamento de Pessoal, a tendência é que candidatos mais 

jovens tenham preferência sobre os candidatos mais velhos, assim como nos processos de 

promoção sem que haja uma justificativa lógica para que isto ocorra (NKOMO; COX, 1998; 

FINKELSTEIN et al., 1995; PERES, 2002; PERRY; PARLAMIS, 2006).  

Os estudos revelam a relevância do tema, especialmente no âmbito organizacional. 

Para Lawrence (1988), a adoção de medidas voltadas para a diversidade etária nas empresas 

poderia minimizar os problemas relacionados às normas de idade, que impregnam todos os 

tipos de práticas organizacionais e excluem as pessoas que não estão em uma faixa de idade 

considerada adequada dentro da organização. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste item são apresentados os procedimentos metodológicos empregados na 

condução da pesquisa de campo, incluindo as justificativas da opção da metodologia 

qualitativa, instrumento de pesquisa e coleta de dados, procedimentos para análise dos dados 

e detalhamento do perfil dos respondentes. 

 

3.1 MÉTODO DE PESQUISA 

 

A pesquisa qualitativa, de acordo com Godoy (1995), ocupa um lugar importante entre 

as diversas possibilidades de se estudar os fenômenos sociais e suas complexas relações. 

Segundo a autora, esta metodologia, utilizada pela sociologia e antropologia, foi incorporada 

pelas áreas da Educação, Psicologia e Administração, somente a partir da década de 60. 

De acordo com essa abordagem, um fenômeno é melhor compreendido quando 

analisado em seu próprio contexto, devendo esta análise ser feita de forma integrada. Os 

dados são coletados pelo pesquisador, que tenta captar o fenômeno de estudo a partir da 

perspectiva dos envolvidos e compreender a sua dinâmica (GODOY, 1995). 

A partir da pesquisa qualitativa, podem-se obter dados descritivos: frequentemente o 

pesquisador procura entender os fenômenos, segundo as perspectivas dos participantes das 

situações estudadas e, a partir daí, é capaz de tecer sua interpretação dos fenômenos 

estudados. 

Assim, para esta pesquisa, de natureza exploratório-descritiva, voltada para a 

percepção do fenômeno do etarismo, o método qualitativo permite uma análise mais 

aprofundada dos dados empíricos. 

É importante destacar que a busca é pela compreensão do fenômeno que se pretende 

estudar e não pela explicação do mesmo, pois o termo “explicar” estaria associado a uma 

postura impositiva das Ciências Naturais, fundado na proposta de um modelo de causalidade. 

Compreender, segundo Weber (1982) é captar o sentido visado subjetivamente pelos agentes, 

já que a realidade objetiva está impregnada dos significados das ações sociais que a 

construíram enquanto realidade objetiva social. 

Nesta investigação, o olhar recai sobre a conduta psicossocial subjetiva do indivíduo 

no espaço em que ele se situa na perspectiva interpretativista, já que esta assume a 

provisoriedade das verdades, a vida social como um processo e a existência de múltiplas 

realidades, conforme elucida Charmaz (2007). 
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Entender o mundo sob a ótica de quem o vivencia é o objetivo da abordagem 

interpretativista. A construção social do objetivo de pesquisa é realizada pelos atores, que 

moldam significados através de longos e complexos fenômenos de interação e, para 

compreendê-lo, é necessário que o pesquisador os interprete. Para Schwandt (2006), 

interpretar é construir uma leitura de significados. 

Merriam (1998) coloca que as características fundamentais dos estudos qualitativos 

básicos são: (1) deve incluir descrição, interpretação e compreensão; (2) utiliza dados obtidos 

por meio de entrevistas, análise de documentos e observações; (3) identifica padrões 

recorrentes em temas e categorias, que são utilizados para análise; e (4) preocupa-se em 

descobrir um fenômeno, processo, a partir da perspectiva dos envolvidos no estudo. 

 

3.2 COLETA DE DADOS E INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

As pesquisas qualitativas utilizam diversos procedimentos e instrumentos de coleta de 

dados (ALVES-MAZZOTTI, 2002). Dentre os mais utilizados, destacam-se: análise de 

documentos; observação participante; observação não participante; e entrevistas em 

profundidade. 

O instrumento de coleta de dados utilizado na pesquisa foi a entrevista. Godoi e 

Mattos (2007) colocam que a entrevista ocupa um espaço privilegiado no debate 

epistemológico. Isto se deve possivelmente em função da riqueza propiciada por estes 

encontros interacionais e pelo fato de que a sua própria dinâmica pode determinar a natureza 

do conhecimento gerado. De acordo com estes autores, a entrevista é um evento de 

intercâmbio dialógico que deve seguir alguns cuidados para que proporcione ao pesquisador 

resultados diferenciados. 

A entrevista traz expectativas explícitas entre entrevistador e entrevistado, e, de acordo 

com Godoy e Alves (2004), é um método de coleta que procura respostas para as questões 

sobre o que as pessoas sentem, pensam ou fazem. Elas podem ser estruturadas, 

semiestruturadas ou desestruturadas. 

Nesta pesquisa, as entrevistas foram guiadas por um roteiro (Apêndice A), sem que o 

formalismo técnico, entretanto, interferisse na busca de profundidade e a construção de um 

quadro geral e dinâmico da configuração vivencial e cognitiva do sujeito, conforme apontado 

por Sierra (1988), configurando-se, portando, em semiestruturadas. 

O Roteiro elaborado (Apêndice A) foi revisto e ajustado após a realização das 

entrevistas piloto. Foi estruturado em duas partes: Cabeçalho e Perguntas. 
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A primeira parte do Roteiro refere-se às variáveis que caracterizam o respondente, 

como gênero, idade, formação e trajetória, acrescidos de aspectos relacionados a políticas e 

práticas de diversidade na última empresa em que atuou. 

A segunda parte do roteiro refere-se às questões direcionadas ao respondente durante a 

entrevista. Estas têm por objetivo nortear a entrevista, mas a mesma pode ser enriquecida por 

outras perguntas, complementares, inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista 

(MANZINI, 1990/1991, p. 154). Este roteiro, semiestruturado, permite o surgimento de outras 

informações, já que as respostas são abertas e não estão condicionadas a uma padronização de 

alternativas. 

O critério de definição da amostra foi a acessibilidade, que seleciona a amostra pela 

facilidade de acesso (VERGARA, 1998), pois os participantes deveriam obedecer aos 

seguintes pré-requisitos: último cargo gerencial, desempregado há, no mínimo dois meses e 

no máximo um ano, e com idade acima de 45 anos.  

A escolha por profissionais de nível gerencial deu-se em função do alinhamento com 

os objetivos da pesquisa, de fazer um recorte sobre esta população nesta fase da vida. 

O critério “tempo de desemprego” foi estabelecido após pesquisa realizada sem este 

pré-requisito, que demonstrou que profissionais fora do mercado há mais de um ano 

restringiam o seu entendimento ao etarismo nos processos de seleção de pessoal, quando o 

interesse de nossa pesquisa procurava uma perspectiva mais abrangente. Por outro lado, 

pessoas que tinham saído recentemente do mercado ainda não tinham a percepção do 

fenômeno nos processos de seleção. 

O último pré-requisito, idade acima de 45 anos, deu-se igualmente em função dos 

resultados obtidos no trabalho citado anteriormente, que demonstrou que a proximidade com 

a idade da aposentadoria reforçava a questão do etarismo em processos de seleção de pessoal: 

quanto mais velho o profissional, mais difícil era a sua volta ao mercado formal de trabalho. 

Ainda assim, era imperativo definir uma linha de corte e o critério definido em 1991 

pela OMS, de 45 anos como marco do início do processo de envelhecimento do trabalhador 

demonstrou ser o mais adequado aos objetivos propostos. 

A forma de acesso aos respondentes desta pesquisa foi baseada na rede de 

relacionamentos do pesquisador. O número de respondentes não foi previamente definido, o 

que, de acordo com Godoi e Mattos (2007), oferece ao pesquisador flexibilidade de voltar ao 

campo quando necessário para aprofundar os conteúdos tratados a fim de elucidar dúvidas ou 

completar informações e até de ampliar o número de entrevistas, se o pesquisador julgar 

necessário. 



50 
 

 

O número final de entrevistas foi determinado quando as respostas se tornaram 

repetitivas, evidenciando o critério de saturação expresso por Bardin (1997). Ao final do 

trabalho, o pesquisador voltou a campo para aprofundar conteúdos tratados em algumas 

entrevistas realizadas e obteve sucesso em parte destas solicitações. 

O início do trabalho previa um duplo enfoque do fenômeno etarismo no contexto 

organizacional: a visão do profissional, atingido pelo fenômeno e a ótica do gestor de recursos 

humanos, representando a organização. Em uma tentativa de verificar a sinergia entre os 

objetivos do trabalho e a escolha dos sujeitos, foram conduzidas quatro entrevistas piloto, 

sendo duas com gestores desempregados e duas com gestores de recursos humanos.  

Em debate com a Banca de Qualificação, optou-se por prosseguir o trabalho com um 

dos focos, para obter, com isso, maior profundidade de análise, e a escolha recaiu sobre o 

gerente atingido pelo fenômeno. Assim, foram selecionados profissionais, homens e 

mulheres, com trajetória em organizações privadas, cujo último cargo tenha sido o de gerente, 

em qualquer área de atuação. Foram realizadas 18 entrevistas, gravadas, com autorização dos 

respondentes, transcritas literalmente e analisadas, conforme detalhamento no próximo tópico. 

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os procedimentos adotados para a análise de conteúdo dos dados seguiram a 

abordagem de análise de conteúdo da vertente qualitativa de Bardin (1997). 

A técnica de Análise de Conteúdo, de acordo com Bardin (1979) pode ser definida 

por:  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(BARDIN, 1979, p. 42). 

Por meio da sistematização, a técnica de análise de conteúdo procura conferir maior 

objetividade no intuito de validar os seus resultados na busca de um saber que se esconde por 

trás da superfície do texto. O pesquisador está sempre em busca de um texto atrás de outro, 

algo que não esteja aparente e necessite de uma metodologia para ser desvendado, 

contrapondo a rigorosidade e disciplina na verificação dos dados à necessidade de ir além das 

aparências e realizar uma interpretação brilhante. 



51 
 

 

Na análise de conteúdo, o texto é um meio de expressão do sujeito e o pesquisador 

deverá zelar pela própria imparcialidade, partindo do principio de que a linguagem usada 

pelos respondentes servirá como veículo de transmissão de mensagens subjacentes e as 

perguntas servirão de motivação para fazer emergir conteúdos mais profundos.  

De acordo com Bardin (1997), a análise de conteúdo compreende três fases: a pré- 

análise, a exploração do material e o tratamento e interpretação dos dados. 

Na fase de pré-análise, ocorre a organização do material a ser analisado com o 

objetivo de torná-lo operacional, sistematizando todas as ideias iniciais. A autora sugere que 

ela seja realizada por meio de quatro etapas: (a) leitura flutuante, que é o estabelecimento de 

contato com os documentos da coleta de dados, momento em que se começa a conhecer o 

texto; (b) escolha dos documentos, que é fundada na delimitação do que será analisado; (c) 

formulação das hipóteses e dos objetivos; (d) determinação dos índices e elaboração de 

indicadores, que envolve a especificação de indicadores por meio de recortes de texto nos 

documentos de análise. 

Nesta etapa do trabalho, duas dimensões de análise surgiram, a partir de várias leituras 

flutuantes: (1) O Etarismo no Contexto Profissional, sob a ótica do Respondente e (2) 

Reflexos do Etarismo na Vida Pessoal do Respondente. Estas duas dimensões foram a base 

para a análise de conteúdo realizada a posteriori e cada um destes temas resultou em 

perguntas relacionadas, que geraram posteriormente cinco categorias e subcategorias diversas.  

A exploração do material, segunda fase do processo de análise de conteúdo (BARDIN, 

1997), é a etapa na qual se realiza a codificação, a classificação e a categorização, através da 

investigação do material organizado. Nesta etapa, o material obtido com as entrevistas foi 

submetido a um processo detalhado de análise, com base nos objetivos do estudo e no 

referencial teórico adotado para este trabalho. 

Foi realizada aqui a definição de categorias ou sistemas de codificação e a 

identificação das unidades de registro ou segmentos de conteúdo a serem considerados como 

unidade base e unidades de contexto nos documentos.  

A proposta de Bardin (1997) apresenta detalhes a respeito das dimensões da 

codificação e categorização que permitem as interpretações e as inferências. De acordo com a 

autora, a codificação é uma transformação dos dados brutos do texto, elaborada a partir de 

regras precisas que culmina em uma representação da expressão do conteúdo do texto, o que, 

neste trabalho, consistiu em recortes no texto de temas significativos que denotavam os 

fenômenos em estudo. 
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A categorização, por sua vez, consiste na classificação dos elementos que constituem 

um conjunto. Isso foi realizado por meio de um processo de identificação, síntese e posterior 

reagrupamento dos temas significativos em categorias. As categorias foram continuamente 

sendo revistas quanto ao seu conteúdo, comparativamente às outras categorias, até que se 

tornaram mais estáveis, com um núcleo de sentido definido. 

No contexto profissional, foi identificada a manifestação do Etarismo em 

determinados tipos de organização e nas práticas de recursos humanos. As diferenças entre as 

manifestações do Etarismo nas empresas para homens e mulheres também foram levantadas, 

bem como os reflexos da idade na vida profissional dos indivíduos. 

No âmbito pessoal, surgiram das falas os reflexos do Etarismo na vida dos indivíduos, 

envolvendo o valor da maturidade frente ao peso acarretado pela idade, destacando 

sentimentos e contradições relacionadas à condição atual de idade e desemprego dos 

respondentes. 

A terceira fase foi o tratamento dos resultados, inferência e interpretação. De acordo 

com Bardin (1997), neste momento os dados são condensados, as informações para a análise 

são destacadas e são realizadas interpretações e inferências, utilizando análise reflexiva e 

crítica.  

 

3.4 PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

Foram entrevistados 18 profissionais, 10 mulheres e 8 homens, sendo a média da faixa 

etária das mulheres de 50 anos e dos homens 51 anos.  

Uma síntese das variáveis que caracterizam os respondentes encontra-se no quadro 

que segue (Quadro 1), onde (R) significa respondente, (S) o sexo do mesmo, e (I) sua 

respectiva idade. O cargo refere-se ao último cargo ocupado por cada respondente, a trajetória 

diz respeito ao tipo de empresa em que desenvolveu a maior parte de sua vida profissional e o 

tempo ao período em que se encontra desempregado. 
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Quadro 1 – Perfil dos Respondentes 

R S I CARGO TRAJETÓRIA TEMPO 

1 H 48 G. VENDAS 
Multinacionais 

Bens de Consumo 

3 meses e 

meio 

2 M 55 G.R.H. 
Nacionais e Multinacionais 

Alimentos e Serviços 
6 meses 

3 H 46 G. VENDAS 
Nacionais 

Têxtil 
2 meses 

4 H 46 G. FINANCEIRO 
Multinacionais 

Bens de Consumo 
3 meses 

5 H 50 G. PROJETOS 
Nacionais 

Industrial e Consultoria 
7 meses 

6 H 50 G.R.H. 
Multinacionais 

Bens de Consumo 
11 meses 

7 H 58 G. VENDAS 
Nacionais 

Construção Civil 
10 meses 

8 H 49 G. CONTROLADORIA 
Nacionais e Multinacionais 

Químico 
11 meses 

9 H 47 G. LOGÍSTICA 
Nacionais 

Comunicação e Varejo 
6 meses 

10 M 53 G. VENDAS 

Nacionais 

Bens de Consumo e 

Tecnologia 

11 meses 

11 M 52 
G. PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO 

Nacionais e Multinacionais 

Farmacêutico 
5 meses 

12 M 49 G. ACESSO MERCADO 
Multinacionais 

Farmacêutico 
5 meses 

13 M 49 G. ADMINISTRATIVO 
Nacionais 

Serviços e Industrial 
9 meses 

14 M 45 G.R.H. 
Nacionais e Multinacionais 

Serviços e Construção Civil 
3 meses 

15 M 68 G. ADMINISTRATIVO 
Nacionais e Multinacionais 

Adm. de Condomínios 
2 meses 

16 M 47 G. CONTÁBIL 
Nacionais 

Serviços e Industrial 
4 meses 

17 M 50 G. CONTROLADORIA 
Nacionais e Multinacionais 

Serviços e Industrial 
7 meses 

18 M 47 G. FINANCEIRO 
Nacionais 

Varejo e Gráfico 
8 meses 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Os 18 profissionais entrevistados, homens e mulheres, de nível gerencial, com 

trajetórias em áreas diversas de empresas nacionais e multinacionais, encontravam-se 

desempregados num período de 2 a 11 meses. Situam-se na faixa etária dos 45 aos 68 anos, 

sendo que 13 deles têm idade entre 46 e 50 anos.  

Com relação à formação acadêmica, todos os respondentes possuem nível superior, 

sete dos quais são graduados em Administração de Empresas. Dos entrevistados, 13 fizeram 

Pós-Graduação, sendo que destes, apenas um deles possui Pós-Graduação Stricto Sensu 

(Mestrado).  
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Com relação ao estado civil, 16 entrevistados são casados; destes, dois homens o são 

pela segunda vez. Duas respondentes mulheres são divorciadas e não se casaram novamente; 

16 entrevistados têm filhos, sendo que a média é de dois filhos por respondente: os dois que 

não têm filhos são mulheres, sendo uma casada e a outra divorciada. 

Apenas uma respondente (R12) afirmou haver uma política de diversidade etária na 

última organização em que atuou. Com relação a praticas organizacionais, duas respondentes 

afirmaram que a formação de times diversos em termos etários era prática comum em suas 

organizações: a primeira atribui isso ao fato da empresa ser do setor de varejo e localizada no 

interior de São Paulo e a segunda, ao fato de toda equipe de venda de cosméticos ser 

contratada sem vínculo empregatício. 

Os comentários relacionados as políticas de diversidade tiveram foco nas questões 

legais, de cotas impostas pelo governo para as empresas, exceto no caso das empresas citadas 

pelos respondentes 1 e 6, onde havia o chamado balanço de gênero para o qual os gestores 

tinham metas previamente definidas em processo de avaliação de desempenho. 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise da manifestação do etarismo – preconceitos e discriminações em relação à 

idade – foi organizada em torno das dimensões organizacional e pessoal. Além das categorias 

de análise nessas dimensões (Quadros 2 e 3), aspectos relativos ao gênero e tipo de empresa 

constituíram-se em eixos transversais de análise, que permearam as categorias e 

subcategorias.  
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A seguir, os reflexos da idade no contexto profissional: 

 

Quadro 2 – Reflexos da idade no contexto organizacional 

 

REFLEXOS DA IDADE NO CONTEXTO PROFISSIONAL 

 

Trajetória do 

Respondente 

Enfrentando a 

realidade do 

processo seletivo 

Treinamento e 

Desenvolvimento 
Há idade certa? 

Análise 

Transversal 

Perfil etário do 

grupo de trabalho 
Currículo 

Falta de 

Investimentos em 

Treinamento e 

Desenvolvimento 

Foi discriminado 
Gênero/ Tipo de 

Empresa 

Ruptura pelo 

Corte 

Estratégias do 

Candidato 
 Discriminou 

Gênero/ Tipo de 

Empresa 

 
Agente que 

discrimina 
 

Normas de idade 

para cargos/ 

áreas 

Gênero/ Tipo de 

Empresa 

 

 

 
Concorrência   

Gênero/ Tipo de 

Empresa 

 

 
Preço da Idade   

Gênero/ Tipo de 

Empresa 

 

 

Vantagens e 

desvantagens 

da idade 

 

  
Gênero/ Tipo de 

Empresa 

 

 

 

No papel de 

Gestor: 

Contradições 

  
Gênero/ Tipo de 

Empresa 

Fonte: Elaborado pela autora. 

O etarismo deixa marcas na vida das pessoas e várias delas foram descritas nas 

categorias analisadas na dimensão profissional. O quadro 3 traz um enfoque pessoal, com 

uma síntese das características trazidas pela idade e dos sentimentos acarretados pelo etarismo 

no ambiente de trabalho. 

 
 

Quadro 3 – Marcas do etarismo na vida pessoal 

MARCAS DO ETARISMO NA VIDA PESSOAL 

 

Sentimentos 

 

O que muda com a idade? 

 

Análise Transversal 

(Gênero/Tipo de Empresa) 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O foco desta pesquisa foi o contexto profissional, o que explica o maior volume de 

informações neste âmbito. No entanto, o etarismo no trabalho traz inúmeras consequências na 

vida do indivíduo, o que realça a importância desta dimensão de análise. 

 

3.6 REFLEXOS DA IDADE NO CONTEXTO PROFISSIONAL 

 

As categorias de análise depreendidas dos dados para compreender a manifestação do 

etarismo no âmbito profissional foram: Trajetória Profissional; Enfrentando a realidade do 

processo seletivo; Treinamento e Desenvolvimento e, Há idade certa ? 

 

3.6.1 Análise da Categoria: trajetória profissional 

 

A trajetória profissional focou preponderantemente o último emprego, formal ou 

informal, dos respondentes, sendo composta pelas subcategorias Perfil Etário do Grupo de 

Trabalho e Ruptura pelo corte. 

 

3.6.1.2 Perfil Etário do Grupo de Trabalho 

 

A análise desta subcategoria inicia-se com uma breve descrição de cada respondente 

no tocante à dados pessoais, formação e trajetória profissional situada principalmente no 

último emprego e dos reflexos da idade no contexto profissional. O perfil etário do grupo de 

trabalho diz respeito à faixa etária dos subordinados, pares e chefia e como o respondente 

vivenciou preconceitos e discriminações nessas relações. 

O Respondente R1 tem 48 anos, é formado em Administração de Empresas e iniciou a 

sua trajetória de 27 anos de trabalho em empresa multinacional do setor de Bens de Consumo, 

na área Comercial. Permaneceu nesta área e setor e, durante os últimos 17 anos atuou em 

funções de liderança, tendo tido como último cargo o de Gerente Regional de Vendas e Trade 

Marketing, quando foi demitido por motivo de reestruturação da empresa e consequente 

extinção do seu cargo. 

R1 apresenta um currículo profissional diferenciado, com experiência em empresas 

multinacionais reconhecidas, fluência em dois idiomas estrangeiros e experiência 

internacional. Está em busca de uma colocação há três meses e meio. 

Em seu último emprego, onde permaneceu pouco mais de um ano, R1 era cerca de dez 

anos mais velho que seus pares e superior, sendo sua equipe formada por profissionais bem 
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mais jovens do que ele. A demissão por corte parece ter atingido os profissionais que, como 

ele, eram mais velhos e tinham mais tempo de casa. 

A Respondente R2, com 55 anos, é formada em Administração de Empresas com pós-

graduação em Consultoria Interna em RH e MBA em Gestão Estratégica e Econômica de 

Negócios. Há 18 anos na área de Recursos Humanos, atuou em empresas nacionais e 

multinacionais dos setores de Telecom, Comunicação, Alimentos e Varejo. O motivo de seu 

desligamento na última empresa, nacional do Setor de Varejo, há cerca de seis meses, foi 

também motivado por corte. 

Em seu último emprego, onde era Gerente de Gestão de Pessoas, R2 tinha uma equipe 

formada por profissionais jovens e a sua justificativa para isso é ambígua em relação à 

diferença de idade entre chefia e subordinados: “A minha equipe sempre foi jovem. Isso é um 

padrão, né? Essa coisa do chefe ser mais velho que a equipe. É normal, ele tem mais 

experiência, mais tempo de estrada… Se bem que eu tive chefes mais novos. Sei lá! No meu 

caso, sempre fui chefe mais velha!” (R2). 

R2 também era mais velha que seus pares e seu superior, uma diretora de recursos 

humanos, 15 anos mais jovem que ela. 

O Respondente R3, de 46 anos, é formado em Desenho Industrial com pós-graduação 

em Gestão Estratégica de Negócios. Foi Representante Comercial Autônomo para empresas 

da área Têxtil no início de sua carreira e permaneceu durante treze anos. Depois assumiu o 

cargo de Gerente de Vendas e atuou nesta função por onze anos, em empresas nacionais, de 

origem familiar. Seus chefes, sempre donos das empresas onde atuou, eram todos mais velhos 

do que ele. 

A explicação para o fato de ter sido alvo de corte na última empresa parece 

relacionada, ainda que indiretamente, com a sua idade, de 46 anos, segundo ele, em função 

dos reflexos de sua remuneração sobre o tempo de experiência adquirida: “Acho que o corte 

não foi por conta da minha idade, mas houve uma influência indireta dela sim. O meu salário 

era o mais alto, e isso está relacionado com a experiência, com a idade” (R3). 

R4, 46 anos, tem graduação, pós-graduação e MBA em universidades consideradas 

“de primeira linha”, pelo mercado de trabalho. Iniciou sua carreira em empresa multinacional, 

na área Financeira. Atuou em quatro empresas em 23 anos de carreira, sendo uma nacional de 

porte e três multinacionais, todas do Setor de Bens de Consumo. É fluente em inglês e 

espanhol, competências valorizadas pelo mercado de trabalho brasileiro. 

Em sua última colocação profissional, onde permaneceu durante 12 anos, R4 era mais 

velho que o seu superior e um pouco mais velho que seus pares. Sua equipe, também era mais 



58 
 

 

jovem e sua justificativa é que “a gente não trazia ninguém com mais de 40 anos!” (R4). Este 

relato parece compatível com o que Palmore (1999) chama de Etarismo Institucional, no qual 

a empresa, por meio de suas políticas, discrimina as pessoas em função da idade. 

Respondente R5, de 50 anos, foi Gerente de Projetos na última empresa que trabalhou, 

com graduação e MBA na área de Administração.  R5 iniciou sua trajetória como analista de 

organização e métodos em empresa nacional, e, posteriormente atuou em 7 empresas 

nacionais dos setores industrial e de consultoria.  

Em seu último emprego, R5 era mais velho que seus pares e equipe, reportando-se a 

um superior mais velho do que ele, o dono da empresa. Foi desligado por corte na empresa. 

R6 possui 50 anos de idade e desenvolveu a sua carreira de 31 anos em uma única 

empresa, multinacional do setor de Bens de Consumo. Graduado em Administração de 

Empresas, fez uma pós-graduação em Administração de RH e nos últimos vinte anos, ocupou 

posições de liderança na área de Recursos Humanos. 

R6 relata que sempre teve funcionários muito jovens na equipe, e que, nos últimos 

anos, a idade de seus superiores veio diminuindo, até chegar ao último, que tinha 36 anos de 

idade, quase 15 anos a menos do que ele. Percebeu também que foi se tornando o mais velho 

entre os pares. Foi desligado por corte e comentou que todos os gestores mais velhos foram 

demitidos com ele.  

O significado do relato de R6 demonstra que as práticas da empresa parecem 

convergir para um etarismo institucional (PALMORE, 1999). 

O Respondente R7, de 58 anos, é formado em Engenharia Civil com pós-graduação 

em Administração de Empresas. Sua trajetória de 30 anos ocorreu em empresas nacionais do 

setor de Construção Civil, sendo metade dela na última empresa, onde foi Gerente Comercial. 

Relata que sua equipe, pares e superiores eram todos mais jovens do que ele. 

A Respondente R8, de 49 anos, é Gerente Contábil, com formação acadêmica em 

Ciências Contábeis e MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria. Ela atuou 25 

anos na área Contábil em empresas nacionais e multinacionais do setor de Serviços e 

Industrial. 

A equipe de R8 era formada por profissionais com idade em torno de 40 anos e seu 

superior era mais velho do que ela. Relata que seus pares eram poucos anos mais jovens ou 

tinham a mesma idade. Um fator importante a ser considerado é que R8 e seus pares, o corpo 

gerencial da última empresa, atuavam em regime de Pessoa Jurídica. R8 solicitou a sua 

demissão da última empresa. 
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O Respondente R9, de 47 anos é Tecnólogo Mecânico com Pós-Graduação em 

Administração Industrial, com 20 anos de experiência na área de Suprimentos, em empresas 

nacionais do Setor de Serviços, mais especificamente, de Comunicação e Varejo. 

Sua equipe, na última empresa em que trabalhou, era composta de profissionais jovens 

e, com o tempo, também percebeu que se tornou o mais velho entre os pares:  

Eu fui ficando mais velho. Nesse setor tem muita rotatividade, sabe? O cara vai prá 

concorrência ou vai prum Banco. Às vezes abre um negócio próprio. Mas eu fiquei. 

Acho que no último ano, eu e o Gerente de Contabilidade éramos os mais velhos e 

com mais tempo de casa! (R9). 

A Respondente R10, de 53 anos, é formada em História. Durante dez anos, teve seu 

negócio próprio, no ramo de confecção de biquínis e nos últimos cinco anos, foi gerente 

comercial em quatro empresas, três do setor de Bens de Consumo e a última do setor de 

Tecnologia, sem um vínculo empregatício formal. 

Em seu último emprego, R10 não tinha equipe. Seus pares e superior tinham quase 20 

anos a menos do que ela e acredita ter sido cortada da estrutura em função de sua faixa 

salarial. 

Um aspecto colocado por R10 é que nas três empresas do setor de Bens de Consumo, 

especificamente Cosméticos, em que atou, era comum a contratação de pessoas mais velhas, 

em de regime pessoa jurídica:  

Na empresa X, nossa equipe era de 1.500 pessoas! Prá você ser contratada abaixo 

do nosso nível, que seria as Consultoras Orientadoras, que existe um vínculo 

empregatício também, mas é através de um contrato, então não existe um limite de 

idade. É um mercado mais aberto esse: prá venda, prá revenda, não existe isso! Na 

B a mesma coisa! Na O, a mesma coisa!   

De acordo com Fernandes (1996), uma parcela significativa dos assalariados no Brasil 

é contratada sem registro em carteira. Dados do IBGE (2012) atestam que o contingente de 

mão de obra informal no Brasil em 2011 era de 44,2 milhões de pessoas. A proporção de 

homens com carteira assinada no setor privado era de 59,6% contra 40,4% de mulheres na 

mesma situação. 

Ainda que estes indicadores considerem o mercado de trabalho como um todo e não 

especificamente as posições gerenciais, a principal explicação para este fenômeno estaria 

vinculada aos custos decorrentes dos controles do Estado e Sindicatos, tais como impostos, 

previdência social, piso salarial e multas para demissões, entre outros; para os cargos 

gerenciais, podemos inferir que, além destes, pode haver influência do custo de benefícios tais 

como Assistência Médica e Odontológica, que costumam ser maiores com o avanço da idade. 
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Outro aspecto abordado pela Respondente 10 está relacionado à responsabilidade da 

mulher pelas atividades dentro de casa e pelos cuidados com os filhos e demais parentes: “A 

mulher mais velha pode ter um problema sim. Quem cuida do marido se ele fica doente? E do 

filho? Quem cuida da mãe idosa?” (R10). 

Esta colocação ilustra uma continuidade de modelos familiares tradicionais, que 

provoca uma sobrecarga para as mulheres que trabalham, que, segundo Bruschini e Lombardi 

(2006), evidencia uma nova identidade feminina, voltada simultaneamente para o trabalho e 

para a família. 

Esta questão nos remete à plasticidade da divisão sexual nas relações de trabalho 

representadas pelo Modelo de Conciliação apontados por Hirata e Kergoat (2007), no qual 

cabe quase que exclusivamente às mulheres conciliar vida familiar e vida profissional. 

Permanece, portanto, a responsabilidade pelas atividades dentro de casa, cuidado com os 

filhos e parentes, dentro dos modelos familiares tradicionais, provocando sobrecarga às 

mulheres que trabalham: por mais que elas consigam delegar parte deste processo, 

dificilmente conseguirão se desvencilhar da gestão do trabalho delegado (HIRATA; 

KERGOAT, 2007). 

A respondente R11, de 52 anos é casada e formada em Engenharia Química com 

Mestrado em Farmacologia Química. Desenvolveu trajetória de 31 anos na área de Pesquisa e 

Desenvolvimento em empresas nacionais e multinacionais do Setor Farmacêutico. 

Na última empresa em que atuou, nacional dirigida por uma mulher, herdeira do 

negócio da família, solicitou sua demissão. 

Embora tenha relatado diversas vezes que o setor farmacêutico não apresenta 

preconceitos etários, demonstrou surpresa na entrevista ao constatar que lá, sua equipe era 

composta, em sua maioria, por profissionais jovens, recém formados, e que era a mais velha 

entre os pares: “Não! A mais velha? Deixa eu ver. Talvez sim, eu seja uma das mais velhas, 

digamos assim” (R11). 

R11, até então, com 52 anos de idade, acreditava pertencer ao grupo profissional de 

referencia, pois tinha o paradigma do não preconceito etário em seu setor de atuação, 

Farmacêutico: “(...) eu não acredito que a idade traga maiores dificuldades! (...) E o mercado 

Farmacêutico não é uma área que discrimina pessoas pela idade” (R11). 

Entretanto, R11 por diversas vezes sentiu-se preterida frente a um colega do sexo 

masculino, que, na maior parte das vezes, era mais jovem do que ela: “(...) mandou então 

chamar de volta esse rapaz, porque ele era homem e o rapaz já chegou se explicando, que ele 

não é bom em P&D mas que sabe fazer a gestão, por que ele é um homem, entendeu?” (R11). 
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Na perspectiva da Teoria da Identidade Social (TIS), o primeiro grupo de referencia 

colocado por ela, gênero, representado pelo grupo dos homens, não é o de R11, conforme 

trecho que segue: “Então acho que eles acabam dando prioridade para os homens” (R11). 

Em contrapartida, R11 se insere no grupo de trabalho de profissionais mais 

experientes e valorizados no setor Farmacêutico : “É mais fácil um jovem ser discriminado 

numa vaga gerencial para a indústria farmacêutica do que um velho! Você não vê um cara de 

trinta e poucos anos diretor numa farmacêutica! Eu não vi, isso eu nunca vi!” (R11). Ainda 

assim, coloca que a partir dos 60 anos o profissional deveria se afastar da empresa para dar 

lugar aos mais jovens: “(...) você tem que ir abrindo espaço para os mais novos, então a 

empresa tem que ter alguns mecanismos. Acho que entre 55 e 60 a pessoa deveria estar numa 

vaga de direção, idealmente, né? Depois ela vira consultor!” (R11). 

A Respondente R12, de 49 anos, é divorciada, sem filhos. Tem também sua trajetória 

de 21 anos desenvolvida no setor Farmacêutico, em empresas nacionais e multinacionais. É 

graduada em Farmácia e Bioquímica com pós-graduação em Administração de Empresas e 

tem fluência no idioma inglês. 

Na última empresa, em que atuou, multinacional do setor farmacêutico, R12 não tinha 

equipe e seus pares e superior eram mais jovens. Foi demitida, segundo ela, por divergências 

com seu gestor, mas acredita que a empresa passava por um processo renovação de estrutura, 

trazendo pessoas mais jovens para o seu quadro de funcionários: “Na mesma faixa que eu 

(pares). Quando eu saí estavam sendo contratadas pessoas mais novas, até prá área que eu 

táva” (R12). 

A Respondente R13, de 49 anos, é graduada em Ciências Contábeis com 25 anos de 

experiência na área Administrativo Financeira e carreira desenvolvida nos setores de Serviço, 

Saúde e Industrial em empresas nacionais, e ocupava uma posição gerencial sem vínculo 

empregatício formal na última empresa.  

Relata que lá, era a mais velha frente a sua equipe, pares e superior e que durante toda 

a sua trajetória foi vítima de preconceito, seja pela idade, seja pelo sexo, tendo sido 

discriminada desde jovem, por ter idade acima do padrão para conseguir um estágio: “Bom 

com 26 eu era uma estagiária velha! (...) Olha como são as coisas! Ninguém contrata hoje 

uma estagiária com 26!” (R13). 

Coloca ter desempenhado cargos gerenciais sem ter tido a promoção ou o aumento 

salarial para os mesmos:  

(...) Eu tinha função de Gerente, mas era como se fosse mais Junior do que os 

outros, porque além de não ter o nome “Gerente” no cargo, o meu salário era um 
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pouco menor do que o dos outros. Sei lá, acho que porque eu era mais nova, ou de 

repente por que era mulher (R13). 

Relatou também que desde os 42 anos só consegue empregos sem vínculo 

empregatício: “Depois dos 42 eu virei P.J.: acabaram os benefícios! (...) a maior parte dos 

meus colegas de trabalho nos últimos anos estão perto dos 50 e estão passando por isso!” 

(R13). O termo PJ, colocado por R13, é uma abreviação de “pessoa jurídica”, que significa o 

seu vínculo contratual era através de empresa própria que prestava serviços para a empresa 

em questão. 

Algumas empresas no Brasil, para diminuir a carga de impostos e benefícios 

previdenciários, adotam por prática contratar funcionários PJ (Pessoa Jurídica), que devem 

obedecer a um regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ou seja, com um horário 

fixo de trabalho e uma posição dentro da hierarquia da empresa. Isto não é legalmente 

admissível, mas as empresas preferem correr o risco perante o Ministério do Trabalho do que 

arcar com as despesas de um contrato com registro em carteira de trabalho, o que tem 

ocorrido com R13 nas últimas empresas em que atuou. 

Outro aspecto que chama a atenção no relato de R13 é quando, em outro trecho, usa a 

palavra “sorte” para justificar a sua promoção: “(…) dos quatro Coordenadores, a que foi 

promovida à Controller fui eu! E depois a Gerente Administrativo Financeiro! Isso não é 

muito comum nas empresas, né? Por sorte o nosso CEO era um cara justo e reconheceu o 

meu trabalho!” (R13). 

Quando indagada sobre o fato de ter usado a palavra “sorte” nesta justificativa, 

reafirma a sua colocação: “Acho! (que foi sorte) As empresas são muito machistas F.! Por 

mais que você seja competente, o fato de ser mulher te tira pontos!” (R13). 

Na última década, mudanças nos padrões culturais e valores relacionados ao papel da 

mulher, alteraram a identidade feminina da mulher brasileira, com foco maior no trabalho 

remunerado. A participação das mulheres com 11 anos ou mais de estudo no universo total da 

população ocupada feminina com carteira assinada no setor privado foi de 77,5% contra 

58,9% de homens (IBGE, 2012), o que mostra que as mulheres estudam mais do que os 

homens no Brasil. 

As pesquisas sobre mulheres e trabalho no Brasil articulam os espaços produtivo e 

familiar, pois a vivencia do trabalho para a mulher implica na combinação destas duas esferas, 

seja pela superposição, seja pelo entrosamento, tanto no meio urbano quanto no rural. Neste 

cenário, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) 2013, ressaltam que 
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o acesso de mulheres com 25 anos ou mais aos cargos de direção ficou em 5% e, para elas, a 

remuneração em cargos de chefia corresponde a 60% do rendimento dos homens. 

O Relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) Mulheres e Cepia, “O 

progresso das Mulheres no Brasil – 2003 a 2010” reforça o discurso de R13 com relação à 

mulher, a despeito dos avanços recentes, incluindo a eleição da primeira mulher ao cargo 

máximo de chefe de Governo no Brasil. O relatório traz a informação de que, nas quinhentas 

maiores empresas da Revista Exame do ano de 2010, apenas três mulheres desempenhavam a 

função de presidente e, no Guia das 100 Melhores Empresas para Trabalhar do mesmo ano, as 

mulheres constituíam 24% do universo de gerentes e 7,7% de diretores de primeiro escalão. 

O relatório aponta ainda para uma forte segmentação ocupacional no mercado de 

trabalho, onde a concentração masculina se dá nos postos de trabalho dos setores melhor 

remunerados – as ocupações dos setores industriais e produtivos – enquanto as mulheres 

desempenham as atividades relacionadas aos serviços pessoais e sociais, associadas aos 

menores salários. 

A Respondente R14 é formada em Psicologia com Pós Graduação em Marketing, atua 

na área de RH há 18 anos em empresas nacionais e multinacionais dos setores de Serviços e 

Construção Civil e, em seu último emprego, foi demitida por problemas de relacionamento 

com o seu superior. Foi contratada por um gestor e, quando outro profissional assumiu o lugar 

dele, foi desligada. 

Com 47 anos de idade, R14 era a mais velha entre os pares e sua equipe, de 27 

pessoas, era bem mais jovem. R14 acha que em breve terá que desistir da carreira em 

organizações: “(...) eu quero mais uns dez anos de empresa no máximo e depois pensar numa 

carreira solo, porque eu não vejo futuro prá mim numa empresa com mais de 50, 55 anos” 

(R14).  

O Respondente 15 é o mais velho dos entrevistados: casado, com 68 anos é 

Administrador de Empresas e trabalha há 48 anos na área Administrativa em empresas 

nacionais dos setores de Atacado, Público e Serviços.  

Nos últimos 14 anos atuou como Gerente de Administração de Condomínios ora com 

vínculo empregatício, ora sem, sempre como o mais velho da equipe. É interessante notar, 

talvez em função da idade que tem, que R15 foi o único a contratar profissionais com idade 

superior a 50 anos para trabalhar sob sua supervisão, em regime de CLT.  

O crescimento do mercado imobiliário no Brasil fez com que empresas se 

especializassem na administração de condomínios. Através destas empresas prédios 

residenciais e comerciais são administrados de forma parecida com empresas e, embora não 
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haja dados que comprovem, este setor parece ser mais receptivo à contratações de 

profissionais mais experientes. 

A saída de R15 da organização, em consonância com todos os respondentes homens 

deste estudo, foi devido a um corte de funcionários: “(...) ficaram com um cara de R$ 

4.000,00 na minha vaga que era de R$ 11.000.00. Então acabei sendo escolhido por ter o 

salário mais alto e ficaram com o meu funcionário” (R15). 

Parece haver certa mágoa no relato de R15 por ter sido substituído por um profissional 

selecionado e treinado por ele, sendo, aliás, este um dos motivos apontados por alguns dos 

respondentes como uma das barreiras enfrentadas nos processos seletivos, como veremos 

adiante: o receio do gestor trazer para a sua equipe um funcionário tão ou mais preparado do 

que ele e, no futuro, ser substituído por ele na empresa. 

A Respondente R16, de 47 anos, é graduada em Ciências Contábeis com MBA em 

Controladoria Estratégica. Sua carreira, de 16 anos, foi desenvolvida na área Contábil em 

empresas nacionais dos setores de Serviços e Industrial. 

R16 relata diversas passagens nas quais sentiu-se vítima de preconceito e 

discriminação, não só em função de sua idade, mas também pelo fato de ser mulher. Isto 

ocorreu ao longo de sua trajetória. Durante a universidade, onde sua idade era acima da 

média: “Então eu tinha 26 anos no último ano da faculdade. Nessa fase eu já senti uma 

implicação. Eu não conseguia estágio. Não sei se pela idade, eu era mais velha que a maioria 

da minha classe” (R16). 

O primeiro cargo gerencial de R16 foi aos 44 anos, embora já desempenhasse a função 

durante os 7 anos que precederam a sua promoção:  

Na verdade eu já era Gerente aos 37, mas o nome do meu cargo não era esse ( ...) 

Eu questionei. Depois de uns 5 anos que eu tava lá eu questionei. Mas aí você já tá 

lá, eles te enrolam, falam que vão ver e no final não fazem nada. Fiquei 8 anos lá! 

Quando eu percebi que ia ficar desse jeito pro resto da vida, resolvi mandar o 

currículo. Você precisava ver como ficaram bravos quando pedi demissão! Nem 

quiseram fazer acordo! (R16). 

R16 era a única mulher no nível gerencial e a mais velha entre seus pares, o que fazia 

com que tivesse um tratamento diferente por eles. Isto acontecia, de um lado, pelo fato de ser 

mulher:  

Porque entre eles era aquela coisa masculina, palavrão e tal, aí quando eu 

chegava, eles paravam, perguntavam se eu estava bem, se eu queria um café (...) 

marcavam happy hour perto da empresa e quando dava pra eu ir eu percebia que 

eles ficavam menos à vontade quando eu chegava. (...) Eles gostavam de jogar 

futebol de vez em quando (...) até me chamavam, mas acho que era por educação! 

(R16). 
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De outro lado, o fato de ser a mais velha:  

Agora o negócio da idade eu acho que pesava de um jeito mais negativo. Alguns 

deles queriam fazer umas coisas que eu sabia que não iam dar certo e a gente 

acabava discutindo muito... eles me achavam meio antiquada em algumas coisas 

(...). Eles brincavam: “Para com isso C! Você tá ficando velha! Hoje em dia as 

coisas mudaram!” Nossa, ouvia isso direto!  (R16). 

De acordo com Fineman (2011), o preconceito de idade raramente opera de forma 

isolada. Em geral, ele atua de forma cruzada com outro preconceito, como raça, gênero ou 

classe social. No caso da mulher este preconceito ocorre em diversas fases da vida e atrapalha 

os avanços de sua trajetória na organização (FINEMAN, 2011, p. 941). O relato de R16 

sugere que ela foi vítima de preconceito pelos dois motivos, gênero e idade. 

Ao ser questionada sobre os sentimentos desprendidos desta experiência, R16 não 

demonstrou abertamente nenhum conflito interno com relação a estes comportamentos: “Eu 

dava risada também! Sei que toda brincadeira tem um fundo de verdade, mas fazer o quê? Já 

tenho quase 50 mesmo! Já vivi mais que eles e já sei de algumas coisas que não dão certo, 

né?” (R16). 

A Respondente R17 tem 50 anos, é casada e tem um filho de 13 anos.  Graduada em 

Ciências Contábeis, com Pós-Graduação em Marketing. Desenvolveu sua trajetória, de 27 

anos, na área Financeira em empresas nacionais e multinacionais dos setores de Serviços e 

Industrial.  

Em seu último emprego, era a mais velha do grupo de trabalho e reportava-se a outra 

mulher, com quem teve desentendimentos, tendo, por isso, solicitado o seu desligamento.  

Demonstrou certa mágoa ao relatar que o profissional contratado para seu lugar, além de ser 

homem, é bem mais novo do que ela: “E eu soube, também que a pessoa que foi para o meu 

lugar agora, foi... ééé, ele tem 43 anos!” (R17). 

Por fim, a Respondente R18, última entrevistada para este estudo, tem 47 anos, é 

divorciada e tem um filho de 20 anos. É graduada em Administração de Empresas e Direito e 

atua há 25 anos na área financeira de empresas do setor de Serviços, Varejo e Gráfico.  

R18 foi vítima de um corte na última empresa, mas não acredita na justificativa que 

lhe foi dada, de que a empresa passava problemas financeiros, pois era quem fazia os reportes 

numéricos da empresa. Além disso, era a mais velha do grupo, e foi substituída por um 

profissional mais novo e do sexo masculino pouco tempo após a sua saída:  

O meu diretor me chamou, do nada e me disse que a empresa táva com problemas, 

que meu salário era uma dos mais altos da gerência e que iam ter que me cortar. 

(...) F, eu cuidava do Financeiro, eu sei que a empresa não táva tão ruim assim! (...) 
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Chegar cortando a pessoa depois de 6 anos e em menos de 2 meses trazer outro 

para o lugar é muito feio, né? (R18).  

Para finalizar, alguns aspectos a serem realçados nesta subcategoria: apenas três 

entrevistadas, todas mulheres, reportavam-se a superiores do sexo feminino; todos os 

respondentes tinham, via de regra, homens mais jovens como pares e na equipe, e a exceção 

de um, todos os donos de empresa eram do sexo masculino, como observado nos depoimentos 

abaixo: 

(...) Eu tinha vários funcionários. Todos bem mais novos! [...] O meu gestor tinha 9 

anos a menos do que eu [...]Os meus pares eram todos mais novos: entre 5 e 10 

anos a menos  (R1). 

(...) A minha equipe sempre foi jovem. Isso é um padrão, né? Essa coisa do chefe ser 

mais velho que a equipe.. [...] Minha Diretora era mais nova, 40 anos [...] Era a 

mais velha deles (R2). 

(...) Os meus pares eram homens BEM mais novos, na faixa de 35 anos. [...][...]Bem 

mais novo! (o chefe) Uns 35 também!  (R10). 

(...) a maioria dos donos de empresa são homens e eles terminam dando preferencia 

para profissionais, gestores do sexo masculino.. [...] R11. 

(...) Ah, 6. Éramos em 7 gerentes, só eu de mulher! Transportadora, já viu, né? (...) 

E eu soube, também que a pessoa que foi para o meu lugar agora, foi... ééé, ele tem 

43 anos! (R17). 

3.6.1.3 Ruptura pelo Corte 

 

Explicar o significado do corte neste estudo requer que este fenômeno seja analisado 

através de dois ângulos diferentes: a empresa, em geral representada pela área de Recursos 

Humanos ou pelo gestor direto, que fazem com que ele ocorra, e o funcionário, vitima do 

mesmo.  

No Brasil, os enxugamentos sistemáticos de pessoal tiveram início na década de 

noventa (CALDAS, 1998). De acordo com um estudo sobre o processo de downsizing nas 

organizações realizado com Gestores de Recursos Humanos por Tonelli, Lins, Aranha Filho 

(2013), a decisão de demitir profissionais em algumas organizações decorre de um 

alinhamento entre as necessidades estratégicas da empresa e a estrutura de pessoas que ela 

possui para atingir os resultados esperados. Para tanto, realiza-se um levantamento das 

competências necessárias aos profissionais envolvidos a fim de que consigam levar esta 

estratégia adiante e compara-se o perfil existente com o perfil demandado:  permanecem na 

estrutura aqueles que apresentam um match entre as duas coisas. 

O processo de demissão de pessoas em uma organização não é algo simples de ser 

planejado ou realizado. Porém, quando o procedimento parece ter sido injusto para os 
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funcionários e/ou fornecedores da empresa, ele pode acarretar consequências ruins para a 

imagem da organização. O corte, apresentado como justificativa para todos os respondentes 

homens deste estudo e metade das respondentes mulheres, é visto de forma negativa por todos 

eles, embora pareça, em alguns momentos, uma explicação psicologicamente confortável para 

quem foi alvo dele, pois não demanda maiores explicações. 

O corte neste contexto, também demonstra ser uma justificativa adequada em função 

da isenção de culpados. Segundo Caldas (1998), o corte pode ser conjuntural ou estrutural, 

sendo o primeiro tipo, uma resposta direta à crise econômica ou quedas de demanda e o 

segundo relacionado à tentativa de se aumentar a competitividade da empresa. De acordo com 

o autor, algumas empresas cortam pessoas com o discurso de prevenção, ao invés do discurso 

de saneamento era utilizado no passado. 

Para quem é vítima dele, uma situação de dissonância pode surgir, em função do 

sentimento de que a razão pode estar mais focada na empresa do que na pessoa. 

Da mesma forma, o corte aparece aqui como uma solução adequada para quem efetua 

o desligamento, em função da impessoalidade do fenômeno, que exime o gestor ou 

profissional da área de Recursos Humanos da responsabilidade de realizar um feedback ao 

profissional que está sendo desligado. 

Neste estudo, o fenômeno do corte parece conter outras implicações, uma vez que 

todos os profissionais entrevistados que foram vitimados por ele eram mais velhos que seus 

pares e superiores e, na maior parte dos casos, atingiu no mesmo momento outros 

profissionais, colegas de trabalho, na mesma situação dos envolvidos, sugerindo a existência 

de uma espécie de “faxina etária” nas organizações, como evidenciam os depoimentos a 

seguir: 

(...) Mas todos eram bem mais novos, em termos de idade. A minha área deixou de 

existir. Na x, acho que o tempo de casa pesou: todos os que foram cortados tinham 

muitos anos de companhia (R1). 

(...) Olha, tem o que eu te falei da posição num negócio enxuto... tem o salário. Eu 

tava numa posição um pouco mais elevada... também foi um momento oportuno... eu 

era um profissional de uma equipe um pouco mais antiga em Recursos Humanos 

(...) (R6). 

(...) Comigo foram mais uns 10 gerentes, e a maioria das antigas! (...) (R7).  

(...) Chegar cortando a pessoa depois de 6 anos e em menos de 2 meses trazer outro 

para o lugar é muito feio, né? (...) Como eu te disse, eu era a gerente mais velha... 

Mas não era TÃO mais velha assim (R18). 

No âmbito pessoal, de acordo com MELO (2002b), o gerente vivencia situação 

peculiar e ambígua, pois participa da condução de reestruturações e é, ao mesmo tempo, um 
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dos segmentos mais atingidos por elas. Isso talvez explique os sentimentos contraditórios que 

em geral a justificativa do corte provoca nos entrevistados que dele foram vítimas. De um 

lado, a compreensão de que num momento de crise esta parece ser a solução mais adequada e, 

de outro, o sentimento negativo por ter sido a opção entre tantas outras possíveis. 

(...) As coisas começaram lá fora. Cortes grandes na estrutura. Era uma questão de 

tempo chegar aqui!. E o meu cargo poderia ser facilmente coberto por outros 

gerentes (...) Eu teria feito a mesma coisa: se tivesse que cortar gastos na estrutura, 

cortaria o meu cargo (R4). 

(...) tudo está relacionado: a idade, tempo de experiência, de casa!. Num momento 

de crise, os salários mais altos são cortados (R5). 

(...) No final do ano passado a empresa foi vendida prá um grupo de investidores e 

você sabe como são esses caras. Não têm paciência prá esperar! Ou dá resultado 

ou vão passando o facão. E foi o que eles fizeram! (R9). 

Neste estudo, todos os respondentes homens e metade das mulheres foram cortados de 

suas últimas empresas. Das mulheres, que não foi vítima de corte, a outra metade solicitou seu 

desligamento ou foi desligada alegando problemas de relacionamento com seus superiores, 

alegando problemas ligados a questões éticas ou formas diferentes de se atuar. 

(...) “Eu e o meu diretor tínhamos visões diferentes (...) No fim, entramos num 

acordo e eu saí” (R8). 

(...) eu achei que tinha feito muita coisa prá pouco reconhecimento e prá ter uma 

tarefa onde eu não sabia onde terminavam as minhas atividades. Aí pedi prá sair 

(R11). 

(...) Eu fui demitida de lá (...) tinha recebido uma promoção e um aumento (...) em 

vez de tirar uma pessoa de vinte anos, vou tirar uma de um ano, né? Foi pelo tempo 

de casa! Não foi pela idade, porque ela é mais velha que eu; não foi pelo fato de ser 

mulher, porque ela também é. (...) Isso e também porque eu mexi no queijo dele, né? 

(...) quando eu cheguei, eu tive que mudar alguns fornecedores (...) e mudei alguns 

que eram amigos pessoais dele (...) (R14). 

(...) eu pedi prá sair do meu último emprego porque a CEO não era ética. Então, eu 

tinha que assinar um monte de papel, ter a carga que eu tenho, de conhecimento, 

saber que isso tudo é um risco, estar na beira dos 50 anos e, ter que engolir esse 

monte sapos, um monte de falta de ética (R17). 

Os depoimentos acima, que justificam as demissões por parte das mulheres que não 

sofreram a ruptura pelo corte aponta para algumas inferências, como o fato de algumas delas 

serem pouco flexíveis com relação às suas convicções ou talvez se sentirem mais à vontade 

para atuar de forma compatível com seus valores por terem o respaldo do marido caso percam 

o emprego. Das cinco respondentes mencionadas, quatro são casadas e estão na faixa etária 

entre 45 e 50 anos. 

Embora esses aspectos não possam ser generalizados, podem servir de ponto de 

partida para estudos futuros. 
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3.6.2 Análise da Categoria: enfrentando a realidade do processo seletivo 

 

Nesta categoria, a análise recai sobre questões relacionadas com o Processo Seletivo, 

momento na qual o etarismo se mostra por meio de histórias vividas pelos respondentes deste 

trabalho. A porta de entrada da empresa envolve tanto a área de seleção de pessoal da mesma, 

como consultorias ou agentes designados para realizar o processo de escolha de profissionais 

e aparece como aspecto crítico na atual fase de vida dos respondentes. 

Aqui, sete sub categorias trazem à tona as dificuldades desta fase e contradições 

envolvidas em função dos estereótipos e preconceitos vivenciados: (a) O Currículo, primeiro 

fator de exclusão; (b) Estratégias do Candidato; (c) Agente que discrimina; (d) Concorrência; 

(e) Preço da Idade; (f) Vantagens e desvantagens da idade e, (g) No papel de Gestor: 

contradições. 

 

3.6.2.1 O Currículo, primeiro fator de exclusão 

 

Todos os entrevistados estão em busca de um novo emprego e o currículo profissional 

traz sentimentos conflitantes para boa parte deles, pois existe uma contradição evidente ente a 

crença de ter um bom currículo, que envolve o tempo de experiência e competências que ele 

próprio valoriza, e a idade, que costuma estar relacionada a muitos estereótipos negativos, que 

excluem o profissional desta faixa etária do Mercado de Trabalho. Esta dissonância traz um 

certo desconforto pois ele próprio não consegue explicar claramente os motivos pelos quais o 

seu currículo não é valorizado pelos contratantes. 

O recrutamento é a fase inicial do processo seletivo e, nesta etapa, o curriculum vitae, 

denominado aqui de currículo, apresenta grande importância, uma vez que servirá como uma 

espécie de portfólio do candidato. A partir de sua análise, ele será ou não considerado para 

determinado cargo na organização. 

Os estereótipos têm um papel importante no momento do recrutamento, pois o 

selecionador confronta as características que visualiza no currículo, tais como formação e 

experiência, entre outras, com aquelas determinadas pelo perfil do cargo. Entre estas 

características, a idade costuma estar presente (VICENTE, 2011).  

Um estudo realizado em Portugal com trinta e um recrutadores (VICENTE, 2011), 

verificou que, quando a idade aparece no currículo, os recrutadores tendem a escolher o 

candidato mais novo, mesmo que a idade não seja definida anteriormente como um critério de 
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exclusão. Este fato converge com outros estudos internacionais, que denotam uma tendência 

etarista por parte dos recrutadores. 

Para mais da metade dos entrevistados, há outros motivos que se somados à idade, 

justificariam a barreira imposta pelo próprio currículo. Entre estes motivos, com exceção da 

falta de fluência no idioma inglês, apontado por dois deles, cada um dos respondentes citados 

aponta um diferente para que isto ocorra, a saber: cenário econômico do país, demanda de 

competências excessivamente técnicas para vagas gerenciais, a necessidade de ter cursado 

uma especialização, experiência recente em um cargo de liderança, estar há muito tempo 

longe “dos bancos escolares”, ter o histórico profissional recente marcado por um período de 

instabilidade e não conseguir colocar no papel toda a gama de competências que adquiriu ao 

longo da vida. 

A seguir alguns exemplos destas colocações: 

(...) participei de poucos processos seletivos, pois o Brasil está em compasso de 

espera e que estes poucos processos o meu inglês foi um dos motivos para minha 

não recolocação (R2). 

(...) Quando eu leio o perfil de algumas vagas gerenciais eu vejo algumas 

competências que eu já não tenho mais!. Ou melhor, já não uso mais! (R4). 

(Referindo-se às demandas técnicas para vagas gerenciais).  

(...) Não aparece nada prá mim! E eu tenho um bom currículo… Muitas discussões 

mostram que pessoas acima de 40 anos estão com dificuldade em se recolocar no 

mercado! 40! Já imaginou? (R5). 

(...) o que eu sinto que tem pesado é eu não ter muita experiência recente em 

liderança de equipe (R12). 

(...) A primeira é a idade. E a segunda, talvez, o fato de nunca ter feito nenhum 

curso de especialização ou coisa parecida (R15). 

Ainda assim, o recurso de tirar qualquer vestígio que possa ser relacionado à idade, 

como datas de cursos e trabalhos mais antigos é recorrente, pois existe a crença de que, num 

contato pessoal, a aparência, o aspecto saudável e a vitalidade minimizarão o eventual 

preconceito de idade que o entrevistador possa ter.  

(...) colocava ainda a idade nos currículos ou colocava quando me cadastrei nesses 

sites de busca de emprego onde você é obrigada a colocar a idade... não conseguia 

ser convidada nem prá fazer UMA entrevista! (R10). 

A Respondente R17 relacionou a questão da idade com a aparência e relatou utilizar a 

estratégia de colocar uma fotografia no currículo a fim de mostrar que, apesar da idade que 

têm, aparenta ser mais jovem. 
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(...) Eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou colocar a minha foto no 

currículo prá mostrar que eu não to acabada! (risos) Eu sou uma atleta! Então, eu 

vou botar a minha foto! (R17). 

A expressão ‘boa aparência’ e os limites de idade estão interligados, pois ter boa 

aparência em nossa sociedade é ser jovem ou manter-se aparentemente jovem, sendo que os 

dois critérios citados evidenciam a subjetividade a que os processos de seleção de pessoas 

estão vinculados (PERES, 2002; FINEMAN, 2011). 

(...) Por que é que as recepcionistas tem que ser sempre jovens, bonitas.. qual o 

problema de contratar pessoas não tão bonitas ou mais velhas? São tão 

competentes quanto, né? (R4). 

(...) Agora tem outra coisa que eu senti também nessa última vez que eu fui numa 

consultoria.. ninguém te fala, mas eu tô meio gordinha agora, né?(...), mas comecei 

a ganhar peso (...) já senti na recepção, o olhar da recepcionista, toda linda, magra 

e maquiada me medindo toda! Aí o rapaz que me chamou prá entrevista, novinho, 

de terno, todo engomadinho já me olhou de um jeito estranho, sabe? Não sei te 

explicar, mas não fiquei confortável (R18). 

Para driblar os impactos da subjetividade destes parâmetros, os entrevistados utilizam 

de algumas estratégias usadas à fim de tornarem o seu currículo mais competitivo e romperem 

este primeiro bloqueio: 

(...) Hoje o que eu faço, por exemplo, obviamente, no meu currículo, eu não coloco 

a idade (R1). 

(...) Não. Eu não coloco mais. (IDADE NO CV). Foi uma dica de um amigo. (...). 

Não sei se adianta porque eles perguntam do mesmo jeito! (R13). 

De acordo com a pesquisa de Vicente (2011), o inquérito Eurobarómetro, que 

considera todos os estados membros do mercado comum europeu, coloca que idade é 

considerada uma das discriminações mais frequentes no mercado de trabalho destes países, o 

que, intuitivamente, o pesquisador acredita também ser verdade no Brasil. Para Lawrence 

(1988) a idade parece desempenhar um papel importante nos comportamentos dos 

profissionais, papel este que depende mais de crenças das pessoas sobre a idade do que da 

idade propriamente dita.  

O relato da Respondente R17, Controller, com 50 anos de idade ilustra esta questão: 

(...) eu acho que a tua idade pega, principalmente no primeiro approach, no 

primeiro contato! Tenho aqui três currículos, uma com 50 e dois com 42, eu vou 

chamar os de 42 e vou deixar a de 50 prá lá! Mas se eu consigo bater, cruzar essa 

linha, esse limite (R17).  

Lawrence (1988) coloca que os estereótipos ou crenças e julgamentos sobre a idade 

das pessoas estão presentes em uma ampla gama de questões organizacionais, incluindo as 
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decisões de contratação. Gringart, Helmes e Speelman (2008) realizaram uma pesquisa com 

267 gestores de empresas australianas com 10 a 50 funcionários e verificaram a baixa 

probabilidade de contratação de profissionais mais velhos em função dos estereótipos 

negativos associados a eles. Os estereótipos avaliados compreendiam a capacidade de 

adaptação, interesse, ambição, energia, flexibilidade e produtividade, entre outros. 

 

3.6.2.2 Estratégias do Candidato para Driblar a Discriminação do Processo Seletivo 

 

Além das estratégias para excluir as eventuais barreiras relacionadas ao currículo 

descritas na seção anterior, destacam-se ainda aquelas ligadas à forma de acesso às vagas. 

Essas estratégias, de acordo com os exemplos colocados pelos respondentes, podem vir antes 

ou durante entrevistas:  (1) a  utilização da rede de contatos para indicação a uma vaga; (2) a 

insistência por um contato pessoal; e (3) a diminuição do volume de voz ao telefone ou 

Skype, ao responder a questão colocada pelo selecionador: “Qual a sua idade?” 

(...) Ahhh, o network! Você nessa faixa etária conhece muita gente em cargo alto e 

isso te abre muitas portas! (R4). 

(...) Tenho tentado, principalmente, networking e Linkedin, além das buscas em sites 

especializados em anúncios de vagas (...) Acho que o que pode funcionar melhor é o 

networking/indicação (R5). 

(...) Acho que a rede de contatos ajuda. As pessoas que te conhecem podem te 

indicar (R8). 

(...) talvez me deem uma chance (...) Porque eles me conhecem e a minha idade não 

vai importar! (R10). 

(...) Há um mês atrás eu fiz uma (entrevista) e a menina falou: “Quantos anos?”, e 

eu: “quarenta e nove”, bem baixinho (risos), e ela: “QUANTOS?”, e eu: “quarenta 

e nove”, bem baixinho (risos), e ela: “Desculpe, mas eu não consegui ouvir!”, era 

no Skype (R13). 

(...) Tem a experiência, mas não sei se isso fica claro só olhando pra meu currículo 

sabe? Acho que se a pessoa não conhece o meu trabalho, se não me conhece, vai 

ser bem difícil (R15). 

Ao perceber que a vaga tem a idade como pré-requisito, informação em geral velada já 

que a discriminação é proibida por lei, sentimentos de mágoa se misturam a reações de pouco 

caso. No relato abaixo, o Respondente R4, de 46 anos, mostra que ele próprio apresenta uma 

crença negativa sobre a idade que tem, optando por não se expor a uma situação na qual isto 

poderá ser enfatizado: 

(...) a outra foi um colega que soube de uma vaga numa empresa de tecnologia, mas 

ele disse que lá o CEO tem menos de 40! Aí já viu, né? Eu com 46 anos ia ser o avô 

da turma! (...) Ah, nem fui atrás! Faz parte do jogo! (...) quem sou eu pra ficar 

chocado, né? (R4). 



73 
 

 

A Respondente R11, de 52 anos, demonstra um sentimento de impotência frente ao 

fato de, possivelmente, estar sendo discriminada em função da idade que tem: 

(...) Agora, depois de 5 meses, eu tô vendo que a coisa não está tão fácil assim, mas 

eu procuro não me recriminar, pensar que pode ser por conta da idade... Porque se 

você põe um pouco isso na sua mente, aí sim que você vai ficar pior! (R11). 

Em alguns casos, o candidato acha que não pode mostrar que “sabe muito”, pois será 

discriminado, como ilustra o relato de R17, Controller com 50 anos de idade: 

E aí, se o cara percebe que você é assim muito “safo” na entrevista, ele já fica 

inseguro, sabe? Então é difícil porque muitas vezes você tem que até minimizar o 

seu conhecimento, pra você não ser ameaça pra quem tem menos bagagem! (R17). 

Outro comportamento dos respondentes que chama a atenção é a candidatura a vagas 

hierarquicamente inferiores, não gerenciais. A justificativa apresentada é a de que a função 

seria interessante, ou que estariam dispostos a abrir mão de questões salariais, benefícios e até 

de contrato registrado de trabalho: 

(...) Nos processos em que eu me candidatei (...) não dei importância ao nível do 

cargo (...). Eu olhei para a descrição deles. E me candidatei para aquilo que achei 

interessante! (...) E eu não me candidatei a teste não! (...) E expliquei isso no corpo 

do e-mail!! (R6). 

No caso das Respondentes R2, de 52 anos, e R13, de 49 anos, o aceite de condições e 

status inferiores às do último cargo parecem ser um caminho natural em função das 

dificuldades que têm encontrado em se recolocar: 

Tenho procurado me recolocar como Consultora Interna, Coordenadora ou 

Gerente (...) vamos ver se este ano o mercado reage mais (R2). 

Aí apareceu a vaga na X, de Coordenadora, prá ser PJ e ganhar menos do que eu 

ganhava, mas eu fui! E não me arrependo! Era uma Consultoria pequena, mas tinha 

clientes bem interessantes e eu aprendi muito lá! (R13). 

Sobre isso, Vicente (2011) aponta que, frente às dificuldades que estes profissionais 

encontram nos processos de recrutamento e seleção, trabalhadores mais velhos 

frequentemente aceitam cargos e/ou salários menores para conseguir se recolocar no mercado 

de trabalho, situação ilustrada acima pelas respondentes R2 e R13. 
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3.6.2.3 Agente que Discrimina 

 

O agente discriminador nos processos de seleção, ora é a área de recursos humanos, 

ora o gestor ou dono da empresa. Os trechos a seguir são relacionados a esta sub categoria: 

(...) Na minha opinião quem barra mais é o RH... Porque o RH vende o candidato 

pro gestor (R1). 

(...) o consultor me falou claramente: ‒ “Ah, não dá! Essa vaga é para alguém com 

até 35 anos!”. Eu questionei: ‒ “35?”. E ele disse que nem adiantava, que o cliente 

dele não ia querer nem ver (R2). 

(...) Ah, por que as contratações sempre tinham que passar pela mulher do dono. Eu 

às vezes separava um currículo para ela ver e ela dizia: “Ah, não! Esse já tem mais 

de 40 anos! Não serve!” (R3). 

(...) Já me falaram duas vezes que o processo é para profissionais até 40 anos... 

Nem sei se pode falar um negócio desses, mas já me falaram.. e foram duas pessoas 

diferentes.. um era consultor de uma empresa grande até, que faz vaga gerencial de 

monte por aí. E a outra foi um colega que soube de uma vaga numa empresa de 

tecnologia, mas ele disse que lá o CEO tem menos de 40! (R4). 

(...) Um colega meu disse que na empresa dele tinha uma vaga de Consultor. Uma 

empresa pequena, familiar. Só que lá o dono queria alguém mais novo, na faixa dos 

trinta e poucos, trinta e cinco, estourando! Não teve jeito, ele levou meu currículo, 

mas o cara não quis nem ver! (R5). 

A entrevista de seleção, por não seguir um padrão definido, traz às vezes componentes 

que não parecem lógicos a quem se submete a ela. Alguns relatos mostram que a entrevista 

resvala para assuntos mais íntimos, que não são pertinentes num contexto profissional, 

levantando dúvidas sobre até que ponto esta estratégia não seria proposital para eliminação de 

um candidato, como é o caso da situação relatada por R10: 

(...) A sua idade... se você tem carro, se mora perto, se é casada (...). Toda vez que 

eu falo que sou divorciada tenho que ficar explicando! (...). Teve uma entrevista que 

eu fiquei meia hora explicando porque o meu casamento não deu certo. Saí de lá 

meio mal, sabe? (...) não tem a ver com a minha competência! Acho estranho. 

Fiquei pensando depois, naquela entrevista quase não falei da minha experiência. 

Com que critério a pessoa me reprovou? (R18). 

O peso da idade se revela neste momento, especialmente quando o selecionador 

pergunta por isso e encerra a entrevista, sem maiores explicações. Em boa parte dos 

depoimentos a idade de 40 anos aparece repetidamente. Nos Estados Unidos, a legislação 

protege trabalhadores a partir dessa faixa etária, que, de acordo com o Age Discrimination in 

Employment Act (2005) é a idade na qual a discriminação etária começa nas organizações 

estadunidenses. 

A proibição legal relacionada à discriminação etária nas organizações no Brasil faz 

com que o tema não seja abordado diretamente nas entrevistas de emprego, sendo esta uma 
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possível explicação para a falta de retorno para os candidatos, estratégia usual por parte dos 

selecionadores. 

Os trechos que seguem trazem depoimentos que ilustram esta questão: 

(...) outro dia uma head hunter me ligou (...) prá fechar, me fala a sua data de 

nascimento. Aí eu passei, ela ficou muda (...) Ela achou que eu tinha 38... eu tenho 

48! Aí, em seguida, ela não me ligou mais! (R1). 

(...) Ninguém te dá retorno! (R6). 

(...) No final, pediu para que eu enviasse um currículo detalhado e perguntou a 

minha idade. Pronto, foi só falar, a mulher ficou muda!  Eu notei claramente que 

ela mudou o tom da conversa, terminou logo, agradeceu e sumiu! Pergunta se eu 

ouvi falar dela de novo?! Uma falta de respeito! (R7). 

(...) Foi em Seleção. Logo que eu fiquei desempregado (...) “Ih, a vaga é mais 

Junior!” (...) Você já viu uma vaga de Gerente de Suprimentos Junior ...? Ela 

certamente tinha uma restrição de idade no perfil, mas não podia falar, né? (R9). 

(...) ela perguntou a minha idade, e aí não deu prá disfarçar (...) Ela ficou muda! 

Mas ela não falou nada!!! Aí eu perguntei, isso é um problema pra você? E ela, 

não, imagine, nossa empresa valoriza muito a diversidade: nunca mais falou 

comigo (...) Nunca mais, nem deu feedback! (R10). 

(...) aí eu falei, “então, se você acha que o meu perfil atende, pode me indicar para 

o seu cliente! (...) aí desconversei, mas ela voltou no assunto, acredita?! (IDADE) 

E, claro, nunca mais deu as caras depois! (R13). 

(...) Já tô perto dos 50... um fantasma isso, né? Eu mando meu currículo, sou 

chamada pra algumas entrevistas... mas a coisa não anda! Deve ser por isso! (R18). 

Nota-se uma recorrência de situações nas quais o entrevistador “fica mudo” ao saber 

a idade real do entrevistado. Nos depoimentos colhidos, o sentimento é de que a aparência 

do entrevistado não condiz com a sua idade real, sendo mais velho do que aparenta, o que 

causa espanto no entrevistador, pois o fato o coloca diante dos estereótipos negativos que a 

idade pode trazer e as normas de idade para o cargo que está selecionando. As normas de 

idade referem-se às percepções que as pessoas têm à respeito da idade ideal para o 

desempenho de determinado cargo ou função (LAWRENCE, 2004). 

Ademais, mesmo que tenha um critério etário descrito no perfil profissional da vaga, o 

entrevistador não pode legalmente discriminar alguém por este motivo. Isto pode gerar um 

sentimento de dissonância cognitiva em alguns entrevistadores, traduzido pelo entrevistado 

pela expressão “ficou mudo/a”, quando há, por parte do entrevistador, uma lentidão na 

capacidade de reação frente a esta dinâmica. 

A falta de retorno, outro aspecto relatado em grande parte das entrevistas, sugere ser 

um mecanismo de defesa do selecionador, usado como artifício para encobrir o real motivo da 

reprovação, que seria a idade avançada destes candidatos. De acordo com Lawrence (2004), 

as pessoas usam a idade para classificar os membros de um sistema social em categorias e 
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combiná-los com papéis e status e, estas crenças compartilhadas produziriam as chamadas 

normas de idade, que definiriam a faixa de idade certa para cada posição dentro da 

organização. Os relatos acima sugerem que os selecionadores, sejam eles gestores ou 

profissionais de recursos humanos, seguem estas normas de idade, procurando para suas 

vagas profissionais dentro das faixas etárias consideradas compatíveis. 

 

3.6.2.4 Concorrência 

 

Um processo seletivo envolve, de um lado, uma vaga e de outro postulantes a ela. Para 

os profissionais com idade acima de 45 anos, este padrão pode ser complicado pela presença 

de variáveis que não são comuns para todas as pessoas. 

Esses profissionais sentem que, para eles, o processo seletivo é muito mais difícil do 

que para qualquer pessoa, pois, além da subjetividade inerente à imprecisão da técnica mais 

utilizada para isso, que é a entrevista (PERES, 2002), onde terão que lidar com os estereótipos 

do selecionador com relação à idade, estarão disputando a mesma vaga com profissionais 

mais jovens, muitas vezes com faixas salariais menores e maior atualização acadêmica. 

Em uma revisão da literatura sobre o tema realizado na Austrália e Estados Unidos, 

Gringart, Helmes e Speelman (2008) verificaram que, em comparação com jovens 

trabalhadores, os trabalhadores mais velhos, entre outras características negativas, foram 

considerados menos adaptáveis, menos fortes em termos físicos, menos saudáveis, menos 

ambiciosos, menos ativos, menos criativos, menos flexíveis, menos interessados em 

mudanças tecnológicas, menos treináveis e menos indicados para promoções. Para estes 

autores, a grande maioria destes estereótipos são injustos e não refletem os resultados de 

pesquisas empíricas já realizadas sobre o assunto (GRINGART; HELMES; SPEELMAN, 

2008, p. 752). 

Alguns relatos ilustram essas dificuldades: 

(...) Agora nos processos seletivos eu sinto às vezes que pega sim... Já me falaram 

duas vezes que o processo é para profissionais até 40 anos (R4). 

(...) Por conta da idade, porque é uma idade que geralmente se discrimina então... 

talvez prefiram pessoas mais jovens (R14). 

(...) O que se procura? Se procura um jovem, que tenha MBA, se tiver um curso 

fora, melhor ainda, entre 30 e 40 anos, até, 40 já é velho, né? Mais próximo dos 30 

(R15). 
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A questão do gênero aparece como mais um aspecto limitador para parte das mulheres 

entrevistadas, que apontam a preferência das empresas por candidatos homens para suas 

vagas gerenciais: 

(...) E, e ele viu que não adiantou, mandou então chamar de volta esse rapaz, 

porque ele era homem e o rapaz já chegou se explicando, que ele não é bom em 

P&D mas que sabe fazer a gestão, por que ele é um homem, entendeu? (R11). 

(...) Pra você ter ideia, eu concorri a várias posições e chego sempre lá, na ponta da 

agulha, com mais um (...) era eu e mais um cara (...) mais novo! Fecharam com ele! 

(R17). 

Segundo Hirata e Kergoat (2007), uma das formas de se estudar a divisão sexual do 

trabalho parte da constatação da desigualdade entre homens e mulheres. Sob esta ótica, a 

divisão sexual do trabalho é “(...) um fator prioritário para a sobrevivência da relação social 

entre os sexos” e baseia-se no princípio de separação e no princípio de hierarquia, o que 

significa, de acordo com o primeiro, que existem trabalhos para homens e trabalhos para 

mulheres e, com o segundo, que o trabalho de um homem “vale” mais do que o trabalho de 

uma mulher (HIRATA; KERGOAT, 2007, p. 596). Estes princípios podem ajudar a 

compreender a preferência implícita das empresas por gerentes homens. 

A justificativa trazida por R11 para este aspecto encontra-se no fato do contratante ser 

homem: “(...) Primeiro porque a maioria dos donos de empresa são homens e eles terminam 

dando preferencia para profissionais, gestores do sexo masculino” (R11). 

Já R18 coloca ter sofrido o preconceito por ser mulher quando jovem, em função de 

estar em uma faixa de idade reprodutiva, situação vivenciada agora por sua filha, em início de 

carreira. Granleese e Sayer (2006) pontuam que a questão do etarismo no contexto 

profissional aparece para as mulheres na juventude, pelo risco da gravidez, e na velhice, 

quando sofrem a tripla discriminação: de idade, gênero e aparência 

(...) Ah os dois! (por ser mulher e pela idade). Não tem como separar! Mulher 

recém-casada sofre preconceito no mercado! (...) a minha filha (...) ela tem 20 anos, 

e é estagiária num escritório de advocacia (...) Ela quer mudar, mas não é fácil, 

essa área que ela escolheu é uma área muito machista! E ela tá numa idade em que 

o fato de ser mulher é complicado! (R18). 

Para R1, o próprio funcionário é apontado como concorrente:  

(...) A geração que foi meus subordinados hoje estão concorrendo a uma gerência 

sênior, que é o que eu tô buscando, ou tão buscando até uma diretoria, que também 

eu tô buscando! (R1). 
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Para os Respondentes R2, R5 e R17, o gestor mais velho enxerga o candidato mais 

experiente como concorrente para seu desenvolvimento futuro na organização, deixando, por 

isso, de contratá-lo. Isto pode uma interpretação dos sujeitos como reflexo frente ao 

sentimento de dissonância cognitiva que esta situação provoca. 

(...) as pessoas tem receio de me contratar (superior imediato se sente ameaçado) 

(R2). 

(...) Medo de sombra e medo de competição! (...) Ele vê que só de currículo o cara é 

melhor do que ele, então recai naquela parte, né? Melhor não trazer! Não vai se 

arriscar! (...) Então o cara não vê o funcionário mais velho como um colaborador e 

sim como um concorrente! (R5). 

(...) Ela não ia contratar uma pessoa com 50 anos, com mais bagagem que ela. Ela 

pegou o cara novo! Sei lá, de repente as pessoas podiam passar a ter mais 

confiança em mim que nela, né? Complicado isso! (R17). 

Em contrapartida, para R1, de 48 anos de idade, quando o gestor é mais novo, isso 

também ocorre:  

(...) Quando você vai fazer uma entrevista com alguém que tem menos que 40 anos, 

o que é normal hoje nas empresas, você encontrar diretores com menos de 40 anos 

de idade e eventualmente até CEO com menos de 40 anos! (...) você sente um pouco 

de restrição por parte deles. Aí tá a a grande dificuldade (R1). 

Observa-se em todos os relatos, a procura por um “culpado”. Um mecanismo de 

defesa comum à maioria dos relatos, fruto da dissonância cognitiva provocada por este tipo de 

dificuldade, é apontar defeitos no concorrente mais novo, ainda que nas entrelinhas. Dentre os 

defeitos mais citados dos profissionais mais jovens estão a falta de paciência e 

superficialidade, decorrentes da maior velocidade atribuída a eles: 

(...) eles (se referindo aos mais novos) não querem ter trabalho, por que eles vão ter 

que ensinar ela a mexer e eles não têm paciência! Eles são rápidos e não tem 

paciência com os mais velhos que querem aprender! São ótimos, mas não querem 

ter trabalho! (R2). 

(...) Decisão errada ou demorada pode resultar em custos ou perdas elevadas e 

para evitar isto, a experiência conta e muito!!! Quando vamos ao médico, nos 

sentimos mais seguros com o mais experiente ou com um mais jovem? Eu prefiro o 

mais experiente, pois um tratamento errado pode ter consequências irreversíveis!!! 

(R5). 

(...) Ah, uma pessoa mais júnior vai fazer a coisa do jeito que pedirem. Ela não vai 

ficar questionando. A coisa é mais rápida, mas é também mais superficial. Mas 

muitas vezes é assim que a empresa quer (R14). 

(...) Esse pessoal mais jovem trabalha mais na tentativa e erro, não pensa nas 

consequências. Então eu acho que esse é o lado negativo que tem a maioria das 

empresas que são comandadas por gente muito jovem (R15). 

 

  



79 
 

 

3.6.2.5 Preço da Idade 

 

Existe a crença compartilhada pela maioria dos entrevistados de que um dos principais 

motivos para que os profissionais mais experientes sejam descartados dos processos de 

seleção é o pacote de remuneração e benefícios que alcançaram, em função de seu histórico 

profissional:  

(...) são profissionais que já estão com uma remuneração acima da média, é, por 

que, pelo histórico que ele construiu, as empresas têm a prática de conceder 

promoções, aumentos de mérito, e essa pessoa vai acumulando, melhorando a 

remuneração (R1). 

(...) quando eu falava minha última remuneração as pessoas desanimavam de me 

fazer alguma proposta (R2). 

(...) A experiência adquirida traz reflexos no seu pacote de remuneração e 

benefícios (R4). 

(...) Acredito que o profissional mais velho pode ter sua remuneração maior até por 

causa da sua experiência (R5). 

(...) O que acontece é que a idade traz senioridade e a senioridade traz um custo 

maior na folha de pagamento. Aí sim, você pode dizer que a idade influencia! (R7). 

(...) E tem um detalhe também: o meu salário! Não é nenhum absurdo, mas podem 

achar alto! Eu andei olhando na C (site de empregos on- line), tem vaga de 

administrador de condomínio com salário de 2 mil reais! Um absurdo isso! (R15). 

Estabelece-se assim a lógica de que, para as empresas, no âmbito financeiro, é mais 

vantajosa a contratação de profissionais mais jovens:  

(...) Acho que o custo total é menor quando ele contrata alguém mais novo (R8). 

(...) É o perfil da empresa. Eles contratam pessoal bem mais novo, que é bem mais 

barato, essa que é a verdade! (R11). 

Ainda assim, há uma argumentação baseada nas vantagens em se pagar mais por um 

profissional mais velho e consequentemente mais experiente frente aos resultados que podem 

trazer para a empresa. 

Outro aspecto colocado diz respeito à fase de vida em que o profissional mais velho se 

encontra, de estabilidade, onde as necessidades financeiras são menores:  

(...) um profissional de 45 anos de idade, ele pode eventualmente até abrir mão de 

remuneração! (...) E normalmente ele já tá com imóvel próprio e às vezes já tá até 

com filhos que já tão trabalhando então dá um pouco mais de (...) é diferente de 

quem tá com 30, 35 anos e tá aí querendo comprar o primeiro apartamento, o cara 

tá aí pensando em casar, então quando você já tem uma idade, então você já pode 

abrir mão de algumas coisas (R1). 
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O Respondente R1 sugere que o profissional mais velho pode abrir mão de 

remuneração e benefícios que normalmente dificultam a contratação destes pelas empresas. 

Um aspecto que chama a atenção é a forma como é encarado o registro em carteira de 

trabalho. Esta parcela da população, especialmente as mulheres entrevistadas, parece aceitar 

com naturalidade este tipo de contrato: 

(...) Só que eu fui como PJ, é normal que o salário seja maior (R8). 

(...) Na M, meu último salário, como PJ, foi R$ 12.500! Tive quase 20% de perda 

(R13). 

As respondentes R8, R10 e R13 desempenharam cargos gerenciais sem ter um 

contrato de trabalho regido pelas normas trabalhistas nacionais. As três mulheres atuaram, por 

último, em empresas nacionais. Outras duas respondentes, também mulheres, R2 e R11 

relataram que esta deve ser a sua perspectiva no futuro, em função de sua idade.  

 

3.6.2.6 Vantagens e Desvantagens da Idade 

 

Esta categoria tende a um desequilíbrio, pois, aos olhos de todos os entrevistados,  as 

desvantagens superam de longe as vantagens de ser um profissional mais experiente ou com 

mais idade na busca de uma colocação profissional. A principal dificuldade diz respeito ao 

etarismo em si, que faz com que o selecionador nem considere o profissional para uma vaga 

simplesmente pelo fato de ter determinada idade, ou de estar acima do que se convencionou 

como a idade para determinado cargo, as chamadas “normas de idade” descritas por Lawrence 

(1988). 

Para Palmore (1999), as  vítimas de preconceito e discriminação contra a idade tendem 

a aceitar a imagem negativa que o grupo dominante tem deles, passando a se comportar em 

conformidade com esta imagem, assumindo comportamentos que seriam esperados para eles, 

reforçando eles próprios, os estereótipos negativos que servem de base para isso. Por meio 

deste mecanismo, os idosos reforçariam comportamentos esperados para eles, evitando novas 

ideias, produtividade e engajamento social. Esta constatação parece evidente no relato de R2: 

(...) Por que a gente tem uma dificuldade com tecnologia! (...) é muita mudança e 

muito rápido! Por que a tendência é a gente se acomodar e não querer ter essas 

coisas e isso é uma coisa que pega na idade, por exemplo (...) eu por exemplo sou 

uma pessoa muito elétrica... mas não nasci com um I Pad na mão! (...) se agente for 

comparar, acho que a gente é mais lento sim! (R2). 
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Os demais relatos não foram feitos na primeira pessoa, mas o pesquisador concluiu, ao 

realizar a análise da entrevista como um todo, que, ao descrever o profissional mais velho, o 

entrevistado projetava a si próprio: 

(...) A questão é que normalmente, essas pessoas, elas ficam um pouco incomodadas 

porque elas se sentem preteridas e elas acham que o dia delas está próximo a 

chegar. Isso desmotiva o cara! (R1). 

(...) um cara mais velho nem sempre está atualizado, muitas vezes não fala inglês, 

não sabe fazer planilhas no excell, às vezes tem um salário mais alto (R5). 

Dentre as desvantagens de se ter mais idade, a injustiça de não ser considerado 

candidato a um processo seletivo sem uma avaliação transparente é recorrente, trazendo 

indignação e mágoa: 

(...) É... As pessoas já te perguntam a idade por telefone... Aí você responde, dão 

uma desconversada e não ligam mais! (R3). 

(...) Mas, como é que o selecionador sabe que eu sou assim, se nem ao menos 

conversar nós não conversamos? Já começa com paradigma, com preconceito: o 

cara é mais velho é assim (R5). 

(...) Quando aparece você manda o currículo, nada! Você nem sabe se o seu perfil 

atende ou não, se é seu salário, sua idade, sua experiência... É uma fase muito 

difícil! (R9). 

(...) A dificuldade de encontrar emprego agora. Acho que deve ter alguma relação 

(...) Não tenho o que fazer para mudar isso (...) Se for esse o problema, não acho 

que seja justo (...) Ele tem que mostrar que não está desatualizado. O problema é 

que dificilmente ele tem essa oportunidade, por que ele não é chamado (R8). 

(...) Não só da mulher! Por que o homem também tem problema prá se recolocar 

depois dos 40 anos! (...) você pode ter aí uma Dilma, que tem sessenta e poucos 

anos e que tá aí forte, trabalhando, é nossa presidente! Agora vai por uma mulher 

de 65 anos prá ser gerente comercial de uma loja: ninguém vai querer porque ela 

tem 65 anos! (R10). 

A proximidade com a aposentadoria também foi apontada com uma desvantagem, pois 

o profissional teria pouco tempo para devolver à empresa os investimentos na sua 

contratação: “[...] a questão da aposentadoria deve pesar também.. por que se ela estiver 

perto da aposentadoria ela vai ter pouco tempo prá trazer resultados” (R10). 

Ao serem demandados a apontar as vantagens que teriam sobre os mais jovens na 

busca de uma colocação no mercado, as respostas foram confusas, pois trouxeram, em sua 

maioria, relatos sobre as vantagens que o empregador teria em contrata-los. Alguns relatos 

indicaram a primazia de se ter uma rede de relacionamento maior e uma formação 

profissional diferenciada, aliando a experiência ao treinamento, conforme depoimentos de R1 

e R12: 
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(...) E isso se eu me comparar, sei lá, quando eu tinha 35 anos de idade, eu não 

tinha metade do relacionamento que eu tenho hoje! E na época eu achava que tinha 

esse contato com o mercado! (R1). 

(...) O fato de ter recebido bastante treinamento, ter relacionamento, experiência. 

Ter uma visão diferenciada de negócios, do mercado. Isso ajuda a entender e se 

colocar em situações mais críticas (...) relacionamento (...) na área Comercial, ter o 

networking com pessoas chaves do mercado, para ter acesso a segmentos 

específicos (R12). 

A maturidade, experiência e flexibilidade foram apontadas por R14, 16 e R17 como 

diferenciais sobre os mais jovens: 

(...) Acho que a experiência, maturidade. É isso que eu ofereço, né? (...) Eu tomaria 

decisões diferentes das que eu tomei... com a idade que eu tenho hoje. Por tantas 

coisas que eu passei, por tantas empresas... tantas situações, tantas culturas... 

Então eu acho que isso enriquece o repertório de qualquer pessoa, enriquece o 

profissional, ainda mais para lidar com pessoas, para atuar na minha área, em 

Recursos Humanos (R14). 

(...) em geral o mais velho é mais experiente, mais maduro... consegue aguentar 

melhor as pressões do dia a dia, conviver com as politicagens da empresa. E tem 

vivencia pra não cair em armadilhas! (R16). 

(...) essa é a nossa maior vantagem em cima do profissional mais jovem: a tarimba, 

o molejo! (R17). 

O relato de R13 insinua, nas entrelinhas, que o fato de ter passado por dificuldades 

para se recolocar fará com que tenha maior comprometimento do que outro candidato: 

“Começando pelo comprometimento! Veja, a empresa que me der uma oportunidade de 

retomar agora vai ter a minha experiência, maturidade e compromisso! Eu vou dar o melhor 

de mim!” (R13). 

A maior dificuldade parece ser a oportunidade demonstrar estas competências em 

função da barreira imposta pelo entrevistador que sequer considera os currículos destes 

profissionais para os processos seletivos que conduz, excluindo-os já na fase de análise do 

currículo. Sem uma entrevista, não há meios de se demonstrar competências comportamentais 

que, sob a ótica destes profissionais, seriam um plus para a empresa. 

De acordo com Dutra (2006), um processo de captação adequado deve considerar o 

perfil profissional, incluindo conhecimentos, habilidades e experiências requeridas, o perfil 

comportamental, baseado no contexto em que o indivíduo irá atuar, a aptidão para as entregas 

desejadas e as condições de trabalho, de desenvolvimento e contratuais. O bloqueio de 

candidatos mais velhos na fase inicial, de triagem de currículos, impede que haja uma 

avaliação efetiva de suas potencialidades para o desempenho do cargo. 
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3.6.2.7 No Papel de Gestor: contradições 

 

Um aspecto impactante revelado nas entrevistas foi o fato de apenas um dentre os 

dezoito entrevistados ter contratado um profissional com idade acima de 45 anos para a sua 

equipe quando pôde fazê-lo, sendo este o mais velho de todos os entrevistados, o Respondente 

R15, de 68 anos de idade. Os demais, justificaram o fenômeno de diversas formas, com o 

predomínio da falta de candidatos com esta faixa etária, o que parece mais uma justificativa 

para tirar a responsabilidade de si: 

(...) Não. Não por que eu não tive a oportunidade, só. (...) Por que eu fazia processo 

seletivo de nível gerencial e não vinha gente com essa idade!. Se viesse participava 

do processo naturalmente, mas não vinha! (R2). 

(...) Acho que 45 nunca, mas não foi de propósito, acho que não apareceu mesmo! 

(R7). 

(...) Ai, eu imaginei que essa pergunta ia vir! (...) eu nunca contratei. Não me 

pergunte por que. Não sei explicar, simplesmente não aconteceu. A idade nunca foi 

um pré requisito nas minhas vagas, mas nunca apareceu nenhum candidato com 

essa idade. Contratei com 40 (...) Não sei... Acho que os níveis salariais não 

permitiam (R9). 

(...) Não... Mas não era uma restrição! Foram as que realmente foram candidatas... 

E o que a gente queria mesmo era experiência... mas não tinha com mais de 45... 

(R12). 

Os respondentes R4 e R6 reproduzem em sua falas os estereótipos dos quais se sentem 

vitimados:  

(...) As pessoas mais velhas já vêm com vícios.. você quer ensinar mas nem sempre 

elas querem aprender: preferem fazer do jeito delas. E o jeito delas muitas vezes 

não é o jeito que você gostaria que elas fizessem (...). (...) Não é que eu colocava um 

parâmetro de idade assim (...) não que eu estipulasse uma idade mínima (...) eu 

disse que eu preferia os candidatos mais jovens, para poder moldar! Quanto mais 

jovem mais fácil de moldar (...) eu não estabelecia assim um máximo, mas é verdade 

que eu sempre dei preferência para os mais jovens (...) (R4). 

(...) Nos processos de Seleção de Pessoal, aí e vou te ser sincero, eu fazia uma 

relação entre posição e possibilidade de carreira interna e eu buscava pessoas mais 

novas (R6). 

Nota-se, no relato de R4, um preconceito frente jovens e velhos, o que demonstra a 

ambiguidade e falta de flexibilidade em seu discurso. No caso de R6, os parâmetros parecem 

ser as normas de idade e a relação idade e potencial de crescimento na organização. 

Para a Respondente R2, o preconceito se manifesta ao relatar uma situação em que foi 

entrevistada por selecionadoras mais jovens do que ela: 
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(...) quando olho, ai meu Deus, essas duas pivetes vão me entrevistar? (risos) 

Preconceito da minha parte, né? [...] Elas estavam escolhendo a futura chefe delas!. 

Ah, não acho certo isso sabe? Duas menininhas, molecas mesmo, sem experiência 

nenhuma, entrevistando (...) ahhh me poupe! Aí acontece aquelas coisas, né? Não 

conseguem responder nada do que você pergunta, não sabem falar nada da 

empresa, não dão retorno. Uma tragédia!. Acho que eu também tenho preconceito, 

viu? (R2). 

O relato de R2 revela o preconceito que pode ter o entrevistado quando o entrevistador 

é mais jovem do que ele. Neste caso, os estereótipos negativos relacionados à pouca idade dos 

entrevistadores são enfatizados, de forma semelhante aos preconceitos apontados por 

funcionários mais velhos frente a superiores mais novos. 

A idade cronológica, de acordo com Lawrence (1988) é uma das poucas experiências 

universais e, em função disto, ela proporciona um vínculo estrutural básico entre indivíduos e 

sistemas sociais: as pessoas usam a idade para classificar os membros de um sistema social 

em categorias e combiná-los com papéis e status. Linton (apud Lawrence, 1988, p. 310) 

sugere que as crenças compartilhadas que resultam deste processo seriam normas de idade 

que, de tão significativas, produziriam o que ele chamou de efeitos da idade. Esta 

justificativa está presente em alguns relatos que associam a idade a funções hierárquicas: 

(...) eram posições... supervisor de vendas, gerente júnior, com remuneração muito 

abaixo do que seria, aí (...) com remuneração numa média de 10.000 reais, no 

máximo (...) então quem concorre a essas vagas são normalmente profissionais de 

35 anos, no máximo, ou mais baixo, né? (R1). 

(...) Pra ser franca não pensei. Quando você tá na empresa não pensa nessas 

coisas. Tem vaga de analista? É para alguém de 28, 32 anos (...) Coordenador? 

Uns 35. Costuma ser assim e a gente não para pra pensar [...] (R16). 

(...) Mais? Não... (nunca contratou ninguém com mais de 45) Eu nunca tive gerente 

abaixo de mim (...) no máximo supervisor (R18). 

Os relatos apontam para a reprodução do cenário do qual sentem-se vitimados. A 

percepção disso trouxe certo constrangimento, que pode ser explicado pela Teoria da 

Dissonância Cognitiva (FESTINGER, 1954), uma vez que seu comportamento mostrou-se 

incongruente com os seus valores, gerando desconforto o que deve contribuir para uma 

mudança de comportamento no futuro. 

 

3.6.3 Análise da Categoria: treinamento e desenvolvimento 

 

Estão considerados aqui os momentos em que os respondentes participaram 

efetivamente ou gostariam de ter participado de programas de treinamento e desenvolvimento 

formais da organização após a idade de 45 anos. Embora o conceito de Desenvolvimento seja 
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mais abrangente, a maioria dos profissionais entrevistados abordou o assunto como o 

desenvolvimento através de cursos ou programas da empresa.  

De acordo com Dutra (2006), o desenvolvimento do indivíduo pode ser definido como 

“capacidade para assumir atribuições e responsabilidades em níveis crescentes de 

complexidade” (DUTRA, J. S., 2006, p. 101).  

O roteiro utilizado inicialmente nesta pesquisa não trazia uma questão específica sobre 

o tema, porém, ao perceber o surgimento desta categoria, o pesquisador incluiu a pergunta nas 

entrevistas e voltou a campo para abordar o assunto com os respondentes que não o haviam 

mencionado. Nos casos em que não conseguiu um retorno, utilizou de dados constantes no 

currículo dos profissionais. 

Dos dezoito entrevistados, foram seis os que tiveram algum tipo de investimento em 

Treinamento e Desenvolvimento por parte das organizações em que atuaram após a idade de 

45 anos: 

Por incrível que pareça eu participei de alguns treinamentos internacionais, alguns 

na América Latina e dois pesados na Suíça eee... o curioso é que eu sempre 

encontrei lá pessoas com idades mais avançadas, pessoas principalmente da Ásia, 

do leste Europeu, da Europa... eu sempre encontrava nos treinamentos que eu ia 

participar pessoas um pouco mais velhas (R1). 

Participei sim. Principalmente de programas voltados para o desenvolvimento de 

gestores (R4). 

Dos seis respondentes que participaram de programas de treinamento e 

desenvolvimento após os 45 anos de idade, cinco eram funcionários de empresas 

multinacionais e um de empresa nacional; três destas empresas eram do setor de Bens de 

Consumo, duas do setor Farmacêutico e uma do setor Industrial. Quanto às áreas de atuação 

dos entrevistados, houve diversificação: dois respondentes da área financeira, um da área 

comercial, um da área de relacionamento institucional, um de pesquisa e desenvolvimento e 

um de recursos humanos. 

A categoria de análise revelou diferenças entre empresas nacionais e multinacionais: 

dos 13 respondentes que atuaram em empresas nacionais, apenas um foi alvo deste tipo de 

investimento, a Respondente R11. A empresa era nacional, de grande porte e do setor 

Farmacêutico. Os demais entrevistados que atuaram em empresas nacionais depois da idade 

de 45 anos, não participaram de nenhum programa de treinamento ou desenvolvimento que 

tenha sido financiado pela organização, conforme relatos que seguem: 
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Olha, eu mesmo não recebo mais esse tipo de investimento faz tempo! O meu 

contratante parte do princípio que eu já sei (...) (R3). 

(...) Acho que faz uns 20 anos que não faço nenhum curso! (R7). 

Ah, não sei dizer. Mas você não é mais chamada prá treinamento quando ocupa um 

cargo gerencial (R8). 

Oito anos sem uma promoção, sem um treinamento, nada! (R16). 

As empresas não tem essa preocupação de que o profissional com mais de 45 anos 

precisa se reciclar! (R17). 

(...) A remuneração estacionou faz tempo... Durante seis anos eu não tive nenhum 

aumento, fora os de lei... treinamento então... nossa, nessa empresa nenhum! Fiz um 

curso de atualização de impostos, mas por pouco não paguei do meu bolso! (R18). 

O respondente R7 emite um julgamento à respeito do tema, demonstrando resignação 

com a situação: “Treinamento não... Acho que até diminuiu, mas é normal: quanto mais 

velho menos você precisa aprender” (R7). 

De acordo com Festinger (1954), o desconforto causado pela dissonância cognitiva 

pode tomar diversas formas, como ansiedade e vergonha, entre outras. Para eliminá-la, uma 

das maneiras é reduzir a importância de um dos fatores discordantes, o que parece estar 

presente neste julgamento de R7. 

Com relação aos investimentos em Treinamento e Desenvolvimento em empresas de 

origem multinacional, nas quais cinco entrevistados desempenharam sua última experiência 

profissional antes de serem entrevistados, a situação é diferente: todos os respondentes foram 

alvo de investimentos por parte da empresa. 

Os dados permitem inferir que as empresas nacionais pesquisadas investem menos 

recursos em programas de treinamento e desenvolvimento para gerentes com idade acima de 

45 anos. Este fato foi interpretado pelo pesquisador como um aspecto desfavorável, visto 

que o desempenho do profissional deve ser acompanhado por sua atualização e reciclagem.  

O Respondente R9 é enfático com relação a isso e inclui a variável porte da 

empresa em sua análise: 

(...) Acho que depende do porte da empresa... empresa multinacional investe mais 

nisso. As nacionais não tem essa cultura. No meu caso, depois que passei a ser 

gerente fiz pouquíssimos cursos pagos pela empresa (R9). 

Esse aspecto, embora não tenha sido objeto da pesquisa, pode ser reforçado através da 

confirmação de que a única empresa nacional que investiu no treinamento e desenvolvimento 

de um dos profissionais entrevistados, com idade acima de 45 anos, foi uma de grande porte. 

Esta porém, não foi a única com estas características, ou seja, outros respondentes atuavam 

em empresas nacionais de porte e não foram alvos destes programas, como por exemplo R7. 
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O Respondente R7, com trajetória na área de Construção Civil em construtoras 

nacionais, trouxe em seu relato que, embora não tenha sido convidado a participar de 

programas de treinamento e desenvolvimento há mais de 20 anos, a última empresa solicitou 

que ministrasse treinamentos para profissionais mais jovens: “Com o tempo você passa a ser 

o que treina. Eu fui chamado algumas vezes para ministrar módulos de treinamento na 

empresa (...) no programa de trainees (...) de vendas” (R7). 

O profissional em questão deixa transparecer que, embora estivesse desatualizado, foi 

chamado para treinar outras pessoas. Esta atitude por parte da empresa, foi igualmente 

interpretada pelo pesquisador como um aspecto desfavorável, pois o conhecimento de R7 

encontra-se cristalizado pelo tempo e restrito à sua experiência profissional, o que pode 

levantar dúvidas sobre o seu grau de adequação ao atual momento.  

De acordo com Furter (1975), profissionais de mais idade necessitam 

permanentemente de programas de educação continuada a fim de combater a obsolescência 

de seus conhecimentos e se manter no mercado de trabalho. 

Sob o ponto de vista da Teoria da Identidade Social (TAJFEL, 1982), o relato de R7 

também sinaliza a representação que faz de seu ambiente: é considerado velho para ser 

convidado a participar de um treinamento na empresa, entretanto, é bem vindo à ministrar 

um programa. Este último aspecto reforça a manutenção de uma identidade positiva, pois 

R7 passa a ser membro de um grupo valorizado pela organização. 

O Respondente R9, com trajetória focada em empresas nacionais relata que, para se 

manter atualizado, costuma pagar pelos seus próprios treinamentos, para elevar seu grau de 

empregabilidade: 

Nessa fase você tem que pagar isso prá você, pensar sempre na sua 

empregabilidade e investir nessas coisas! Eu pago tudo do meu bolso: se eu acho 

que vai ser bom prá mim e eu tenho condições de pagar, eu faço! (R9). 

O comportamento do Respondente R9 é compatível com a perspectiva individual, na 

qual a responsabilidade pela gestão do autodesenvolvimento e competitividade profissional é 

do indivíduo (DUTRA, 1996). 

A Respondente R16 coloca que, quando jovem, ficou oito anos em uma posição de 

coordenação exercendo um cargo gerencial, sem receber nenhum investimento em 

Treinamento e Desenvolvimento. Sob sua ótica, foi vítima de etarismo por ser jovem demais 

na época; quando decidiu solicitar sua demissão, passou a ser vista como “traidora”:  
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Os dois que não foram promovidos a gerentes tinham menos de 40, eu e o M. Acho 

que eles achavam que não tínhamos maturidade para o cargo! (...) Eu questionei. 

Depois de uns cinco anos que eu tava lá eu questionei. Mas aí você já tá lá, eles te 

enrolam, falam que vão ver e no final não fazem nada. Fiquei 8 anos lá! (...) Nem 

quiseram fazer acordo! O meu chefe disse que se sentiu traído, acredita? Oito anos 

sem uma promoção, sem um treinamento, nada! (R16). 

Para R16, o ato de não ter sido promovida foi fruto de um julgamento negativo da 

organização sobre a maturidade de profissionais mais jovens para assumirem posições 

gerenciais, o que configura um preconceito. Ela baseia o seu discurso no fato de todos os 

profissionais com o mesmo cargo e idade acima de 40 anos terem sido promovidos.  

O etarismo é o preconceito ou discriminação contra ou a favor de um grupo etário 

(PALMORE, 1999), e, na sua dimensão institucional, ele é cometido pelas empresas, através 

de suas políticas e práticas, aspectos aqui ilustrados através dos relatos apresentados. 

A Respondente R18 também reclama da falta de investimentos em seu 

desenvolvimento pessoal. Sua descrição, entretanto, diz respeito ao período que vai dos 41 

aos 47 anos: 

(...) A remuneração estacionou faz tempo... Durante 6 anos eu não tive nenhum 

aumento, fora os de lei.. treinamento então... nossa, nessa empresa nenhum! Fiz um 

curso de atualização de impostos, mas por pouco não paguei do meu bolso! (R18). 

Neste relato não fica claro se a falta de investimentos no profissional configuram um 

tratamento desigual em função de sua idade ou por outros motivos. Especialmente para as 

mulheres, o etarismo não costuma ocorrer de forma isolada (FINEMAN, 2011). 

R17 trouxe também em seu relato uma perspectiva não apresentada nos demais, que 

seria a falta de interesse de algumas pessoas nesta faixa etária em participar de programas de 

treinamento e desenvolvimento por considerar que não irão agregar  conhecimento para si. 

Este aspecto foi apontado em alguns estudos internacionais que abordam estereótipos de 

trabalhadores mais velhos (CULLY et al., 2000). “Tem aqueles que não gostam, que acham 

que sabem tudo também, né? Aí vai de pessoa pra pessoa!” (R17). 

Para Peres (2002) são os adultos mais velhos e idosos a parcela da população mais 

atingida pela velocidade das transformações tecnológicas e, por isso, são os que mais 

precisam de programas de treinamento e reciclagem profissional. Porém, os estereótipos 

negativos associados ao envelhecimento podem fazer com que os superiores hierárquicos 

destes trabalhadores acreditem que não valha a pena investir nesta mão de obra, fato 

demonstrado na revisão bibliográfica sobre o tema por Shore et al. (2009). 
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O acesso reduzido destes trabalhadores a oportunidades de treinamento e 

desenvolvimento está vinculado aos estereótipos negativos que têm esta população, como 

lentidão de aprendizado e dificuldades de absorver novos conteúdos e novas tecnologias 

(AVOLIO; WALDMAN, 1990). Em contrapartida, há também, como no exemplo relatado 

por R17, aqueles profissionais que não apresentam interesse em participar destes programas. 

O acesso à formação profissional, de acordo com Cully et al. (2000) varia de acordo 

com características individuais, sendo a idade uma destas variáveis. Pesquisas internacionais 

mostram que os profissionais mais velhos tem menos oportunidades do que os trabalhadores 

jovens à programas de formação (AVOLIO; WALDMAN, 1990; CULLY et al., 2000; 

SHORE et al., 2009). 

A literatura internacional revisitada por Cully et al. (2000) sugere três principais tipos 

de barreiras para que isso ocorra: as atitudes dos empregadores, a capacidade de aprendizado 

dos profissionais mais velhos e as próprias atitudes dos mesmos frente à oportunidades de 

treinamento. Todas servem de reflexão na análise deste trabalho e, por isso, estão descritas a 

seguir. 

A primeira barreira está vinculada ao fato dos gestores acreditarem que os 

trabalhadores mais velhos têm mais dificuldades em aprender novas habilidades, o que terá 

um impacto sobre o custo relativo de formação de trabalhadores mais velhos. Estudos 

demonstram que estes estereótipos diminuem as chances de participação de empregados mais 

velhos nos programas de treinamento (CULLY et al., 2000). 

O segundo aspecto diz respeito a análise deste estereótipo, ou seja quanto um 

profissional mais velho consegue captar do conteúdo de um treinamento? Pesquisas empíricas 

evidenciam que o desempenho no treinamento é negativamente afetado pela idade, mas Cully 

et al. (2000) apontam para a necessidade de se analisar a moderação deste efeito através de 

uma série de variáveis intervenientes, como as habilidades pré-existentes, tipo de atividade de 

aprendizagem envolvida e contexto do próprio treinamento. Além disso, não há concordância 

sobre a idade em que tais fenômenos começariam a acontecer e, de acordo com os estudos 

realizados, o custo adicional de formação de um trabalhador mais velho é pouco relevante em 

comparação ao custo de formação de um trabalhador mais novo. 

A terceira barreira seria a própria falta de interesse por parte de alguns trabalhadores 

mais velhos em participar de cursos e treinamentos. Pesquisas na Austrália e Estados Unidos 

encontraram resultados semelhantes: “não há necessidade” foi a razão mais citada por aqueles 

que não compareceram aos programas. Além disso, a incidência destas respostas aumentou 

fortemente com a idade, o que pode indicar, entre outras possibilidades, que ele efetivamente 
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não precisa em função dos conhecimentos e habilidades acumuladas ou ser o reflexo de 

antigas percepções condicionadas por políticas e práticas discriminatórias. (CULLY et al., 

2000). 

A análise dos dados desta categoria sugere que os baixos índices de participação de 

funcionários mais velhos em programas de treinamento e desenvolvimento colocam esta 

parcela da população em desvantagem frente aos mais jovens no mercado de trabalho. Entre 

outras consequências, este aspecto diminui as possibilidades de mobilidade hierárquica e, 

num escopo mais amplo, econômica, que poderiam ser facilitadas pela aquisição de novas 

habilidades e competências. 

 

3.6.4 Análise da Categoria: há idade certa? 

 

As empresas no Brasil costumam contratar pessoas para seus cargos de acordo com 

perfis, mais ou menos detalhados, que buscam determinar as competências técnicas, 

comportamentais e demais características esperadas do candidato que irá ocupar a posição. 

Estas características, em geral abrangem o grau esperado de escolaridade, a necessidade ou 

não de fluência de algum idioma, o tempo de experiência requerido e, muitas vezes a faixa 

etária considerada adequada, mesmo sendo esta uma discriminação ilegal no país. 

Estas considerações nos remetem a alguns questionamentos: (1) por que a empresa 

faz isso?; (2) com que parâmetros ela define a faixa etária adequada para cada cargo?; (3) 

estes parâmetros são iguais para todas as empresas?; (4) se é ilegal, porque tantas empresas o 

fazem? 

De acordo com Lawrence (2004), um mesmo profissional pode ser velho demais para 

ocupar uma vaga gerencial em determinada empresa, excessivamente jovem para outra, ou 

ainda ter a idade adequada para outra, dependendo de fatores internos ou externos a elas. O 

fato é que observar a distribuição etária de uma organização nos dá indícios das políticas ou 

práticas relacionadas à diversidade etária dela. 

A distribuição etária mostra como uma empresa é, de uma forma particular e 

específica. Por isso, Lawrence (2004) coloca que duas empresas que atuam no mesmo setor 

podem ter distribuições etárias distintas, diferença esta que faz com que a forma de atuar de 

cada uma delas seja também diversa. Para exemplificar, coloca o caso de um processo de 

fusão de duas empresas de setores diferentes, cuja primeira tinha os executivos de primeira 

linha na faixa etária média de 40 anos e a segunda na faixa de 60 anos: de acordo com a 

autora, a fusão não deu certo por incompatibilidades na negociação entre os grupos etários. 
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A distribuição etária de uma organização influencia as percepções que seus 

funcionários têm acerca das idades adequadas para o desempenho de cada função. Estas 

percepções são chamadas normas de idade e representam a tradução dos empregados de como 

as coisas devem ser (LAWRENCE, 2004). 

As normas sociais relacionadas à idade estruturam as leis institucionais e 

regulamentações profissionais, definem as transições de vida e regulam a conduta 

organizacional. Estereótipos de idade em geral acompanham as normas de idade, podendo 

infiltrar-se em diversos tipos de práticas organizacionais, como julgamentos sobre a 

adequação de candidato para uma vaga ou até expectativas sobre o desempenho de pessoas 

nas diferentes idades e fases de sua carreira (FINEMAN, 2011).  

A análise da categoria Há idade certa? procura avaliar em que momentos do percurso 

de carreira os respondentes se sentiram discriminados ou foram eles mesmos agentes da 

discriminação etária. As normas de idade podem nos ajudar a compreender os motivos para 

que estas coisas aconteçam. 

A idade tem efeitos diferentes na vida de homens e mulheres. Uma das fases onde a 

mulher pode ser vítima de etarismo é a idade na qual ela pode ser mãe. Por causa da 

interrupção da carreira provocada pela licença-maternidade, as mulheres costumam ser menos 

consideradas para seleção ou possibilidades de promoção do que os homens. Fineman (2011) 

chama a atenção para o paradoxo relacionado à licença-maternidade, que, de um lado, oferece 

às mulheres a oportunidade de cuidar de seus filhos, e, de outro, coloca a mulher de lado 

frente às oportunidades de progresso profissional, tirando-a do fluxo político da arena 

organizacional. O momento início de carreira foi problemático para as respondentes R16 e 

R18, conforme relatos que seguem:  

Tinham vários anúncios prá vaga de estágio, mas ninguém me chamava. Eu tenho 

certeza que foi por causa da idade! (26 anos) Eu me lembro que fiquei desesperada 

na época porque precisava muito trabalhar (R16). 

O que R16 não coloca em seu relato é que, aos 26 era recém-casada e tinha um filho 

de 2 anos, aspectos que possivelmente influenciaram negativamente a sua busca, pois muitos 

empregadores acham que mulheres com filhos pequenos podem faltar mais no emprego do 

que as que não os têm. Assim, outras questões, aliadas ao fato de R16 estar em uma idade um 

pouco acima daquela considerada adequada para o desempenho de funções de estágio podem 

ter contribuído para que ela tivesse mais dificuldades nesta etapa. 
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O relato da respondente R18 evidencia a mesma problemática: “Quando eu tinha uns 

vinte e poucos anos... bom eu senti muito preconceito naquela idade... eu era casada e o 

pessoal achava que por isso eu ia engravidar logo! (...)” (R18). 

Cabe realçar que nenhum dos entrevistados homens apontou dificuldades em 

conseguir um emprego na fase inicial de carreira. Para R3, a discriminação foi sentida no 

momento de ocupar a primeira posição gerencial: 

(...) o fato de assumir a gerência em 2003 foi um fato diferenciado... principalmente 

em relação aos pares... por que existiam outros gerentes mais velhos do que eu que 

não tinham a experiência que eu tinha, mas não estavam satisfeitos em ter um cara 

novo como eu como par... eeeeee... eu tinha profissionais mais velhos na minha 

equipe que tinham dificuldade em aceitar comando (R3). 

O respondente R3 assinala duas questões importantes: o fato de ter sido promovido 

com uma idade abaixo da idade que seria aceitável dentro da empresa e o de ter, em sua 

equipe, profissionais mais velhos do que ele para gerenciar. Assim, R3 era mais jovem do que 

os seus pares e do que alguns de seus subordinados, desafiando as normas de idade e a própria 

distribuição etária da organização, aspectos que criaram ressentimentos nas pessoas que se 

sentiram afetados pela situação. 

Já R7 acreditava que poderia conseguir um cargo de coordenação, mas isso não 

acontecia em função de sua falta de experiência, aspecto relacionado com a idade: 

Acho que no início foi complicado porque eu era novo, tinha pouca experiência... 

eeee... bom, eu achava que ser engenheiro era o máximo, né? (risos), aí queria ter 

cargo importante, mandar nos outros, mas só conseguia função operacional! (R7). 

O Respondente R7 assumiu a sua primeira função gerencial na faixa entre 28 e 30 

anos, mas não relata ter sofrido algum tipo de discriminação em função disso: “Ah... deixa 

ver... nossa, tem que puxar lá atrás (...) acho que uns 30 anos, é, uns 28, 30 (...) Gerente 

Comercial em uma Construtora... Tinha uma equipe grande... Sempre tive equipe grande!” 

(R7). 

A respondente R13, declara que quando foi promovida a gerente, aos 34 anos, foi 

discriminada por ser jovem demais frente a idade considerada adequada na empresa para o 

desempenho deste cargo: 

Eu cresci muito rápido lá... Eeeeee... Algumas pessoas me viam como uma menina 

ainda, sabe? Como vou explicar? Nas reuniões... Eu às vezes sentia que eles me 

achavam imatura... que meus comentários não agregavam muito (...) Mas aí, de 

novo o meu chefe... O CEO... Ele não dava abertura prá brincadeiras desse tipo 

não! (...) sua de ficar desmerecendo o que você falou, como se você não tivesse 

experiência pra falar aquilo, sabe? (R13). 
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O relato de R13 traz novamente à tona a intersecção entre gênero e idade, pois, além 

de jovem demais segundo as normas de idade daquela organização, o fato de ser mulher 

possivelmente teve alguma influência. O etarismo fez-se presente por meio de brincadeiras ou 

piadas, que alimentaram os estereótipos negativos envolvidos na situação; o superior direto, 

homem, adotou postura compatível com o sexismo benévolo (FORMIGA; GOUVEIA; 

SANTOS, 2002), no qual uma atitude positiva, aparentemente desprovida de preconceito 

evidencia a mulher como ser frágil, que necessita de proteção masculina. 

O sexismo benévolo pode também ser verificado no discurso da Respondente R16, a 

quem a atitude dos demais gerentes parecia positiva: “O fato de ser mulher era uma 

vantagem em alguns momentos. Eles me respeitavam muito, me tratavam bem, como vou 

explicar... eram cuidadosos na forma de lidar comigo!” (R16). 

Embora a discussão sobre o sexismo não seja objetivo deste trabalho, ao analisar as 

diferenças entre as manifestações do etarismo em homens e mulheres, o tema, embora apareça 

com contornos sutis,  não passa desapercebido. 

Nenhum dos respondentes relata ter discriminado profissionais mais velhos em suas 

equipes, exceto no momento de seleção, onde 17 dos 18 entrevistados o fizeram, conforme 

colocado na categoria Processo Seletivo, subcategoria No Papel de Gestor: contradições. 

Uma avaliação dos motivos para que isto tenha ocorrido mostra a força que têm as normas de 

idade apontadas por Lawrence (2004), conforme relatos que seguem: 

(...) uma gerência júnior eles querem alguém até 30, 35 anos. Aí você tem alguém 

numa supervisão sênior numa faixa etária já de 40 (...). Essa pessoa tá hoje com 40, 

45 e quando eles falam gerente júnior eles querem alguém mais novo (R1). 

A maioria de cargos era de juniores... Parece que já tem uma convenção implícita: 

analista não pode ser maior de 30 anos (R4). 

Parece que já tem uma convenção de mercado... Para analista até tal idade, para 

coordenador até tal e por aí afora. Parece que é uma coisa automática, tem uma 

relação direta com a estrutura (R6). 

(...) Coordenadores de 35 a 40, Gerentes de 40 a 45, Diretores de 45 a 50 (...) (R9). 

(...) Os coordenadores normalmente tem uma faixa menor, de uns 35. Normalmente 

é assim (R11). 

(...) É que Coordenador costuma ser nessa faixa mesmo... (De 34 a 35 anos) (R13). 

(...) Tem vaga de analista? É para alguém de 28, 32 anos... Coordenador? Uns 35. 

Costuma ser assim e a gente não para pra pensar (R16). 

Tais normas de idade variam de empresa para empresa, mas o hábito de se adotar uma 

um critério convencionado sem maiores questionamentos parece ser prática usual dentro das 

organizações, conforme ilustra o relato de R16: 
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Valia (a pena trazer mais pessoas maduras). Mas não pensei nisso... Prá ser franca 

não pensei. Quando você tá na empresa não pensa nessas coisas. Tem vaga de 

analista? É para alguém de 28, 32 anos... Coordenador? Uns 35. Costuma ser 

assim e a gente não para prá pensar (R16). 

Estas normas também são utilizadas para se definir a idade que um gerente deve ter, e, 

em grande parte dos casos, ela é menor do que a idade do próprio respondente. Os relatos 

abaixo foram agrupados de duas formas diferentes, sendo a primeira a percepção que o 

respondente tem da idade ideal para ser gerente, de acordo com a demanda do Mercado de 

Trabalho: 

(...) eu diria que um gerente mesmo... até uns 50 (R1). 

Para o mercado, um gerente tem que ter 40! Depois disso já tá ficando velho! (R2). 

(...) o mais comum é gerente na faixa dos 40 (...) (R3). 

Acho que uma faixa ideal para um cara ser gerente é entre 35 e 45 anos (R4). 

Depois dos 40 você já começa a ficar velha prá ser gerente no Brasil (R13). 

A segunda seria a idade máxima em que o respondente contrataria um profissional 

para o cargo de gerente, um pouco mais ampla que a faixa determinada como ideal para o 

mercado, ainda assim, restrita ao máximo de 55 anos de idade: 

Olha, dentro dos regimes CLT, até uns 50, 52 anos dá prá avaliar! 55 anos eu não 

avaliaria mais. Acho que aí já tá fora do padrão (R6). 

Mas se eu fosse o empresário, ia procurar um cara até no máximo 50 prá ser meu 

gerente (R9). 

Acho que até 55 eu contrataria o cara como gerente sim! Mais do que isso já é 

muito, né? (R17). 

Destacam-se nas declarações a ênfase dada a idades especificas próximas à própria 

faixa etária dos respondentes. Embora nem todos estejam de acordo com as normas de idade 

para cargos gerenciais, alguns exemplos ilustram a dissonância cognitiva vivenciada por estas 

pessoas, que, de um lado acreditam conhecer as expectativas do mercado de trabalho e, de 

outro sabem que estão fora destes parâmetros, muitas vezes tentando ajustar-se a eles por 

meio de cuidados com a saúde e aparência. “Olha prá mim! Tenho 50 anos e sou atleta! 

Tenho muito mais pique que muito homem de 30!” (R17).  

A aparência, ou o viés de beleza, conforme sinalizado por Fineman (2011) tem um 

significado maior para as mulheres do que para os homens, que já lidam com os fatores sexo e 

idade como aspectos passíveis de discriminação.  

A TIS também pode ser útil na compreensão do fenômeno, pois estas pessoas devem 

lidar com o fato de não fazerem mais parte do grupo de referência, percepção esta que varia 
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em função da própria idade da pessoa. De acordo com Seccombe e Ishii-Kuntz (1991): “(...) 

embora as pessoas reconheçam a sua idade cronológica, estas vêm a velhice como um alvo 

em movimento que recua à medida que a pessoa se aproxima dessa linha imaginária”. Esta 

afirmação tem suporte em estudos empíricos que comprovam que o conceito de trabalhador 

mais velho é definido não só a partir de crenças socialmente compartilhadas como também a 

partir da própria idade percebida (FULA; AMARAL; ABRAÃO, 2012). 

Algumas colocações trazem à tona crenças relacionadas com à porte de empresa, setor 

ou área de atuação. As empresas do Setor de Tecnologia seriam menos receptivas a 

funcionários mais velhos, assim como as áreas de suporte à área comercial, tais como 

Contabilidade, Finanças e Recursos Humanos, de acordo com estes depoimentos, seriam mais 

receptivas a profissionais mais velhos: 

Ah, depende da empresa... do setor... Por exemplo, no Setor de Tecnologia os 

gerentes são mais novos... na faixa dos 30 (...) (R3). 

(...) algumas funções onde você não tem muito crescimento tipo contabilidade (...) 

você não tinha um analista de 40 anos, né? Um gerente de uma área mais 

estagnada podia até ter (...) mas a empresa era enxuta, não cabia muito esse tipo de 

função! (R4). 

Depende da atividade da empresa! Um gerente comercial que tem que dar suporte 

para o Brasil inteiro... Será que uma pessoa de 60 anos, ele tem pique, condições 

físicas para fazer um trabalho de rua, difícil assim? Então, dependendo da situação 

você tem que analisar, mas não descartar (...) (R5). 

Numa empresa de Tecnologia, com 45 o cara já tem que ser diretor! (R7). 

(...) isso dependia da área... (a média da idade gerencial entre 45 e 50 anos). Na 

área Financeira e Industrial sim. Na área de Marketing tinha um pessoal mais novo 

(...) nas áreas de linha de frente as empresas costumam ter pessoas mais agressivas, 

mais jovens... Nas de suporte, precisa de pessoas mais ponderadas, mais 

experientes... (R8). 

Ah, aí depende... Um Gerente Contábil de 50 anos é comum! Agora um Gerente 

Financeiro já fica meio velho com 50... 50 tá mais prá diretor (...) (R18). 

Outro ponto a ser destacado é o fato de três respondentes admitirem que não 

contratariam um gerente em “regime CLT” profissionais a partir de determinada idade (entre 

55 e 60 anos), o que configura uma discriminação por parte de quem se sente discriminado: 

Talvez 65 para um gerente de projetos... mas eu traria como consultor, não como 

gerente! (R9). 

Olha, eu acho que de 55 prá frente. Ou 60... Com 60 você já deveria pensar em ser 

consultor ou algo assim (...) (R11). 

(...) se eu tivesse que contratar gerentes, talvez a idade máxima fosse uns 60. Talvez 

65 para um gerente de projetos... mas eu traria como consultor, não como gerente! 

(R12). 
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Novamente, contradições que suportam a dissonância cognitiva aparecem: os 

profissionais em questão são vitimados pelos mesmos motivos que discriminam a idade. 

Mas, afinal, qual a idade que define um profissional mais velho para o Mercado de 

Trabalho? Na tentativa de encontrar uma resposta para tal questão, Fula, Amaral e Abraão 

(2012) desenvolveram uma pesquisa em Portugal com 177 respondentes, que trouxeram como 

resposta a faixa etária situada entre os 53 e os 65 anos de idade. Na Espanha, Bélgica, 

Holanda e Reino Unido esta faixa varia de 40 a 50 anos.  

No Brasil, de acordo com pesquisa de Tonelli, Lins e Aranha Filho (2013), os gestores 

das empresas pesquisadas consideraram a caracterização de um profissional como “mais 

velho” a partir dos 60 anos de idade. Foi verificado nesta pesquisa, que quanto maior a idade 

do respondente, mais alta a faixa etária a partir da qual ele considera um profissional mais 

velho, resultado compatível com os achados de Gringart, Helmes e Speelman (2008). 

 

3.6.5 Análise da Categoria: marcas do etarismo na vida pessoal 

 

O presente estudo teve a análise do etarismo no contexto profissional como foco. 

Porém, este fenômeno traz consigo consequências profundas na vida das pessoas, sendo que 

as marcas trazidas pela discriminação no ambiente de trabalho perpassam aquela categoria. 

Assim, duas subcategorias foram destacadas, sendo a primeira: O que muda com a idade, e a 

segunda: Sentimentos frente ao etarismo no contexto profissional. 

A análise dos relatos relacionados à primeira subcategoria destacam a teimosia, falta 

de paciência e intolerância que acompanham a idade, estereótipos presentes em estudos 

internacionais sobre o assunto (PERRY, PARLAMIS, 2006; SHORE et al., 2009). 

Ah, eu acho que o cara com mais de 45 anos perde a paciência mais fácil com 

besteira (...) E aí fica com fama de velho chato, que não ouve os mais novos!. (...) 

Isso é ruim, né? Por que a paciência é importante! (R4). 

Ah, mais teimoso, cabeça dura!. (O profissional com 50 anos). Por que a pessoa vai 

ficando mais velha, com mais experiência e já sabe de algumas coisas que dão ou 

que não dão certo e já quer encurtar o caminho, fazer o que dá certo (R5). 

Ele passa a ser mais intolerante (...) (R6). 

Fica mais crítica e menos paciente! Por mais que você tenha maturidade, tem horas 

que não dá! (R16). 

Acho que a falta de paciência (...) A gente não tem mais paciência com burocracia, 

com politicagem, sabe? (R18). 

O reconhecimento destas características são acompanhadas de certa preocupação, pois 

parecem aspectos difíceis de serem controlados por esta faixa da população. Para Butler 
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(1987), muitos idosos reproduzem os estereótipos que lhes são conferidos, como se 

desempenhassem o papel esperado para eles; tal conformidade gera uma diminuição na 

criatividade, produtividade e autoestima, num exemplo de profecia autorrealizável.  

As dificuldades no uso de tecnologia são apontadas, em geral, como problemas de 

profissionais nessa faixa etária, mas na maior parte dos relatos, estas dificuldades são 

atribuídas ao outro: 

Acho que tem casos em que a pessoa parou no tempo... Não se atualizou, tem medo 

do computador, não sabe fazer uma planilha, não tem a menor ideia do que é o 

Skype! Aí sim, é complicado! Por que esse cara fica mais lento, não consegue 

conversar com o mais novo, não inova, tem a cabecinha fechada (...) (R3). 

Tem muita gente mais velha que corre atrás, vai estudar, usa o computador e 

consegue ter agilidade. Mas tem uma parcela que parou no tempo: não fala inglês, 

não sabe fazer uma planilha e fica perdido se tem que fazer uma apresentação ou 

improvisar! Esses são complicados! (R4). 

(...) Por que tem gente nessa faixa que não sabe nem mexer no excell, isso tem! Aí 

fica difícil competir com os mais novos, né? Se a pessoa não se atualiza (R18). 

A Respondente R2 utiliza um mecanismo de compensação que minimiza o fato de não 

ter boa desenvoltura no uso de tecnologia por meio de outra característica pessoal, no caso a 

energia: “(...) eu, por exemplo, sou uma pessoa muito elétrica... mas não nasci com um IPad 

na mão! A informação corre entre eles de outro jeito (referindo-se aos jovens)” (R2). 

Em seguida, porém, parece render-se ao estereótipo atribuído, ilustrando o exemplo de 

profecia auto realizável colocado por Butler (1987): “Enfim, se a gente for comparar, acho 

que a gente é mais lento sim!” (R2). 

A lentidão colocada por R2 difere, porém, da explicação relacionada à lentidão 

colocada por R11 e R17. Neste caso, ela estaria mais ligada a uma espécie de sabedoria, 

decorrente da própria experiência e ocorre em função de um cuidado maior que os 

profissionais mais velhos teriam com relação aos processos, à fim de evitar problemas 

futuros: “Por que a gente, com a idade maior, acaba tendo um pouco mais de paciência e 

maturidade prá entender que as coisas demoram um pouco mais prá acontecer!” (R11). 

Prá gente que é da “velha guarda”, a gente sabe o que pega, a consequência de 

mandar uma coisa errada pro Imposto de Renda, por exemplo! Você não pode fazer 

mais ou menos! Se você fizer mais ou menos, daqui quatro ou cinco anos é o seu 

CRC que tá na berlinda! Então, essa coisa de tomar alguns riscos, isso fica um 

pouco mais rígido prá nós que somos um pouco mais velhos! (R17). 

Para R13, a lentidão do profissional mais velho é associada com uma cautela, 

relacionada à sua própria insegurança de perder o emprego: “Acho que o profissional mais 
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velho às vezes peca por ser excessivamente cauteloso e por medir as palavras pra não se 

comprometer... Ele não quer mais dar a cara pra bater, o risco é grande demais!” (R13). 

A falta de consenso com relação ao assunto mostra que a sua interpretação não é 

simples ou uniforme. A Respondente R18 considera que o profissional mais velho não tem 

paciência para seguir os trâmites burocráticos da organização, agindo com maior velocidade 

do que os profissionais mais jovens. Isto parece uma característica mais relacionada ao perfil 

de R18, mais segura de si do que R13. 

A gente não tem mais paciência com burocracia, com politicagem, sabe? Eu não 

fico esperando ter 10 assinaturas no memorando prá começar a fazer: eu vou lá e 

faço logo! E com isso às vezes a gente atropela.. porque a empresa tem 

procedimentos... (R18). 

O relato de R16 também se confronta com o de R13 por motivos semelhantes: A 

exemplo de R18, R16 tem um perfil pessoal mais autoconfiante. “Acho que a gente fica 

menos preocupado em agradar! Tem mais argumentos!” (R16). 

As colocações de R3 têm uma conotação positiva, de como o tempo pode ser usado a 

favor das pessoas, aspectos reforçados por R5 e R16: 

Bom, a visão... São pessoas que, nessa idade tem uma visão de história, de mercado, 

maior. Ela consegue olhar como o mercado se movimentou, prá onde está indo... 

Maturidade... Ele tem a maturidade de reconhecer erros e acertos. Flexibilidade e 

adaptação... Já passaram por muita coisa e não se importam em fazer correções de 

rumo. As pessoas que tem certa idade conseguem se impor sem causar tanto 

conflito, tanto desajuste... Elas já têm vivencia! (R3). 

Ah, a própria experiência DE VIDA dessas pessoas... EXPERIÊNCIA DE VIDA! 

Isso não se aprende no banco da escola, isso não tem como (R5). 

Acho que fiquei mais tranquila com a idade... menos ansiosa. Aprendi que o tempo 

ajuda, que hoje um problema sem saída amanhã vai parecer menor... A importância 

do equilíbrio entre vida pessoal e profissional... enfim, acho que dei uma melhorada 

com o tempo! (R16). 

O envelhecimento não é uma experiência homogênea (DEBERT, 1999), e, por isso, as 

mudanças ocorridas com o tempo são vivenciadas de forma diferente pelas pessoas. Porém, os 

sentimentos relacionados à discriminação, nem sempre expressos diretamente, convergem 

para a impotência, resignação e mágoa de quem não tem muita alternativa para lutar contra 

isto: 

Obviamente fica uma mágoa... Não vou dizer que não fica... Ao mesmo tempo, você 

procura também, entender um pouco (R1). 

(…) Absurdo, né? Mas eu não me abalo mais, o Brasil é assim (R2). 

Eu me sinto cansado. Não achei que seria tão difícil. A questão profissional é a 

mais complicada nessa fase, pois você quer trabalhar e não consegue (R4). 
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(...) eu tô numa fase, a mulher na minha idade tá numa fase em que os filhos já tão 

grandes, você tá bem, vai se dedicar prá caramba, eu acho que hoje eu tenho muito 

mais condição, por que eu tenho um conhecimento grande, tenho desejo de atuar, e 

não tô preocupada com criação de filho, não tô preocupada em ter uma casa, eu 

tenho a minha casa, tenho o meu carro... Você entendeu? Igual a mim, tem milhares 

de mulheres, as pessoas querem mais, querem trabalhar, então eu não acho justo 

isso, eu não acho justo esse preconceito com a idade! (R10). 

O relato de R10 destaca as vantagens que a empresa teria na contratação de algumas 

mulheres nesta faixa etária por já terem alcançado certa estabilidade financeira, o que 

possibilitaria uma maior dedicação à vida profissional. Ela levanta um aspecto não exibido 

por nenhum outro entrevistado, que é a injustiça da discriminação no âmbito institucional, 

frente às possibilidades de carreira na vida política: “(...) você pode ter aí uma Dilma, que tem 

sessenta e poucos anos e que tá aí forte, trabalhando, é nossa presidente! Agora vai por uma 

mulher de 65 anos pra ser gerente comercial de uma loja: ninguém vai querer porque ela tem 

65 anos!” (R10). 

Alguns setores da economia brasileira parecem mais receptivos à carreira de 

profissionais mais maduros, como o setor público e acadêmico, impulsionados pela 

necessidade crescente de incorporar pessoas qualificadas e experientes em seus quadros. Em 

contrapartida, Raffa e Bortolossi (2007) em pesquisa junto a 40 agências de emprego nas 

cidades de Jundiaí, Campinas e São Paulo, constataram o preconceito na contratação de 

profissionais com idade acima de 40 anos no setor privado em razão das empresas 

privilegiarem uma mão de obra jovem com base na crença de que esta teria salários menores e 

um perfil pessoal mais dinâmico.  

As contribuições individuais costumam estar relacionadas à idade das pessoas. Assim, 

espera-se que os jovens sejam entusiastas e dinâmicos e os profissionais de meia idade, 

maduros e experientes (LAWRENCE, 2004). Destaca-se que as características colocadas não 

são opostas ou excludentes, embora a força dos estereótipos às vezes coloque-as como se 

fossem, descartando-se muitas vezes a possibilidade de um profissional de meia idade ser 

experiente e dinâmico ou um jovem profissional ser entusiasta e maduro. 

Na tentativa de solucionar as dificuldades encontradas nesta fase da vida, boa parte 

dos entrevistados sugeriu que houvesse um esforço por parte do governo e empresas para que 

a diversidade etária se torne uma realidade nas organizações. Neste esforço conjunto, o 

governo subsidiaria a carga de impostos, criando incentivos para a contratação e manutenção 

de mão de obra com idade acima de quarenta e cinco anos e as empresas, por sua vez, 

remodelariam suas políticas e práticas, trazendo a diversidade etária para dentro de seus 

limites. 
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Isso deveria estar na declaração de princípios da empresa, como os outros aspectos 

que tão lá: “nós somos contra a discriminação de sexo, raça e etc. e idade”. Por 

que hoje não consta! E se tiver lá o pessoal vai cobrar! Olha aqui, vocês falam que 

não é prá discriminar idade então por que eu não posso trazer um funcionário com 

50 anos prá minha área? Então fica que nem os outros princípios: Por que não 

pode ter gay? Por que não pode ter idoso? (...) Suficiente não, mas já seria um 

começo! (R6). 

O governo podia ajudar, diminuir os impostos, sei lá! Tá comprovado que as 

pessoas estão vivendo mais e que a aposentadoria oficial não sustenta ninguém! 

Então o governo e as empresas deveriam se unir e pensar em alternativas para 

viabilizar alguma coisa para que essas pessoas possam permanecer mais tempo nas 

empresas! (R7). 

(...) eu acho que tinha que começar pelo governo. O governo deveria dar algum 

subsídio para as empresas contratarem profissionais com mais de 50 anos. Isso por 

parte do governo. Agora as empresas, elas deveriam fazer isso... Elas poderiam 

sugerir que em cada equipe tivesse um profissional de 25 e outro de 50 trabalhando 

juntos por exemplo! Isso traria a inovação e a maturidade! Você teria o cara que tá 

começando, que quer tudo prá ontem, aquele que se a empresa não der o que ele 

quer ele já tá indo embora!. O cara que tá buscando com rapidez, com 

efervescência. E o cara mais maduro, mais ponderado, que traria tranquilidade pra 

essa equipe! Um equilíbrio... Isso iria agregar muito prá empresa! (R10). 

Sei lá, o governo podia ajudar... Mas acho utópico! De repente podia ser uma 

plataforma política, né? Aposto que isso daria muito voto! (R13). 

  



101 
 

 

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo pretende discutir os resultados encontrados neste trabalho à luz do 

referencial teórico. A análise dos dados realizada no capítulo anterior procurou trazer 

algumas discussões relacionando trechos de entrevista a alguns dos fundamentos teóricos 

colocados inicialmente. 

Aqui, nosso foco será discutir o etarismo no contexto profissional, objetivo deste 

trabalho, a fim de possibilitar uma reflexão mais abrangente sobre o tema, ainda pouco 

conhecido no Brasil. Neste estudo, embora o foco tenha sido trabalhadores com idade acima 

de 45 anos, considera-se etarismo toda crença negativa provocada pelo impacto do 

envelhecimento biológico nas pessoas, relacionando-se assim com o preconceito ao longo do 

percurso de vida e abrangendo tanto a discriminação face às pessoas mais novas como às mais 

velhas (PALMORE, 1999). 

Dados demográficos no Brasil apontam para uma diminuição das taxas de natalidade 

aliadas ao envelhecimento da população. As projeções indicam que, em 2040, mais de 50% da 

população em idade ativa terá mais de 45 anos (IBGE, 2010). Isto significa que o mercado de 

trabalho deve sentir em breve os reflexos desses aspectos e, assim como em países 

desenvolvidos, algumas iniciativas necessitarão ser tomadas para que no futuro não haja 

problemas de falta de mão de obra no Brasil. 

A idade traz expectativas sobre o tipo de comportamento esperado para as pessoas, 

submetendo-as a normas sociais que muitas vezes se cristalizam e não acompanham as 

mudanças na velocidade em que elas ocorrem. Um exemplo disso é o termo “idoso” ser usado 

tanto para uma pessoa de 65 anos como para outra de 110 anos: será este tratamento 

considerado justo por ambos? 

Nas organizações a situação torna-se mais complexa: afinal como saber qual a idade 

adequada para um profissional assumir uma posição gerencial? De acordo com Lawrence 

(1996), as contribuições esperadas pelos trabalhadores de uma empresa são definidas em 

função de suas respectivas idades. Em função disso, as pessoas são alocadas em determinados 

níveis hierárquicos e têm o seu potencial avaliado: quando uma pessoa muito jovem é 

promovida em uma empresa onde os ocupantes de níveis gerenciais são mais velhos, ela é 

considerada um alto potencial; quando um profissional mais velho é cogitado para uma 

promoção, dúvidas sobre sua capacidade são levantadas. 
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A distribuição etária nos cargos de uma organização mostra o que de fato acontece 

nela, ou seja, é uma fotografia da real idade que os ocupantes dos cargos têm. Já as normas de 

idade são baseadas nas percepções dos empregados sobre as idades que seriam adequadas para 

o desempenho daquelas funções (LAWRENCE, 1996). Portanto, não é errado supor que uma 

influencia a outra, já que parte das pessoas, que trabalham na empresa, define quem irá ocupar 

os cargos dela. 

De acordo com os dados evidenciados nesta pesquisa, as normas de idade das 

organizações suportam o etarismo, tanto para jovens como para velhos profissionais, uma vez 

que determinam a idade ideal para a ocupação de cargos.  

Neste estudo verificou-se que as normas de idade estão presentes em grande parte das 

empresas nas quais os respondentes tentaram aplicar seus currículos, demonstrando ser esta 

uma barreira inicial e, em alguns casos definitiva para profissionais que colocam a sua idade 

no material enviado. De acordo com Vicente (2011), estudos internacionais denotam uma 

tendência etarista por parte dos recrutadores, ou seja, a idade é, muitas vezes, um fator de 

exclusão do candidato.  

Lawrence (1988) coloca que o papel desempenhado pela idade depende mais das 

crenças das pessoas sobre a idade do que da idade em si. Os estereótipos negativos frente a 

trabalhadores mais velhos foram descritos em diversos estudos e este trabalho trouxe 

evidências de que eles existem tanto da parte de quem contrata como do próprio respondente 

quando assume o papel de contratante. 

Em estudos internacionais voltados para processos de Recrutamento e Seleção, os 

resultados mostram que os estereótipos de idade são prejudiciais a profissionais mais velhos, 

que enfrentam mais obstáculos do que os jovens, tendo maiores dificuldades para 

conseguirem um emprego. Além de demorar mais tempo, esses muitas vezes têm que aceitar 

reduções nos níveis salariais. 

Nesta pesquisa foram encontrados resultados semelhantes. Os respondentes afirmam 

ter muitas dificuldades para se recolocar, levando mais tempo do que poderiam imaginar. 

Além disso, estão prontos a aceitar posições menores, com rendimentos mais baixos e sem 

registro em carteira de trabalho, como se isso fosse uma consequência natural do 

envelhecimento. 

As dificuldades relacionadas ao etarismo nesta faixa etária parecem maiores para as 

mulheres. A aparência, ou o viés de beleza, conforme sinalizado por Fineman (2011) tem um 

significado maior para as mulheres do que para os homens, que já lidam com os fatores sexo e 

idade como aspectos passíveis de discriminação. Algumas respondentes deste trabalho 
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apontaram algumas dificuldades neste sentido, principalmente por se sentirem em maior 

desvantagem quando o concorrente a uma vaga é um homem. 

Alguns respondentes relataram ter dificuldades em lidar com novas tecnologias e 

serem menos rápidos do que profissionais mais jovens, o que, de acordo com Palmore (1999), 

seria uma reação comum às vítimas de preconceito e discriminação contra a idade, que 

tenderiam a aceitar a imagem negativa que o grupo dominante tem deles, passando a se 

comportar em conformidade com esta imagem.  

Os impactos das dimensões emocional e avaliativa da TIS (TAJFEL, 1982) puderam 

ser notados neste estudo. O fato de pertencer a um grupo com menor relevância dificulta a 

manutenção de uma identidade positiva por parte dos profissionais mais velhos, que percebem 

mais desvantagens do que vantagens de se ter mais idade em seu contexto profissional. 

Foram verificados diversos momentos de angústia relacionados à revelação da idade 

na fase de busca de emprego, com início no momento de envio do currículo. A solução 

encontrada pela maioria, omissão de dados, demonstrou ser pouco eficaz, pois transfere a 

tensão para a segunda etapa, a fase da entrevista.  

Diversos mecanismos foram utilizados pelos respondentes durante a entrevista para 

minimizar os efeitos provocados pela tensão de, finalmente, ter que dizer para o entrevistador 

a sua idade. Nesta etapa, a convicção de que o contato pessoal teria o poder de diluir 

quaisquer resquícios de preconceito do entrevistador, baseada, sobretudo, na esperança de que 

este perceba a sua energia, saúde e boa aparência, são colocados em confronto com uma 

realidade nem sempre fácil de admitir ou superar.  

Em geral, o entrevistador mal consegue disfarçar os seus sentimentos, prosseguindo a 

entrevista em uma encenação na qual o candidato já antevê o final. As tentativas para romper 

o padrão costumam não dar certo e o processo seletivo é encerrado sem maiores explicações. 

Esse processo parece gerar grande desgaste para todos. De um lado, o selecionador, 

que, aparentemente não consegue lidar com a sua própria dissonância de reprovar candidatos 

em função da idade e não poder explicitar o assunto por questões legais e éticas, que termina 

desaparecendo sem dar uma resposta ao candidato. De outro, o candidato, que não consegue 

compreender porque todo o seu esforço foi em vão. Muitas vezes, em uma tentativa de 

superar o desequilíbrio interno causado por esse problema, ele cria desculpas para justificar o 

ocorrido, deslocando a verdadeira razão dos fatos.  

Outro aspecto a ser destacado neste estudo é que o etarismo em processos de seleção 

de pessoas parece ser assunto tão corriqueiro que os próprios gestores, quando “donos de 

vagas”, não percebem que o faziam. Dos 18 respondentes, apenas um admitiu ter contratado 
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profissionais com idade acima de 45 anos, e, este, o gestor com mais idade entre todos os 

entrevistados. 

Dois aspectos podem ser analisados advindos dessa questão. O primeiro é quase que 

uma comprovação do fato de que a velhice é, para as pessoas, “como um alvo em movimento 

que recua à medida que a pessoa se aproxima dessa linha imaginária” (SECCOMBE; ISHII-

KUNTZ, 1991), onde o conceito de trabalhador mais velho é definido a partir de crenças 

socialmente compartilhadas e da própria idade percebida (FULA; AMARAL; ABRAÃO, 

2012). Para R15, de 68 anos, a idade de 45 é praticamente a idade de um jovem, o que não 

ocorre para os demais respondentes, com idade mais próxima a esta. 

Outro ponto a ser comentado é que, em linha com os estudos de Festinger (1954), a 

percepção do fato de terem discriminado pessoas no processo seletivo, da mesma forma como 

estão sendo agora discriminados, gerou na maioria dos respondentes uma sensação de 

dissonância cognitiva. A tentativa de restauração do padrão de normalidade se deu através da 

busca de justificativas que deslocassem a culpa de si próprios. 

Destaca-se nesta pesquisa a justificativa de “corte de funcionários” para todos os 

homens e metade das mulheres entrevistadas. Há indícios de que este fenômeno tenha outras 

implicações, maiores do que aquelas percebidas pelos que foram vitimados por ele, já que 

todos eram mais velhos que seus pares e equipes. 

O corte aqui mais parece um subterfúgio usado pelo empregador, no qual maiores 

detalhes não são necessários, evitando assim eventuais conflitos e servindo como justificativa 

plausível para o funcionário. 

Foram observados baixos índices de participação dos respondentes em programas de 

treinamento e desenvolvimento, especialmente dentre os que atuavam em empresas nacionais, 

o que levanta dúvidas sobre como é realizada a atualização de conhecimentos nessas 

organizações. 

De acordo com a literatura internacional (CULLY et al., 2000) a participação reduzida 

de funcionários mais velhos em programas de treinamento e desenvolvimento pode ser 

motivada por atitudes dos empregadores, pela capacidade de aprendizado dos profissionais 

mais velhos ou em função das próprias atitudes dos mesmos frente a oportunidades de 

treinamento. O principal motivo apontado pelos respondentes deste estudo é a atitude do 

empregador, que não considera profissionais mais velhos como alvo de programas de 

treinamento e desenvolvimento. 

Da mesma forma, esses profissionais se queixam de não serem mais considerados para 

promoções, expatriação ou aumentos salariais. De acordo com os entrevistados, a trajetória 
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tende a estacionar quando o profissional atinge o nível gerencial e ele só consegue uma 

eventual melhoria ao mudar de emprego. Ainda assim, a tendência a partir de certa idade, 

apontada pela maioria como sendo entre 45 e 50 anos, é que se inicie um movimento 

descendente, com diminuição de rendimentos e benefícios. 

De acordo com Lawrence (2004), um mesmo profissional pode ser velho demais para 

ocupar uma vaga gerencial em determinada empresa, excessivamente jovem para outra, ou 

ainda ter a idade adequada para outra, dependendo de fatores internos ou externos a elas. O 

fato é que observar a distribuição etária de uma organização nos dá indícios das políticas ou 

práticas relacionadas à diversidade etária dela. 

A distribuição etária mostra como uma empresa é, de uma forma particular e 

específica. Por isso, Lawrence (2004) coloca que duas empresas que atuam no mesmo setor 

podem ter distribuições etárias distintas, diferença esta que faz com que a forma de atuar de 

cada uma delas seja também diversa. Existe a percepção, vivenciada por parte da maioria dos 

respondentes, de que as empresas nacionais seriam mais receptivas a profissionais mais velhos 

do que as empresas nacionais; isto explicaria o fato das empresas nacionais investirem menos 

em programas de treinamento e desenvolvimento, uma vez que já trariam os seus recursos 

formados. 

Os cargos gerenciais também foram classificados por alguns respondentes em áreas 

distintas. Assim, áreas chamadas de linha de frente, mais agressivas, como Marketing e 

Vendas, seriam mais receptivas a profissionais mais jovens em função de  estereótipos 

relacionados à velocidade, criatividade e agressividade; áreas consideradas de suporte, como 

Finanças, Controladoria e Recursos Humanos, mais receptivas a profissionais mais velhos, em 

consonância com estereótipos relacionados à manutenção e rotina. Uma exceção seria a área de 

Tecnologia, que, embora seja uma área de suporte, requer competências ligadas a estereótipos 

mais compatíveis com a juventude. 

Essas classificações servem para mostrar a força que têm os estereótipos, concebidos 

como crenças amplamente partilhadas por um grupo que originam os preconceitos (TORRES; 

PÉREZ-NEBRA, 2004).  

Este trabalho nos mostra que o envelhecimento não é uma experiência homogênea 

(DEBERT, 1999), mas que os sentimentos relacionados à discriminação, convergem para a 

impotência, resignação e mágoa e que, por isso, deve haver um esforço por parte das 

empresas, governo e sociedade em combater o etarismo nas organizações. 

 

 



106 
 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa se propôs a tentar compreender como o fenômeno do Etarismo se 

manifesta sob a ótica de quem sofre o preconceito, buscando responder à seguinte 

problemática: Como o fenômeno do Etarismo é percebido por gerentes com idade acima de 

45 anos que procuram uma colocação no Mercado de Trabalho?  

O objetivo central deste trabalho consistiu em investigar o fenômeno do etarismo no 

contexto profissional através do olhar de gerentes desempregados, tendo como alvo seis 

aspectos relevantes que permeiam a questão: 1) Investigar a percepção dos respondentes sobre 

a manifestação do etarismo no momento atual de sua trajetória; 2) Verificar em que aspectos 

do contexto profissional o etarismo se evidencia, de acordo com a vivência do respondente; 3) 

Analisar as contradições relacionadas ao discurso e prática dos respondentes frente ao 

fenômeno do etarismo; 4) Investigar as percepções dos respondentes frente à profissionais 

mais jovens e mais velhos; 5) Analisar, nos casos em respondente se julga atingido pelo 

fenômeno, quais são os reflexos em sua vida pessoal e profissional; 6) Analisar se o fenômeno 

é percebido de forma diferente por profissionais do sexo feminino e masculino. 

Com relação ao primeiro objetivo específico proposto neste trabalho, relacionado à 

percepção dos respondentes sobre a manifestação do etarismo no momento atual de sua 

trajetória, verificou-se que o processo seletivo é o instante no qual o etarismo se evidencia 

para estes profissionais. A estratégia de tirar vestígios que indiquem a idade do profissional 

no currículo a fim de conseguir uma entrevista pessoal não demonstra ser um recurso eficaz, 

já que o processo cessa no momento em que o entrevistador percebe o ocorrido.  

A falta de transparência, de retorno e de parâmetros justos de avaliação estão entre as 

maiores queixas desta fase. O fato dos respondentes estarem todos desempregados e com 

dificuldades em conseguir um novo emprego contribui para que esta etapa seja a mais 

contundente em termos de percepção de discriminação, porém, ela ocorre de fato em diversos 

momentos da trajetória do profissional e a ruptura pelo corte demonstra ser também uma forte 

evidência de sua manifestação. 

Desta forma, o segundo objetivo, de verificar em que aspectos do contexto 

profissional o etarismo se evidencia de acordo com a vivência do respondente, foi delineada 

através de cada uma das categorias analisadas, com destaque para a seleção, treinamento e 

desenvolvimento de carreira. 

Um aspecto de destaque é a falta de ações de treinamento e desenvolvimento nesta 

etapa da vida das pessoas. Muitos dos entrevistados nem se lembravam de quando haviam 
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sido convidados a participar de algum programa de treinamento e desenvolvimento; alguns 

deles tiveram que custear seu aperfeiçoamento ou atualização, em oposição a seus pares mais 

jovens que tinham os programas financiados pela empresa.  

A pergunta que se levanta é se o conhecimento e a atualização tornam-se suficientes à 

partir de determinado estágio da vida ou se as empresas consideram que isso seja de 

responsabilidade única por parte do profissional. O que torna esse tema mais relevante é o 

fato de estes profissionais desempenharem cargos de liderança dentro das organizações e, 

muitas vezes, serem responsáveis pelo treinamento e desenvolvimento de outros profissionais, 

em processo de formação. 

Essa falta de preocupação das empresas com o treinamento e desenvolvimento de seus 

gerentes mais velhos não estaria reforçando estereótipos negativos vinculados a essa camada 

da população, de falta de atualização, motivação ou de estarem “parados no tempo”, 

alimentando este circulo vicioso? 

Outro ponto enfatizado nas entrevistas foi a falta de aumentos salariais e promoções, 

como se a posição gerencial fosse o grande divisor de águas da carreira na maturidade: ou a 

pessoa é promovida a diretor e continua o seu crescimento, ou estaciona no cargo de gerente e 

só consegue alterações salariais ao mudar de empresa. 

Esse fator tem ainda um agravante, pois à partir de determinada idade, número este 

que varia de pessoa para pessoa, as ofertas de emprego começam a diminuir e surgem 

propostas com salários menores ou ainda contratos informais com pagamento de salário “por 

fora”, nos quais o próprio profissional tem que arcar com os encargos legais e benefícios, tais 

como assistência médica e refeição. A falta de um planejamento financeiro para esta etapa da 

vida pode trazer muitos problemas para esta população, acostumada com um padrão de vida 

que dificilmente poderá manter. 

Ainda com relação a isto, um aspecto interessante foi levantado por uma das 

respondentes: a tendência atual dos filhos permanecerem na casa dos pais por mais tempo, faz 

com que o casal só consiga iniciar suas economias para a aposentadoria com uma idade 

avançada, o que nem sempre é possível frente às dificuldades de se colocar e/ou manter no 

Mercado de Trabalho. Assim, muitas pessoas só começam a se preocupar com isso após os 50 

anos de idade, quando as dificuldades já se instalaram. 

Outra consideração, realizada por Vasconcelos (2012) diz respeito à noção 

generalizada no Brasil de que os trabalhadores mais velhos devem buscar uma carreira 

independente ou iniciar algum pequeno negócio. Estas percepções, segundo o autor, refletem 

a dificuldade que as pessoas têm de lidar com este quadro, uma vez que negligencia os 
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obstáculos para o começo de um negócio em um país onde a legislação fiscal é considerada 

caótica. 

O terceiro objetivo deste trabalho foi o de analisar as contradições relacionadas ao 

discurso e prática dos respondentes frente ao fenômeno do etarismo, tarefa realizada na 

análise da sub categoria “No Papel de Gestor: contradições”, dentro da categoria “Processo 

Seletivo”. Destacou-se aqui o fato de apenas um dentre os dezoito entrevistados ter contratado 

um profissional com idade acima de 45 anos para a sua equipe quando pôde fazê-lo.  

Os relatos apontaram para uma reprodução do cenário do qual sentem-se vitimados, o 

que trouxe certo constrangimento, sentimento explicado pela Teoria da Dissonância Cognitiva 

(FESTINGER, 1954).  

As normas de idade (LAWRENCE, 2004) justificam o hábito de se adotar um critério 

convencionado sem questionamentos e terminam reforçando estereótipos dentro da 

organização. Uma mudança na distribuição etária da organização seria uma das maneiras 

eficazes de alterar este mindset. 

O quarto objetivo, de investigar as percepções dos respondentes frente à profissionais 

mais jovens e mais velhos trouxe à tona os estereótipos relacionados a ambos e foi analisada 

na sub categoria “Vantagens e Desvantagens da Idade”, dentro da categoria “Processo 

Seletivo”. A abordagem da Identidade Social (TAJFEL, 1982) serve de sustentação teórica 

para compreender o fenômeno, no confronto entre as categorias sociais “nós” (profissionais 

mais velhos) e “eles” (os jovens) e a identificação com essas categorias. De acordo com Tajfel 

(1982), os indivíduos costumam ser cooperativos em direção ao seu grupo e tendem a não 

valorizar os membros de outros, por meio de um processo psicológico, a diferenciação 

intergrupal. Esta seria, portanto, uma das principais causas para a formação de estereótipos e 

preconceitos. 

A categoria idade, porém, nem sempre traz uma avaliação preferencial do endogrupo 

sobre o exogrupo, conforme apontado por Kite e Wagner (2004). Na justificativa de Palmore 

(1999), isso ocorre porque as vítimas de etarismo tendem a se comportar de acordo com o que 

se espera deles. 

Os relatos trazidos enfatizaram as vantagens dos mais velhos sobre os mais novos em 

termos profissionais, mas ainda assim, reproduziram estereótipos negativos encontrados em 

diversos estudos internacionais como a dificuldade com tecnologias, a falta de velocidade e de 

agressividade, corroborando as afirmações de Palmore (1999). 

O quinto objetivo foi analisar, nos casos em respondente se julga atingido pelo 

fenômeno, quais são os reflexos em sua vida pessoal e profissional. Sua análise decorreu de 
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todas as categorias e demonstrou que as diferenças de tratamento entre pessoas ou grupos 

diferentes por motivo de idade, em geral se baseiam em estereótipos superficiais e que quando 

as pessoas são vítimas de discriminação resultante destes estereótipos negativos, o seu direito 

fundamental ao respeito ou dignidade humana é violado na medida em que elas se veem 

vítimas de um tratamento desigual.  

Verifica-se que o reconhecimento da existência do etarismo e suas consequências são 

pouco evidentes ente os respondentes, exceto no momento do processo seletivo quando os 

gerentes entrevistados começam a sentir o peso da idade. No entanto, o processo seletivo 

parece ser apenas a ponta do iceberg. Por baixo desta prática, parecem existir estereótipos e 

preconceitos arraigados em relação a gerentes mais velhos, institucionalizado na cultura das 

empresas, aspectos apontados também em estudos internacionais (PERRY; PARLAMIS, 

2006; LAWRENCE, 2004). 

Quando as pessoas são tratadas de forma diferente em função de características 

pessoais em detrimento de suas capacidades profissionais e estas medidas têm impactos 

negativos no acesso ao emprego, promoção ou remuneração, está configurada a discriminação 

no ambiente profissional (BARAK, 2005). Diversas formas de se trabalhar o assunto foram 

apontadas (TAJFEL, 1982; PÉREZ-NEBRA; JESUS, 2011; GRINGART; HELMES; 

SPEELMAN, 2008), e, entre elas, a que combinou informações reais sobre estudos 

relacionados ao tema com uma ameaça ao autoconceito do indivíduo, provocando dissonância 

cognitiva nos empregadores foi a que nos chamou mais a atenção para uma mudança efetiva 

dentro das organizações. 

O último objetivo se propunha a analisar se o fenômeno do etarismo é percebido de 

forma diferente por profissionais do sexo feminino e masculino. Nota-se que para os homens 

entrevistados, o etarismo se evidencia apenas nesta fase da vida; para as mulheres, esta é a 

segunda vez em que ele se manifesta, sendo a primeira em idade fértil e a segunda nesta etapa 

da vida.  

Cabe ressaltar que para a mulher o etarismo é mais um aspecto discriminativo, além 

do gênero e aparência, conforme apontado por Granleese e Sayer (2006).  

Os aspectos relacionados ao gênero e tipo de empresa permearam todas as categorias e 

reforçaram a ideia de que a idade por si não representa uma categoria a ser avaliada sozinha. 

Os respondentes acreditam que haja diferenças na forma de se lidar com o assunto em 

empresas nacionais e multinacionais, bem como seja possível existir uma diferença em função 

do porte da empresa e até mesmo do setor de atuação da mesma e área do profissional. 
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No decorrer desta pesquisa foram identificadas lacunas que sugerem futuras pesquisas 

sobre o etarismo no contexto organizacional. Um exemplo disso seria deslocar o foco sobre os 

gestores contratantes e/ou profissionais de recursos humanos, a fim de ouvir as suas 

percepções sobre o tema. 

Da mesma forma, pesquisas quantitativas poderiam demonstrar as práticas 

organizacionais no Brasil com relação ao assunto.  

As contribuições deste trabalho nos parecem bastante relevantes. Com ele, pretende-se 

incitar a produção científica sobre o tema etarismo no Brasil e despertar um debate sobre o 

tema nas organizações, sociedade e órgãos governamentais, pois as evidências empíricas 

relacionadas às mudanças de cenário apontadas por De Vroom (2001), também estão 

ocorrendo no Brasil. 

O exemplo de Singapura, apontado na pesquisa realizada em 2012 pelo Chartered 

Institute of Personnel and Development (CIPD) do Reino Unido em conjunto com a Tripartite 

Alliance for Fair Employment Practices (TAFEP) de Singapura demonstram como o esforço 

conjunto de empresas e governo pode mudar uma realidade desfavorável. Lá, as baixas taxas 

de fertilidade somadas à velocidade do envelhecimento da população despertaram a 

preocupação com a introdução de iniciativas para o incentivo da absorção e continuidade da 

população mais madura no mercado de trabalho. 

No Brasil, existe também uma necessidade de planejamento com relação ao tema em 

função de problemas semelhantes a Singapura, com a diferença de que aqui, os idosos não 

tem a mesma valorização que têm no oriente, conforme atesta o estudo recente de 

Vasconcelos (2012), que analisou a diversidade demográfica das chamadas 100 melhores 

empresas para trabalhar no Brasil, entre os anos de 1998 e 2008, concluindo que os 

trabalhadores mais velhos são marginalizados pelas organizações de primeira linha. 

Dentre as limitações deste estudo ressalta-se a carência de trabalhos acadêmicos 

realizados em organizações sobre atuação de profissionais mais velhos e, especialmente, 

sobre o etarismo no contexto organizacional. Além disso, os respondentes desta pesquisa 

estavam em um momento vulnerável de suas vidas em função do desemprego, o que pode ter 

contribuído para que a ênfase dada a determinados fatos fosse maior do que o normal. 

Entende-se, portanto, que outros estudos sejam necessários para ampliar as discussões 

teóricas e corroborar com os resultados encontrados. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 
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Nome  

Sexo  Dt Nascim  Idade  

Estado Civil  Filhos  Idade  

Formação  

Última 

Empresa 

(tempo) 

Nome/Porte/Nacionalidade 

Último Cargo 

(tempo) 

 

Política de 

Diversidade? 

Na última empresa em que você trabalhou, havia alguma política clara de diversidade 

relacionada à idade?  

As oportunidades de seleção/ treinamento /desenvolvimento/ promoção/ expatriação 

contemplavam profissionais mais velhos?  

Havia algum sistema de “aposentadoria compulsória”? 

Tempo 

desempregado 

 

 
 

1. Relate as implicações da idade na sua trajetória profissional ( positivas e negativas/ como a idade 

foi afetando a carreira) 

2. Como você era a diferença geracional em sua equipe/ pares em sua última experiência profissional? 

3. Durante a sua trajetória você já teve alguma experiência de tratamento diferenciado devido à 

idade? Você poderia contar essa experiência? (Verificar que idade tinha / como lidou/ 

conseqüências) 

4. Quais são as facilidades e dificuldades encontradas por um profissional com mais de 45 anos em 

busca de uma colocação no Mercado de Trabalho? (pedir exemplos) Qual a sua interpretação sobre 

isto? 

5. Você já contratou profissionais com idade acima de 45 anos? Em caso negativo, por que? Em caso 

positivo, o que você percebeu de positivo e de negativo nestes profissionais? 

6. Em sua opinião quais são os principais benefícios e dificuldades para a organização em ter 

profissionais com mais de 45 anos em seu quadro gerencial? 

7. A partir de que idade você considera que um profissional já é velho para desempenhar o cargo de 

Gerente em uma organização? Explique o seu ponto de vista. 

8. Você acha que as empresas poderiam ter algum tipo de incentivo relacionado à diversidade etária? 

Em caso positivo, cite qual (is). 

9. Você gostaria de comentar mais alguma coisa em relação a este tema? 

 
 
 

 

 
 


