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RESUMO 

Discriminação por idade é um fenômeno arraigado na sociedade contemporânea e que 

ganha maior relevância com o envelhecimento da população brasileira. O crescente 

debate sobre as implicações da questão previdenciária sugere que trabalhadores mais 

velhos permaneçam nas organizações por mais tempo. No entanto, teóricos defendem 

que, na sociedade ocidental, prevalecem estereótipos negativos em relação ao indivíduo 

mais velho. Nas organizações, trabalhadores mais velhos são, com frequência, associados 

a resistência à mudança, lentidão e dificuldade de aprendizado, e podem ser vítimas da 

discriminação por idade. Este estudo buscou compreender como executivos de alto 

escalão percebem (ou não) a existência de discriminação por idade, e como tal fato orienta 

suas ações em relação ao trabalhador mais velho. A escolha destes sujeitos de pesquisa 

deu-se pelo fato de que trabalhos acadêmicos indicam que executivos de alto escalão 

podem atenuar ou acentuar a discriminação por idade nas empresas onde atuam. O campo 

de estudo foi delimitado a empresas do setor farmacêutico, devido à relevância desta 

indústria no aumento da longevidade. Foram realizadas 16 entrevistas semiestruturadas 

com executivos de alto escalão, de diversas funções, em distintas empresas do setor 

farmacêutico. A análise e interpretação de dados foram realizadas seguindo-se as 

recomendações de Miles e Huberman (1994), mediante um processo contínuo de coleta, 

condensação e exposição dos dados, e o desenho e verificação de conclusões. 

Desvelaram-se distintas percepções dos executivos de alto escalão com relação à 

discriminação por idade (percebem discriminação por idade, não percebem, não 

consideram a questão etária como relevante), e diversas reações ao tema: desde 

executivos de alto escalão que se percebem vítimas da discriminação por idade, até os 

que se resignam e toleram o fenômeno. Estereótipos etários, práticas formais e informais 

de gestão, justificativas econômicas e protótipos para determinadas funções e/ou modelos 

de negócios contribuem para a formação e manutenção de normas de idade, muitas vezes 

desfavoráveis ao trabalhador mais velho. Revelou-se que, em geral, executivos de alto 

escalão mostram-se pouco atentos ao combate à discriminação por idade, justificando 

suas ações por meio de argumentos ambíguos e contraditórios. Como contribuição social, 

este trabalho chama atenção para a necessidade de uma agenda para combate à 

discriminação por idade nas organizações. 

Palavras-chave: discriminação por idade, normas etárias, executivos de alto escalão, 

etarismo.  
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ABSTRACT 

 

Age discrimination is pervasive in contemporary society and that gains greater relevance 

as the Brazilian population turns older. The growing debate about the implications of the 

increase in social security costs suggests that older workers should stay in organizations 

longer. However, theorists argue that in Western society, negative stereotypes prevail 

over the older persons. In organizations, older workers are often associated with 

resistance to change, lack of energy and learning difficulty, and may be victims of age 

discrimination. This study sought to understand how top managers perceive (or not) the 

existence of age discrimination and how it guides their actions in relation to the older 

worker. Those subjects were chosen since academic studies indicate that senior 

executives can attenuate or accentuate age discrimination in the companies where they 

work. The field of study was delimited to companies in the pharmaceutical sector, due to 

the relevance of this industry in increasing the population longevity. Sixteen semi-

structured interviews were conducted with top managers of various functions in different 

companies in the pharmaceutical sector. Data analysis and interpretation were performed 

following the recommendations of Miles and Huberman (1994), through a continuous 

process of collecting, condensing and exposing the data, and drawing and verifying 

conclusions. Different perceptions of top managers with respect to age discrimination 

(perceive age discrimination, do not perceive, do not consider the age issue as relevant) 

have been revealed, as well as several reactions to the theme: from top managers who 

perceive themselves as victims of Discrimination, to those who resign themselves and 

tolerate the phenomenon. Age stereotypes, formal and informal management practices, 

economic justifications and prototypes for certain functions and / or business models 

contribute to the formation and maintenance of age norms, often unfavorable to the older 

worker. It turned out that, in general, top managers are not very attentive to the fight 

against age discrimination, justifying their actions through ambiguous and contradictory 

arguments. As a social contribution, this paper draws attention to the need for an agenda 

to combat age discrimination in organizations. 

 

Key words: age discrimination, age norms, top managers, ageism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Entre as formas de discriminação que afetam as sociedades modernas, a 

discriminação por idade talvez seja a mais complexa e difícil de definir, quantificar e 

combater (MACNICOL, 2006). Na base da discriminação etária está a categorização por 

idade, tão fundamental para a percepção social que pesquisadores costumam tratá-la 

como “primitiva”. De fato, o preconceito por idade (que pode levar à discriminação) é tão 

institucionalizado e aceito socialmente que pesquisadores têm se dedicado pouco ao 

fenômeno (NELSON, 2005). Embora todo ser humano que viva o suficiente possa ser 

vítima do etarismo (PALMORE, 1999), estudos de diversidade com foco etário até hoje 

são menos frequentes que aqueles que priorizam gênero e raça (SHORE et al., 2009).  

Discriminação etária, ou discriminação por idade, descreve uma situação onde a 

idade é um fator relevante para tomada de decisão. É o caso, por exemplo, de um 

empregador que recruta, promove ou demite com base em idade (GOLDANI, 2010a), ou, 

mais notadamente, define regras de aposentadoria com base em parâmetros de idade 

(MACNICOL, 2006). O termo é muitas vezes utilizado de forma intercambiável com 

etarismo, mas este pode ser simplesmente definido como a aceitação de que um indivíduo 

pode ser caracterizado por atributos do seu grupo etário, desconsiderando-se suas 

características pessoais (MACNICOL, 2006). Etarismo está associado a um sistema de 

atitudes, onde estereótipos referem-se ao componente cognitivo, preconceito ao 

componente afetivo e discriminação ao componente comportamental (CUDDY, 2004; 

KITE; WAGNER, 2004).  

São vários os efeitos deletérios do etarismo e/ou da discriminação por idade nas 

organizações. Trabalhadores mais velhos recebem piores avaliações de desempenho que 

colaboradores mais novos (NG; FELDMAN, 2008; SHORE; CLEVELAND; 

GOLDBERG, 2003; WALDMAN; AVOLIO, 1986), e têm maior probabilidade de serem 

escolhidos em cortes de pessoal (PEREIRA, 2014b; ZANONI, 2011). Trabalhos 

empíricos demonstram que, embora existam estereótipos positivos (trabalhadores mais 

velhos são percebidos como mais leais, pontuais e amigáveis), estereótipos negativos 

prevalecem, tais como a percepção de que trabalhadores mais velhos são menos 

produtivos e mais resistentes à mudança (POSTHUMA; CAMPION, 2007).  



18 

 

Poucos são os trabalhos nacionais dedicados a desvelar como o etarismo e a 

discriminação por idade se apresentam nas organizações brasileiras. Cepellos (2013) 

buscou compreender, através de um estudo quantitativo, as atitudes de gestores de RH 

com relação a profissionais mais velhos, as práticas estabelecidas nas organizações com 

relação a estes profissionais e a relação entre práticas e atitudes. Concluiu que, apesar das 

atitudes dos gestores de RH serem relativamente positivas, as práticas que visam 

combater as barreiras etárias e/ou promover a diversidade de idade nas organizações são 

bastante limitadas (CEPELLOS, 2013).  

Profissionais mais velhos são preferidos em programas de demissão voluntária e 

cortes de pessoal (PEREIRA; HANASHIRO, 2014) e têm mais dificuldade em se 

recolocar em função do etarismo (PEREIRA, 2014a). Sentem-se preocupados com 

relação à sua recolocação, pois, quando ocupavam posição gerencial, mostravam-se 

etaristas em suas decisões de contratação (PEREIRA, 2014b).   

Vasconcelos (2012) também apresenta evidências de discriminação por idade nas 

organizações brasileiras. Analisando a demografia organizacional das “100 Melhores 

Empresas para se Trabalhar” (ranking organizado pela consultoria Great Place to Work e 

publicado em revista destinada ao público executivo), o autor revela que trabalhadores 

acima de 45 anos são sub-representados nessas organizações: a proporção de 

trabalhadores acima de 45 anos nas “Melhores Empresas para se Trabalhar” é inferior à 

proporção observada na população economicamente ativa. Este autor sugere que, entre 

outros fatores, as crenças e valores dos executivos de alto escalão podem influir nesta 

preferência por profissionais mais jovens.  

Kunze, Boehm e Bruch (2013b) concordam com Vasconcelos (2012) quanto à 

relevância dos estereótipos dos executivos de alto escalão na percepção da discriminação 

por idade. Em um estudo quantitativo, estes autores observaram que estereótipos 

negativos dos executivos de alto escalão com relação a trabalhadores mais velhos afetam 

negativamente a percepção dos colaboradores da organização, no que diz respeito à 

discriminação por idade. Isto porque atitudes e comportamentos de executivos de alto 

escalão são interpretados pelos empregados como comportamentos desejados, sendo 

emulados. Dependendo das decisões de executivos de alto escalão sobre quem é 

contratado ou promovido, a idade pode passar a ser percebida como critério relevante. 

Então, mudanças paulatinas que ocorrem na demografia organizacional podem 
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intensificar a percepção de discriminação por idade (KUNZE; BOEHM; BRUCH, 

2013b).  

De acordo com a Teoria do Cronograma de Carreira, de Lawrence (1988), 

executivos de alto escalão são pessoas mais velhas. Em face das considerações acima, 

algumas curiosidades foram despertadas. Executivos de alto escalão sustentariam 

estereótipos negativos em relação ao próprio endogrupo? Em caso afirmativo, será que 

eles percebem a questão da discriminação por idade nas organizações? Será que têm 

consciência de seu papel atenuador ou intensificador deste fenômeno social? 

Para buscar respostas a estas inquietações foram realizadas buscas bibliográficas 

nas bases CAPES, SciELO, ProQuest, JSTOR e EBSCO, através das palavras-chave 

“discriminação etária nas organizações”, “etarismo nas organizações”, “percepção 

executivos e discriminação etária”, “percepção gerentes e discriminação etária”, 

“percepção executivos etarismo”, “percepção gerentes etarismo”, em inglês e português. 

Estas pesquisas parecem indicar uma lacuna de trabalhos nacionais e internacionais que 

busquem compreender as percepções dos altos executivos das organizações com relação 

à discriminação por idade.  

Coloca-se, então, o seguinte problema de pesquisa: como executivos de alto 

escalão percebem (ou não) a existência de discriminação por idade na organização, e 

como tal fato orienta suas ações em relação ao trabalhador mais velho. O objetivo central 

deste trabalho é analisar se o fato de executivos de alto escalão perceberem (ou não) a 

existência de discriminação por idade na organização orienta suas ações em relação ao 

trabalhador mais velho. 

Como objetivos secundários, procura-se: 

1. Compreender quem é considerado trabalhador mais velho e quais suas 

características, na percepção do executivo de alto escalão; 

2. Descobrir se é importante ter um trabalhador mais velho na organização, para 

o executivo de alto escalão; 

3. Identificar se há funções ou áreas na organização em que idade seja um fator 

determinante para contratação ou permanência, na percepção do executivo, e 

que justificativas o mesmo atribui ao fenômeno; 
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4. Revelar se o executivo de alto escalão percebe a existência de normas de idade 

na organização, a que atribui a existência (ou não) das normas de idade da 

organização, e como reage às mesmas.  

Do ponto de vista teórico, este trabalho visa trazer uma contribuição para uma área 

dos estudos de Diversidade ainda pouco explorada no Brasil, a discriminação por idade. 

Traz também uma luz sobre a percepção de um público pouco estudado nos trabalhos 

sobre discriminação, os executivos de alto escalão. 

Do ponto de vista prático, este trabalho dedica-se a estudar um fenômeno de 

crescente importância: trabalhadores acima de 50 anos constituirão a maior parte da PEA 

(População Economicamente Ativa) em 2050 (CAMARANO, 2014). E a discriminação 

etária pode trazer efeitos socioeconômicos bastante deletérios para a sociedade brasileira. 

Entre 1982 e 2012, cresceu o número de homens entre 50 e 69 anos que nem trabalham e 

nem estão aposentados (de 3,4% para 7,95%). Camarano (2014) sugere que a 

discriminação por idade está por trás destas estatísticas. 

Para a realização deste estudo foram entrevistados executivos de alto escalão 

(diretores) dos mais diversos departamentos de empresas nacionais e multinacionais do 

setor farmacêutico. A escolha de empresas que comercializam medicamentos se deu por 

conta da colaboração do setor na mudança do perfil demográfico brasileiro. Os progressos 

na área médica, incluindo a introdução de fármacos, contribuíram para a mudança do 

perfil da população no século XX em dois sentidos: 1- na queda da taxa de mortalidade, 

devido, entre outros fatores, à introdução de antibióticos e ao uso de vacinas; 2- na 

diminuição da taxa de natalidade, pela disseminação de métodos anticoncepcionais 

(CAMARANO, 2014). 

Esta dissertação apresenta um referencial teórico no qual são apresentados os 

construtos que sustentam este estudo; o percurso metodológico que descreve como o 

trabalho foi conduzido; os principais achados das entrevistas e notas de campo; e as 

conclusões, limitações e questões para estudos futuros. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta uma gama de teorias que fundamentam as discussões sobre o 

objeto deste estudo, ou seja, a percepção de discriminação com relação a profissionais 

mais velhos por parte de executivos de alto escalão. 

Autores de diversas disciplinas apontam inúmeros fatores que podem causar ou 

intensificar a discriminação por idade: questões históricas e sociológicas (perda da 

importância social do idoso na era da produção em massa), econômicas e demográficas 

(custos mais elevados associados a trabalhadores mais velhos; conflitos intergerações por 

questões previdenciárias), a existência de estereótipos negativos referentes a pessoas mais 

velhas (WOOD; WILKINSON; HARCOURT, 2008), e questões culturais (a 

indesejabilidade da velhice na sociedade oriental) (BEAUVOIR, 1990).  

Várias perspectivas podem ser utilizadas para a discussão sobre quem é o mais velho. 

Este trabalho não pretende apresentar uma definição única, mas sim transitar por estas 

várias possibilidades, de forma a oferecer bases para reflexão sobre como os sujeitos de 

pesquisa percebem quem são os trabalhadores mais velhos nas organizações onde atuam, 

e como justificam as normas etárias.  

Em função desta ampla gama de teorias que circundam o tema, primeiramente é 

explorada a questão do envelhecimento e da velhice, e seu impacto demográfico no Brasil 

e no mundo. Também segue uma discussão sobre quem é o indivíduo (e o trabalhador) 

mais velho em diversos contextos, inclusive sob uma perspectiva histórica e regulatória.  

Na sequência, é feita uma breve abordagem de conceitos e teorias da Psicologia Social 

concernentes às relações intergrupais, tais como estereótipos, preconceito e etarismo, 

como pano de fundo para a discussão sobre discriminação por idade propriamente dita. 

Ainda com base na Psicologia Social, são apresentados fundamentos teóricos sobre o 

conceito de percepção.  

No passo seguinte são discutidos estudos empíricos sobre etarismo e discriminação 

por idade, realizados em organizações, com foco no Brasil. Finalmente, é oferecida uma 

conceituação teórica que justifica o público escolhido como sujeitos de pesquisa deste 

estudo. 



22 

 

2.1 ENVELHECIMENTO 

 

O envelhecimento é um processo inscrito em cada de nós desde o nascimento. Viver 

e envelhecer são indissociáveis: o indivíduo envelhece porque vive. Neste sentido, 

envelhecimento é um processo que atinge a maior amplitude na fase final deste 

desenvolvimento, a velhice, e cujo término é a morte (MESSY, 1999).  

Envelhecimento pode ser conceituado como: 

...um processo dinâmico e progressivo, no qual há modificações 

morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológicas, que determinam 

perda progressiva da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio 

ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade e maior incidência de 

processos patológicos que terminam por levá-lo à morte (PAPALEO 

NETTO, 2002, p. 44).  

A própria definição de envelhecimento acima citada demonstra seu caráter pluralista, 

ao mencionar modificações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológicas. De 

fato, envelhecimento é objeto de estudo de diversos campos, tais como Psicologia, 

Antropologia, Sociologia, Economia, Gerontologia, entre outras (BRETAS; OLIVEIRA, 

2000). Do ponto de vista funcional, o indivíduo é considerado idoso/velho ao passar a 

depender de outros. A Economia preocupa-se em estudar, particularmente, a associação 

entre velhice e aposentadoria. Nas Ciências Sociais, a caracterização de um indivíduo 

como velho é dada por aspectos culturais e históricos e pelas condições de vida e trabalho 

de cada sociedade (PAPALEO NETTO, 2002).  

Do ponto de vista biológico, o envelhecimento possui ao mesmo tempo um aspecto 

universal e comum a todos os animais; por outro lado, é impossível tratá-lo como 

fenômeno homogêneo nos seres humanos, uma vez que o ritmo de declínio das funções 

orgânicas varia de indivíduo para indivíduo (PAPALEO NETTO, 2002). 

Para Messy (1999), da mesma forma que o processo de envelhecimento não é 

homogêneo entre indivíduos do ponto de vista biológico, também não o é do ponto de 

vista psicológico. O processo não se caracteriza como a suave descida de uma rampa, mas 

sim uma queda em patamares. A entrada na velhice é circunstancial, caracterizada pela 

ruptura drástica do equilíbrio entre perdas e aquisições. Por ocasião de uma experiência 

percebida pelo indivíduo como particularmente desagradável, o mesmo passa a entender 

as perdas de maneira desproporcional às aquisições ocorridas com a idade, em um 
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processo psicológico que o leva a perceber-se como velho. A entrada na aposentadoria 

pode ser uma dessas experiências (MESSY, 1999). 

Beauvoir (1990) faz uma reflexão sobre como determinar quem é o indivíduo idoso. 

Para esta autora, o envelhecimento é declínio. Mas como determinar o apogeu de um 

indivíduo, que marca o início deste declínio? Por sua capacidade mental ou física? Uma 

vez que indivíduos podem sofrer degradação física antes da perda de sua capacidade 

intelectual, e vice-versa, como determinar o início da velhice? 

Apesar das indicações sobre a variabilidade do envelhecimento de indivíduo para 

indivíduo (MESSY, 1999), a idade cronológica segue sendo largamente utilizada pela 

sociedade em geral como um conveniente indicador heurístico do envelhecimento de um 

indivíduo (BYTHEWAY, 2005) e, em estudos científicos, pela sua relativa precisão 

(SHORE et al., 2003). 

A idade cronológica, também chamada biológica, é definida pelas alterações 

dependentes do tempo, comuns a todos os membros de uma espécie. É mensurada pelo 

número de anos vividos por um indivíduo, refletindo uma das poucas experiências 

humanas universais (PALMORE, 1999). Mas a moderna gerontologia tem conceituado 

medidas alternativas de idade, de forma a melhor compreender o indivíduo mais velho 

(CLEVELAND; SHORE, 1992). 

A idade subjetiva diz respeito à experiência individual de ter uma determinada 

idade, e pode ser maior, menor ou igual à sua idade biológica (KUNZE, 2015). Diz 

respeito “a quanto o indivíduo se percebe mais velho” e reflete o grupo social com que o 

indivíduo se identifica (SHORE et al., 2003). É o resultado de um processo em que 

indivíduos ajustam sua percepção etária em comparação com sua idade cronológica, pela 

análise de suas características pessoais (por exemplo, percepção de saúde, vitalidade e 

produtividade), eventos (ex.: aposentadoria) e modelos internos (ex.: normas sobre o que 

é apropriado para determinada idade) (KUNZE; RAES; BRUCH, 2015). Associações 

positivas ou negativas, como maturidade vs. funcionalidade, podem levar a uma diferença 

maior ou menor entre idade cronológica e subjetiva (SHORE et al., 2003). 

A idade social diz respeito ao grau de adequação de um indivíduo às normas 

etárias, definidas como expectativas sobre quais comportamentos, obrigações e 

privilégios são normais ou apropriados para uma determinada faixa de idade ou estágio 

de vida (PALMORE, 1999). De acordo com este autor, todas as sociedades estratificam 
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seus membros por idade (assim como por outras categorias, como sexo, raça e status 

socioeconômico). Neste processo de estratificação, toda sociedade constitui um ranking 

etário, de forma implícita ou explícita. Por exemplo, na sociedade ocidental indivíduos 

de meia-idade tendem a ter maior prestígio socioeconômico, mas os jovens são 

valorizados no esporte e no entretenimento. 

Nas organizações, idade social reflete a idade subjetiva percebida pelo outro 

(CLEVELAND; SHORE, 1992), ou seja, diz respeito à percepção de outros em relação à 

idade de um empregado (NG; FELDMAN, 2008). Pode ser avaliada por um ou vários 

indivíduos, em um ponto do tempo ou por períodos de tempo mais estendidos, 

dependendo do objetivo do pesquisador em determinado estudo (CLEVELAND; 

SHORE, 1992). 

Teóricos vêm discutindo como a mensuração da idade tem sido trabalhada em estudos 

científicos. Shore et al. (2003) argumentam que trabalhos sobre idade subjetiva poderiam 

contribuir para o melhor entendimento do envelhecimento nas organizações. Kunze et al. 

(2015) concordam que a idade cronológica pode não ser a melhor medida para estudo de 

determinados fenômenos, e propõe o conceito de “idade subjetiva relativa”, ou seja, uma 

média, dentro das organizações, das diferenças entre a idade subjetiva dos empregados e 

suas idades cronológicas. Thomas et al. (2014) afirmam que o foco na idade cronológica 

é uma perspectiva redutora da realidade. Entendem que identidade etária pode ser um 

espaço de opressão ou de escolha, e propõem realizar análises reflexivas sobre as relações 

de poder presentes nas questões do envelhecimento nas organizações. 

 

2.2 TEORIAS SOCIÓLOGICAS SOBRE ENVELHECIMENTO 

 

Três teorias sociológicas clássicas, elaboradas entre 1940 e 1980, impulsionaram os 

estudos sobre o envelhecimento, e até hoje influenciam trabalhos científicos. Destas, duas 

(teoria do desengajamento e teoria da modernização) apresentam uma abordagem mais 

sombria sobre o fenômeno, enquanto a teoria da atividade surge em oposição à teoria do 

desengajamento (DEBERT, 2004; GOLDANI, 2010b; LOTH; SILVEIRA, 2013). Doll 

et al. (2007) ocuparam-se em descrever estas teorias. Esta seção utiliza esta referência 

como principal fonte para discussão do tema. 
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A teoria do desengajamento, formulada por Cumming e Henry em 1961, provocou 

grande afronta à comunidade gerontológica da época, ao colocar em dúvida a 

contribuição, para a satisfação das pessoas idosas, de possuírem uma função “útil” à 

sociedade. Os autores partem do senso comum e entendem que o envelhecimento é um 

encadeamento de interações decrescentes como preparação para a morte, que podem ser 

iniciadas tanto pelo indivíduo que envelhece quanto pela sociedade que o circunda. 

Assim, o desengajamento é um processo mútuo e inevitável: pessoas idosas desejam 

reduzir seus contatos sociais, quantitativa e qualitativamente; e o processo é funcional 

para a sociedade, permitindo a substituição dos mais velhos pelos jovens. Esta noção de 

que os mais velhos devem ceder lugar aos mais jovens está fortemente vinculada ao 

momento socio-histórico em que esta teoria foi elaborada, ou seja, refere-se ao papel do 

idoso na sociedade americana dos anos de 1950 e 1960. 

A teoria do desengajamento recebeu várias críticas. A principal diz respeito a seu 

caráter universal, que desconsidera a heterogeneidade entre indivíduos e culturas. 

Teóricos também consideraram a possibilidade do desengajamento como um processo 

temporário, e não homogêneo em todas as áreas de atividade do indivíduo.  

A Teoria da Modernização encontra respaldo no senso comum de que, em um mundo 

marcado por acelerados avanços tecnológicos, o idoso tem dificuldade de adaptação, 

sendo percebido como antigo e obsoleto. Proposta por Cowgill e Holmes em 1972, a partir 

de uma extensa revisão do papel do idoso na sociedade em diferentes momentos 

históricos, sustenta que a marginalização do idoso se dá por sua perda de status na 

sociedade moderna. Modernização é aqui entendida como a transformação histórica que 

ocorreu em diversas sociedades, de um estilo de vida dominantemente rural, com uma 

tecnologia limitada, instituições pouco diferenciadas e valores tradicionais, para 

sociedades industriais, urbanas, tecnologicamente desenvolvidas, nas quais prevalecem 

instituições diferenciadas e perspectivas progressistas. 

Uma série de fatores leva à perda de relevância social do idoso neste contexto. 

Primeiro, com a urbanização, há mudança de valores na sociedade, com maior foco no 

individualismo, ao invés da família estendida, que suporta o indivíduo mais velho. Além 

disso, a responsabilidade pelo suporte do idoso, até então da família, passa a ser do 

Estado, por meio da aposentadoria. Inovações tecnológicas, tais como livros impressos, 

substituem o idoso como repositório de conhecimento. A propriedade agrária, que 
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conferia poder ao indivíduo mais velho que a possuísse, é substituída pela indústria como 

principal atividade econômica.  

A principal crítica a esta teoria é a visão romantizada do papel do idoso em tempos 

passados. Em 1986, Cowgill refuta esta crítica, mas aceita outro argumento, de que em 

sociedades antigas, baseadas na caça, o status das pessoas idosas também não era alto. 

Propõe, então, um processo descrito em forma de curva, não linear. 

Iniciada por Havighurst na década de 1940, a Teoria da Atividade afirma, com base 

na perspectiva de life span (desenvolvimento ao longo da vida), que a manutenção pelo 

maior tempo possível de atividades desenvolvimentais, iniciadas na meia-idade, estaria 

associada ao envelhecimento bem-sucedido. Este autor também destaca a importância da 

imagem social da velhice na sociedade, da satisfação dos idosos com suas atividades, e 

do contentamento com suas vidas para o envelhecimento bem-sucedido. 

A partir de 1972, a Teoria da Atividade foi sistematizada e conceitos centrais foram 

desenvolvidos, tais como atividade, suporte de papéis, autoconceito, mudanças de papéis 

e satisfação de vida. Atividade foi definida como qualquer ação regular que possui uma 

rotina física ou pessoal instituída, podendo ser informal (por exemplo, relações sociais 

com parentes, amigos e vizinhos), formal (participação em organizações), e solitária, tal 

como hobbies.  

A Teoria da Atividade parte do pressuposto de que pessoas mais velhas e ativas são 

mais satisfeitas que as passivas, podendo vir a substituir perdas de papéis por novos 

(DOLL et al., 2007). No Brasil, estudo de Ribeiro et al. (2009) confirma parte dos 

pressupostos da Teoria da Atividade, ao indicar que engajamento não se relacionou com 

idade. Por outro lado, gênero feminino, melhor saúde autorrelatada, maior 

funcionalidade, renda e escolaridade associam-se mais positivamente à realização de 

atividades.   

Alguns gerontologistas acreditam que a teoria da atividade merece críticas por parecer 

defender um estilo de vida ideal e criar uma perspectiva “antienvelhecimento”, sem levar 

em consideração a heterogeneidade entre pessoas (DOLL et al., 2007). 

De qualquer forma, é com base nesta teoria que, desde o final do século XX, 

organizações internacionais como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OECD), World Bank (Banco Mundial – tradução da pesquisadora) e 
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Organização Mundial da Saúde (OMS) passam a defender o “envelhecimento ativo” 

como resposta aos custos crescentes dos sistemas previdenciários. Definido como “a 

capacidade dos indivíduos, ao se tornarem mais velhos, de levarem uma vida produtiva 

na sociedade e economia” (MOULAERT; BIGGS, 2013, p.27), o envelhecimento ativo 

envolve mudança de atitudes, de modo que indivíduos mais velhos vivam de acordo com 

seu potencial e dependam menos da família e do Estado (UNECE, 2015). 

Em resumo, o envelhecimento é um fenômeno complexo (PAPALEO NETTO, 

2002), que pode ser abordado por várias teorias (DOLL et al., 2007).  

Nas várias abordagens teóricas, em geral, prevalecem percepções de que o 

envelhecimento e, consequentemente, a velhice são frequentemente vinculados à feiura e 

inutilidade, sendo, portanto, indesejáveis (BYTHEWAY,1995). A próxima seção explora 

esta perspectiva. 

 

2.3 INDESEJABILIDADE DA VELHICE 

 

O objetivo desta seção é apresentar uma incursão sobre o porquê da velhice ser 

indesejada, como base para discussões posteriores sobre a discriminação em relação às 

pessoas mais velhas. 

Comportamentos negativos em relação aos indivíduos mais velhos podem ser 

observados em diversas descrições na história mundial. Nas comunidades neolíticas, 

pessoas mais velhas eram deixadas de lado para morrer. Em Roma, Sêneca dizia que a 

senilidade era uma doença. A literatura moderna apresenta vários exemplos de 

personagens idosos retratados de forma negativa (ACHENBAUM, 2015). Com a 

industrialização, trabalhadores jovens, fortes e móveis passam a ser mais valorizados, 

exacerbando a percepção de que pessoas mais velhas pouco podem oferecer à sociedade 

(NELSON, 2005). 

Em seu livro clássico sobre a velhice, Beauvoir (1990) aponta que, na sociedade 

ocidental, focada primordialmente no aspecto econômico, o velho é pouco valorizado e 
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se torna uma sobrecarga para os adultos e o Estado. Do ponto de vista biológico, o 

envelhecimento representa um declínio e acarreta como consequência econômica a 

improdutividade de quem envelhece. A aposentadoria, apresentada como um período de 

regozijo, é na verdade um período de redução do indivíduo à condição de dejeto, uma vez 

que pobreza e velhice tornam-se praticamente sinônimos no sistema capitalista 

(BEAUVOIR, 1990).  

Papaleo Netto (2002) concorda com este ponto de vista, ao afirmar que, em nossa 

sociedade, ser velho remete à exclusão, iniciando-se com o espaço de trabalho. O 

afastamento do espaço produtivo leva ao afastamento de outros espaços. Assim, a 

identidade do velho forma-se por contraposição à identidade do jovem e suas 

características: potência, capacidade mental, beleza.  

Sobre a questão da indesejabilidade da velhice, Debert (2004) faz uma 

retrospectiva histórica para pontuar que, na sociedade contemporânea, a entrada na 

velhice vem sendo “postergada”. Isto se dá pelo surgimento, no século XX, de uma grande 

massa de aposentados em países como Estados Unidos e França, que levou ao 

crescimento dos fundos de pensão. O aumento do poder de consumo desta população 

também lhes confere maior poder político. Uma nova linguagem emerge: “meia-idade”, 

“idade da loba”, “aposentadoria ativa”, “jovens velhos”, como forma de denominar uma 

classe de pessoas mais velhas com características agênticas. Desta forma, a idade adulta 

e a velhice são redistribuídas. A velhice é relegada para “idosos mais velhos”, ou seja, ao 

“outro”.  

Nesta mesma linha, Bytheway (1995) denuncia que teóricos vêm utilizando a 

idade cronológica de forma inapropriada. Para este autor, a classificação do “idoso 

jovem” e do “idoso velho” na gerontologia contemporânea, e a noção de “terceira idade”, 

fazem surgir a noção de um período na velhice associado às características da juventude, 

enquanto a “quarta idade” identifica-se com decrepitude e morte. 

Para Beauvoir (1990), o indivíduo é condicionado pela ideologia a seu respeito. 

Como a sociedade atribui uma série de clichês ao idoso, o adulto se comporta como se 

nunca devesse envelhecer, pois, na velhice, o indivíduo já não será ele mesmo. O mais 

velho é descrito pelo ponto de vista exterior, pelo outro, e não por ele próprio. A velhice 
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aparece mais claramente para os outros, pois o indivíduo que envelhece não se percebe 

como mais velho.  

Seccombe e Ishii-Kuntz (1991) apresentam noções semelhantes a Debert (2004) 

e Beauvoir (1990), ao afirmar que a velhice é como um alvo móvel, que se distancia à 

medida que o indivíduo dele se aproxima. Esta também é uma das inferências de um 

estudo nacional sobre representações sociais da velhice. Neste trabalho, adolescentes 

apontaram que a fase da velhice se inicia, em média, por volta dos 58 anos; para adultos, 

esta fase tem início pouco depois dos 61 anos, e, para idosos, em torno dos 64 anos 

(TORRES et al., 2015). O estudo conduzido em Portugal por Fula, Amaral e Abraão 

(2012) também concluiu que a idade do participante está negativamente associada com a 

amplitude das idades atribuídas ao conceito de trabalhador mais velho. 

Beauvoir (1990) afirma que adultos têm uma relação de duplicidade com os 

idosos: por um lado cumpre respeitá-los, de acordo com a moral imposta; por outro, 

reforça-se a ideologia que sustenta a inutilidade da velhice, convencendo os próprios 

idosos de sua inutilidade. Pesquisas relativas à representação de pessoas mais velhas na 

mídia parecem suportar esta afirmação. Diversos autores observaram que pessoas mais 

velhas, e em especial mulheres mais velhas, tendem a ter pouco espaço nos meios de 

comunicação (FEALY et al., 2012; LUNDGREN; LJUSLINDER, 2011). Mesmo na 

Ásia, Bai (2014) identificou a predominância de representações negativas dos idosos.  

Meios de comunicação canadenses apresentam a questão do cidadão idoso como 

uma ameaça para a sociedade: a população mais jovem não terá como arcar com os custos 

de saúde da população mais velha, em um discurso que vem sendo chamado de 

“demografia apocalítica” (ROZANOVA; NORTHCOTT; MCDANIEL, 2006). O mesmo 

ocorre, de acordo com Lundgren e Ljuslinder (2011), na Suécia. 

Na Irlanda, Fealy et al. (2012) utilizaram a análise do discurso para descrever como 

idosos foram identificados pela mídia impressa, em um momento onde indivíduos mais 

velhos realizaram manifestações populares frente à possibilidade de perda de direitos 

adquiridos proposta por uma nova regulamentação. A maioria das descrições dos idosos 

(“vítimas”, “frágeis, doentes e vulneráveis”, “os velhos merecedores”, “cidadãos 

radicais”, e “os velhos não merecedores”) reforçava a associação de velhice com 

decrepitude, concluindo que estereótipos negativos estão profundamente enraizados. 
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O trabalho de sociólogos como Sennet (2006) e Bauman (2009) parece indicar que o 

indivíduo mais velho é indesejado nas organizações. Na modernidade líquida, é esperado 

que o trabalhador apresente flexibilidade, dinamismo, velocidade e habilidades 

tecnológicas (BAUMAN, 2009). Trabalhadores mais velhos apresentam-se 

desconectados deste estereótipo, enfrentando o “teto grisalho”, quando suas habilidades 

são consideradas ultrapassadas e os mesmos são assumidos como inflexíveis (THOMAS 

et al., 2014).  

Sennett (2006) denuncia o paradoxo do preconceito etário. Enquanto a moderna 

medicina permite-nos viver mais do que nunca, as idades para aposentadoria continuam 

presas aos padrões do passado. Em outra obra, este mesmo autor afirma que as empresas 

abandonaram as estruturas do capitalismo social, ou seja, a manutenção de relações 

estáveis com seus empregados em troca da lealdade dos mesmos. A especialização 

flexível surge como oposição ao fordismo. Esperam-se do trabalhador características 

como capacidade de desprender-se do passado, confiança para aceitar um ambiente de 

trabalho fragmentado, disposição para arriscar, aptidão para representar no “teatro 

profundo” do trabalho em equipe. Como consequência, a extinção das capacitações se 

acelerou, criando o “fantasma da inutilidade”: à medida que o trabalhador ganha 

experiência, perde valor (SENNETT, 2014).  

 

2.3.1 A PARTIR DE QUE IDADE UM INDIVÍDUO É 

CONSIDERADO MAIS VELHO? 

 

Delimitar “quem é mais velho” é uma questão debatida na literatura há algum 

tempo, e este debate se mantém acirrado a partir de uma nova geração de idosos que 

envelhece de forma distinta das gerações anteriores (CAMARANO, 2014; NORTH; 

FISKE, 2012). Este estudo não tem a pretensão de sugerir uma proposta de delimitação 

etária específica, apenas apresentar várias perspectivas sobre o assunto, iniciando com 

uma visão histórica da definição de idade, nas diversas legislações. 

A primeira definição oficial para pessoas mais velhas surge em 1875, no Reino 

Unido: o Friendly Societies Act passa a definir pessoas mais velhas como aquelas com 
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idade superior a 50 anos (MACNICOL, 2006). Nos Estados Unidos, o Age 

Discrimination in Employment Act (ADEA) de 1967 mantém-se válido até os dias de 

hoje, e considera 40 anos ou mais para trabalhadores mais velhos (ADEA, 1967). 

É importante notar o contexto histórico que envolve estas duas legislações. O 

Friendly Societies Act tinha como objetivo garantir pensões para famílias de 

trabalhadores em profissões de risco, como militares e mineiros (MACNICOL, 2006). O 

ADEA surge como resposta aos movimentos populares contra a discriminação de grupos 

minoritários, que mobilizaram os EUA na segunda metade do século XX. 

Choo (1999) informa que definições distintas sobre quem é mais velho podem ser 

encontradas em órgãos de um mesmo país. O USBLS (United States Bureau of Labor 

Statistics), órgão americano responsável pelas estatísticas do trabalho, considera 

trabalhadores mais velhos aqueles com mais de 55 anos, ao contrário do ADEA, que, 

como descrito acima, abarca maiores de 40 anos como mais velhos. Na Austrália, o órgão 

responsável por estatísticas considera trabalhadores mais velhos aqueles com mais de 45 

anos, enquanto o Australian Council of Ageing (Conselho Australiano do Trabalho) 

entende que tais trabalhadores têm mais de 65 anos (CHOO, 1999). 

Na atualidade, a Organização das Nações Unidas (ONU) não determina um 

critério-padrão mundial, mas utiliza a idade superior a 60 anos para denominar indivíduos 

idosos, aumentando esta delimitação para 65 anos nos países desenvolvidos 

(MANTEGA; CAMARANO, 2004). A Organização Mundial de Saúde (OMS) entende 

que o processo de envelhecimento se inicia aos 45 anos de idade (OMS, 2015b), mas 

propõe para países africanos que indivíduos com idade superior a 50 anos sejam 

considerados idosos, apesar de reconhecer o caráter arbitrário de tal definição (OMS, 

2015a).  

No Brasil, a Política Nacional do Idoso (Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994) criou 

o Conselho Nacional do Idoso, tendo como objetivo gerar condições para promover 

autonomia, integração e participação efetiva dos idosos na sociedade. O Estatuto do Idoso 

(Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003) determina os direitos dos idosos, definindo como 

obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público a efetivação de 

diversos direitos aos idosos, inclusive ao trabalho. Ambos reconhecem pessoas com idade 

igual ou superior a 60 anos como idosos (BRASIL, 1994). 
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A punição por discriminação por idade é prevista na legislação brasileira no 

Projeto de Lei 6418/05, proposto pelo Senado e revisado em 2013, , que define pena de 

reclusão de 1 a 3 anos e multa para quem negar ou impedir o reconhecimento ou exercício 

de direito assegurado a outra pessoa por preconceito de raça, cor, sexo, religião, 

aparência, condição social, descendência, origem nacional ou étnica, idade ou deficiência 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2013). 

Mas mesmos os legisladores brasileiros mostram contradições na delimitação de 

quem é mais velho. O Estatuto do Idoso prevê transporte coletivo gratuito para maiores 

de 65 anos (BRASIL, 1994), enquanto algumas municipalidades adotam 60 anos (SÃO 

PAULO, 2014). A questão de gênero também é levada em consideração, para delimitação 

etária na distribuição de benefícios sociais: a aposentadoria por idade é facultada a 

homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 60 (BRASIL, 2015). 

Em função da legislação brasileira, o limite de 60 anos é aceito pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada), mas com ressalvas (CAMARANO, 2014). Para o IPEA, o agrupamento de 

indivíduos, devido ao crescimento de suas vulnerabilidades físicas e mentais e 

proximidade da morte, tem função acadêmica e política. O instituto reforça que a simples 

determinação de idades-limite biológicas apresenta várias limitações, no que diz respeito 

à heterogeneidade entre indivíduos, à suposição de que características biológicas existem 

de forma independente das características culturais, e à finalidade social do conceito de 

idoso (MANTEGA; CAMARANO, 2004).  

O Quadro 1 sintetiza as diversas conceituações sobre quem é considerado idoso, 

de acordo com legislações e instituições brasileiras, ou de países que influenciaram outras 

nações com relação às leis de proteção aos trabalhadores idosos, como o Reino Unido e 

os Estados Unidos. 
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Quadro 1 – Quadro resumo com diversas conceituações sobre quem é considerado mais 

velho 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
Nota. *Aposentadoria por idade no Brasil concedida a partir dos 60 anos para mulheres e 65 anos para homens 

**Indivíduos são considerados idosos para a ONU a partir dos 60 anos, ou 65 anos nos países desenvolvidos 

***A OMS considera um indivíduo idoso a partir dos 50 anos na África; início do envelhecimento aos 45 anos  

 

A próxima seção baseia-se na perspectiva do IPEA, acima descrita (idosos como 

maiores de 60 anos), para esboçar um retrato do envelhecimento populacional no Brasil 

e no mundo.  

 

 

2.3.2 ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO NO BRASIL E NO 

MUNDO 

 

O envelhecimento da população é um fenômeno global. Em 1950, uma em cada 15 

pessoas no mundo tinha mais que 60 anos. Em 2000, este número chegou à taxa de 1:9, 

devendo aumentar para 1:5 em 2050 (ONU, 2013).  

INSTITUIÇÃO / LEGISLAÇÃO CONTEXTO

QUEM É 

CONSIDERADO MAIS 

VELHO

 Friendly Societies Act
Distribuição de benefícios a famílias de 

trabalhadores envolvidos em atividades de risco
+50 anos

ADEA Legislação anti-discriminação norte-americana +40 anos

USBLS 

United States Bureau of Labour Statistics
Estatísticas sobre força de trabalho norte-americana +55 anos

ABS 

Australian Bureau of Statistics
Estatísticas sobre força de trabalho australiana +45 anos

Australian Council of Ageing Legislação trabalhista australiana +65 anos

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística

Estatísticas sobre população brasileira +60 anos

IPEA

Instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas

Estatísticas sobre força de trabalho brasileira +60 anos

Estatuto do Idoso Garantia dos direitos dos idosos brasileiros +60 anos

Lei 1.041 de 2003 Garantia ao direito ao transporte gratuito ao idoso +65 anos

Ministério do Trabalho
Determinação do direito à aposentadoria por idade 

no Brasil
+60 anos/ 65 anos*

ONU 

Organização das Nações Unidas
Garantia dos direitos humanos +60 anos / +65 anos**

OMS 

Organização Mundial de Saúde
Garantia de saúde a todos os seres humanos +45 anos / +50 anos***
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A expectativa de vida brasileira também cresceu consideravelmente: enquanto nas 

primeiras décadas do século XX encontrava-se em torno dos 40 anos, hoje está em 70,1 

e 77,7 anos, para homens e mulheres, respectivamente, podendo chegar a 82,6 e 86,1 anos 

nas próximas três décadas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

projeta-se que até 2025 o Brasil será o sexto colocado no ranking mundial de número de 

idosos. Entre 2000 e 2025 será cumprida uma transformação demográfica que levou mais 

de um século em países europeus. A proporção de “superidosos” (indivíduos com 80 anos 

ou mais) mais do que duplicou entre 1950 e 2010, e chegará a 28,2% da população mais 

velha em 2050 (CAMARANO, 2014).  

Ao mesmo tempo, a taxa de natalidade no Brasil é bastante baixa. Em 2014, era de 

1,81, abaixo do nível de reposição (2,14), tendendo a chegar a 0,85 até 2050. Como 

resultado, projeta-se que a população brasileira se estabilize em torno de 206 milhões de 

habitantes até 2050, quando começará a decrescer (CAMARANO, 2014). 

Este fenômeno afeta o mercado de trabalho, não somente pelo número de 

trabalhadores, mas também pelas modificações em suas características demográficas. A 

força de trabalho global, que cresceu 1,7% entre 1980 e 2014, deverá crescer apenas 0,3% 

no período de 2015 a 2050 (THE ECONOMIST, 2015). No Brasil, a população idosa será 

maior que a de jovens e crianças em 2030, e atingirá mais que o dobro em 2050. Espera-

se também um decréscimo no tamanho da População Economicamente Ativa (PEA) a 

partir de 2035, e um crescimento da idade média da População em Idade Ativa (PIA) de 

38,9 para 49 anos, entre 2010 e 2050 (CAMARANO, 2014). 

Até meados da década de 2020, o Brasil ainda se beneficiará do bônus demográfico. 

Este se caracteriza por diminuição da natalidade e aumento da vida ativa, com 

consequente redução de dependentes (crianças e idosos) por trabalhador ativo no mercado 

de trabalho. Este período de bônus demográfico deveria ser marcado por políticas 

públicas que possibilitassem o atendimento da futura população idosa (AMORIM et al., 

2016). 

O Gráfico 1 mostra como a distribuição percentual da população brasileira sofrerá 

modificações, levando-se em conta a comparação entre os grupos etários presentes no 

Censo de 2010 com as projeções populacionais para 2050. O aumento da população nos 

grupos etários acima de 50 anos e a diminuição da população abaixo de 30 anos é 

observado tanto para homens quanto para mulheres. 
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Gráfico 1. Distribuição percentual da população brasileira por sexo e grupos de idade 

(2010 e 2050) 

 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2010, apud Camarano (2014, p. 193) 

 

 

 

2.3.3 IMPACTO NA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

Diante do quadro de envelhecimento populacional, surge a questão de como financiar 

a aposentadoria para esta larga parcela da população. De acordo com Camarano (2014), 

os gastos com Previdência aumentarão de 7,2% do Produto Interno Bruto (PIB) para 

10,33%, em 2050. Para zerar o hiato contributivo da Previdência Social, que aumentará 

de 0,34 em 1980 para 0,61 em 2030, será necessária uma formalização do trabalho nunca 

antes ocorrida na sociedade brasileira, com enormes ganhos de produtividade, ou a 

manutenção do crescimento do PIB acima de 4% a.a. 

Para atenuar o impacto da diminuição da PEA na atividade econômica, Camarano, 

Kanso e Fernandes (2014) sugerem o aumento da participação feminina e da população 
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idosa no mercado de trabalho. Dados demográficos, porém, confirmam um movimento 

contrário ao recomendado: no Brasil apenas 29% da população feminina maior de 50 anos 

participa da atividade econômica, em comparação com quase 34% na Alemanha e 35% 

no Reino Unido e Chile. Além disto, em média, no Brasil os homens deixam o mercado 

de trabalho aos 64 anos, enquanto as mulheres o fazem aos 59 anos (CAMARANO, 

2014).  

Com relação ao aumento da população idosa no mercado de trabalho, dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2010 confirmam que a entrada 

na atividade econômica passou a ocorrer mais tarde e a saída mais cedo, comparando-se 

os dados de 1982 e 2012. Também cresceu, nesse mesmo período, o número de homens 

de 50 a 69 anos que nem trabalham e nem estão aposentados (de 3,4% para 7,95%), sendo 

este efeito mais visível na população de 50 a 54 anos.  

Por trás do aumento do número de homens entre 50 e 69 anos que não trabalham e 

não estão aposentados, pode estar o fenômeno do preconceito em relação a trabalhadores 

mais velhos. É o que indica o estudo de Pereira e Hanashiro (2014), que é explorado com 

maior profundidade na seção 2.4 deste referencial teórico.  

 

 

 

2.4 TEORIAS DE BASE EM PSICOLOGIA SOCIAL 

 

2.4.1 COGNIÇÃO E PERCEPÇÃO SOCIAL 

Estudos em Psicologia Social têm mostrado como o indivíduo compreende o 

mundo social ao seu redor e atribui explicações aos fatos ocorridos. A percepção social é 

o processo de utilizar informações para formar impressões sobre pessoas e construir uma 

compreensão do mundo (MICHENER; DELAMATER; MYERS, 2005).  

O pensar sobre o outro surge dos problemas adaptativos enfrentados por nossos 

ancestrais. A evolução da espécie leva a coalizões entre indivíduos, chegando-se à 

convivência de centenas de hominídeos em determinados espaços. Torna-se, então, 
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essencial para a sobrevivência humana reconhecer que indivíduos não são capazes de 

contribuir com o altruísmo recíproco, ou seja, detectar quem são os membros 

aproveitadores e egoístas em um determinado grupo social. Seres humanos desenvolvem, 

então, complexos sistemas sociais suportados por complexos sistemas cognitivos. A 

memória e a linguagem são desenvolvidas, como ferramentas essenciais para a 

convivência grupal (TRÓCCOLI, 2011). 

 A mente humana é um sofisticado sistema de processamento de informações 

(MICHENER et al., 2005), que possibilita a compreensão de um mundo complexo. Este 

entendimento do mundo, na maior parte do tempo, porém, se dá por um sistema de 

simplificações e aproximações, onde predominam processos automáticos. A ativação 

e/ou elaboração de avaliações, afetos, motivações e comportamentos se dá 

primordialmente por associações inconscientes. Como afirma Tróccoli (2011), o 

indivíduo é um avarento cognitivo. 

 A categorização é um dos processos mais relevantes neste processamento de 

informações, e diz respeito à tendência do ser humano em perceber estímulos como 

integrantes de um grupo ou classe, ao invés de entidades isoladas. A categorização se dá 

pela comparação do estímulo com um protótipo, ou seja, uma abstração do que seria um 

exemplo típico para esta categoria (MICHENER et al., 2005). 

 Categorias não são elaboradas de forma isolada. São vinculadas, formando 

estruturas cognitivas que consistem em pessoas, atributos e relações. Teóricos têm se 

dedicando a discutir dois construtos relevantes neste contexto, os schemas e as atribuições 

(MICHENER et al., 2005).  

Os schemas são preconcepções ou teorias sobre conceitos, objetos ou eventos, 

elaborados com base em conhecimento prévio sobre os atributos destes conceitos, objetos 

ou eventos. Influenciam a maneira como codificamos, relembramos e julgamos 

informações sobre conceitos e eventos. Afetam nossa memória, atenção e inferência, e, 

consequentemente, julgamentos (TRÓCCOLI, 2011). Schemas podem ser ensinados e 

aprendidos, constituindo-se, desta forma, em elementos culturais transmissíveis 

(MICHENER et al., 2005).  

Há vários tipos de schemas. Os schemas de grupo dizem respeito aos atributos e 

comportamentos considerados típicos dos integrantes de um grupo ou categoria social, e 
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equivalem a estereótipos (TRÓCCOLI, 2011). Este conceito é aprofundado na próxima 

seção. 

Outro elemento básico da cognição social são as atribuições. Indivíduos buscam 

atribuir causas aos comportamentos dos outros e de si próprios, de forma a compreender 

seu mundo, predizer e controlar ocorrências relativas a eles mesmos e aos outros 

(COLETA; COLETA, 2011).  

A chamada atribuição da causalidade é o processo pelo qual um observador infere 

as causas do comportamento de outra pessoa, incluindo intenções, habilidades, traços, 

motivos e pressões situacionais, que expliquem os atos observados. Neste processo, 

vieses de atribuição são frequentemente observados.  

Atores e observadores geralmente apresentam tendências de atribuição diferentes. 

Enquanto atores atribuem seu comportamento a forças externas, observadores geralmente 

atribuem este mesmo comportamento a motivações do ator. Sujeitos tendem a defender 

suas crenças enraizadas e sua autoestima. Da mesma forma, necessidades, interesses e 

objetivos pessoais levam indivíduos a fazer atribuições convenientes a si mesmos 

(MICHENER et al., 2005).  

O próximo subitem aprofunda o processo de categorização nos schemas de 

grupos, ou seja, estereótipos, preconceito e discriminação.  

 

2.4.2 ESTEREÓTIPOS, PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO 

 

Em seu livro seminal “The Nature of Prejudice”, Allport (1954) propõe que o 

preconceito pode ser normal, contrariando a visão defendida na época por teóricos como 

Adorno (1950), que entendiam que o fenômeno seria uma consequência da personalidade 

autoritária. Para Allport (1954), processos motivacionais e cognição fundamental e 

adaptativa combinam-se para gerar o preconceito. Ele descreve o processo da seguinte 

forma: indivíduos separam pessoas em grupos homogêneos, com base no que lhes é 

familiar, criando categorias do tipo “nós” e “eles”; estas categorias facilitam a percepção, 

em um processo de significativa irracionalidade; generalizações são aceitas com pouco 
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risco de contradição, o que pode gerar preconceito e discriminação (DOVIDIO; GLICK; 

RUDMAN, 2005).  

Em outras palavras, estereótipos são necessários à sobrevivência humana, uma 

vez que reduzem a necessidade de atenção e processamento de informação, simplificando 

a apreensão de um ambiente social complexo (TORRES; NEIVA, 2011). Podem ser 

definidos como crenças compartilhadas de que determinados traços são característicos de 

um grupo social (TAJFEL, 1982b). 

Preconceito pode ser descrito como uma atitude negativa em relação a um 

determinado grupo de pessoas, a partir de um julgamento realizado com base em 

estereótipos (ALLPORT, 1954). Embora o preconceito possa envolver emoções positivas 

e negativas, teóricos e leigos reservam o termo para os aspectos negativos do fenômeno. 

Nenhum ser humano escapa totalmente incólume dos efeitos do preconceito, cuja 

principal consequência é o impacto na autoestima (ARONSON; WILSON; AKERT, 

2002).  

A discriminação diz respeito à ação realizada com base no preconceito 

(ALLPORT, 1954), ou seja, uma ação prejudicial e injustificada contra membros de um 

determinado grupo, simplesmente por pertencerem a ele (ARONSON et al., 2002). 

 De acordo com Dovidio et al. (2005), várias teorias têm sido construídas com base 

nos achados de Allport (1954), como a Teoria da Identidade Social e a Teoria da 

Categorização.  

De acordo com a Teoria da Identidade Social (TAJFEL, 1982b; TURNER, 1985), 

estereótipos ocorrem devido ao processo de auto-categorização, pelo qual indivíduos se 

autodefinem em termos de um determinado grupo social.  

Em algumas ocasiões, o self define-se em termos dos outros que existem fora do 

indivíduo, experimentado como idêntico ou similar a certa classe de indivíduos, em 

contraste a outra (“nós” vs. “eles”). A identificação com este grupo leva a uma ruptura 

entre os membros do endogrupo e exogrupo. Os indivíduos de dentro do grupo são 

valorizados, como forma de preservação do self e valorização da própria identidade. Por 

outro lado, determinadas características são atribuídas de forma generalizada, e em geral 

equivocada, a indivíduos de fora do grupo. A estereotipação é aumentada quando o 

indivíduo se encontra inseguro e ansioso (TAJFEL, 1982a, b; TURNER et al., 1994). 
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A Teoria da Identidade Social (TIS) explica por que indivíduos mais velhos, que 

se aventuram em papéis usualmente ocupados por pessoas mais novas, são geralmente 

rechaçados. Jovens têm propensão a favorecer membros do próprio grupo em vez de 

indivíduos mais velhos, inconsistentes com o estereótipo do endogrupo (NORTH; FISKE, 

2012). 

Inicialmente, Tajfel introduz o conceito de identidade social como o fato de o 

indivíduo se saber  pertencente a grupos sociais com significância social e emocional para 

ele. Posteriormente, este autor passou a estudar como o indivíduo cria e define seu próprio 

papel na sociedade. Partindo deste ponto da Teoria da Identidade Social, teóricos 

construíram a Teoria da Auto-Categorização (TAC), com base nos conceitos de processo 

de despersonalização, protótipos de grupo e saliência dentro de um contexto (HOGG; 

TERRY, 2000).  

Para estes autores, o processo de despersonalização não deve ser confundido com 

desindividuação ou desumanização. Neste processo, o sujeito percebe-se como parte de 

um grupo social relevante para si mesmo, acentuando a categorização de endogrupo e 

exogrupo. A despersonalização inicia-se com a incorporação de um protótipo de grupo, 

conceituado como membros reais ou imaginários que representam uma série de atributos 

(crenças, atitudes, sentimentos, comportamentos) considerados adequados àquele grupo 

social. Por isto mesmo, são memorizados. Também são dinâmicos e, pelo seu caráter 

consensual, atuam na redução da incerteza (HOGG; TERRY, 2000). 

A saliência dentro de um contexto ocorre porque o sistema cognitivo, em busca 

de aumento do autoconceito e redução da incerteza, acessa categorias e torna ativas 

aquelas que o indivíduo subjetivamente considera mais adequadas  no contexto. Uma vez 

ativadas, categorias se organizam como protótipos contextualmente relevantes. A partir 

daí, ocorre a auto-categorização e despersonalização (HOGG; TERRY, 2000). 

 Os autores acima citados apresentam em comum a visão de que a valorização do 

endogrupo contribui para a valorização do self. O próprio Allport (1954) chegou a afirmar 

que o componente “amor” talvez fosse mais relevante que o componente “ódio” na 

questão do preconceito.  

De acordo com Dovidio et al. (2005), a maior ameaça para o amor-próprio é a 

lembrança de sua própria mortalidade. Por isso, jovens podem tentar distanciar-se da sua 

imagem futura (POPHAM; KENNISON; BRADLEY, 2011), manifestando preconceito 
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em relação àqueles que tornam a questão da mortalidade saliente: os idosos (DOVIDIO 

et al., 2005; GREENBERG; SCHIMEL; MARTENS, 2004). A próxima seção discute os 

efeitos do preconceito contra pessoas mais velhas. 

 

2.5 ETARISMO E DISCRIMINAÇÃO POR IDADE 

 

Etarismo ou idadismo pode ser definido como qualquer tipo de preconceito ligado à 

idade, podendo, portanto, ser aplicado a pessoas mais novas (GREENBERG et al., 2004), 

mas é mais comumente compreendido como uma forma de intolerância direcionada às 

pessoas mais velhas (BUTLER, 1969), levando-se em consideração a visão da 

gerontologia.  

O etarismo possui um caráter implícito e pode ser operado sem que o indivíduo tenha 

consciência ou intenção de prejudicar o outro. Todo ser humano, em algum grau, já esteve 

envolvido com etarismo, uma vez que idade é uma categoria que, automaticamente e 

diariamente, produz pensamentos, sentimentos, julgamentos e decisões (LEVY; 

BANAJI, 2004). 

De acordo com Posthuma, Campion e Wagstagh (2012), etarismo difere de 

estereótipos etários e vieses de idade. Estereótipos de idade são cognições específicas 

sobre indivíduos, conscientes ou não, com base em idade. Vieses de idade são um erro de 

julgamento que ocorre como consequência dos estereótipos etários. Etarismo envolve 

preconceito e discriminação. 

Bytheway (2005) sugere duas formulações quanto a percepção de pessoas mais velhas 

como uma categoria distinta: 1- Butler (1969) defende que a discriminação contra pessoas 

mais velhas é resultado do processo de categorização e estereotipação; 2- Comfort (1977) 

sugere que, com o passar dos anos, as pessoas deixam de ser percebidas como eram na 

juventude, passando a ser consideradas inferiores.  

Idade é uma dimensão usualmente utilizada para categorização do outro (PERRY; 

PARLAMIS, 2006; FINEMAN, 2014). Por isso, o etarismo se coloca ao lado do racismo 

e do sexismo como o terceiro grande “ismo”, com a diferença de que qualquer pessoa 
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pode estar sujeita ao idadismo, desde que viva o suficiente para ser considerado mais 

velho (GOLDANI, 2010a, b; NORTH; FISKE, 2012; PALMORE, 1999, 2004). 

A discriminação por idade é definida, segundo Grima (2011), como uma conjunção 

de estereótipos negativos e medidas de discriminação com base em idade. As 

consequências negativas da discriminação por idade (especialmente do ponto de vista 

financeiro e psicológico) têm sido bem documentadas (WOOD; WILKINSON; 

HARCOURT, 2008), mas mensurar a discriminação no trabalho tem sido um desafio para 

pesquisadores (DUGUET et al., 2010).  

No trabalho, uma situação de discriminação típica configura-se quando um 

empregador trata de forma diferente pessoas semelhantes, em função de características 

que não possuem ligação direta com a produtividade (DUGUET et al., 2010). Os efeitos 

da discriminação nas organizações podem ser bastante variados, incluindo desde negação 

de direitos dos empregados, em função de categorias tais como gênero, religião, etnia, 

idade, orientação sexual, entre outros, até formas mais veladas de discriminação, como 

uso de linguagem que faça inferências a estas categorias. Todas estas formas de 

discriminação afetam o bem-estar do trabalhador, mas seus efeitos são mais deletérios 

quando ela é perpetrada por gerentes do que, por exemplo, por colegas de trabalho 

(WOOD, BRAEKEN; NIVEN, 2013). 

É difícil distinguir vítimas daqueles que perpetuam a discriminação por idade, uma 

vez que todo ser humano tem uma idade. Vítimas da discriminação contra indivíduos 

mais velhos podem ser opressores dos mais novos, ou podem mesmo discriminar 

indivíduos da mesma idade (DUNCAN; LORETTO, 2004). 

Vários mecanismos suportam a existência de práticas sutis de discriminação por idade 

nas organizações. Práticas discriminatórias, como a aposentadoria precoce e a prioridade 

na demissão de trabalhadores mais velhos em programas de demissão em larga escala, 

são largamente aceitas nas organizações. A assimetria de informações e o discurso da 

“igualdade de emprego” também colaboram para que a discriminação se torne menos 

visível (WOOD et al., 2008). 

Estes autores realizaram extensa revisão da literatura sobre o tema “discriminação por 

idade”, concluindo que três grandes categorias permeiam a pesquisa sobre o tópico.  
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A primeira explora a natureza e a extensão da discriminação por idade. Os autores 

identificaram, por meio de estatísticas e em diversos estudos, nos Estados Unidos, Reino 

Unido e Austrália, que a discriminação por idade é prevalente e pode se intensificar 

devido a conflitos entre gerações por disputas previdenciárias.  

A segunda categoria diz respeito aos efeitos das iniciativas de diversos governos 

contra a discriminação por idade. Pesquisadores concluem que a discriminação 

dificilmente é combatida por legislações, devido a seu caráter sutil, complexo e 

multifacetado. 

Um terceiro tópico diz respeito às causas e consequências da discriminação por idade. 

Nesta perspectiva teórica, destaca-se uma vertente neoliberal, que argumenta que a 

discriminação por idade é simplesmente consequência do maior salário pago aos 

trabalhadores mais velhos; que trabalhadores mais velhos são discriminados devido a 

escolhas pessoais, que os levam a ocupar posições menos privilegiadas; ou que a 

discriminação é função de informações pouco acuradas sobre a produtividade dos 

trabalhadores mais velhos, o que leva as decisões a serem tomadas primordialmente com 

base em estereótipos.  

Autores também analisaram a questão da discriminação etária sob outras lentes, 

históricas, sociológicas ou culturais, que trazem luz sobre a perda da relevância do 

indivíduo mais velho na sociedade industrial e ocidental, que sobrevaloriza a juventude. 

Finalmente, poucos teóricos têm avaliado a questão da discriminação sob lentes pós-

modernas. Estes autores vêm desvelando como o indivíduo internaliza estereótipos 

etários e se conforma ou reage aos mesmos (WOOD et al., 2008).  

Goldani (2010b) também realizou extensa revisão bibliográfica para concluir que a 

discriminação por idade pode ser discutida por várias perspectivas, além da visão da 

Psicologia Social. Para esta autora, teorias sociais buscam compreender como, na 

modernidade, forças sociais criam a imagem do idoso simpático, mas incompetente 

(CUDDY, 2004). Uma visão histórica aborda como as inovações tecnológicas levaram à 

perda do papel do idoso como repositório da sabedoria de seu grupo social (MOREIRA, 

2012; NORTH; FISKE, 2012). Explicações econômicas se fixam no debate sobre o 

impacto previdenciário para os governos, causado pelo aumento do número de 

aposentados (SAAD; MILLER; MARTÍNEZ, 2009). Autores críticos entendem o 

etarismo como mecanismo de confirmação de ideologias, que mantém a desigualdade 
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social entre indivíduos mais jovens e mais velhos (RIACH, 2007; ZANONI, 2011) e 

reforça desigualdades de gênero, já que as mulheres se tornam vítimas de dupla 

discriminação (RIACH; RUMENS; TYLER, 2014; RUGGS et al., 2014; TRETHEWEY, 

2001).   

Apesar de sua importância, o etarismo e a discriminação por idade continuam pouco 

estudados. Pesquisa na base SciELO, em maio de 2017, apresenta 13 estudos realizados 

nos últimos cinco anos, onde “ageism” e “etarismo” constavam como palavras-chave. 

Nesta mesma época, 559 estudos sobre racism (racismo) estavam relacionados nesta base 

de dados acadêmica.  

 

 

 

2.5.1 ESTEREÓTIPOS POSITIVOS E NEGATIVOS DE IDADE 

Diversos textos confirmam estereótipos relativos à idade, sendo a maioria bastante 

similar entre países e culturas (PERRY; PARLAMIS, 2006), com predomínio dos 

negativos.  

Nos Estados Unidos, Palmore (2004) realizou análise sobre como indivíduos mais 

velhos eram retratados em piadas e outras falas consideradas cômicas, e concluiu que 

predominam os estereótipos sobre a perda de habilidades físicas e motoras, da atração ou 

da capacidade sexual. Cuddy (2004) complementa os achados de Palmore (2004), ao 

afirmar que estereótipos referentes a pessoas mais velhas estão normalmente ligados a 

lentidão, conservadorismo e rigidez: a maioria dos idosos é percebida como “acolhedora, 

mas incompetente”. Porém, conforme indivíduos recebem informações incongruentes 

com o estereótipo, subtipos são formados, o que pode contribuir para percepções mais 

positivas. É o caso, por exemplo, do estudo de 1981 de Brewer, Dull e Lui, onde aparecem 

a carinhosa “vovó” dedicada à família e o distinto e eficiente “executivo envelhecido”, 

em detrimento do “cidadão idoso”, deprimido e dependente.  

North e Fiske (2012) citam a formação de subtipos, como descrito por Cuddy (2004), 

como fator de otimismo para a potencial diminuição de conflitos entre gerações nos 

próximos anos. Também mencionam os avanços da medicina, que podem diminuir a 
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imagem do declínio cognitivo com a idade; um maior contato entre gerações em 

condições adequadas, pelo aumento da população idosa; e o fato de que idosos podem ser 

mais altruístas que indivíduos mais novos, com base nas teorias de life span 

(desenvolvimento ao longo da vida). Entre as evidências empíricas para pessimismo, 

incluem uma potencial disputa de recursos entre gerações, em função de aumentos de 

custos previdenciários, e a manutenção de determinados estereótipos ao longo do tempo.  

Estereótipos de idade no trabalho descrevem crenças que indivíduos possuem sobre 

trabalhadores e seu comportamento no trabalho, como função de sua idade cronológica 

ou percebida (HERTEL et al., 2013). Eles influenciam processos de recrutamento, 

programas de retenção e desenvolvimento, e clima organizacional (LOTH; SILVEIRA, 

2013).  

Em 2007, Posthuma e Campion fizeram um levantamento da bibliografia até então 

disponível, em relação a estereótipos positivos e negativos de trabalhadores mais velhos. 

O Quadro 2 apresenta um resumo de trabalhos acadêmicos referentes aos estereótipos 

etários mais estudados nas organizações.  

 

Quadro 2 – Resumo de estudos empíricos sobre estereótipos etários no trabalho

Fonte: Adaptado de Posthuma e Campion (2007) 

ESTEREÓTIPOS NO 

TRABALHO
ESTUDOS EMPÍRICOS EVIDÊNCIAS

Baixa performance

Abraham & Hansson (1995); Ali & Davies (2003); Crew (1984); Cuddy & Fiske 

(2002); Dedrick & Dobbins (1991); Duncan (2001); Finkelstein & Burke (1998); 

Finkelstein, Burke, & Raju (1995); Gordon & Arvey (2004); Gordon, Rozelle, & Baxter 

(1988); Hansson, DeKokkoek, Neece & Patterson (1997); Hedge, Borman, & Lammlein 

(2006); Kite, Stockdale, Whitley, & Johnson (2005); Lawrence (1998); Levin (1988); 

Levine (1988);McCann & Giles (2002); Perry, Kulik, & Bourhis (1996); Reio, Sanders-

Rejo, & Reio (1999); Rosen (1978); Rosen & Jerdee (1976a, 1988); Saks & Waldman 

(1998); Shore, Cleveland, & Goldberg (2003); Singer (1986)

Extensas pesquisas 

demonstram que o 

estereótipo é prevalente, 

mas há pouca evidência 

que performance no 

trabalho diminui com 

idade

Resistência a mudança

Broadbridge (2001); Capowski (1994); Chiu, Chan, Snape, & Redman (2001); Cuddy & 

Fiske (2002); Dennis (1988); Hansson, DeKoekkoek, Neece, & Patterson (1997); 

Hedge, Borman, & Lammlein (2006); Kite & Johnson (1988); MacNeil, Ramos, & 

Magafas (1996); McGoldrick & Arrowsmith (2001); Rosen (1978); Rosen & Jerdee 

(1976a, 1976b, 1988, 1989); Sterns & Alexander (1988); Weiss & Maurer (2004

Poucas pesquisas 

disponíveis; mais 

estudos empirícos 

deverão ser realizados 

para exame da validade 

do estereótipo

Dificuldade de aprendizado

Avolio & Barrett (1987); Brooke & Taylor (2005); Dedrick & Dobbins (1991;) Duncan 

(2001); Finkelstein, Burke, & Raju (1995); Raza & Carpenter (1987); Rosen (1978); 

Rosen & Jerdee (1976a, 1976b, 1977, 1989); Sterns & Doverspike (1987); Wrenn & 

Maurer (2004

Estudos empíricos 

apresentam resultados 

contraditórios

Mais confiáveis

Britton & Thomas (1973); Broadbridge (2001); Chiu, Chan, Snape, & Redman (2001); 

Crew (1984); Cuddy & Fiske (2002); Finkelstein, Burke, & Raju (1995); Gibson, Zerbe, 

& Franken (1993); Hedge, Borman, & Lammlein (2006); Levine (1988); MacNeil, 

Ramos, & Magafas (1996); McGoldrick & Arrowsmith (2001); Rosen & Jerdee (1976a); 

Weiss & Maurer (2004) 

Há alguma evidência 

quanto a validade deste 

estereótipo positivo
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Entre os estereótipos positivos estão a percepção de que trabalhadores mais velhos 

são mais confiáveis, estáveis, leais e comprometidos; apresentam menor absenteísmo; 

têm menor propensão a roubar seus empregadores. Alguns estudos mostram que eles são 

para mais bem-humorados, sinceros e sociáveis (POSTHUMA; CAMPION, 2007).  

Estereótipos negativos parecem ser mais prevalentes que os positivos nas 

organizações (HERTEL et al., 2013), apesar de que a maior parte do declínio de 

habilidades e capacidades decorrentes da idade ocorre após a fase de aposentadoria 

(SHORE; GOLDBERG, 2004). Entre os estereótipos negativos estão percepções de que 

trabalhadores mais velhos apresentam pior desempenho, são mais resistentes à mudança, 

têm menor habilidade de aprendizado, apresentam menor retorno sobre investimento, 

uma vez que deixarão a organização em curto espaço de tempo, e são mais caros 

(POSTHUMA; CAMPION, 2007). 

Trabalhos posteriores abordaram  a relação entre idade e resistência à mudança. 

Kunze, Boehm e Bruch (2013a) realizaram estudo quantitativo com 2.981 trabalhadores 

de 93 empresas da Alemanha. A resistência à mudança foi mensurada pela escala de Oreg 

(2003), que se baseia em 17 questões para medir três dimensões da resistência à mudança: 

1- comportamental (busca por rotinas); 2- afetiva (reação emocional a mudanças e foco 

no curto prazo, em detrimento dos benefícios de longo prazo da mudança); e 3- cognitiva 

(rigidez, representada pela relutância em considerar novos conceitos). Os autores 

observaram correlação ligeiramente negativa entre idade mais avançada e resistência à 

mudança, ao contrário do estereótipo frequentemente encontrado. Em outras palavras, na 

amostra analisada, trabalhadores mais jovens eram mais resistentes à mudança do que os 

mais velhos. 

Pesquisadores continuam pesquisando a relação entre idade e produtividade (NG; 

FELDMAN, 2013), uma vez que as meta-análises disponíveis sobre o tema apresentam 

resultados distintos. McEvoy e Cascio (1989) encontraram baixa correlação, 

estatisticamente não significativa, entre idade e desempenho, concluindo que não havia 

relação entre os dois construtos. Por outro lado, Waldman e Avolio (1986), e Ng e 

Feldman (2008) concluíram que idade não está correlacionada com desempenho de 

tarefas, mas sim com a avaliação de supervisores. Finalmente, trabalhadores mais velhos 
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apresentam uma relação mais positiva com o trabalho que os mais jovens, o que pode 

afetar indiretamente a sua atuação (NG; FELDMAN, 2010).  

Em resumo, estudos recentes demonstram que crenças com relação ao trabalhador 

mais velho, tais como ser menos produtivo e resistente à mudança, podem não se 

comprovar empiricamente (STONE; TETRICK, 2013). Mas estereótipos negativos têm 

impacto sobre o trabalhador mais velho, pois indivíduos buscam entender o que é 

esperado deles a partir dos papéis definidos por outros (HERTEL et al., 2013), 

impactando sua motivação e, eventualmente, acelerando a entrada na aposentadoria 

(GRELLER; STROH, 2004). Como resultado, alguns indivíduos podem tentar esconder 

sua idade. A próxima seção trata deste tema. 

 

2.5.2 ESTRATÉGIAS DE DISFARCE DA IDADE 

Como forma de lidar com um possível etarismo, trabalhadores mais velhos podem 

adotar estratégias para esconder sua idade. No estudo conduzido por Pereira (2014a), 

gerentes com mais de 40 anos em busca de uma recolocação declararam não preencher a 

data de nascimento em fichas de recrutamento, uma vez que, quando empregados, 

evitavam contratar pessoas mais velhas. 

Trethewey (2001) afirma que mulheres se tornam vítimas de dupla discriminação, 

ao não serem mais percebidas como objetos de desejo sexual. Em função disto, Ainsworth 

e Hardy (2008) argumentam que mulheres mais velhas, buscando se sentir menos 

vulneráveis, são seduzidas pelos comerciais anti-idade típicos da indústria de cosméticos. 

A indústria da beleza, da mídia, da comunicação, e farmacêutica, entre outras, lucram 

com o discurso da juventude e do declínio (FINEMAN, 2014). 

Jyrkinen (2014) revela que executivas finlandesas relataram sentir-se obrigadas a 

manter “boa aparência” para serem bem-sucedidas em suas carreiras. Spendale, Coupland 

e Tempest (2014) concluíram, mediante investigação crítica com mulheres que 

trabalhavam na emissora BBC, que as funcionárias eram agentes ativas na própria 

marginalização. Duncan e Loretto (2004) concluíram que tanto empregados com mais de 

45 anos quanto abaixo de 25 são mais propensos à discriminação por idade, sendo este 

efeito mais forte entre as mulheres do que entre os homens, de acordo com a percepção 

dos próprios empregados. Apesar de o etarismo apresentar aspectos semelhantes entre 
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gêneros, há evidências de que mulheres são consideradas mais velhas antes que seus 

colegas homens (DUNCAN; LORETTO, 2004). O conhecimento das mulheres mais 

velhas parece não ser tão valorizado quanto o dos homens mais velhos em posição 

gerencial – resultado do sistema de valores patriarcal que exclui mulheres mais velhas - 

tornando o “lookismo” uma preocupação constante para mulheres (JYRKINEN; MCKIE, 

2012).  

Estudos nacionais parecem confirmar os dados de estudos internacionais. 

Goldenberg (2012) realizou pesquisas por duas décadas com mulheres das camadas 

sociais média e alta, urbanas, residentes no Rio de Janeiro, com idade entre 50 e 60 anos. 

Comparando os achados de sua pesquisa com entrevistas realizadas com mulheres 

alemãs, a autora concluiu que, para o público brasileiro pesquisado, o corpo constitui um 

capital. O discurso da brasileira que envelhece é centrado na figura masculina e marcado 

pela ênfase na decadência do corpo, na invisibilidade social e na falta de homem, já que 

o casamento também constitui um capital marital. Daí os sacrifícios que a brasileira se 

impõe para parecer mais nova.  

Estratégias de disfarce de idade foram encontradas até mesmo em idosas longevas, 

no estudo de Marinho e Dos Reis (2016). Este público utiliza-se da ideia de espírito jovem 

e cuida da aparência para se dissociar dos estereótipos negativos da velhice. Já idosos 

longevos não se declararam preocupados com sua aparência. 

Thomas et al. (2014) também alegam que há maior impacto do etarismo sobre as 

mulheres. Cabelos grisalhos, “barriguinha”, óculos, podem até dar uma impressão de 

maturidade para homens, enquanto mulheres tornam-se invisíveis no ambiente de 

trabalho ao apresentar estas mesmas marcas da idade. Mas observam que também os 

homens são encorajados a seguir um estilo de vida semelhante ao dos indivíduos mais 

jovens (ex.: vestir-se de maneira jovial, exercitar-se, seguir dietas, fazer sexo, tirar férias).  

 Utilizando diversas técnicas qualitativas, que incluíram entrevistas e diários de 

observações realizadas por agentes de campo mais velhos, pesquisadores britânicos 

conduziram por dois anos o projeto RoAD (Research on Age Discrimination – Pesquisa 

em Discriminação Etária). Como resultado deste estudo, foi evidenciado que a escolha de 

um corte de cabelo traz consequências para o indivíduo mais velho. Cabeleireiros agem 

como “árbitros”, defendendo estilos de corte “adequados para uma determinada idade”. 

Com isto, indivíduos mais velhos acabam adotando um visual uniforme, o chamado 
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“corte do aposentado”. Aqueles que se conformam, percebem-se invisíveis aos olhos da 

sociedade. Os que resistem, enfrentam preconceito e discriminação. Cabelos compridos, 

símbolo de sensualidade, são considerados “aterrorizantes” para mulheres mais velhas e 

grisalhas: entre os mitos associados a cabelos, encontra-se o da poderosa bruxa 

desgrenhada (WARD; HOLLAND, 2010). 

 

2.5.3 ABORDAGENS SOBRE TRABALHADORES MAIS 

VELHOS NAS ORGANIZAÇÕES  

 

Esta seção apresenta abordagens teóricas que aprofundam os impactos dos 

estereótipos etários, e como os mesmos eles se perpetuam no ambiente de trabalho, como 

a Teoria do Cronograma de Carreira (Career Timetable) e do Alinhamento de Protótipos 

(Prototype Matching). 

A Teoria do Cronograma de Carreira, elaborada por Lawrence (1988), propõe que a 

distribuição de idade em organizações leva ao desenvolvimento de normas de idade que, 

por sua vez, produzem efeitos etários. A autora define tais normas como um tipo de norma 

social que se refere às crenças largamente compartilhadas pelos empregados, quanto à 

idade típica para se ocupar uma posição ou status. Em outras palavras, normas de idade 

ancoram julgamentos dos indivíduos. 

Normas de idade surgem pelas experiências coletivas que definem grupos etários e 

fronteiras entre os grupos. Em outras palavras, indivíduos de idade similar compartilham 

experiências semelhantes, assim como crenças e atitudes. Passam a se reconhecer e ser 

percebidos como um grupo social. Estas experiências compartilhadas definem limites de 

idade para pertencimento e exclusão do grupo, como é o caso, por exemplo, da ocupação 

de cargos gerenciais por indivíduos mais velhos (LAWRENCE, 1988). 

Como organizações são marcadas por hierarquias, e indivíduos progridem passo-a-

passo nesse sistema, as carreiras são marcadas por graus etários. Funcionários que não se 

enquadram nos padrões de idade típica para um determinado estágio de carreira sofrem 

pressões sociais. Funcionários mais velhos (“atrasados”, em termos de cronograma de 

carreira) passam a ser mais mal avaliados por seus superiores.  
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Como consequência, a idade subjetiva de um sujeito pode depender da organização 

onde ele trabalha (LAWRENCE, 1988). Kunze, Raes e Bruch (2015) concordam com 

Lawrence (1988), ao defender que organizações contribuem para aumentar ou diminuir a 

diferença entre a idade subjetiva e cronológica de seus funcionários por meio de três 

fatores: 1- pelas normas de idade; 2- pelo processo de formação de sentido coletivo, pelo 

qual empregados interpretam sua idade de forma similar; 3- pelas interpretações 

específicas que levam organizações a atrair e reter funcionários alinhados com sua 

identidade etária (KUNZE, 2015). 

Shore et al. (2009) concordam com a proposição de Lawrence (1988), ao afirmar que 

indivíduos buscam replicar nas organizações as normas e expectativas que guiam suas 

relações fora das empresas. Indivíduos mais velhos atuam como chefes nas organizações, 

da mesma forma que pais e avós atuam como mentores na família (SHORE et al., 2009).  

Com base na Teoria do Cronograma de Carreira, Shore, Cleveland e Goldberg (2003) 

levantaram a hipótese de que funcionários com idade cronológica ou subjetiva superior a 

seus gerentes receberiam mais avaliações negativas e menos treinamento que seus pares 

com idade similar ou inferior a seus gerentes. Por meio de um estudo quantitativo com 

185 gerentes e 290 empregados, esta hipótese foi confirmada. 

Ferris e King (1992) discordam de Lawrence (1988), ao propor que não são as 

normas sociais, mas sim questões políticas que estão por trás das avaliações de 

desempenho mais negativas dos trabalhadores mais velhos. Defendem que vários fatores, 

como maior confiança na própria capacidade em função de conhecimento e habilidades, 

levam subordinados mais velhos a não se engajar em certos comportamentos apreciados 

pelos supervisores, tais como mostrar-se humilde, elogiar, demonstrar deferência. Como 

consequência, subordinados mais velhos são menos reconhecidos por seus chefes, e mais 

mal avaliados que seus pares mais jovens. 

Jyrkinen (2014) postula que a visão de uma carreira ininterrupta, hierárquica, 

baseada na noção de contratos de emprego permanente é uma visão masculina e 

desalinhada com a realidade das carreiras nos tempos contemporâneos. 
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A Teoria do Alinhamento de Protótipos, proposta por Perry e Filkenstein (1999), 

sugere que fatores organizacionais influenciam o processo cognitivo de agentes decisores, 

o que pode contribuir para vieses e discriminação etária.  

Estas autoras propõem que decisões referentes a funcionários se baseiam em um 

processo cognitivo, no qual os atributos percebidos do empregado são comparados com 

um estereótipo daquele trabalho. Assim, a discriminação etária será mais comum: 1- em 

trabalhos tradicionalmente ligados a certa faixa etária; 2- quando a idade do trabalhador 

for saliente em relação ao estereótipo típico daquele trabalho; 3- quando não existirem 

fatores que inibam supervisores de tomar decisões com base em estereótipos etários 

ligados a determinada função (PERRY; FINKELSTEIN, 1999). 

Estrutura, valores e tecnologia são fatores que influenciam o processo cognitivo 

de comparação entre empregado e trabalho. Com relação à estrutura, organizações que se 

baseiam em níveis formais de carreiras para nortear recrutamento e promoção terão mais 

suscetibilidade à discriminação etária, em linha com a Teoria de Cronograma de Carreira. 

Os requerimentos de trabalhos de alta tecnologia contrastam com características 

usualmente associadas a trabalhadores mais velhos, levando à sua tipificação como 

“trabalho para jovens” (PERRY; FINKELSTEIN, 1999). 

Finalmente, “os efeitos dos valores organizacionais na discriminação etária podem 

ser diretos ou mediados pelos valores dos tomadores de decisão” (PERRY; 

FINKELSTEIN, 1999, p.37). Organizações cujos membros compartilham valores 

associados com idade, como criatividade e flexibilidade, terão mais posições associadas 

a trabalhadores mais jovens. Nestas organizações, a idade se tornará mais saliente que nas 

organizações que compartilham valores como diversidade e igualitarismo, ativando mais 

estereótipos de idade e aumentando a probabilidade de discriminação etária. 

 

 

2.5.4 ESTUDOS SOBRE TRABALHADORES MAIS VELHOS E 

APOSENTADOS NO BRASIL 

 

O objetivo desta seção é apresentar um levantamento sobre estudos realizados por 

autores brasileiros com relação ao aposentado e ao trabalhador mais velho. 
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Locatelli e Fontoura (2013) avaliaram os anais do Encontro Nacional dos Programas 

de Pós-Graduação em Administração (ENANPAD), entre 1997 e 2011, para realizar uma 

meta-análise qualitativa, buscando compreender como o envelhecimento vem sendo 

estudado no Brasil, no âmbito das organizações. Observaram que o assunto é pouco 

estudado, e os trabalhos se concentram nas áreas de Gestão de Pessoas e Marketing, 

devido ao direcionamento para os temas “aposentadoria” e “comportamento do 

consumidor”. 

Bretas e Oliveira (2000) conduziram estudo qualitativo sobre envelhecimento, saúde 

e trabalho com 18 aposentados. Com base na história oral, depreenderam que os 

entrevistados entendem o processo do envelhecimento como pertencente “ao outro”; para 

o indivíduo, seu próprio processo de envelhecimento não é percebido.  

Também concluíram que trabalho é essencial para o ser humano, tanto pela dimensão 

econômica quanto pela perspectiva existencial, mas aposentados têm ciência de que o 

mercado exclui trabalhadores mais velhos. Preservam sua autoestima pela consciência de 

que poderiam formar novas gerações e, com sua experiência, contribuir para a 

produtividade das empresas (BRETAS; OLIVEIRA, 2000).  

Torres et al. (2015) realizaram estudo sobre representações sociais, com resultados 

semelhantes a Bretas e Oliveira (2000). Concluíram que o envelhecimento é representado 

por uma estrutura de ganhos (experiência, sabedoria) e perdas (limitação, solidão). 

Indivíduos mais velhos percebem mais as perdas que adultos e adolescentes. Homens 

enxergam o envelhecimento de forma patológica e negativa, relacionando-o com a 

aposentadoria (decadência), uma vez que o elemento trabalho é organizador de elementos 

como utilidade, saúde, sexo, atividade, amigos e capacidade. 

Goldani (2010a, 2010b) afirma que o preconceito etário no Brasil está 

primordialmente associado aos mais velhos, e defende o combate à discriminação. Para 

esta autora, instalou-se no Brasil um debate sobre equidade geracional, onde predomina 

a ideia de que gerações mais jovens e mais velhas estão competindo pelos mesmos 

recursos. Aponta que os gastos da Previdência Social se tornaram o foco da discussão, 

quando se deveriam utilizar várias perspectivas para entender o envelhecimento e seus 

impactos. Relações entre jovens e velhos não deveriam ser consideradas apenas do ponto 

de vista econômico, mas em termos de laços afetivos e emocionais. 
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Empresas brasileiras não demonstram fazer um movimento estratégico no sentido de 

aproveitar melhor o potencial e reter trabalhadores mais velhos. Estes não são vistos como 

alternativa para a escassez de mão de obra qualificada, por serem percebidos como 

inflexíveis e pouco adaptados tecnologicamente. Estes são os principais resultados do 

estudo quantitativo realizado por Cepellos (2013) com 108 empresas de diversos setores 

da economia. Este trabalho também concluiu que há pouco investimento na transferência 

de conhecimento entre trabalhadores mais velhos e seus pares. 

Utilizando o termo cunhado pelo cronista Mario Prata, Loth e Silveira (2013) 

estudaram os estereótipos relacionados aos “envelhescentes”. Estes autores entendem que 

a velhice não pode ser reduzida a um evento único e assistemático, e por isso utilizam o 

termo “envelhescente” como forma de descronologizar a velhice. Consideram a 

adolescência como preparação para a fase adulta, enquanto a envelhescência é a fase de 

preparação para a velhice. Em um estudo interpretativo com trabalhadores mais velhos 

de uma empresa do setor de energia, identificaram que existe a percepção de competição 

com o grupo social mais jovem por espaços organizacionais, apesar de os envelhescentes 

sustentarem estereótipos positivos em relação aos mais jovens. De forma paradoxal, os 

entrevistados perpetuavam o etarismo, mas percebendo características referentes aos 

estereótipos no outro e não em si mesmo. Os autores concluíram que a questão do 

etarismo é arraigada e complexa. 

Vasconcelos (2012) sustenta que há preconceito por idade no Brasil, ao demonstrar 

que indivíduos acima de 46 anos constituem apenas 10% dos quadros nas chamadas “100 

Melhores Empresas para se Trabalhar”. Como comparação, de acordo com o Ministério 

do Trabalho, trabalhadores acima de 50 anos constituem 13,4% do total, e acima de 40 

anos são 35,3%. Como causa destes índices, ele identifica, entre outros fatores, a 

disseminação, pela mídia leiga, da noção de que trabalhadores com mais de 50 anos 

deveriam constituir negócio próprio ou dedicar-se à consultoria. 

De acordo com Amorim et al. (2016), temas referentes aos mais jovens predominam 

na gestão de recursos humanos brasileira, tais como gerações X, Y e milênio. Por outro 

lado, pouca atenção se dá ao trabalhador mais velho, até mesmo por parte dos sindicatos. 

Estes autores chegaram às mesmas conclusões de Vasconcelos (2012), analisando a 

demografia organizacional das “Melhores Empresas Para Você Trabalhar” (150 

melhores) do Programa de Gestão de Pessoas da Fundação Instituto de Administração 
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(PROGEP/FIA). A proporção de trabalhadores com 50 anos ou mais nestas empresas 

corresponde à metade da proporção apresentada na RAIS – Relação Anual de 

Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Também 

identificaram, através de análise das cláusulas dos 211 acordos coletivos constantes na 

base do DIEESE, no período entre 2005 e 2013, que apenas 1% de acordos se referia à 

contratação de trabalhadores acima de 50 anos. 

A abertura de um negócio próprio pode ocorrer pela dificuldade em encontrar um 

emprego após os 45 anos. Estudo de Pereira e Hanashiro (2014) com gerentes acima de 

45 anos, que haviam sido desligados há menos de um ano, encontrou evidências de que 

os candidatos evitam revelar sua idade em processos seletivos. Os mesmos admitem que, 

no papel de contratantes, preferiam não contratar profissionais mais velhos.  

Também se confirmou que trabalhadores mais velhos e com maior tempo de empresa 

(percebidos como mais caros) são o foco dos programas de reestruturação. Os próprios 

gerentes entrevistados neste estudo já tinham lançado mão do “corte” em seu período de 

gestão, uma vez que esta é uma explicação psicologicamente confortável para quem 

desliga ou é desligado da companhia. 

Finalmente, com base na análise da principal mídia impressa voltada a executivos, a 

revista Exame, Ituassu (2012) desvela que a representação do executivo bem-sucedido 

vem “rejuvenescendo”. O “líder”, o homem empreendedor e ambicioso, branco, magro e 

bem aparentado, que tem alto cargo, bom salário e empregabilidade, aparece como 

maduro nos primeiros anos da análise (anos de 1970) e jovem nos anos de 1990. 

 

 

2.6 POR QUE ESTUDAR EXECUTIVOS DE ALTO ESCALÃO? 

 

Neste ponto do referencial teórico voltamos ao problema de pesquisa e justificamos 

por que estudar a compreensão do envelhecimento por executivos em altos escalões. Qual 

a relevância deste público?  

Executivos em altas posições nas organizações podem influenciar o processo de 

categorização social. Em um estudo quantitativo envolvendo 147 empresas, Kunze, 
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Boehm e Bruch (2013b) propuseram e testaram empiricamente um modelo teórico que 

explicita como estereótipos negativos de idade por parte dos executivos no topo de 

organizações podem afetar “as percepções compartilhadas pelos empregados sobre 

quanto os comportamentos, ações e procedimentos são justos para distintos grupos 

etários” (KUNZE et al., 2013b, p. 416).  

Neste estudo, discriminação etária foi definida por meio das lentes das teorias 

clássicas de Psicologia Social, como a Teoria da Identidade Social e Auto-Categorização. 

A Teoria de Cronograma de Carreira serviu como base para explicar as normas etárias 

que informam quem deveria ocupar qual posição na organização.  

A influência dos altos executivos foi teorizada com base em Hambrick e Mason 

(1984), que postulam que executivos em altas posições são importantes na construção de 

sentido, uma vez que suas atitudes e comportamentos são interpretados como modelos a 

serem seguidos pelos empregados da organização. Por exemplo, se diretores de uma 

determinada empresa passam a contratar somente gerentes jovens, este comportamento 

será entendido pelo grupo como esperado. Poderão ocorrer mudanças na demografia 

organizacional e a idade terá se tornado uma categoria saliente, o que aumentará a 

probabilidade de discriminação etária (KUNZE et al., 2013b). 

Citando Hambrick, “executivos tomam decisões e engajam-se em comportamentos 

que afetam a saúde, riqueza e bem-estar de outros – mas o fazem como seres humanos 

falhos” (HAMBRICK, 2007, p. 341). O modelo teórico apresentado por Hambrick e 

Mason em 1984 desafia autores que acreditam que executivos são movidos pela 

excelência tecno-econômica. Afirma que executivos compreendem situações de acordo 

com sua cognição e valores, interpretam dados de acordo com sua percepção seletiva, e 

tomam decisões segundo interpretações baseadas em sua experiência de vida. Ou seja, 

decisões de executivos de alto escalão estão sujeitas aos seus vieses. 

Em suma, executivos de alto escalão podem intensificar a categorização social das 

empresas onde atuam, tornando a idade uma categoria mais saliente. Estereótipos 

negativos e positivos sustentados por eles podem intensificar ou atenuar este processo. 

Daí a escolha de executivos de alto escalão como sujeitos de pesquisa neste trabalho. O 

capítulo 4ão traz mais informações sobre este ponto, ao discorrer sobre o percurso 

metodológico. 
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3 O MERCADO FARMACÊUTICO 

Para melhor entendimento do campo deste estudo, ou seja, o mercado farmacêutico, 

foi realizada busca de dados em diversas fontes: artigos científicos, relatórios de 

consultorias, informações obtidas de associações médicas e associações comerciais, atas 

de congressos médicos e farmacêuticos, e reportagens em revistas e jornais médicos e de 

negócios.  

A primeira parte deste capítulo visa apresentar um panorama das diversas categorias 

de medicamentos, de acordo com a legislação brasileira, quais sejam: medicamento isento 

de prescrição, medicamento de prescrição médica, genéricos/similares e biofármacos1. 

Na sequência, é apresentado um histórico recente do mercado farmacêutico global e, 

finalmente, uma breve descrição das características do mercado brasileiro. 

  

3.1 AS DIVERSAS CATEGORIAS DE MEDICAMENTOS 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária estabelece normas para categorização de 

medicamentos, além de regulamentação sobre como tais categorias de produtos podem 

ser registrados, promovidos e comercializados (ANVISA, 2017). De acordo com a 

consultoria IMSQuintilles (2016)2, especializada neste segmento, cada uma destas 

categorias apresenta modelos de negócios distintos, como pode ser observado nas 

próximas subseções. 

 

 

3.1.1 MIP (MEDICAMENTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO) 

Séculos atrás, quase qualquer droga poderia ser adquirida sem restrições. Em 1860, 

as chamadas “drogas de abuso” passaram a requerer prescrição médica. Mas foi somente 

                                                 
1 Biofármacos também são conhecidos por medicamentos de biotecnologia. Laboratórios farmacêuticos 

que produzem biofármacos são chamados “biotec”. 
2 PPPFLASH, set. 2016 – Relatório de participação de mercado da indústria farmacêutica, cedido pela 

consultoria à pesquisadora 
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a partir de 1960 que um relatório do Interdepartmental Committee on Drug Addiction 

(Comitê Interdepartamental de Abuso de Drogas) determinou que a maioria dos 

medicamentos exigisse prescrição médica no Reino Unido (ARONSON, 2004). 

O mesmo se passou nos EUA. Drogas eram vendidas livremente, incluindo 

psicotrópicos como o ópio, até 1938. Naquele ano, o The Food, Drug, and Cosmetic 

(FD&C) Act, deu ao FDA (Food and Drug Administration – Administração de Alimentos 

e Drogas) autoridade para criar regulações. Em 1951, uma emenda deste ato esclareceu a 

diferença entre medicamentos que requeriam prescrição médica e drogas de venda livre 

(OTC3, em inglês). Outra emenda, em 1962, levou a maioria dos medicamentos a serem 

classificados como medicamentos de prescrição, salvo comprovação de segurança 

(HUSSAR, 2017).  

No Brasil, medicamentos isentos de prescrição (MIP) foram mencionados pela 

primeira vez em nossa legislação sanitária em 1973. Esta lei estabeleceu que qualquer 

dispensação de medicamentos (MIP ou de prescrição médica) fosse realizada 

exclusivamente através de farmácias (ABIMIP, 2015).  

A RDC n° 98, de 01 de agosto de 2016, é a legislação vigente, que estabelece sete 

critérios para a classificação de um medicamento como isento de prescrição: tempo de 

comercialização; segurança do medicamento; sintomas identificáveis; utilização por curto 

período de tempo; ser manejável pelo paciente; apresentar baixo potencial de risco; não 

apresentar dependência. Esta mesma legislação estabelece critérios para o processo de 

transferência de um medicamento de prescrição para a categoria isenta de prescrição 

(ABIMIP, 2015). Outra legislação, a Resolução nº 96 de 2008, estipula regras para a 

promoção de Medicamentos Isentos de Prescrição, possibilitando a propaganda dos 

mesmos ao público em geral, inclusive através de veículos midiáticos (BRASIL, 2008). 

Os produtos MIP respondem por 21% do total do mercado de medicamentos 

brasileiro, tendo movimentado aproximadamente 14 bilhões de reais em 2016, com 

crescimento de aproximadamente 13% em relação ao ano anterior (CLARK, 2016). O 

                                                 
3 OTC – Over the Counter (venda sobre o balcão – tradução livre da pesquisadora). Esta categoria de 

medicamentos também engloba produtos OTX, medicamentos que podem ser vendidos sem prescrição, 

mas que são usualmente promovidos aos profissionais de saúde e prescritos por médicos. 
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produto farmacêutico mais vendido no varejo brasileiro, o analgésico Dorflex®, é isento 

de prescrição (IMSQUINTILLES, 2016)4. 

 

3.1.2 MEDICAMENTOS DE PRESCRIÇÃO 

Porter (1989) descreve o modelo de negócios do setor farmacêutico, e particularmente 

dos medicamentos de prescrição, como exemplo de setor altamente lucrativo, utilizando-

se de seu modelo das cinco forças competitivas (poder de barganha do consumidor, poder 

de barganha do fornecedor, novos entrantes, produtos substitutos e rivalidade entre 

competidores). Segundo este autor, este setor tem poucos novos entrantes devido ao alto 

custo de desenvolvimento de medicamentos inovadores, proteção de direitos de 

propriedade intelectual por patentes, e longo tempo de pesquisa (PORTER, 1989). De 

fato, apenas um em 5.000 compostos identificados na primeira fase de desenvolvimento 

chegam ao mercado, pois são necessários investimentos em torno de um bilhão e meio de 

libras e, em média, 12 anos de pesquisa entre a descoberta de uma droga até os testes 

clínicos (THOMAS, 2016).  

Voltando ao modelo de Porter, uma organização farmacêutica deve contar com 

centenas de representantes (chamados propagandistas), que disseminarão a informação 

científica a milhares de médicos. Os mesmos prescreverão medicamentos que serão 

adquiridos em milhares de farmácias. Uma organização como esta requer alta inversão de 

capital e é de difícil manutenção. O poder de barganha dos consumidores (médicos, 

farmácias e pacientes) é limitado, pela escassez de produtos substitutos. A matéria-prima 

não é a parte mais cara da estrutura de custos de um medicamento (como já mencionado, 

os custos de pesquisa e desenvolvimento e a organização comercial são os valores mais 

significativos), o que diminui o poder de barganha dos fornecedores. Finalmente, a 

rivalidade entre competidores neste setor é relativamente baixa: tradicionalmente, 

laboratórios farmacêuticos ganham participação de mercado mediante atributos como 

reputação de marca e qualidade, evitando a erosão de preço (PORTER, 1989). 

                                                 
4 PPPFLASH, set. 2016 – Relatório de participação de mercado da indústria farmacêutica, cedido pela 

consultoria à pesquisadora 



59 

 

No Brasil, a RDC 96/08 dispõe sobre a promoção e propaganda de produtos 

farmacêuticos e determina que produtos sujeitos à prescrição médica devem ser 

promovidos exclusivamente a profissionais da saúde (BRASIL, 2008). 

 

3.1.3 MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

Uma droga genérica é bioequivalente5 a um medicamento com marca, no que diz 

respeito a dosagem, forma farmacêutica, segurança, concentração, rota de administração 

e desempenho, mas apresenta um benefício econômico aos pacientes em relação ao 

medicamento original (FDA, 2015).  

Genéricos faturaram globalmente, em 2012, o montante de 261 bilhões de dólares, e 

podem chegar a 421 bilhões ao final de 2017 – um crescimento de 27% para 36% do total 

das vendas mundiais. Sua aceitação vem sendo incentivada pelas fontes pagadoras. 

Representam dois terços do total de vendas da China, 70% do mercado americano em 

volume e 84% do mercado em unidades no Reino Unido. Este constante crescimento do 

mercado de genéricos tem trazido novos concorrentes, em geral de países emergentes, 

dispostos a se expandir para outros países (DELOITTE, 2016a). 

No Brasil, o programa de medicamentos genéricos foi criado em 1999, com a 

promulgação da Lei 9.787, que segue critérios técnicos semelhantes aos adotados por 

órgãos reguladores como o Health Canada (Canadá), FDA (Estados Unidos), EMEA 

(União Europeia), entre outros (PROGENÉRICOS, 2160). A Lei 9.787/99 determina que 

a ANVISA somente aprovará registro de medicamentos genéricos que apresentarem 

testes de equivalência farmacêutica e bioequivalência, e que sejam registrados com preço 

pelo menos 35% inferior ao medicamento de referência (BRASIL, 1999). 

                                                 
5 Bioequivalência é um termo utilizado para avaliar a equivalência biológica esperada in vivo de duas 

preparações diferentes de um medicamento. Medicamentos bioequivalentes devem entregar a mesma 

eficácia terapêutica e segurança. 
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O mercado de genéricos brasileiro movimentou 6,1 bilhões de reais entre março de 

2015 e março de 2016 (CLARK, 2016). O setor cresceu 163% entre 2010 e 2016 

(PROGENÉRICOS, 2017). 

Existem também no Brasil medicamentos similares. Como os genéricos, os similares 

possuem o mesmo princípio ativo e indicação terapêutica do medicamento de referência, 

podem ser comercializados após o vencimento da patente dos produtos de referência, mas 

apresentam nome comercial (ANVISA, 2016). A realização de testes de equivalência e 

bioequivalência farmacêutica tornou-se obrigatória para registro de medicamentos 

similares a partir de 2003, o que levou a ANVISA a publicar a RDC nº 58/2014 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

 

3.1.4 MERCADO INSTITUCIONAL E BIOFÁRMACOS 

 

O mercado institucional é composto pelos medicamentos comercializados 

diretamente para instituições públicas e privadas (clínicas, hospitais, planos de saúde), 

abrangendo vacinas, antirretrovirais, drogas que atuam no sistema nervoso central, 

trombolíticos, anestésicos, produtos oncológicos, entre outros. O canal institucional no 

Brasil cresce abaixo da inflação, em função da pressão no orçamento público de 2016. 

Representava, em março de 2016, cerca de 20,6 bilhões de reais. No mercado institucional 

destacam-se os biofármacos, que são medicamentos obtidos a partir de um processo 

biológico (CLARK, 2016). 

Segundo Walsh (2007), o futuro do mercado farmacêutico está nas terapias baseadas 

em síntese de proteínas, como é o caso dos biofármacos. Os primeiros produtos 

biológicos, como hormônio de crescimento, insulinas, e agentes estimulantes da produção 

de células vermelhas, foram desenvolvidos há algumas décadas, mas foi só a partir do 

crescente conhecimento em genética ocorrido no século XXI que o processo de produção 

de proteínas passou a ser manejado em maior escala. Boa parte do desenvolvimento de 

biofármacos foi focalizada em pequenas populações de difícil tratamento, mas os novos 
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desenvolvimentos vêm sendo direcionados a doenças mais prevalentes (MORROW; 

FELCONE, 2004). 

A produção de biofármacos envolve uma nova abordagem de pesquisa e 

desenvolvimento. Ao invés de estudar uma doença e buscar sua causa, a medicina 

biotecnológica estuda variações de genes e manipulação dos mesmos, para então 

compreender seu papel terapêutico, o que torna o processo de pesquisa e desenvolvimento 

caro e arriscado (MORROW; FELCONE, 2004). 

A tecnologia de DNA recombinante é a principal técnica para síntese de proteínas em 

larga escala. Envolve: 1- isolar o DNA ou RNA de células humanas e modificar um 

segmento deste DNA ou RNA; 2- encontrar bactérias, células, plantas ou animais que 

possam servir como hospedeiros (vetor); 3- integrar amostras de DNA ou RNA em um 

vetor apropriado, ou seja, que replique estas amostras; 4- realizar a duplicação 

(clonagem), reproduzindo as proteínas associadas aos genes; 5- desenhar protocolos para 

purificação dessas proteínas, sem mudar suas propriedades (WALSH, 2007).  

Macromoléculas biológicas são frágeis e sensíveis, o que torna o processo produtivo 

(fermentação, processamento asséptico, armazenagem, testes de validação) bastante 

complexo. Estas moléculas requerem manuseio específico, que encarece o processo 

logístico: em geral, controle de luz e temperatura são necessários para manter a 

integridade do medicamento. Daí o alto custo dos biofármacos (MORROW; FELCONE, 

2004). 

O mercado de drogas baseadas em biotecnologia foi estimado em 289 bilhões de 

dólares em 2014, e deverá chegar a 445 bilhões de dólares em 2019. Crescerá de 18% do 

total do mercado farmacêutico em 2010 para 26% em 2019 (DELOITTE, 2016b). 

Analistas preveem que o mercado de produtos biológicos similares, mas não idênticos 

ao produto de referência, estará em torno de 25 a 35 bilhões de dólares em 2020, uma vez 

que 11 produtos biológicos, que representam 48% de participação neste mercado, 

perderão as patentes entre 2014 e 2022 (DELOITTE, 2016b).  

Devido ao alto custo dos biofármacos, pacientes usualmente recorrem à judicialização 

para sua aquisição. Judicialização refere-se ao uso da via judicial como alternativa para 

garantia do atendimento ao direito à assistência individual terapêutica (PEPE et al., 2010). 
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As condenações do Estado de São Paulo em processos de judicialização chegaram a mais 

de 18 mil casos em 2015, um aumento de 92% frente a 2010 (CACIAN; 

MASCARENHAS, 2016). Em março de 2017, o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, 

declarou que o gasto com judicialização (R$ 7 bilhões por ano) prejudica o fornecimento 

de outros serviços no sistema (BATISTA, 2017).   

 

3.2 HISTÓRICO RECENTE DO MERCADO FARMACÊUTICO E 

TENDÊNCIAS FUTURAS 

Na década de 1980, Porter previa que a rentabilidade do setor farmacêutico seria 

afetada negativamente por três tendências: a pressão por controle de preços por parte do 

governo e planos de saúde (poder de barganha do consumidor), o aparecimento dos 

genéricos (produtos substitutos) e o surgimento da biotecnologia (novos entrantes).  

Diversos relatórios e reportagens sobre o setor farmacêutico apontam que as previsões 

de Porter (1989) vêm se concretizando. Na década de 1990, as maiores empresas 

farmacêuticas concentravam seus esforços no desenvolvimento de blockbusters, drogas 

com potencial de faturamento acima de um bilhão de dólares, responsáveis por 60% das 

vendas das 10 maiores companhias farmacêuticas globais, em 2005 (BOSTON 

CONSULTING GROUP, 2016).  

A partir de meados da primeira década deste século, porém, este modelo iniciou seu 

processo de declínio. Vários blockbusters perderam suas patentes, em um processo 

conhecido no mercado como patent cliff (penhasco da patente, em tradução livre), 

referindo-se à perda drástica de rentabilidade pela entrada de genéricos.  

Ao mesmo tempo, houve desaceleração na introdução de novos produtos. Estima-se 

um decréscimo de produtividade em pesquisa e desenvolvimento de 40%, entre 1998 e 

2010, mensurado pela razão entre o número de medicamentos aprovados pela FDA e o 

investimento em pesquisa e desenvolvimento (BCG, 2016). Artigo publicado no The 

English Journal of Medicine em 2015 informa que a taxa de sucesso na aprovação de 

uma nova droga diminuiu, entre 2003 e 2014, de 21,5% para 11,8% (ELDER, 2015). 
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Além da menor produtividade, os custos de pesquisa e desenvolvimento aumentaram 

constantemente nas últimas décadas. De acordo com um relatório do Tufts Center for the 

Study of Drug Development, nos EUA, o investimento necessário para a introdução de 

novas drogas aumentou em 145% em 2014, quando comparado a 2003, descontando-se a 

inflação, chegando a 2,6 bilhões de dólares (MULLIN, 2014).  

Ao mesmo tempo, os gastos do governo americano com o setor de saúde alcançaram, 

em 2014, 17,5% do PIB (CDC, 2015), devido a fatores como envelhecimento da 

população, aumento de doenças crônicas e advento de tratamentos inovadores, mas 

frequentemente caros (DELOITTE, 2016b, 2017). Como previsto por Porter na década 

de 1980, governos e fontes pagadoras passaram a impor restrições regulatórias, barreiras 

de acesso, e diminuição dos prazos de patente, para conter o aumento dos gastos com 

saúde. O valor de mercado das 20 principais companhias farmacêuticas caiu 30% entre 

2000 e 2010, mesmo com o aumento de rentabilidade no período, obtido através de 

rígidos cortes de gastos (BCG, 2016).  

Como resposta aos desafios de mercado, várias empresas vêm se dedicando ao 

lançamento de biofármacos, o que requer redirecionamento de recursos, nova capacitação 

na área comercial e revisão do foco de Pesquisa e Desenvolvimento (BCG, 2016).  

Consolidação também é uma estratégia frequentemente utilizada por laboratórios 

farmacêuticos para aumentar seu poder de barganha. Inúmeras fusões e aquisições foram 

realizadas nas últimas décadas: dos 42 membros da Pharmaceutical Research and 

Manufacturers of America (PhRMA) em 1988, somente 11 permaneciam em 2011 

(LAMATTINA, 2011). Em 2015, fusões e aquisições no mercado global de saúde 

atingiram 724 bilhões de dólares, um crescimento de 66% frente a 2014 

(FONTANELLA-KAHN, 2016). 

 

3.3 O MERCADO FARMACÊUTICO BRASILEIRO 

 

A Constituição Brasileira garante ao cidadão o direito à saúde (BRASIL, 2015). O 

Brasil é o único país no mundo a contar com um sistema público (SUS – Sistema Único 
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de Saúde) universal e gratuito. Além disso, o país determinou uma destinação mínima de 

recursos públicos para a saúde da ordem de 12% das receitas dos investimentos dos 

estados e 15% dos municípios (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2014).  

Além dos medicamentos destinados ao mercado público, é possível adquirir 

medicamentos no Brasil no mercado privado, através de mais de 72 mil farmácias 

(CLARK, 2016).  

O mercado farmacêutico brasileiro fatura aproximadamente 66 bilhões de reais por 

ano. Enquanto se projeta uma retração do PIB brasileiro em 2017 da ordem de 0,5% 

(DAMASCO, 2017), o mercado farmacêutico deve crescer quase 8% (+5% no mercado 

público e +10% no mercado privado). Este crescimento é inferior ao observado nos anos 

anteriores, quando o mercado como um todo apresentou incremento médio, de 2012 a 

2015, por volta de 11% (CLARK, 2016). 

O setor de saúde no Brasil vive um momento de profundas transformações, e passa 

por uma nova dinâmica de negócios (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2014). A 

introdução de genéricos levou ao consequente crescimento das empresas nacionais. 

Enquanto apenas um laboratório nacional constava no ranking das 10 maiores 

farmacêuticas brasileiras na década de 1990  (IMSQuintilles, 2016)6, quatro grandes 

empresas nacionais ocupavam a 1ª, 3ª, 4ª e 6ª colocações no mercado de varejo (vendas 

através de farmácias) em 2016 (CLARK, 2016). 

Além disso, a introdução de biofármacos, restrições de acesso por parte das fontes 

pagadoras, e mudanças na legislação vêm fomentando mudanças nas estruturas das 

empresas farmacêuticas brasileiras (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2014). De 

acordo com consultorias da área de hunting, novas profissões vêm surgindo neste 

mercado, tais como: 1- Gerente de Acesso ao Mercado Público, profissional responsável 

pela interface entre governo e indústria farmacêutica; 2- Gerente de Acesso ao Mercado 

Privado, profissional que medeia a relação entre laboratórios farmacêuticos e empresas 

privadas, como hospitais e seguradoras de saúde; 3-Gerente de Farmacoeconomia, 

profissional que estuda benefícios socioeconômicos de determinada terapia; 4- Medical 

Science Liaison (MSL), profissional que faz contato com líderes de opinião na área da 

saúde para trocar informações sobre estudos feitos com medicamentos que ainda não 

                                                 
6 PPPFLASH, set. 2016 – Relatório de participação de mercado da indústria farmacêutica, cedido pela 

consultoria à pesquisadora 
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foram registrados pela ANVISA; 5-Gerente de Educação Médica, que leva informações 

ao médico sobre como administrar determinados medicamentos de forma estruturada; 6-

Gerente de ONG, posição de cunho social, que faz a interface do laboratório com o 

Terceiro Setor (ABRANTES, 2014). 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

Este capítulo apresenta o percurso metodológico adotado, bem como as justificativas 

quanto à estratégia de pesquisa escolhida e o perfil dos sujeitos de pesquisa, frente aos 

objetivos deste estudo. 

A pergunta de pesquisa deste trabalho diz respeito à percepção de executivos de alto 

escalão sobre o fenômeno da discriminação por idade. Como já discutido no referencial 

teórico, percepção refere-se a pensar sobre o outro. Para apreender como o indivíduo 

compreende sua realidade social, buscou-se, então, uma estratégia de pesquisa que 

propiciasse ao sujeito pesquisado uma discussão reflexiva.  

De acordo com Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa propicia entender o 

mundo sob a ótica de quem o vivencia. Esta foi, então, a estratégia considerada mais 

adequada para abordar este problema de pesquisa. 

 

4.1 A PESQUISA QUALITATIVA 

 

A pesquisa qualitativa tem uma longa história nos estudos das disciplinas humanas 

(DENZIN; LINCOLN, 2003). Sua utilização vem crescendo consistentemente na análise 

das organizações (GODOY, 1995a), uma vez que a investigação qualitativa pode 

propiciar um melhor entendimento dos novos e múltiplos contextos e perspectivas sociais 

que pesquisadores têm encontrado na contemporaneidade. A pesquisa qualitativa é 

exploratória e seu objetivo está em descobrir o novo (FLICK, 2009). 

A investigação qualitativa é uma atividade situada que dá visibilidade ao mundo. Pode 

ser entendida como um conjunto de práticas que transformam o mundo em uma série de 

representações, a partir das quais a realidade pode ser interpretada. Esta abordagem parte 

do princípio de que a construção social é realizada pelos atores. Pesquisadores 

qualitativos buscam compreender como a realidade social é criada e quais significados 

são atribuídos pelos atores aos fenômenos estudados (DENZIN; LINCOLN, 2006).  

Creswell (2010) defende que a investigação qualitativa pode ser utilizada quando 

pesquisadores estão interessados em compreender situações sociais complexas. Dado que 

o fenômeno da discriminação é descrito como sutil e arraigado (ARONSON et al., 2002; 
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TORRES; NEIVA, 2011), entendeu-se que a pesquisa qualitativa poderia oferecer melhor 

entendimento desta realidade social. 

A pesquisa qualitativa é um campo multidisciplinar, que não privilegia uma prática 

metodológica frente a outra. Tampouco possui um conjunto exclusivo de práticas e 

métodos (DENZIN; LINCOLN, 2006). No entanto, de acordo com Creswell (2010), a 

investigação qualitativa apresenta características comuns, que perpassam as diferentes 

práticas metodológicas.  

Na pesquisa qualitativa o pesquisador está interessado em transformar uma realidade 

complexa em transcrições e interpretações que permitam compreender o fenômeno. Para 

tanto, este pesquisador precisará ter acesso a interações no seu ambiente natural, 

abstendo-se de formular hipóteses prévias, ajustando métodos àquilo que se estuda 

(CRESWELL, 2010). Os próximos subcapítulos descrevem com mais detalhes como a 

pesquisadora baseou-se nestas recomendações para a condução deste trabalho. 

 

 

4.2 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS QUALITATIVOS 

 

Como já mencionado, a pesquisa de natureza qualitativa envolve uma abordagem 

naturalista, ou seja, pesquisadores qualitativos estudam fenômenos em seu cenário 

natural. O pesquisador qualitativo assume que não existem observações totalmente 

objetivas: o próprio pesquisador é situado na história e contexto social onde se insere 

(DENZIN; LINCOLN, 2006).  

Creswell (2010) recomenda que o pesquisador qualitativo busque o envolvimento 

dos participantes na coleta de dados, ao mesmo tempo que não perturbe o local mais que 

o necessário. Sugere, também, a utilização de métodos múltiplos para coleta de dados, 

como, por exemplo, observações, documentos, entrevistas e materiais visuais e de áudio, 

para melhor entendimento do fenômeno estudado. 

Para a realização deste estudo, optou-se pela entrevista como o principal método 

para a coleta de dados, em uma estratégia de pesquisa qualitativa. Elas foram realizadas 

por meio de um roteiro semiestruturado.  
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Por que a entrevista foi escolhida como a principal ferramenta para coleta de 

dados? 

A entrevista é a estratégia fundamental da pesquisa qualitativa na coleta de dados 

(GODOY, 1995b), porque é efetiva no aprendizado da percepção e experiência dos 

sujeitos de pesquisa sobre o tópico estudado (GIVEN, 2008). De acordo com Kvale 

(1996), seres humanos conhecem uns aos outros através da conversação. A entrevista 

nada mais é do que uma conversação que tem estrutura e propósito, ou seja, caracteriza-

se pela escuta e questionamento cuidadosos para obtenção de conhecimento. A interação 

humana durante a entrevista constrói conhecimento científico. 

Denzin e Lincoln (2003) advertem que a entrevista é um texto negociado. Vivemos 

em uma sociedade de cultura de massa, onde a entrevista, em si mesma, é reconhecida 

como geradora de informações sobre vivências e seus significados. Mas entrevistas não 

são uma ferramenta neutra. 

Na estruturação do guia de entrevista deste estudo seguiram-se as recomendações 

de Kvale (1996). De acordo com este autor, o conhecimento qualitativo é construído por 

meio da linguagem, das descrições fornecidas pelo próprio indivíduo. As entrevistas 

devem explicitar situações específicas e não generalizações. A abordagem do pesquisador 

deverá ser aberta, incorporando, assim, eventuais ambiguidades e mudanças de opinião. 

Neste sentido, o conhecimento obtido depende da sensibilidade dos pesquisadores e da 

qualidade da interação interpessoal. Quando bem conduzida, a entrevista representa uma 

experiência rica para os sujeitos de pesquisa. 

Optou-se por entrevistas pessoais realizadas, preferencialmente, no local de 

trabalho dos informantes. Excepcionalmente, algumas entrevistas foram realizadas em 

local público. Apesar das dificuldades de operacionalização, entrevistas pessoais 

possibilitam a oportunidade de captar detalhes através da observação de conteúdos não 

verbais, maior probabilidade de estabelecer empatia, e possibilidade de observação do 

sujeito no campo de estudo (GIVEN, 2008). Dado o objetivo deste trabalho, o 

estabelecimento de empatia foi fundamental para que sujeitos de pesquisa se 

manifestassem honestamente sobre as organizações onde trabalham.  

Entrevistas semiestruturadas proporcionam certa flexibilidade, mas sem perda de 

foco (GIVEN, 2008). Optou-se, então, por um roteiro de entrevista semiestruturado. 

Graças à flexibilidade permitida por esta técnica, os sujeitos de pesquisa puderam trazer 
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histórias recentes, observações e pontos de vista que revelaram múltiplas perspectivas 

sobre a discriminação por idade, como é discutido no capítulo de Resultados. 

O guia de orientação para a entrevista pode ser encontrado no Apêndice A. As 

entrevistas foram iniciadas com explicações sobre as boas práticas de conduta de estudos 

científicos. Foi solicitada permissão do sujeito de pesquisa para gravação das entrevistas, 

e apresentado o termo de consentimento. Uma entrevistada não permitiu que sua 

entrevista fosse gravada. Três entrevistados tiveram a entrevista gravada, mas 

acrescentaram comentários somente quando o gravador foi desligado, que foram captados 

por meio de anotações. Um entrevistado foi recontatado, para esclarecimento de dúvidas 

sobre a sua primeira entrevista, concedendo à entrevistadora mais 42 minutos de 

discussão, perfazendo o total de 1h:16min. A duração média das entrevistas foi de 54 

minutos. O tempo de gravação das entrevistas individuais variou entre 34 minutos e 

1h:12min. 

Foi garantida total confidencialidade aos entrevistados. Seguindo as boas normas de 

pesquisa, os nomes dos participantes e das empresas em que trabalham foram ocultados. 

Os sujeitos de pesquisa foram referenciados com um número, como, por exemplo, E1, e 

os nomes/logomarcas das empresas foram identificados por nomes de cidades/estados, 

para manutenção do anonimato. A lista de nomes fictícios pode ser encontrada no 

subcapítulo 4.3.2.  

Alguns sujeitos de pesquisa dividiram com a pesquisadora documentos, tais como 

Relatórios de Sustentabilidade/Diversidade (E7), dados de demografia organizacional 

(E7, E8) e pesquisa mercadológica (E3). Estes documentos foram consultados para 

melhor compreensão das falas dos entrevistados, mas não constam nas Referências, para 

garantia da confidencialidade. 

Retornando ao roteiro de pesquisa, a pesquisadora ocupou-se em coletar dados 

sobre os entrevistados, tais como cargo, descrição de suas funções e do departamento 

onde atua. As nomenclaturas de cargos variaram entre os sujeitos de pesquisa. Certificou-

se, porém, de que todos os executivos entrevistados se reportavam ao presidente (ou cargo 

equivalente), conforme a definição de executivo de alto escalão utilizada neste estudo 

(maiores detalhes em 4.3.2). 
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A discriminação pode ser deliberada ou intencional, inconsciente ou explícita 

(JAMES et al., 2013). A discriminação por idade é proibida pela legislação vigente, e 

passível de punição por multa ou detenção há mais de duas décadas (BRASIL, 1995). 

Esperava-se, então, que entrevistados apresentassem certo temor, contrariedade ou 

resistência em se expor abertamente o tema. Para facilitar as discussões e reflexões sobre 

idade e normas etárias, que permitissem induzir quais as reais percepções dos 

entrevistados sobre o fenômeno estudado, as entrevistas foram iniciadas com questões 

abertas sobre idade nas organizações, na visão do sujeito de pesquisa. Houve grande 

variação nas respostas, o que flexibilizou a ordem com que os temas seguintes foram 

abordados.  

Alguns sujeitos de pesquisa apontaram, logo nas primeiras questões, a idade mais 

avançada do trabalhador como preocupação quanto à possível perda de emprego (E3, 

E11, E12, E13), ou menções à prevalência de indivíduos jovens na organização onde o 

sujeito da pesquisa atua (E5, E6, E10, E16). Nestes casos, aprofundou-se, na sequência 

da entrevista, a razão desta percepção, sendo possível discutir abertamente a questão da 

discriminação por idade. Espontaneamente, sujeitos de pesquisa relataram normas etárias 

e estereótipos negativos relativos a trabalhadores mais velhos, existentes nas 

organizações onde trabalharam ou trabalham, sustentados por práticas formais e 

informais de gestão de pessoas. Outros sujeitos de pesquisa também reportaram 

estereótipos e normas etárias para determinadas funções, mas o processo reflexivo 

mostrou-se mais longo. 

Além da discussão inicial sobre idade nas organizações, solicitou-se uma 

descrição do trabalhador mais velho. Após este detalhamento, sujeitos de pesquisa 

informaram se já haviam contratado pessoas mais velhas e em que contexto; e qual a sua 

percepção sobre os mesmos na organização. Justificaram quem haviam contratado, 

promovido ou demitido recentemente, em função da idade. Esta série de questões 

possibilitou a apreensão de possíveis estereótipos etários. 

Foi solicitada ao sujeito de pesquisa uma descrição, sob o seu ponto de vista, da 

idade média da organização, dos distintos departamentos e funções, e de seu grupo de 

trabalho mais próximo. Neste bloco de questões, normas etárias foram desveladas, assim 

como explicações para o fenômeno, na perspectiva do sujeito de pesquisa.  
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Solicitou-se que descrevessem as práticas da organização onde trabalham, com 

relação à questão etária, sua opinião sobre estas práticas, e como percebiam sua 

capacidade de influenciá-las. Com isso, foi possível apreender a existência de práticas 

formais e informais de gestão de pessoas nas organizações onde os sujeitos de pesquisa 

atuam, e que atenuam ou exacerbam a discriminação por idade, na sua percepção . 

Finalmente, planejou-se questionar o sujeito de pesquisa sobre como percebia sua 

idade na organização (idade subjetiva). Todos os sujeitos de pesquisa (exceto E7) 

revelaram a própria idade cronológica de forma voluntária, e elaboraram reflexões sobre 

como a idade vinha impactando sua vida pessoal e profissional (exceto E7 e E8). Estas 

falas parecem confirmar Bytheway (2005), que aponta a idade cronológica como 

formadora de uma identidade social.  

Como última questão, deixou-se um espaço para que os sujeitos de pesquisa 

falassem livremente sobre o tema discutido e elaborassem um resumo de sua visão sobre 

o tema. 

 

 

4.3 DEFINIÇÃO DOS SUJEITOS DE PESQUISA 

 

Para este estudo foram entrevistados executivos de alto escalão do mercado 

farmacêutico. Em primeiro lugar, é explicitado o porquê da escolha das empresas do setor 

de medicamentos como campo de estudos, seguindo-se uma justificativa sobre os sujeitos 

de pesquisa propriamente ditos, incluindo a definição de executivos de alto escalão 

utilizada neste estudo. 

 

 

4.3.1 O CAMPO DE ESTUDOS 

 

A escolha do mercado farmacêutico deve-se ao papel desta indústria no aumento da 

expectativa de vida da população, e, consequentemente, no potencial aumento do número 
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de trabalhadores mais velhos que podem vir a sofrer discriminação por idade. Em um 

estudo de farmacoeconomia realizado através da análise de dados da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), disponíveis de 1960 a 1999, Shaw 

et al. (2005) observaram que o aumento do consumo de medicamentos tem correlação 

positiva com o aumento da expectativa de vida de indivíduos de meia idade e idosos. 

Outro estudo concluiu que as principais causas do aumento da longevidade nos EUA, 

entre 1960 e 1997, foram as inovações médicas (medidas pelo número de novas drogas 

aprovadas) e despesas em cuidados médicos (medidas por gastos públicos) 

(LICHTENBERG, 2007). Outras pesquisas também investigaram a relação entre 

inovação farmacêutica e queda de mortalidade na Grécia (LICHTENBERG, 2015), na 

Alemanha e França (LICHTENBERG, 2012), na Turquia (LICHTENBERG; MEHTAP; 

ZAFER, 2014) e na Suécia (LICHTENBERG; PETTERSSON, 2014), concluindo que 

inovações em fármacos contribuíram para o aumento da longevidade da população 

naqueles países. 

Do ponto de vista do discurso institucional, organizações do setor farmacêutico se 

mostram comprometidas com o aumento da expectativa de vida, preocupadas com a 

qualidade de vida da população mais velha e engajadas  na questão da diversidade, 

conforme levantamento de dados institucionais realizado em websites, Relatórios de 

Sustentabilidade e Relatórios de Diversidade das empresas onde os entrevistados 

trabalham. Alguns extratos destes materiais podem ser observados abaixo.  

Por meio dos nossos produtos, contribuímos para encontrar soluções 

para alguns dos principais desafios da nossa época. A crescente e cada 

vez mais idosa população mundial exige cuidados médicos e 

fornecimento de alimentos adequados. A (empresa de grande porte 

alemã) está melhorando a qualidade da vida das pessoas, prevenindo, 

atenuando e curando doenças (website empresa Berlim, ênfase da 

pesquisadora). 

 

Inovação sempre fez parte da atuação da (empresa de grande porte 

americana) para proporcionar saúde e bem-estar às pessoas em todas as 

etapas da vida. (website empresa NY Central, ênfase da pesquisadora). 

 

Nossos valores são direcionados pelo desejo de melhorar a vida, atingir 

excelência científica, operar com o máximo padrão de integridade, 

expandir acesso a nossos produtos e empregar uma força de trabalho 

diversa que valorize a colaboração (website empresa New Jersey, 

ênfase da pesquisadora).  
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Abraçamos uma força de trabalho diversa e uma cultura inclusiva 

(Relatório de Diversidade empresa NY Park – tradução livre). 

 

A força de nossa organização depende de nossos mais de 16.000 

diversos, talentosos e comprometidos empregados. Somos 

comprometidos com uma força de trabalho diversa e inclusiva 

(Relatório de Sustentabilidade, empresa Dublin). 

 

Como observado por Vasconcelos (2012), as “Melhores Empresas para se Trabalhar” 

apresentam população de trabalhadores mais velhos inferior à proporção da População 

Economicamente Ativa (PEA). Empresas do mercado farmacêutico destacam-se entre as 

“Melhores Empresas para se Trabalhar”, constituindo uma subcategoria explicitada nesta 

premiação (GREAT PLACE TO WORK, 2017).  

Os dados de Vasconcelos (2012) parecem indicar que pode haver discriminação por 

idade no mercado farmacêutico, apesar do discurso institucional favorável à qualidade de 

vida no envelhecimento e contrário às práticas discriminatórias. Este estudo não se dedica 

a mensurar a existência de discriminação por idade no mercado farmacêutico, mas sim 

compreender se o executivo de alto escalão percebe o fenômeno da discriminação por 

idade nas empresas deste mercado. A próxima seção descreve quem são estes executivos. 

 

4.3.2 OS SUJEITOS DE PESQUISA 

 

As primeiras ideias para este estudo surgiram de uma inquietação sobre uma potencial 

incoerência entre a teoria e as normas de idade observadas no mercado. De acordo com 

as teorias clássicas de Psicologia Social, se o indivíduo tende a valorizar o endogrupo e, 

segundo a Teoria do Cronograma de Carreira de Lawrence (1988), executivos de alto 

escalão são indivíduos mais velhos, por que os mesmos não haveriam de fomentar 

mudanças na demografia organizacional, de forma a privilegiar seu endogrupo, focando 

no aumento da idade cronológica de seu grupo de trabalho? 

Novamente, de acordo com a Teoria do Cronograma de Carreira, esperava-se 

encontrar, no mercado farmacêutico, executivos de alto escalão com média de idade entre 
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52 e 53,5 anos. Ocorre que a maioria dos executivos identificados como potenciais 

sujeitos de pesquisa encontravam-se na faixa de 40 a 50 anos. Não foram achados 

diretores com idade superior a 55 anos. Uma diretora de RH (E7) parecia ter idade 

próxima dos 60 anos, mas recusou-se a divulgá-la. Excluindo este sujeito de pesquisa, 

obteve-se idade média de 45,9 anos, sendo a média etária para homens de 46,6 anos, e 

para mulheres de 44,6 anos. 

Quanto ao sexo, 38% dos sujeitos de pesquisa eram mulheres. Esta proporção é mais 

alta que a média usualmente encontrada entre executivos de alto escalão, onde 

predominam profissionais do sexo masculino (JYRKINEN; MCKIE, 2012).  

No início do trabalho de campo, observou-se que os nomes dos cargos podem variar 

entre organizações, tanto para o cargo do sujeito de pesquisa (diretor, vice-presidente, 

líder de unidade de negócios7), quanto para o cargo de seus superiores (presidente, 

country head8). Além disso, observou-se que é comum a utilização de vários termos em 

inglês, nas empresas multinacionais, para designação da maior posição hierárquica em 

uma determinada área da companhia (head, leader). Devido a esta variação de 

nomenclaturas de cargos, definiu-se que executivos de alto escalão são profissionais que 

se reportam diretamente ao presidente da empresa (ou cargo equivalente). Com isso, 

objetivou-se assegurar o contato com sujeitos de pesquisa que, de acordo com Hambrick 

e Mason (1984), constituem os top managers, o que pode ser traduzido como “executivos 

de alto escalão”. Para evitar confusões desnecessárias com o uso de nomenclatura 

específica de determinada empresa ou área, ao longo deste estudo os sujeitos de pesquisa 

são chamados simplesmente de “executivos de alto escalão” ou “diretores”. 

Como já mencionado no referencial teórico, poucos são os estudos disponíveis sobre 

discriminação por idade. E não foram encontrados estudos realizados com executivos de 

alto escalão. A condução de pesquisas com este público acarreta uma série de dificuldades 

de ordem prática, tais como o difícil acesso aos sujeitos de pesquisa e pouca 

disponibilidade de tempo dos executivos de alto escalão para atender demandas  

acadêmicas.  

Apesar destas dificuldades, foram realizadas 16 entrevistas. Os sujeitos de pesquisa 

foram selecionados pelo critério de conveniência, ou seja, eram acessíveis à pesquisadora 

                                                 
7 Líder de Unidade de Negócios: diretor responsável por vendas e marketing de uma divisão da empresa 
8 Country Head – líder do país (tradução livre da pesquisadora) 
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(PATTON, 2002). Flick (2009) argumenta que, em determinadas condições, este critério 

é o único possível para a realização de estudos científicos com limitação de recursos.  

Este autor sugere a seleção gradual como princípio geral na pesquisa qualitativa: o 

prosseguimento da coleta de dados ocorre de acordo com a relevância dos casos. Esta 

circularidade entre coleta e interpretação de dados, por um lado, e seleção de material 

empírico, por outro, é um dos pontos fortes da pesquisa com dados qualitativos. 

À medida que as primeiras entrevistas foram analisadas, revelou-se a necessidade de 

buscar profissionais de diferentes segmentos. Isto porque se percebeu, na fala dos sujeitos 

de pesquisa, a atribuição de normas etárias específicas a profissionais das distintas 

subdivisões do mercado farmacêutico. Buscou-se, então, contatar profissionais das quatro 

grandes subdivisões do mercado: medicamentos isentos de prescrição (MIP), produtos de 

prescrição, mercado institucional (incluindo biofármacos), e genéricos/ similares. 

Da mesma forma, especialmente a partir da quinta entrevista, foi possível observar 

relatos consistentes, por parte dos sujeitos de pesquisa, de associações entre áreas/funções 

e normas etárias. Possuíam percepção semelhante quanto a normas etárias das áreas 

administrativas, de finanças e de marketing. Já os relatos sobre a área comercial 

mostravam-se mais complexos, com variações relevantes de percepção das normas etárias 

para a força de vendas.  

A partir daquele momento, para melhor compreender este processo, privilegiou-se o 

contato com profissionais de vendas, mediante entrevistas com três profissionais desta 

área (E11, E12, E13). Dois profissionais exerciam função conjunta de marketing e 

vendas, como Diretores de Unidade de Negócios (E3, E4). 

Buscou-se também selecionar profissionais de diretorias típicas do mercado 

farmacêutico, como Diretoria de Assuntos Regulatórios9 e Diretoria Médica10.  

Note-se que o contato com executivos de áreas e funções distintas teve como objetivo 

captar uma diversidade de perspectivas, garantindo a coleta de informações relevantes, 

mas não a constituição de amostragem probabilística que caracteriza estudos 

                                                 
9 A área de Assuntos Regulatórios é responsável pelo cumprimento da regulação sanitária em indústrias, 

distribuidoras e empresas do varejo farmacêutico. Envolve-se em pesquisa e desenvolvimento de fármacos, 

relatórios de qualificação e validação, lançamento de novos produtos e faz a interface com órgãos de 

vigilância sanitária, como ANVISA (ICTQ, 2016) 
10 A área médica envolve-se com pesquisa clínica, atividades com órgãos regulatórios e sanitários, e 

relacionamento científico com médicos (BMS, 2013) 



76 

 

quantitativos. Novamente, seguindo a recomendação de Flick (2009), buscaram-se 

primordialmente sujeitos de pesquisa com experiência e conhecimento necessário para 

responder questões pertinentes ao tema, capacidade de reflexão e articulação, e 

disponibilidade de tempo para participar do estudo.  

Duas organizações chamaram a atenção no decorrer do trabalho de campo, em função 

de declarações contundentes de seus primeiros sujeitos de pesquisa, o que levou a 

pesquisadora a buscar mais representantes destas empresas. Uma mostrou-se bastante 

etarista, enquanto a outra negou a existência de qualquer tipo de discriminação por idade 

na organização. Foram entrevistados dois executivos desta primeira organização e um ex-

funcionário, que confirmaram a existência de normas etárias informais bem definidas e 

muito favoráveis a profissionais mais jovens. Já na segunda organização observou-se um 

cenário fragmentado. Uma executiva negou a existência de discriminação por idade na 

organização, outro confirmou veementemente a existência de normas etárias informais 

desfavoráveis a profissionais mais velhos, e um terceiro percebeu, após reflexões, a 

existência da discriminação por idade em determinadas áreas funcionais da empresa. 

Ao final, foram entrevistados sujeitos que trabalham em multinacionais (uma empresa 

israelita, uma francesa, uma japonesa, uma mexicana, uma alemã, uma italiana, cinco 

americanas) e duas empresas nacionais. Duas empresas são consideradas pela 

IMSQuintilles (2016)11 como empresas pequenas, quatro como empresas de médio porte 

e as demais constituem-se empresas de grande porte, com mais de 1.000 funcionários. 

O Quadro 3 apresenta um resumo do perfil dos sujeitos de pesquisa com relação a 

cargo, codinome da empresa onde trabalha, sexo, idade e mercado de atuação. Para 

facilitar o entendimento do leitor, nomes de cargos em inglês (ex: head) ou nomenclaturas 

específicas (ex: líder de unidade de negócios) foram traduzidos pela pesquisadora, 

utilizando-se a denominação “diretores”. 

                                                 
11 PPPFLASH, set. 2016 – Relatório de participação de mercado da indústria farmacêutica, cedido pela 

consultoria à pesquisadora 
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Quadro 3 – Perfil dos Sujeitos de pesquisa 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

Nota. M = Masculino; F= Feminino; NR= Não Respondeu 

A saturação indica o momento em que o pesquisador pode finalizar a coleta de dados, 

evitando, do ponto de vista operacional, desperdício de tempo e dinheiro (GUERRA, 

2006). Neste estudo, buscou-se a saturação empírica, definida como o momento em que 

o pesquisador percebe, após várias entrevistas, que a coleta de dados no campo não traz 

mais informações novas ou distintas. Com 16 sujeitos de pesquisa, foi possível identificar 

padrões que respondiam ao problema de pesquisa e objetivos secundários, o que permitiu 

a finalização do trabalho de campo. 

A transcrição é uma mudança de meio, e como tal envolve questões de precisão, 

interpretação e fidelidade (GIBBS, 2009). Para garantir a confiabilidade da transcrição, a 

pesquisadora realizou o processo, mediante transcrição literal com fala coloquial. A 

transcrição totalizou 143 páginas, além de seis páginas de anotações, referentes à 

entrevista que não foi gravada. O processo de transcrição tomou, aproximadamente, 60 

horas. 

 

 

 

Sujeito Cargo Respondente Empresa Gênero Idade Mercado de atuação do respondente

E1 Diretor Financeiro Milão M 45 Prescrição

E2 Diretora de Marketing São Paulo F 43 MIP / Prescrição

E3 Diretor Unidade de Negócios (Marketing e Vendas) Dublin M 49 Institucional (procedimentos)

E4 Diretor Unidade de Negócios (Marketing e Vendas) NY Central M 49 Institucional (vacinas)

E5 Diretor Comunicação Connecticut M 41 Institucional (biofármacos)

E6 Diretora de RH Tokyo F 40 Prescrição

E7 Diretora de RH Berlim F NR Todos

E8 Diretora de RH Paris F 55 Todos

E9 Diretor Administrativo/ Financeiro Berlim M 40 Todos

E10 Diretor Médico New Jersey M 53 Rx e institucional

E11 Diretor de Vendas Berlim M 47 Prescrição

E12 Diretor de Vendas Milão M 44 Prescrição

E13 Diretor de Vendas Telaviv M 48 Genéricos e Institucional

E14 Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios NY Park M 50 Institucional (biofármacos)

E15 Vice-Presidente de Produção Itapevi F 45 Genéricos e Similares

E16 Diretora de Assuntos Regulatórios México F 40 MIP
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4.4 TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Estudos qualitativos buscam entender os fenômenos de forma holística, 

privilegiando visões amplas. Isto exige um raciocínio interativo e simultâneo. É um 

processo constante, envolvendo pensar continuamente nos dados de forma sistemática, 

reflexiva, mas não rígida (CRESWELL, 2007).  

Apesar de a análise em pesquisa qualitativa poder ser efetuada por distintos 

métodos (MILES; HUBERMAN, 1979), todo pesquisador qualitativo atribui códigos ou 

temas às notas de campo, entrevistas ou documentos; seleciona frases, relações entre 

variáveis, padrões, categorias, sequências; isola padrões e aponta reflexões sobre os 

mesmos; elabora proposições e generalizações sobre estes temas e as compara com a 

literatura disponível, para a formulação de teorias (MILES; HUBERMAN; SALDAÑA, 

2014).  

Estes autores defendem que a análise de dados na investigação qualitativa deva se 

dar por três atividades entrelaçadas: a condensação de dados, a exposição dos dados e o 

desenho e verificação de conclusões. A Figura 1 apresenta um esquema, proposto por 

Miles e Huberman (1994), que sintetiza o modelo interativo de análise de dados sugerido 

pelos autores. 

 

Figura 1: Modelo interativo de análise de dados em pesquisa qualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MILES; HUBERMAN (1994) 
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A codificação é parte da atividade de condensação de dados. Códigos são sistemas 

efetivos de rotulagem e busca de dados, e servem como gatilhos para a reflexão. Seguindo 

as recomendações de Miles, Huberman e Saldaña (2014), utilizou-se a codificação 

indutiva, que foi sendoconstruída à medida que os dados foram coletados. Ao longo deste 

estudo, códigos foram constantemente revisados, até que as definições se tornaram mais 

claras, e padrões de códigos foram gerados.  

Na codificação, pesquisadores, pesquisados e os dados são os atores principais no 

processo de construção de um estudo científico; mas os softwares de análise de dados 

podem ajudar, como coadjuvantes (BASIT, 2003; LAGE, 2011; LAGE; GODOY, 2008). 

Softwares de análise de dados podem facilitar a aposição de códigos, a recuperação de 

segmentos que compartilham um mesmo código e a construção de relacionamentos entre 

segmentos de dados (LAGE; GODOY, 2008).  

Com esta diretiva em mente, a pesquisadora lançou mão do software NVivo11 

(versão em inglês) para codificação dos dados deste estudo, em função da economia de 

tempo e facilidade de manipulação das categorias neste processo. O NVivo é um dos 

softwares mais utilizados no ambiente acadêmico brasileiro (LAGE, 2011). Com a sua 

utilização foi possível assegurar a identificação de categorias que se relacionavam em 

uma estrutura, como proposto por Miles, Huberman e Saldaña (2014), armazenar 

transcrições de entrevistas e anotações, assim como materiais cedidos pelos sujeitos de 

pesquisa, em um só repositório. 

Retornando a Miles e Huberman (1994), estes autores sugerem iniciar a análise de 

dados de um estudo qualitativo pela construção de uma moldura conceitual, que será 

alterada ao longo da análise, à luz de novos dados e descoberta de padrões e interações. 

Como esperado, a moldura inicial deste estudo sofreu diversas alterações, até que foi 

possível agrupar os dados pesquisados em uma representação gráfica. O lado direito desta 

representação gráfica engloba as categorias que descrevem como executivos de alto 

escalão percebem a discriminação por idade e como reagem ao fenômeno, enquanto o 

lado esquerdo agrupa as categorias que correspondem às justificativas apresentadas pelos 

executivos para suas percepções e reações.  

Esta moldura final (Figura 2) pode ser observada na próxima seção, onde são 

discutidos os resultados deste estudo. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A análise dos resultados deste estudo, como já mencionado, pode ser representada 

graficamente, conforme a Figura 2. Nesta representação pode-se observar uma linha 

pontilhada, separando duas seções interconectadas. Esta linha foi inserida para facilitar a 

condução do leitor pela análise e discussão dos resultados deste estudo. A análise é 

efetuada em duas partes. 

A primeira parte diz respeito às categorias que correspondem à percepção da 

discriminação por idade, por parte dos executivos de alto escalão, e como os mesmos 

reagem ao fenômeno. A segunda parte engloba categorias que incluem suas justificativas 

para normas de idade, bem como a influência dos estereótipos etários na definição de 

quem é o trabalhador mais velho.  

Este capítulo se inicia com discussões sobre a percepção da discriminação por 

executivos de alto escalão, ou seja, a parte direita da moldura. 

 

Figura 2 – Moldura Final do Estudo 

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora 

 

5.1 PERCEPÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO POR IDADE 

 

Qualquer indivíduo que viva o suficiente pode tornar-se vítima da discriminação por 

idade (PALMORE, 1999). Os dados encontrados neste estudo parecem concordar com 

esta afirmação. Três sujeitos de pesquisas, homens, sendo dois brancos e um asiático, 
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disseram haver sofrido discriminação por idade em algum momento de sua carreira. Uma 

menção referia- se ao momento atual, e outras duas a momentos anteriores ao atual 

emprego do sujeito de pesquisa.  

Um Diretor de Comunicação (E5) sentiu-se discriminado em uma empresa de 

comércio eletrônico. Conseguiu uma recolocação em uma empresa produtora de 

biofármacos, mas, durante o período em que buscou emprego, aos 41 anos de idade, 

esteve preocupado. 

Eu fico meio preocupado com esta parte, assim, dos profissionais acima 

dos 40 anos. Acho que eu estava um pouco com esta coisa do terrorismo 

(da empresa de comércio eletrônico). Tem que ter até tanto, até tanto 

(...). E isto, é, eu fiquei bem aflito. Eu saí (da empresa de comércio 

eletrônico) com 41. (E5) 

Um Diretor de Vendas (E13) mencionou trabalhar atualmente em uma empresa onde 

não percebe discriminação por idade, mas teve dificuldade em se recolocar no passado. 

Aos 46 anos, esteve desempregado por um ano e meio. Este relato é semelhante ao dos 

executivos abordados no estudo de Pereira (2014), que aponta que gerentes mais velhos 

em busca de recolocação percebem-se vítimas do etarismo. Tanto E13 quanto os gerentes 

entrevistados por Pereira (2014) mencionam que as desvantagens de ser mais velho 

superam de longe as vantagens proporcionadas pela idade, quando o profissional se 

encontra na busca por uma recolocação. 

Finalmente, um terceiro executivo homem, de 53 anos, declara-se vítima de 

discriminação por idade no emprego atual, e responsabiliza políticas favoráveis à 

diversidade pelo favorecimento de mulheres jovens. Em suas palavras, algumas áreas das 

organizações “repelem mulher”, tais como Finanças e Vendas. Outras áreas são 

reconhecidas pela predominância de mulheres, tais como Recursos Humanos e a área 

regulatória. Para “equilibrar” o número de mulheres em posições de diretoria, empresas 

com “cotas informais de diversidade” vêm privilegiando diretoras do sexo feminino, em 

Marketing ou na área médica, que é a área de atuação do sujeito de pesquisa. 

É sério. Fica entre nós, eu mesmo já participei de processo seletivo e 

me disseram que a vaga não era minha, que era de uma mulher. Mais 

jovem. E isto dói, sabe? (E10) 

Os dados acima parecem alinhar-se com a reflexão de Blank e Slipp (1994). Homens 

brancos, heterossexuais, fisicamente capazes, definidos historicamente como norma no 

mercado de trabalho, não são usualmente associados a indivíduos que se tornam vítimas 
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de discriminação, mas mudanças no mercado de trabalho podem levar tais indivíduos a 

se sentirem vítimas de preconceito (BLANK; SLIPP, 1994).  

Se por um lado os três executivos acima apresentados percebiam claramente a 

discriminação por idade, outros se mostravam menos conscientes sobre o assunto. 

Através da interpretação dos dados, foi possível identificar determinados padrões com 

relação à percepção da discriminação por idade, representados na Figura 3.  

O objetivo da Figura 3 é facilitar a compreensão do leitor. Trata-se de uma moldura 

para análise e interpretação de dados, como proposta por Miles e Huberman (1994), e não 

uma categorização rígida. 

Estes padrões não são, portanto, inflexíveis. A realidade social é complexa e 

transitória, como demostra a história do executivo E13. Este diretor de vendas declara 

que não valorizava a questão da idade antes de se tornar desempregado e encontrar 

dificuldades em se recolocar, por ter mais de 40 anos. Assume que, no passado, trabalhou 

em uma empresa etarista, mas que nada fez em relação à discriminação por idade naquela 

organização, pois não refletia sobre o fenômeno do etarismo. Hoje, sente-se bastante 

confortável por trabalhar em uma empresa que valoriza profissionais mais velhos. Nesta 

organização, o sujeito de pesquisa não percebe práticas discriminatórias. É possível 

inferir, então, que ao longo de sua trajetória profissional, E13 transitou por distintos 

padrões com relação à percepção da discriminação por idade. 

Figura 3 – Percepção da Discriminação por Idade por Executivos de Alto Escalão no 

Mercado Farmacêutico 

 

Fonte: elaborada pela pesquisadora 
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5.1.1 PERCEBE DISCRIMINAÇÃO POR 

IDADE E REAGE 

 

Os casos relatados no item 5.1.1 referem-se a um primeiro grupo de indivíduos 

que percebem a discriminação, denominado neste estudo “percebe e reage”, uma vez 

que se mostram dispostos a contratar e manter trabalhadores mais velhos, 

independentemente das normas etárias da organização onde atuam. É o caso de E6, 

uma diretora de RH que, ao contrário de seus pares, tem um subordinado sete anos 

mais velho que ela.  

Eu, por exemplo, já fiz o contrário (em relação aos outros diretores), o 

meu braço direito tem 47 anos, ele sabe mais do que eu, né? Mas por 

que? Eu preciso me estruturar para ter gente melhor do que eu embaixo, 

né? (E6) 

Além dos profissionais que se declaram vítimas da discriminação por idade, em 

algum momento de sua carreira, este grupo também abarca executivos que acreditam 

que enfrentam problemas no trabalho devido ao que chamaram de “juniorização12” 

das posições gerenciais. Queixam-se da “falta de maturidade do grupo gerencial”. E6, 

a Diretora de RH já mencionada, relata que vem encontrando dificuldades em 

implantar determinados programas e processos na área financeira, setor onde 

predominam profissionais muito jovens. 

E aí eu comecei a perceber onde estavam os maiores problemas na 

organização, e aí eu comecei a perceber que estava tudo em uma área 

específica. E comecei a pensar um pouco, ééé, que geração é esta área, 

e eu fui ver que a gente só tem Geração Y. (E6) 

As falas acima demonstram que a contratação de pessoas mais velhas pode ser 

justificada com base em experiências pessoais positivas, estereótipos positivos em 

relação a trabalhadores mais velhos, ou estereótipos negativos em relação aos mais 

novos. Os estereótipos encontrados neste trabalho são discutidos com mais 

profundidade no item 5.3. 

                                                 
12 Juniorização: termo utilizado por E6, E11 e E12 para descrever a contratação e manutenção de 

profissionais cada vez mais jovens em determinadas áreas das organizações. O termo ressalta estereótipos 

negativos usualmente associados aos mais jovens, tais como falta de experiência. 
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O sujeito de pesquisa E5, que se sentiu vítima de discriminação na empresa de 

comércio eletrônico, suporta estereótipos positivos em relação aos mais velhos. 

Entende que profissionais mais velhos são mais adequados para implementar 

melhoria de processos na empresa onde ingressou recentemente, em função de maior 

experiência e maturidade. Apesar de mencionar estereótipos positivos relativos a 

profissionais mais jovens, destaca os negativos. Para E5, profissionais mais jovens 

são especialistas que “só sabem fazer exatamente uma coisa específica, que precisa 

pra agora” (E5), e que, portanto, não têm visão do todo. Esta falta de visão sistêmica 

faz com que priorizem atividades operacionais e urgentes – urgências estas que 

poderiam ser evitadas com processos bem desenhados. 

E10, que, como já mencionado, se declara vítima de discriminação por idade em 

seu emprego atual, demonstrou em sua fala o que Palmore (1999) chamou de etarismo 

positivo, ou seja, a discriminação a favor dos mais velhos, em função de estereótipos 

positivos. Este executivo privilegia a contratação e manutenção de profissionais 

acima de 40 anos de idade. Sustenta estereótipos negativos referentes aos mais novos, 

em especial em relação à expectativa dos jovens quanto à rápida ascensão nas 

empresas. No seu ponto de vista, profissionais mais jovens têm dificuldade em lidar 

com seu estilo de gestão, uma vez que o sujeito de pesquisa não se mostra favorável 

a rápidas progressões de carreira. Acredita que profissionais que cheguem 

rapidamente a altas posições não terão base para sustentar um bom desempenho em 

longo prazo. E10 compara estes jovens profissionais a um “foguete desconectado”. 

Mas, não sei, na minha equipe... eu entrei, teve uns que saíram... Então, 

quem estava a fim ficou, mas tinha uns lá que, sei lá, talvez quisessem 

subir mais rapidinho. E pediram pra sair. Porque agora, nas empresas, 

é assim, tudo foguete. Sobe rapidinho e se desconecta da base. Aí fica 

vagando pelo espaço. Vazio, sabe? (E10) 

Executivos de alto escalão que apoiam trabalhadores mais velhos podem fazê-lo 

de forma sutil ou expressiva. Enquanto E10 reconhece que prefere trabalhar com 

pessoas mais velhas, E5 contrata paulatinamente profissionais mais velhos. Em outras 

palavras, a percepção da discriminação por idade e a valorização do trabalhador mais 

velho entre estes sujeitos de pesquisa é similar, mas a forma e a intensidade como 

cada qual reage à discriminação por idade é bastante distinta, e dependente do 

contexto onde cada qual se insere. 

 



85 

 

 

5.1.2 PERCEBE DISCRIMINAÇÃO POR 

IDADE E TOLERA 

  

Um segundo padrão, denominado “percebe e tolera”, é composto por executivos que 

também percebem a discriminação, mas que não combatem o fenômeno. Este é o maior 

grupo entre os quatro padrões apreendidos. Ou seja, parte significativa dos indivíduos 

estudados neste trabalho demonstra tolerância em relação à discriminação por idade, 

apesar de terem consciência sobre o tema. 

Aqui, encontramos indivíduos que fundamentam suas ações em justificativas 

econômicas (argumentos financeiros justificam a extinção do vínculo empregatício do 

trabalhador mais velho com a empresa), estereótipos negativos com relação aos mais 

velhos, e o “discurso da impotência” (sujeitos de pesquisa se percebem incapazes de 

combater um fenômeno arraigado, como a discriminação por idade). Os próximos 

parágrafos exploram estas três justificativas. 

Para executivos como E1 e E16, o profissional mais velho torna-se mais caro com os 

dissídios e promoções, o que dificulta sua permanência na organização. O valor 

econômico fundamenta a troca de profissionais mais velhos por profissionais mais novos 

– mesmo que isto acarrete perdas “qualitativas” para a organização. E16 declara que, no 

passado, indivíduos mais velhos constituíam boa parte dos profissionais em sua área de 

atuação (Assuntos Regulatórios). Este contingente foi paulatinamente sendo substituído 

por profissionais mais jovens, visando cortes de despesas com pessoal, como descreve a 

fala abaixo. 

O grande problema no segmento onde eu atuo, (é que) os profissionais 

que nele estão por bastante tempo passam a receber remunerações mais 

elevadas (...) é mais viável que sejam contratados jovens, dado o menor 

custo e apostando na inexperiência. (E16) 

Moulaert e Biggs (2012) postulam que o indivíduo mais velho na sociedade ocidental 

é percebido primordialmente por sua identidade profissional, ou seja, por sua contribuição 

no trabalho. Denunciam a substituição de trabalhadores mais velhos por indivíduos mais 

jovens, que aceitam salários mais baixos e sugerem que trabalhadores mais velhos devem 

ser apreciados por suas habilidades em outros papéis sociais, e não somente por atividades 
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relacionadas ao trabalho e emprego. Os dados deste estudo parecem confirmar que 

executivos de alto escalão do setor farmacêutico brasileiro parecem compreender esta 

questão, mas entendem que justificativas econômicas como suficientes para justificar a 

substituição do trabalhador mais velho.  

Voltando aos sujeitos de pesquisa, E1, E11, E12 e E16 mostram-se favoráveis a 

programas de demissão voluntária (PDV). Acreditam que o PDV é interessante para o 

profissional mais velho, uma vez que o “pacote” é baseado em tempo de casa. 

Argumentam que “tem funcionários que, com este dinheiro, vão tentar abrir um negócio 

próprio, eu acho que isto é muito comum aqui no Brasil, este espírito empreendedor do 

brasileiro” (E1). Paradoxalmente, o próprio E1, apesar de mostrar-se favorável ao PDV 

e ao empreendedorismo grisalho, afirma que “quando um funcionário sai em um PDV, é 

sempre um downgrade 13”. 

E8, Diretora de RH de uma multinacional francesa, apresenta um discurso ambíguo 

com relação à discriminação por idade e a políticas de Recursos Humanos (RH) 

desfavoráveis ao trabalhador mais velho. Por um lado, afirma que “a gente gera mais 

longevidade. Então, eu não quero alguém aqui trabalhando mais longe, comigo?”. Por 

outro lado, informa que está discutindo a implementação de uma política de aposentadoria 

compulsória, pois a empresa “deixou a tampa da panela muito aberta”, e hoje conta com 

representantes de vendas de até 83 anos. A justificativa para a implantação da 

aposentadoria compulsória fica por conta da necessidade de renovação da força de 

trabalho. O trabalhador mais velho é associado a menor produtividade e, portanto, 

argumentos financeiros justificam a extinção do vínculo empregatício. 

...temos algumas famílias de cargos que têm em média 12 anos, 12 

anos! No cargo! Gerente distrital14 é uma delas. Então a gente está 

fazendo uma análise mais a fundo. Começando a fazer um 

planejamento, um workforce planning15, de planejar, realmente, um 

turnover16 mais acelerado nos próximos 2 anos para a gente fazer um 

rebalance17, um refresh18, né, da organização. (E8)  

Outros executivos deste grupo também apresentam percepções e suportam 

estereótipos negativos em relação ao trabalhador mais velho. E11 acredita que, mesmo 

                                                 
13 Downgrade = rebaixamento, tradução livre da pesquisadora. 
14 Gerente Distrital – Gerente de uma equipe de vendas 
15 Workforce planning – grupo de trabalho que realizará um planejamento (tradução livre da pesquisadora) 
16 Turnover – rotatividade de pessoal (tradução livre da pesquisadora) 
17 Rebalance – reequilíbrio (tradução livre da pesquisadora) 
18 Refresh – renovação (tradução livre da pesquisadora) 
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que o profissional se esforce para manter-se atualizado, em algum momento acabará se 

tornando obsoleto. E1 relata um comportamento negativo de um subordinado mais velho. 

E eu tenho uma situação de um funcionário que já está chegando aos 40 

anos, ele não (ênfase) chegou a um nível de gerência, e eu sinto até... 

uma postura defensiva em relação ao que ele faz e um pouco de receio 

de compartilhar o conhecimento que ele gera, justamente por medo de 

perder o emprego. (E1) 

Este mesmo sujeito de pesquisa baseia-se em suas expectativas profissionais para 

justificar por que não contrata pessoas mais velhas. Diz que, depois de haver ocupado 

uma posição estratégica, não estaria disposto a trabalhar em uma função transacional. 

Acredita que o mesmo ocorra com profissionais mais velhos que estão buscando emprego 

em sua organização. Em outras palavras, este indivíduo percebe que as normas etárias 

suportam uma carreira contínua e ascendente. 

Neste grupo há também sujeitos de pesquisa que percebem a discriminação, mas se 

conformam com o fenômeno, porque acreditam que não seja possível combatê-la. 

Entendem que existem normas etárias informais, favoráveis aos mais novos, suportadas 

implicitamente pela empresa. Nas palavras de E1 são “os usos e costumes”.  

E1, E11, E12, mostram-se impotentes para combater um fenômeno percebido como 

arraigado e suportado informalmente pela organização. Entendem que a valorização dos 

mais jovens e a discriminação por idade são fenômenos “sistêmicos”. Nas palavras de 

E11, “inevitavelmente, o próprio meio acaba regulando a idade das pessoas que estão no 

ambiente”. 

E11 justifica sua perspectiva, explicando que mesmo seu superior não teria força 

política para mudar as normas etárias da organização onde trabalha. Por se tratar de uma 

organização matricial, “decisões são tomadas por três, quatro pessoas diferentes”. De 

acordo com este sujeito de pesquisa, “o poder se diluiu nas organizações”. O presidente, 

que antes tinha a última palavra na tomada de decisões, não tem mais autonomia: “se 

bobear, o presidente só manda na secretária e no motorista”. 

Dá como exemplo a promoção de um gerente de produtos. No passado, a tomada de 

decisão quanto à contratação ou promoção de um indivíduo para esta posição era 

responsabilidade de um gerente de marketing. Hoje, esta decisão é chancelada pelo 

diretor, pelo presidente e por indivíduos da matriz. Presidentes e diretores não estão 

dispostos a arcar com os custos políticos de determinadas tomadas de decisão, e, portanto, 
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privilegiam a promoção ou contratação de indivíduos que atendam às normas etárias 

associadas àquele cargo. Como estas normas etárias são mais favoráveis a indivíduos 

mais novos, torna-se mais difícil contratar ou promover pessoas mais velhas. Na fala 

abaixo, E11 descreve como, na sua percepção, seu superior toma decisões. 

Mas ele não é o gerente geral19? Sim, mas ele não toma esta decisão 

sozinho. E se ele tomar, politicamente, isto tem um custo que a 

experiência mostra para ele que não é o melhor caminho. (E11) 

Executivos de vendas mostraram-se mais conscientes sobre a questão da 

discriminação por idade que profissionais de outras áreas, mas também mais 

conformados. E12 acredita que esta conscientização se deve ao fato de que a área 

comercial é uma das poucas áreas que se reporta diretamente ao presidente em estruturas 

matriciais. Este diretor comercial entende que o presidente pode demiti-lo a qualquer 

momento, caso não entregue os resultados esperados. E, invariavelmente, ao longo dos 

anos, alguma meta deixará de ser alcançada, por questões circunstanciais. 

Esta constante sensação de impermanência no cargo parece levar diretores de 

vendas a analisar o ambiente organizacional constantemente. A análise constante parece 

facilitar a apreensão das normas etárias. Tanto E11 quanto E12 declaram que sabem que 

irão trabalhar no mercado farmacêutico até, no máximo, 50-52 anos, pois não conhecem 

ninguém acima desta faixa etária neste mercado.  

 Para E11, o indivíduo mais velho, em função da maturidade e maior experiência, 

é capaz de realizar “provocações positivas”. Mas isto não é bem percebido. Superiores 

podem vir a se sentir desconfortáveis com os questionamentos deste subordinado e 

demiti-lo. 

...só o fato da maior experiência, de uma visão de vida já um pouco 

diferente, de fato, uma vivência diferente na indústria e um 

questionamento às vezes em um grau de profundidade diferente, faz 

com que esta pessoa passe a ser percebida como diferente e não como 

um diferente positivo, como um diferente que começa a destoar. Porque 

não é aquela pessoa que facilmente concorda, que facilmente aceita as 

coisas e que muitas vezes é a pessoa que faz a provocação positiva, a 

provocação de qualidade. Mas nem sempre isto é confortável. (E11) 

E11 utiliza a metáfora do “prazo de validade” para descrever a situação 

profissional do indivíduo mais velho. Acredita que fatores como boa performance, 

                                                 
19 Gerente Geral – nomenclatura para o cargo de Presidente da organização 
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atingimento de metas, boa qualificação, e constante atualização, podem ajudar o 

profissional a estender sua permanência nas organizações, mas não garantem uma maior 

longevidade nas empresas. Com o tempo, o indivíduo sempre será, em algum momento, 

considerado obsoleto. 

Acho que idade está relacionada a prazo de validade. Para mim, é muito, 

muito claro esta questão de (pigarro) independente até da tua 

performance, a partir de um momento que você atingiu um mínimo de 

entrega, de qualificação, e de se manter atualizado, apesar disto, não te 

garante uma maior longevidade. (E11) 

Ainda, para este sujeito de pesquisa, a extinção do vínculo empregatício pela 

aposentadoria ou PDV (programa de demissão voluntária) é um momento doloroso. O 

problema não se restringe apenas ao término dos ganhos financeiros. Com a rescisão 

contratual, o profissional “deixará de ser ‘Fulano do laboratório20 X’ e, do dia para a 

noite, passará a ser somente ‘Fulano’” (E11). 

Para evitar esse sofrimento, E11 recomenda que o profissional mais velho encare 

este “monstrinho” ao invés de “trancá-lo no armário”. Para este sujeito de pesquisa, o 

trabalhador que reconhecer, o mais cedo possível, que será vítima de discriminação, 

poderá se prevenir e sofrerá menos com a queda de status advinda da demissão ou 

aposentadoria compulsória. Neste sentido, E11 responsabiliza o trabalhador mais velho, 

que não teve coragem de “encarar o monstrinho”, pelo próprio sofrimento, pois a dor se 

dá pelo apego à sua identidade profissional.  

O desapego pode ser difícil para o indivíduo, como demonstra o estudo 

quantitativo realizado na Áustria com 766 indivíduos, com idade entre 20 e 64 anos, por 

Hatak, Harms e Find (2015). Os autores concluíram que, quanto maior a idade do 

indivíduo e maior sua identificação com o atual emprego, menor é sua intenção de iniciar 

uma atividade empreendedora. De fato, o estudo qualitativo de Marra (2013), sobre a 

construção da identidade de gerentes ao se aposentarem, informa que, com frequência, 

executivos centralizam sua vida na identidade profissional. Ser afastado do que lhe dá 

poder, status e reconhecimento constituiu um choque para a maior parte dos entrevistados, 

que se mostraram surpresos e despreparados, ao serem convidados a se retirar da empresa 

onde trabalhavam.  

                                                 
20 Laboratório: outra denominação para indústria farmacêutica 
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E12 concorda que a discriminação por idade virá para todos, e que o trabalhador 

mais velho deve se preparar para isto. Nas palavras de E12, “Só não vê quem não quer!”. 

Paradoxalmente, E12 mostra-se favorável à renovação, ou seja, à substituição de 

profissionais mais velhos por mais novos na força de trabalho, utilizando expressões para 

descrevê-la como “inevitável”.  

Mas esta coisa da renovação é muito clara. Não tem jeito! É muito clara. 

Só que tem pessoas que enxergam antes, e tem pessoas que ficam aí 

“ah, vou até onde der”. (E12) 

Reforçando o caráter “universal” da substituição da força de trabalho, de 

trabalhadores mais velhos pelos mais jovens, E12 preocupa-se com o fato de que o 

departamento de compras de seus clientes também está se renovando, o que diminui seu 

valor como profissional de vendas, pela perda de contatos comerciais. 

Mas o que significa preparar-se para o “prazo de validade”? Para E11 e E12, 

refere-se a dois movimentos: 1- responsabilizar-se pela manutenção do próprio emprego, 

através da constante atualização e adaptação a novos cenários, para aumentar sua 

longevidade no trabalho atual o máximo possível; 2- responsabilizar-se por seu futuro, 

construindo outra carreira, independentemente de seu emprego atual, o chamado “Plano 

B”.  

Plano B não se refere, aqui, a um planejamento de atividades a serem realizadas 

necessariamente após a aposentadoria, mas sim a preparação de um trabalho a ser 

desenvolvido quando da perda do emprego no mercado farmacêutico.  

Neste estudo, não foram apenas E11 e E12, ou os executivos do agrupamento 

“percebem a discriminação por idade, mas a toleram”, que mencionaram o “Plano B”. 

Entre os sujeitos desta pesquisa, 10 dos 16 executivos possuem plano B definido, 

distribuído em uma gama de atividades empreendedoras: carreira acadêmica, negócio 

próprio, consultoria.  

Entre os homens, apenas dois executivos não mencionaram um plano B, sendo que 

um deles sente-se “culpado” por isto. Mesmo executivos que declaram trabalhar em 

organizações onde não observam discriminação por idade, como E15, vêm se preparando 

para a aposentadoria precoce. 

O Quadro 4 apresenta as respostas proporcionadas pelos sujeitos de pesquisas quanto 

ao próprio “plano B”. 
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Quadro 4 - “Plano B” por sujeitos de pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Os dados acima parecem confirmar a argumentação de Tomlinson e Colgan (2014): 

indivíduos mais velhos são incentivados a buscar o auto-emprego, apesar dos 

constrangimentos que a idade representa para a construção de uma identidade 

empreendedora. No entanto, estas autoras concluem, analisando mulheres que iniciaram 

empreendimentos após 50 anos, que a variedade de experiências pessoais, circunstancias 

e aspirações de cada sujeito torna inadequado generalizar sobre a capacidade 

empreendedoras de indivíduos mais velhos. 

O empreendedorismo grisalho é assunto controverso entre teóricos. Kautonen, 

Tornikoski e Kibler (2011) entendem o empreendedorismo grisalho como atividade 

viável. Estes autores analisaram empreendedores mais velhos finlandeses, e concluíram 

que a atitude positiva do indivíduo com relação ao empreendedorismo, a percepção 

positiva do indivíduo quanto à sua própria capacidade de iniciar e gerenciar um negócio, 

Sujeito Gênero Idade Plano B

E1 M 45 Montar escritório de contabilidade

E2 F 43 Não mencionou

E3 M 49 Administrar clínica de estética

E4 M 49 Montar importadora de equipamentos médicos

E5 M 41 É proprietário de uma franquia

E6 F 40
Não mencionou, mas comentou que “não sabe até 

quando vai aguentar esta vida corporativa”

E7 F NR Não mencionou

E8 F 55 Não mencionou

E9 M 40 Não mencionou

E10 M 53 Consultoria

E11 M 47 Mudar-se para o interior para redução de gastos

E12 M 44 Representar um negócio ou abrir um negócio próprio

E13 M 48 Representar uma marca ou serviço

E14 M 50 Não tem Plano B e relata sentir-se culpado por isto

E15 F 45 Está economizando para aposentar-se precocemente

E16 F 40 Carreira acadêmica
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e o suporte de familiares e amigos, são fatores que incrementam a viabilidade do 

empreendimento.   

Já Thomas et al. (2014) e Ainsworth e Hardy (2008) afirmam que o 

empreendedorismo grisalho é um empreendimento fadado ao insucesso. Para estes 

autores, existe um paradoxo entre o discurso do envelhecimento ativo, os estereótipos do 

indivíduo mais velho como menos agêntico, e as atitudes agênticas associadas ao 

empreendedorismo.  

 

 

 

5.1.3 IDADE NÃO IMPORTA 

 

Neste estudo, alguns executivos declararam não valorizar a discussão em torno da 

discriminação por idade porque, em suas palavras, “idade não importa”. Para os sujeitos 

de pesquisa E2, E3 e E4 e E14, pessoas envelhecem de forma muito distinta e portanto a 

idade biológica não é critério relevante na gestão de pessoas. Neste sentido, sua fala 

assemelha-se aos conceitos postulados por Messy (1999) e Bytheway (1995), quanto à 

heterogeneidade do envelhecimento entre sujeitos.  

Estes sujeitos de pesquisa também expressam, em linguagem leiga, a valorização 

da idade social do indivíduo, ou seja, importam-se com o que Cleveland e Shore (1992) 

descreveram como a percepção, pelos outros sujeitos da organização, da idade subjetiva 

do indivíduo. Mas a percepção destes sujeitos de pesquisa vai além dos construtos 

teóricos. Para estes sujeitos de pesquisa o indivíduo tem o poder de escolher como quer 

ser percebido. Não se trata apenas da idade subjetiva, ou seja, como o indivíduo se sente 

em relação à própria idade. Estes sujeitos de pesquisa acreditam que o indivíduo pode 

escolher a que grupo se sente pertencer, com base em sua aparência e interesses 

compartilhados. 

Para E2, a discussão sobre idade é “datada” (expressão utilizada como sinônimo 

de ultrapassada), uma vez que as pessoas mais velhas de hoje são agênticas e capacitadas. 
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...idade realmente é uma coisa que caiu por terra. Eu acho que no mundo 

que a gente vive hoje, nos dias de hoje, é, a população envelhecendo do 

jeito que está, você vê pessoas tão brilhantes, que é claro que depende 

de cada um, tá? (E2) 

North e Fiske (2012) descrevem o surgimento de uma geração de pessoas mais velhas 

distinta das gerações anteriores. Uma vez que E2 percebe-se como parte desta nova 

geração de pessoas mais velhas, minimiza o impacto da própria idade: “eu também tô 

ficando mais velha (risos!), mas o mais velho hoje é experiência”. 

Dois aspectos chamam atenção neste grupo e são explorados nos próximos 

parágrafos: uma sutil valorização da juventude, que se materializa na adoção das 

estratégias de disfarce da idade, e na apreciação de competências usualmente associadas 

aos mais novos; e a responsabilização do profissional mais velho por sua constante 

atualização técnica e manutenção de imagem jovem. 

Em um primeiro momento, estes indivíduos mostram-se pouco etaristas. 

Acreditam que idade é um estado de espírito e recusam-se a se associar aos estereótipos 

negativos usualmente relacionados aos indivíduos mais velhos. Como demonstra a fala 

de E2 (Diretora de Marketing de uma divisão de dermocosméticos21), aparentam estar 

satisfeitos com o próprio envelhecimento. 

...eu não sei se é porque eu lido muito com produtos que fazem a gente 

sempre acreditar que está mais jovem (risos!), eu olho pra muita menina 

de 30 e eu falo, ah, eu não me troco por nada, que bom, Senhor! (E2) 

Na reflexão de Fineman (2014), parecem fazer parte de um grupo bem-intencionado, 

que incentiva indivíduos mais velhos a resistirem ao etarismo mediante uma atitude 

jovial, sem levar em consideração que a discriminação por idade não é combatida somente 

pelo esforço individual.  

Também relatam contratar e manter profissionais mais velhos em suas equipes: E2 

contratou uma estagiária de 30 anos e tem em sua equipe um gerente de produtos mais 

velho que ela; E4 contratou recentemente uma gerente de produtos de 45 anos; E3 deu 

prioridade à manutenção de representantes de vendas mais velhos em um processo de 

                                                 
21 Dermocosméticos: cosméticos que apresentam comprovação científica e são prescritos por profissionais 

de saúde. 
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fusão de companhias; E14 relata ter em sua equipe pessoas com mais de 30 anos de 

empresa.  

Uma análise mais profunda dos dados permite inferir que este grupo sustenta 

estereótipos bastante positivos em relação aos mais novos, e valoriza a presença de 

indivíduos mais jovens em suas equipes. É o caso de E14, que abre sua entrevista 

discorrendo sobre o novo programa para milênios22, instituído globalmente na empresa 

onde trabalha; ou de E4, que, quando questionado sobre trabalhadores mais velhos em 

uma nova estrutura organizacional, gagueja, perde-se em sua elaboração e passa a 

discorrer sobre como gerir o trabalhador mais jovem.  

E2, E3, E4, E14 dizem contratar funcionários em função de competências e não levam 

a idade em consideração. As competências listadas como desejáveis associam-se, porém, 

aos estereótipos usualmente relacionados a indivíduos mais novos, ou constituem 

exigências bastante altas. O funcionário deve ter “algo a mais”, “capacidade de navegar”, 

“de influenciar”, “de trabalhar em equipe”, “de trabalhar na zona cinzenta”, 

“empreendedorismo”, “learning agility23”, “mentalidade mais fluida”, “preparado para 

enfrentar o modelo do futuro”, “profundidade”, “qualificação técnica”, “resiliência”, 

“visão aberta”. Estes dados parecem alinhados com a valorização da juventude pela 

sociedade ocidental, discutida por vários autores (AINSWORTH; HARDY, 2008; 

BEAUVOIR, 1990; FINEMAN, 2014; GOLDENBERG, 2012; MARINHO; REIS, 2016; 

RUSSO, 2005; SPENDALE et al., 2014; THOMAS et al., 2014; TRETHEWEY, 2001; 

WARD; HOLLAND, 2010). A discussão sobre estereótipos etários é aprofundada no 

item 5.5. 

Estes executivos dizem que a idade cronológica não importa, mas isto não significa 

que não percebam o fantasma da discriminação por idade. E3 pensa no próprio 

envelhecimento com preocupação. 

Idade nas organizações? Bom, na minha cabeça, assim, as pessoas mais 

velhas acabam... existe um risco de perder a posição. Por exemplo, eu, 

ó, eu estava nesta crise, porque eu fiz 49 anos, vou fazer 50. Pô, 50 anos 

pesa, né? (E3)  

                                                 
22 Milênios: indivíduos nascidos após 1980 (PRICE WATERHOUSE COOPERS, 2013a) 
23 Learning agility - agilidade no aprendizado – tradução livre da pesquisadora 
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Aqui se concentram os executivos que sustentam fortemente as estratégias de 

disfarce de idade, tais como procedimentos estéticos invasivos (aplicação de produtos 

injetáveis, como toxina botulínica para minimizar rugas e preenchedores para atenuar 

marcas de expressão), cosméticos e tratamentos capilares. Dois executivos deste grupo 

trabalham no mercado de produtos dermatológicos e um atua em empresa produtora de 

medicamentos para disfunção erétil. E2 (sexo feminino) e E3 (sexo masculino) 

reconhecem que utilizam toxina botulínica para disfarce de rugas. 

Também mencionam que seus superiores utilizam estratégias de disfarce de idade 

e buscam emulá-los. E3 relata que seu presidente e o vice-presidente LATAM24 utilizam 

procedimentos estéticos invasivos. E14 comenta que seu presidente se preocupa 

sobremaneira com a manutenção de uma imagem jovem, como mostra o diálogo abaixo. 

E14: Idade do Presidente? Ah (risos!). Isto é uma coisa que a gente não 

sabe direito (risos!) / Pesquisadora: Por que? / E14: Eu acho que ele 

deve estar com o que? Uns 60,... 60 e pouquinho / Pesquisadora: Mas 

não dá para saber, por que? / E14: Ele aparenta ser mais jovem. Ele se 

trata.  

Como afirma Thomas et al. (2014), homens mais velhos têm sido incentivados a 

adotar estilos de vestimenta e atitudes consideradas jovens. De acordo com E3, que 

trabalha com medicamentos utilizados em procedimentos estéticos invasivos (toxina 

botulínica e preenchedores), o uso destes produtos é crescente entre executivos do sexo 

masculino, sendo a mudança de status na vida pessoal (divórcio) e troca de emprego as 

principais razões pelas quais os mesmos procuram procedimentos estéticos para disfarce 

da idade. Pesquisas de marketing da empresa Dublin revelam, de acordo com E3, que 

homens são mais persistentes que o público feminino na manutenção de seus tratamentos 

estéticos. 

Não foram somente os executivos deste grupo que se mostraram favoráveis às 

estratégias de disfarce da idade. Neste estudo, a maioria das respondentes do sexo 

feminino reconheceu que utiliza estratégias de disfarce de idade. Quatro das seis 

executivas contatadas (E2, E7, E8, E15) utilizam toxina botulínica e/ou preenchedores 

para esculpir o rosto, e admitem mudar a cor dos cabelos por meio de tingimento ou 

“luzes”. E7 recusou-se a revelar sua idade cronológica. As duas executivas que não 

                                                 
24 LATAM – responsável pelo continente Latino-Americano 
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declararam utilizar estratégias de disfarce de idade são as respondentes mais jovens deste 

estudo, ambas com 40 anos.  

Estas respondentes parecem se preocupar com as consequências do envelhecer 

para mulheres, como apresentado em estudos que discutem um envelhecer distinto entre 

indivíduos do sexo feminino e masculino, com a tripla incidência de etarismo, sexismo e 

“lookismo” sobre as mulheres (DUNCA; LORETTO, 2004; GRANLEESE; SAYER, 

2006; JYRKINEN, 2014; SPENDALE et al., 2014).  

Dados de mercado também confirmam os achados de estudos científicos. 

Mulheres brasileiras são muito favoráveis a procedimentos estéticos. Pesquisa de 

mercado realizada pela empresa Dublin em dezesseis (16) países, com 8.000 mulheres 

entre 18 e 50 anos (500 mulheres por país), no ano de 2016, e cedida à pesquisadora por 

E3, informa que 43% das brasileiras pesquisadas já realizaram procedimentos estéticos 

invasivos e 72% do total de entrevistadas consideram utilizar preenchedores faciais, um 

dos índices mais altos entre os países pesquisados. 

Retornemos ao grupo denominado “Idade não importa”. Construindo sobre a 

questão da heterogeneidade do envelhecimento, surge o conceito de ser e parecer. Esta 

ideia foi discutida particularmente pelos dois executivos (E2 e E3) que trabalham no 

mercado de dermocosméticos e procedimentos estéticos.  

Para E3, a imagem do executivo pode estar ligada à imagem da empresa no 

mercado financeiro. Conta que, no passado, o mercado valorizou Chief Executive Officers 

(CEOs)25 muito jovens, o que não se comprovou adequado. Para E3, CEOs jovens trazem 

insegurança para o investidor. Já profissionais mais velhos geram questionamentos 

quanto ao futuro da empresa e são percebidos pelo mercado como conservadores, 

incapazes de assumir riscos. Um executivo que tenha mais idade, mas mantenha uma 

atitude agêntica e empreendedora, e uma imagem jovem, seria mais bem avaliado pelo 

mercado. 

Hoje eu vejo que se procura uma mescla de experiência, de 

conhecimento, com este dinamismo, com esta jovialidade. (...) é uma 

cabeça jovem, com uma pessoa experiente, e isto casado com uma 

imagem que faça sentido (com esta atitude jovial). (E3) 

                                                 
25 Chief Executive Officers (CEOs) – presidente mundial, tradução livre da pesquisadora. 
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Associada à questão da manutenção de uma imagem jovem está a necessidade de 

o trabalhador se manter atualizado, de acordo com E3. Para E2, “resiliência” é a 

competência mais valorizada nos dias atuais. Segundo E14, o profissional deve ser capaz 

de se adaptar a novos cenários e formas de trabalho. Este sujeito de pesquisa trabalha em 

uma organização que mudou seu modelo de negócios. Vendeu suas divisões de 

medicamentos isentos de prescrição, equipamentos médicos e produtos de prescrição para 

concentrar-se no mercado institucional, especialmente em biofármacos. Os profissionais 

tiveram que se adaptar a um novo mercado, com legislações, atividades promocionais e 

formas de comercialização distintas daquilo a que estavam acostumados.  

Nas palavras de E14: “Então, é complicado. Não são todas as pessoas que 

conseguem chegar lá. E a gente teve um turnover grande”.  

Para este sujeito de pesquisa, o trabalhador deve responsabilizar-se por sua 

adaptação a novos ambientes de trabalho. Menciona os que “conseguiram chegar lá” 

como exemplo a ser seguido. Deixa entrever que, caso o trabalhador não se adapte, seu 

descarte é justificável.  

Em resumo, este grupo, em um primeiro momento, parece desconsiderar os efeitos 

da idade cronológica sobre o trabalhador mais velho. Por trás, porém do reconhecimento 

de um envelhecer distinto entre indivíduos, prevalecem estereótipos etários positivos em 

relação aos mais novos. Sujeitos de pesquisa deste grupo compreendem que a velhice, na 

sociedade capitalista, é indesejável, e valorizam indivíduos mais velhos que sustentam 

características usualmente associadas aos mais novos e mantém-se atualizados.  

 

 

5.1.4 NÃO PERCEBE DISCRIMINAÇÃO POR 

IDADE 

 

Finalmente, encontramos entrevistados que declaram não perceber a existência do 

fenômeno da discriminação por idade na organização onde trabalham, ou pelo menos no 

departamento onde atuam. Esta perspectiva aparece com a denominação “não percebe”.  
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Este trabalho não se dedicou a mensurar a discriminação por idade nas organizações 

onde os sujeitos de pesquisa trabalham e, portanto, o fato de sujeitos de pesquisa não 

perceberem a existência do fenômeno não significa que a discriminação não exista.  

E7, E9 e E11 trabalham na mesma organização. Enquanto E7 afirma que na atual 

organização onde trabalha, “isto (discriminação por idade) não é um issue”26, E11 declara 

que “não conheço ninguém aqui acima de 50-55 anos” e E9 discerne distintas normas de 

idade no departamento financeiro e no administrativo. 

A ausência de discriminação por idade ou a presença de normas etárias que favorecem 

indivíduos mais velhos é atribuída, por E15 e E7, a vários fatores organizacionais, como, 

por exemplo, funções que requerem alta especialização. Esta questão é aprofundada no 

item 5.4.1. Outro fator, apontado por E13 como atenuador da discriminação por idade, 

diz respeito às práticas informais de gestão de pessoas que se consolidaram na 

organização ao longo dos anos, e é abordado no item 5.4.5. 

Finalmente, E9, um diretor administrativo recém-transferido para o departamento 

financeiro, acredita que o exemplo do líder da área pode modificar as normas etárias das 

organizações. Como trainee, teve um superior nos Estados Unidos que o influenciou a 

pensar desta forma. Não percebe discriminação por idade no departamento administrativo 

e atribui tal fato às práticas de gestão de pessoas (que desencorajam normas etárias 

desfavoráveis aos mais velhos) que implementou no departamento. 

 

5.2 COMO EXECUTIVOS DE ALTO ESCALÃO SE JUSTIFICAM 

 

As próximas seções dedicam-se a explorar como o executivo de alto escalão descreve 

o trabalhador mais velho, e se ele considera importante contar com estes indivíduos na 

organização. Aborda-se como o executivo de alto escalão percebe normas de idade, com 

relação à organização como um todo, modelos de negócio e/ou áreas funcionais, e a que 

atribui a existência das mesmas. A Figura 4 apresenta um modelo das categorias 

analisadas neste estudo, com relação às justificativas apresentadas pelos executivos de 

                                                 
26 “Isto não é um issue” (isto não é um problema – tradução livre da pesquisadora).26 
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alto escalão para as normas etárias. Corresponde ao lado esquerdo da moldura final de 

categorização deste trabalho, de acordo com Miles e Huberman (1994). 

 

Figura 4. Justificativas apresentadas por executivos de alto escalão para normas 

etárias 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora 

 

 

 

5.3 QUEM É O TRABALHADOR MAIS 

VELHO? ESTEREÓTIPOS POSITIVOS E 

NEGATIVOS 

 

Ao longo das entrevistas, sujeitos de pesquisa foram solicitados a descrever quem é o 

trabalhador mais velho. Alguns definiram uma idade cronológica, outros associaram 

idade a tempo de casa, e outros ainda falaram sobre idade subjetiva ou social. No entanto, 

todos os sujeitos de pesquisa reportaram estereótipos, de forma que, na codificação dos 

dados, as subcategorias referentes a estereótipos foram as que contiveram maior número 

de códigos. Os próximos parágrafos aprofundam esta questão. 

E1, E11, E12 definem claramente uma idade cronológica para quem é considerado 

mais velho: trabalhadores acima de 40 anos já são considerados mais velhos, enquanto 

gerentes estão, usualmente, na faixa dos 30 anos.  
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Eu diria que, em um nível de gerência é... eu vejo um perfil em torno 

de 30-40 anos. Talvez um profissional com mais de 40 anos já é um 

profissional um pouco mais velho pro cargo. (E1) 

Em 1988, Lawrense propôs-se a compreender os efeitos das normas etárias sobre 

a organização, propondo que indivíduos em posições hierárquicas não condizentes com 

o esperado para sua idade sofreriam consequências. Naquela data, esta autora encontrou 

média de idade para supervisores de 48 anos. Os dados deste estudo parecem informar 

que as normas etárias para as organizações vêm mudando, com uma valorização de 

gerentes mais jovens, na faixa dos 30 anos. Se estes dados forem confirmados por estudos 

futuros, pode se esperar, então, que número maior de trabalhadores poderá sofrer 

discriminação por idade, e mais precocemente em suas carreiras. 

E2 associa o trabalhador mais velho com tempo de casa. Identifica-se como parte 

deste endogrupo e, ao longo da entrevista, refere-se positivamente aos trabalhadores mais 

velhos.  

Então, na verdade, quem está, quem são os mais velhos, são os que estão 

há mais tempo comigo. É, são pessoas que já vêm, já estão na empresa 

há 13 anos, já trabalhavam comigo, acompanharam inclusive a minha 

promoção. São os mais velhos. (E2) 

Em geral, os sujeitos de pesquisa não estabeleceram uma idade cronológica específica 

para o trabalhador mais velho. E3, E4 e E9 relatam que não conseguem definir 

cronologicamente quem é o trabalhador mais velho, pois preferem não se ater à idade 

biológica. Preferem focar na idade social do trabalhador, apoiando-se na noção, discutida 

no item 2.1., de que o processo do envelhecimento não é homogêneo entre indivíduos. 

“É, então eu prefiro ver idade como a maturidade profissional, do que literalmente a idade 

física”. (E9) 

Neste estudo, os sujeitos de pesquisa utilizaram, ao longo das entrevistas, uma série 

de estereótipos negativos e positivos, consistentes com os relatados por Posthuma e 

Campion (2007), para descrever quem é o indivíduo mais velho. 

Quanto às características positivas, profissionais mais velhos são descritos, nas 

palavras dos sujeitos de pesquisa, como “maduros”, “experientes”, “com jogo de cintura”, 

“leais”, “pacientes” e “seguros”. Por estas características positivas, são associados à 

liderança.  
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Mesmo profissionais que se declaram favoráveis aos trabalhadores mais velhos 

mencionam estereótipos negativos. E2 diz que o indivíduo mais velho não pode ser 

“breque, a corrente que segura a agilidade do negócio”. E6 está disposta a contratar 

trabalhadores mais velhos, mas “é claro que não dá pra ter só velhinho gagá”. 

Profissionais mais velhos podem ser “apegados à hierarquia”, “apegados a crenças 

cristalizadas”, “obsoletos”, são associados à “falta de energia”, “temem a demissão”, e 

necessitam de um “tempo maior para aprendizado”. 

A pesquisadora não solicitou aos sujeitos de pesquisa que discursassem sobre os mais 

novos. Mesmo assim, eles apresentaram espontaneamente descrições e menções sobre o 

trabalhador mais novo. Os mais jovens são “ágeis”, “antenados”, “agregam na 

diversidade”, são “capazes de desafiar”, “criativos”, “inovadores”, têm “ímpeto e 

capacidade de arriscar”, uma “imagem legal”, “maior energia” e “menos constrangimento 

com a hierarquia”, além de “muitos anos de carreira pela frente”. “Navegam melhor” em 

novas estruturas organizacionais, são “otimistas” e “têm uma imagem positiva de si 

mesmos”.  

A lista de características positivas dos indivíduos mais jovens é contrabalançada pelos 

estereótipos negativos referentes aos mais novos: “donos do mundo”, “sem expertise”, 

“geram insegurança”, “não respeitam ninguém”, “impacientes”, “não aceitam 

frustração”, “desprendidos demais”, “sempre insatisfeitos”, “instáveis do ponto de vista 

emocional”, “superficiais” e “geram muito retrabalho”. Sujeitos de pesquisa (E2, E3, E4, 

E5, E6, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15) declararam que trabalhar com os mais novos 

é um desafio. Segundo E14, é “uma geração que vai trocar de emprego 66 vezes”.   

Como profissionais mais velhos e mais jovens são descritos através de estereótipos 

positivos e negativos, os sujeitos de pesquisa racionalizam que o ideal seria uma equipe 

na qual mais velhos e mais jovens trabalhassem juntos. A utilidade do trabalhador mais 

velho não se dá por si mesmo, mas pela interação com o trabalhador mais jovem, pois um 

pode suprir o ponto fraco do outro. Para os sujeitos de pesquisa E2, E4, E5, E6, E9, E11, 

E12, E13, E14, trabalhadores mais velhos podem contribuir com maturidade, enquanto 

os mais novos podem trazer inovação, como demonstra a fala de E13. 

Então, de novo, resumindo, assim, acho que apostar em alguém que tem 

uma idade grande, pode te trazer alguns benefícios pelo fato de ter 

experiência e saber administrar o tempo, coisa que o jovem não tem. 
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Ele (o jovem) quer tudo pra ontem. Mas (o jovem) pode te trazer ideias 

novas. (E13) 

O processo de categorização reflete significativa irracionalidade; indivíduos não 

percebem seus próprios vieses, em função da natureza inconsciente, automática e 

implícita do prejulgamento (DOVIDIO et al., 2005). Desta forma, a maior parte dos 

estereótipos descritos pelos sujeitos de pesquisa não se confirmam por estudos científicos. 

Ng e Feldman (2010) não encontraram correlação positiva entre idade e criatividade, e 

tampouco uma correlação negativa entre idade e performance no trabalho. Kunze, Boehm 

e Bruch (2013a) observam que, ao contrário dos estereótipos comuns, idade não está 

necessariamente relacionada com resistência à mudança.  

 Em suma, a fala dos executivos de alto escalão revela estereótipos positivos e 

negativos, referentes tanto ao trabalhador mais velho quanto ao mais novo. Como 

proposta pela Teoria da Identidade Social, tenderam a minimizar diferenças entre 

indivíduos da mesma categoria (TAJFEL, 1982a). O trabalhador mais velho é valorizado, 

mas em determinados contextos e condições, e em contraposição ao trabalhador mais 

novo.  

 

 

5.4 NORMAS DE IDADE 

 

 

Executivos de alto escalão mostraram-se conscientes das normas de idade nas 

organizações onde atuam. Voluntariamente, os sujeitos de pesquisa relataram, ao longo 

de seus discursos, a idade de seus superiores. Entrevistados (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E10, 

E11, E12, E13, E14, E15, E16) baseiam-se na idade de seu superior (ou superiores) e de 

seus pares para compreender quais são as normas de idade da organização com relação 

ao próprio cargo, e avaliar se estão alinhados com estas expectativas. Neste sentido, o 

sentir-se velho está relacionado à idade social do sujeito. Os relatos abaixo mostram como 

E3, E4, E5 e E13 mencionam a idade de seus superiores e/ou pares. 
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E aí, eu vejo assim, é, aqui (na Dublin) os executivos, eu tenho 49, o 

meu chefe tem 47 o meu presidente, o LATAM, tem 48, o CEO já é um 

cara de 52. (E3, 49 anos de idade)  

Aqui é assim! Na NY Central é assim. Se você pegar a diretoria hoje, 

toda a diretoria, a média é 50, 50 e poucos anos. (E4, 49 anos de idade) 

Posso dar um chute aqui, na Connecticut, os diretores que estão lá, a 

média de idade não deve passar dos 40 anos. Inclusive o presidente (...), 

tem 45. (E5, 41 anos de idade) 

Tenho vários diretores abaixo de 40 e tenho três diretores acima de 45 

– eu, médico, eh, tenho quatro, desculpa (...). O resto é tudo abaixo de 

40. (E13, 48 anos de idade)  

E2, que afirma ter contratado estagiários de 30 e 35 anos, e ter em seu time um gerente 

de produtos de 47 anos, sente-se à vontade para tanto na organização onde atua. Percebe 

que as normas etárias são favoráveis aos trabalhadores mais velhos, pois um presidente 

jovem foi recentemente substituído por um presidente mais velho.  

...um exemplo muito interessante é o que a gente acabou de passar 

agora: o presidente, de 45 anos, que ficou basicamente seis meses, e 

voltou o presidente antigo, com 65 anos, que estava para se aposentar.  

(E2) 

 E13 também se sente confortável para contratar profissionais mais velhos. A 

empresa Telaviv, onde E13 trabalha, efetuou muitas aquisições no passado. Os gestores 

desta empresa resolveram manter os funcionários antigos das empresas adquiridas. Como 

estas aquisições foram percebidas como bem-sucedidas, a valorização de profissionais 

mais velhos e especializados consolidou-se, não só no Brasil, mas em outros países da 

América Latina. O relato abaixo sumariza esta prática informal de gestão de pessoas da 

empresa Telaviv:  

...a gente não olha “ah, o pessoal da velha guarda. Vamos tirar todo 

mundo”. Não! Vamos aproveitar aquelas pessoas que têm expertise (...) 

não faz sentido abrir mão daquele e partir do zero. (E13)  

 Neste estudo, a idade média das organizações onde os sujeitos de pesquisa atuam, 

conforme percepção dos executivos de alto escalão, varia em torno dos 30 anos de idade. 

Os relatos de E1, E2, e E3 exemplificam este ponto.  

Eu acho que hoje a equipe (referindo-se à empresa) deve ter uma idade 

média de... em torno de 30 anos. (E1) 

A idade média? Se eu colocar todo mundo na balança? Ah, uns 33 anos. 

(E2) 
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...a idade média do time (referindo-se à empresa)? 30! (E3)  

 Duas respondentes, Diretoras de RH, apresentaram a demografia organizacional 

das empresas onde atuam. Em uma multinacional alemã, a média de idade da organização 

como um todo é de 36 anos de idade, o que E6 considera “uma média baixa, ou seja, é 

uma empresa jovem, neste aspecto, se comparada à Alemanha” (E6). A idade média desta 

empresa vem caindo gradualmente. 

 E8 informa que “nossa idade média está em 36, quase 37; 36,8”, mas, como já 

relatado, a empresa prepara-se para fazer uma grande reestruturação, que deverá mudar a 

demografia organizacional. 

 Os dados demográficos apresentados por E7 e E8 parecem alinhados com os 

levantamentos de Vasconcelos (2012) e Amorim et al. (2016). Vasconcelos (2012) 

informa que 69% dos trabalhadores das “Melhores Empresas para se Trabalhar”, da 

consultoria Great Place to Work, têm menos de 35 anos. Amorim et al. (2016) dão conta 

de que 74,14% dos trabalhadores da MEPT – “Melhores Empresas Para Você Trabalhar” 

(150 melhores) do Programa de Gestão de Pessoas do Instituto de Administração 

(PROGEP/FIA), têm menos de 40 anos. Ambos os autores concluem que estas empresas 

privilegiam trabalhadores mais novos.  

  

5.4.1. NORMAS DE IDADE POR 

FUNÇÃO/ÁREA 

 

 

Consistentemente, os sujeitos de pesquisa E1, E2, E4, E5, E6, E10, E11, E12, E14, e 

E16 relataram prevalência de pessoas mais novas nas áreas administrativa, financeira, de 

marketing, e regulatória. E1 e E16 justificam a idade média mais baixa em áreas 

administrativas devido ao fato de que empresas buscam constantemente diminuir 

despesas nestes departamentos. O pagamento de salários menores a profissionais mais 

jovens seria uma destas práticas para contenção de custos. 

A área de finanças, e, em especial, planejamento financeiro, destaca-se como território 

de profissionais mais jovens, para E2, E4, E6 e E10. Durante o processo reflexivo da 
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entrevista, E9, Diretor Administrativo de uma empresa alemã de grande porte, recém-

promovido a Diretor Financeiro, percebeu que a idade média do novo departamento era 

inferior à do departamento em que trabalhava. Nos momentos finais da entrevista, E9 

chamou seu gerente de controladoria mais experiente para questioná-lo sobre as normas 

etárias informais do departamento. De acordo com este gerente, a área de finanças está 

muito próxima dos executivos de alto escalão e dos executivos da matriz, uma vez que 

prepara e apresenta os relatórios gerenciais da empresa. Com isso, o profissional de 

finanças consegue constituir uma rede de relacionamentos que alavanca rapidamente sua 

carreira. Gerentes cada vez mais jovens são promovidos, o que muda a demografia do 

departamento. Esta rápida progressão de carreira torna-se uma norma etária. Os que não 

progridem rapidamente são vistos com suspeita pela organização.  

A área regulatória configurou-se como um território onde prevalecem mulheres 

mais novas, com alta concentração de asiáticas. Esta demografia reflete as estatísticas de 

cursos de Farmácia, onde os futuros profissionais desta área são recrutados, através de 

programas de estágio. Na perspectiva de E16, há falta de farmacêuticos no Brasil, razão 

pela qual os laboratórios se preocupam em contratar esses profissionais ainda no ensino 

superior, e proporcionar oportunidades de carreira. No entanto, de acordo com o Conselho 

Federal de Farmácia (CFF), não há falta de farmacêuticos no Brasil (COLLUCCI, 2014). 

Na área de marketing, “só tem molecada” (E15). De acordo com E4 e E14, ao 

longo dos anos houve uma mudança na estrutura dos departamentos de marketing das 

multinacionais, com cortes de níveis hierárquicos. Campanhas publicitárias passaram a 

ser elaboradas globalmente. Nas operações locais, prevalece a “localização” das 

campanhas, ou seja, a adequação das campanhas aos padrões e legislação locais. Este 

trabalho mais simples pode ser exercido por profissionais menos experientes. Além disso, 

os estereótipos positivos associados aos mais novos (criativos, inovadores, cheios de 

energia) são bastante aderentes ao protótipo de marketing. 

Perry e Filkenstein (1999) postulam que gerentes tomam decisões sobre pessoas 

com base em comparações entre o trabalhador e o protótipo para determinada função. 

Este protótipo é influenciado tanto por informações objetivas quanto por estereótipos. 

Indivíduos que não correspondem ao protótipo tornam-se salientes e podem vir a sofrer 

discriminação. Esta teoria parece explicar a preferência por profissionais mais novos nas 
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áreas de finanças, marketing e regulatória, nas empresas onde os sujeitos de pesquisa 

citados atuam. 

No outro extremo, áreas muito técnicas, tais como Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D), podem até privilegiar profissionais mais velhos, como citado por E7.  

Tem algumas funções internamente onde a expertise27 é mais relevante, 

né? Mesmo se eu pensar globalmente (...) se eu tiver que procurar um 

pesquisador, né, ‘I don´t care28’ se ele tem 50, 60 ou 30. O que a gente 

vai buscar é a expertise dele. (E7)  

A pesquisadora ressalta, porém, que apenas duas empresas onde os sujeitos de 

pesquisa atuam possuem área de P&D em território nacional. 

A área de produção também privilegia profissionais mais velhos, de acordo com 

E15. Como vice-presidente de produção, E15 pode ser responsabilizada judicialmente por 

eventuais danos à saúde pública, causados pelos medicamentos produzidos pela empresa 

em que atua. Dá preferência a trabalhar com profissionais maduros, experientes, pois os 

percebe mais aptos a lidar com os sofisticados equipamentos disponíveis nas plantas 

farmacêuticas, e a cumprir rígidas normas de qualidade. Percebe-se, nesta fala, 

novamente, os estereótipos positivos relacionados aos mais velhos: experiência, 

maturidade. 

Finalmente, a área de vendas conta com profissionais de faixas etárias distintas. 

De acordo com E1, o modelo de remuneração da área comercial facilita a manutenção de 

profissionais mais velhos. 

...na área comercial, existem alguns vendedores, propagandistas, até 

com mais idade... como eles têm um modelo de remuneração, têm um 

fixo menor e trabalham muito com variável, eu acho que é uma posição 

que ela acaba não encarecendo tanto no decorrer dos anos. (E1) 

A literatura parece sustentar que há menos discriminação por idade em funções de 

vendas que em posições gerenciais, justamente porque o comissionamento permite às 

empresas contratar e manter um funcionário percebido como de maior risco, com poucas 

consequências (PASUPATHI; LÖCKENHOFF, 2004).  

Em resumo, na percepção dos executivos de alto escalão, nas áreas administrativa, 

regulatória, de finanças e marketing, tendem a prevalecer profissionais mais jovens; áreas 

                                                 
27 Expertise – especialista (palavra já dicionarizada em português) 
28 “I don´t care”: eu não me importo – tradução livre da pesquisadora 
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muito técnicas tendem a apresentar maior número de profissionais mais velhos; e a área 

comercial apresenta tanto profissionais mais velhos quanto mais novos.  

A pesquisadora buscou nas bases SciELO, SPELL, ProQuest e EBSCO artigos 

científicos que mencionassem normas de idade por função/departamento/áreas nas 

organizações, de forma a comparar estes achados com a percepção de executivos de alto 

escalão deste trabalho. A pesquisa foi realizada sob os verbetes “normas de idade em 

organizações”, em português e inglês. Não foram encontrados estudos acadêmicos que 

informassem estas normas. O único estudo nacional que menciona normas etárias por 

função é Pereira (2014), que relata percepções de gerentes em busca de recolocação 

quanto a departamentos cujas normas etárias são mais favoráveis aos mais velhos 

(Recursos Humanos, Finanças) ou menos favoráveis (Marketing e Vendas). 

 

 

 

5.4.2 NORMAS DE IDADE E MODELOS DE 

MERCADO  

 

E16, E5 e E14 percebem que certos modelos de negócios tendem a suportar normas 

de idade menos favoráveis aos trabalhadores mais velhos do que outros. 

Na percepção de E16, o mercado de Medicamentos Isentos de Prescrição (MIP) 

apresenta média etária baixa. Como se trata de produtos cuja promoção é menos técnica 

que produtos de prescrição e do mercado institucional, os produtos MIP são vistos como 

“porta de entrada” para jovens indivíduos que desejam atuar na área comercial do 

mercado farmacêutico.  

E5 denuncia discriminação por idade em dois processos seletivos em uma empresa de 

biotecnologia. Relata que uma candidata à diretoria de marketing, de 45 anos, foi rejeitada 

em um processo seletivo “porque ela era mais velha, ela não ia aguentar trabalhar aos 

sábados”. Também reporta que um processo seletivo em andamento para vaga sênior, de 

Diretor de Operações, não tem candidatos com mais de 40 anos.  
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A comercialização de produtos de biotecnologia envolve negociações de valores 

elevados com hospitais, clínicas, planos de saúde e órgãos do governo, de acordo com 

E14. E5 relata que empresas de biotecnologia rechaçam profissionais mais velhos, porque 

prevalece o estereótipo negativo de que estes profissionais podem ser favoráveis a 

práticas comerciais que hoje são consideradas inadequadas, mas que eram aceitas no 

passado, como o incentivo à judicialização.  

Existe também uma crença de que profissionais mais velhos são preconceituosos em 

relação a empresas de biotecnologia, e não querem trabalhar com biofármacos, por temer 

seu envolvimento com práticas comerciais que não estão em conformidade com leis e 

normas, de acordo com E5.  

Finalmente, E14 comenta que a abordagem de registro e lançamento de produtos 

biotecnológicos é muito distinta do modelo de prescrição, o que leva profissionais 

“apegados a determinadas práticas” a não se adaptar neste setor. Mais uma vez, nesta fala, 

podem-se verificar estereótipos negativos relativos a trabalhadores mais velhos.  

Perry e Filkenstein (1999) observam que a tecnologia pode influenciar na 

discriminação por idade nas organizações. Para estas autoras, os requerimentos do 

trabalho em empresas consideradas de alta tecnologia contrapõem-se aos estereótipos 

negativos associados aos trabalhadores mais velhos, como resistência à mudança e a 

novas ideias, lentidão e dificuldades de aprendizagem. Trabalhadores mais jovens são 

contratados pelos estereótipos positivos associados aos mais novos e se tornam o 

protótipo para a posição. Trabalhadores mais velhos tornam-se salientes e podem ser 

discriminados.  

Este trabalho revela que empresas que produzem biofármacos (também conhecidas 

por empresas de biotecnologia) parecem favorecer o protótipo do trabalhador mais jovem, 

com base nos requerimentos para trabalho em uma empresa de tecnologia de ponta. Cabe 

ressaltar que objetivamente, trabalhadores nestas empresas pouco lidam com tecnologia. 

O desenvolvimento e produção destes medicamentos é realizado fora do país – poucos 

são os biofármacos produzidos em território nacional. 
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5.4.3 NORMAS DE IDADE E ESTRUTURAS 

ORGANIZACIONAIS  

 

E4, E11 e E14 afirmam que as multinacionais onde 

trabalham estão passando por constantes reestruturações. Níveis hierárquicos vêm sendo 

cortados. Como consequência, está se formando um gap29 de idade entre diretores e 

gerentes. 

E4 chama esta organização matricial, com poucos níveis hierárquicos no Brasil, 

de “organização fluida”. Diz que, na organização onde trabalha, ocorreu um uplift30 das 

funções, ou seja, certas atividades foram transferidas do nível local para a matriz. Para 

E10, a estrutura das empresas farmacêuticas, que antes se assemelhava a uma pirâmide, 

está se tornando mais retangular. 

Quando questionado sobre quem seria o profissional mais adequado para trabalhar 

nesta organização fluida, E4 afirma que, a princípio, são os profissionais jovens que já 

adquiriram certa experiência.   

A descrição da organização fluida por E4 assemelha-se ao que Sennett (2014) 

denominou organização flexível. Uma das características destas organizações é a 

concentração de poder sem centralização. Ao contrário das hierarquias piramidais, nas 

organizações flexíveis o poder encontra-se fragmentado em nódulos. A estrutura 

organizacional tornou-se mais complexa. Neste cenário, valorizam-se a capacidade de se 

desprender do passado e a capacidade de aceitar a fragmentação – características 

usualmente associadas aos mais novos (SENNETT, 2014).  

 

5.4.4 NORMAS DE IDADE E NACIONALIDADE DA EMPRESA 

 

Ao longo das entrevistas, sujeitos de pesquisa (E1, E2, E9, E11, E15) apresentaram 

falas em que comparavam empresas nacionais com multinacionais, levando a 

                                                 
29 gap: lacuna – tradução livre da pesquisadora 
30 uplift : elevação – tradução livre da pesquisadora 
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pesquisadora a buscar compreender como a nacionalidade da empresa influenciava a 

questão da discriminação por idade. 

As empresas nacionais são percebidas, por E1, como um destino para profissionais 

que deixam grandes empresas. E11 e E15 argumentam que esta foi uma tendência no 

passado, e que a contratação de profissionais mais velhos por empresas nacionais vem 

diminuindo. E9 percebe empresas nacionais como etaristas – nestas organizações, 

prevalecem indivíduos muito novos.  

E2 confirma que empresas nacionais não apresentam salários tão atrativos quanto as 

multinacionais, e por isso tendem a contratar profissionais mais velhos, que já saíram das 

multinacionais, ou indivíduos mais novos, que aceitam salários mais baixos. Pode-se 

inferir, então, que não é a nacionalidade que influi na discriminação por idade em 

empresas nacionais ou multinacionais, mas sim justificativas econômicas. Por esta razão, 

a nacionalidade da empresa não consta da moldura deste estudo como uma categoria de 

destaque nas justificativas dos executivos para normas de idade nas organizações onde 

trabalham. 

A Figura 5 apresenta um resumo das normas etárias observadas nas distintas 

funções/áreas, modelo de negócios e estrutura do mercado farmacêutico em empresas de 

distintas nacionalidades, de acordo com a percepção dos sujeitos de pesquisa. 

 

Figura 5. Idade média por função/área, modelo de negócios, estrutura organizacional e 

nacionalidade da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora 
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5.4.5 PRÁTICAS FORMAIS E INFORMAIS 

DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

 

E1, E4, E6, E9, E11, E12, e E13 falaram sobre práticas formais de Recursos 

Humanos (aposentadoria compulsória, práticas para contratação e treinamentos) e 

práticas informais de gestão de pessoas, que, na visão dos respondentes, poderiam 

intensificar ou atenuar a discriminação por idade. 

 

5.4.5.1 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 

De acordo com Pasupathi e Löckenhoff (2004), a aposentadoria compulsória 

talvez seja o exemplo mais evidente de discriminação por idade: uma vez que o 

envelhecer difere entre indivíduos, competência para o trabalho e idade estão menos 

relacionadas na idade mais avançada do que em qualquer outra fase da vida.  

As empresas onde trabalham E5, E7, E9, E10, E11, e E14 possuem aposentadoria 

compulsória. Alguns entrevistados não conseguiram, em um primeiro momento, 

identificar se havia aposentadoria compulsória no local de trabalho, “porque ninguém 

chega lá” (E5, E11, E12, E13). A dificuldade em manter-se empregado até os 65 anos, o 

debate sobre a questão previdenciária, e a incapacidade do governo e dos fundos privados 

de pensão em prover aposentadorias para um número cada vez maior de pensionistas são 

bem conhecidas por E11, E12 e E13. 

...hoje eu não consigo ver um profissional, por melhor que seja, (...) 

passando de uns 55 anos. Pelo menos no meio em que eu vivo, nos 

relacionamentos que eu tenho, eu não conheço ninguém. (E11) 

...com o debate da Previdência, saíram vários memes que falam “vou 

parar de contribuir porque eu já estou com 50 anos, é momento que a 

empresa já não me dá oportunidade, novas empresas não me dão 

oportunidade, como é que eu vou me aposentar com 65? Eu não vou ser 

um trabalhador aos 65 anos”. (E13) 

Claro que é uma ironia. É, quando você vira assim e fala “aqui tem 

previdência”. Se o cara for pensar um pouco, você sabe que tem um 
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ciclo produtivo curto (...) é estupidez pensar que uma pessoa vai 

trabalhar até os 65 em laboratório. O cara que imagina isto é louco! 

(E12) 

Camarano (2014) aponta para o incremento de homens que nem se aposentam 

nem trabalham, como um crescente problema social. Os sujeitos de pesquisa citados 

acima parecem cientes (e preocupados) com este problema. 

 

5.4.5.2 CONTRATAÇÃO 

 

O papel de Recursos Humanos (RH) na contratação de pessoas foi destacado por 

E1, E2, E6, e E10. De acordo com E1, a área de recursos humanos tem, na sua maioria, 

funcionárias jovens, que não encaminham trabalhadores mais velhos para entrevistas com 

gestores. E6, diretora de recursos humanos, confirma que precisa incentivar 

continuamente sua equipe a trazer candidatos de várias faixas etárias para o processo 

seletivo. Se ela não “pegar muito no pé da seleção” serão recrutados apenas indivíduos 

mais novos. 

Em linguagem leiga, estes sujeitos de pesquisa parecem indicar uma valorização 

do endogrupo por parte dessas jovens profissionais, como descrito pela Teoria da 

Identidade Social (TAJFEL, 1982a).  

Todo ser humano pode ser, ao mesmo, tempo, vítima e perpetuador da 

discriminação por idade (BYTHEWAY, 2005). E10 utiliza a denominação “meninas do 

RH”, o que demonstra o outro aspecto do etarismo, o preconceito contra pessoas mais 

jovens (GREENBERG et al., 2004). Profissionais de RH podem ser, desta forma, vítimas 

da dupla carga de etarismo e sexismo (GRANLEESE; SAYER, 2006; JYRKINEN, 

2014), ao mesmo tempo que discriminam trabalhadores mais velhos.  

E6 e E7 afirmam que executivos, e em especial chefes mais novos, evitam 

contratar pessoas mais velhas, e se sentem desconfortáveis com pessoas experientes em 

suas equipes, como mostram as falas abaixo: 

Eu acho que as pessoas se sentem ameaçadas, talvez inseguras, de ter 

pessoas melhores que elas embaixo, acho que tem que ter um pouco 

disso, entendeu?  (E6) 
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E pode existir medo, pode existir insegurança, eu não vou saber como 

lidar. (E7)  

 Achados semelhantes a esta discussão sobre “de quem é a culpa pela não 

contratação de profissionais mais velhos” foram reportados no trabalho de Pereira (2014). 

Nesse estudo, gerentes mais velhos identificaram, como agente discriminador nos 

processos de seleção, ora a área de recursos humanos, ora o gestor ou dono da empresa. 

 

5.4.5.3 TREINAMENTOS PARA PROFISSIONAIS MAIS 

VELHOS E PROGRAMAS DE DIVERSIDADE 

 E4, E7, E8, E E14 falaram espontaneamente sobre programas de treinamento, 

destinados exclusivamente a funcionários mais novos, mas nenhum dos sujeitos de 

pesquisa conseguiu mencionar algum tipo de treinamento direcionado a trabalhadores 

mais velhos.  

E14 menciona o programa de mentorado reverso da empresa NY Park, onde 

jovens profissionais são mentores de executivos de alto escalão. E4 comenta que jovens 

profissionais podem ter dificuldade para “navegar” na organização fluida, razão pela qual 

a empresa onde trabalha tem investido fortemente em treinamentos para “acelerar a 

maturidade” da gerência média. 

Então, esta média gerência, a gente está fazendo um esforço tremendo. 

Primeiro, trazendo um perfil mais adequado pra esta posição e segundo, 

uma aceleração deste desenvolvimento, desta maturidade. (E4) 

A literatura relata práticas discriminatórias em relação ao trabalhador mais velho 

no que diz respeito a treinamentos, embora uma quantidade significativa de estudos 

científicos comprove que indivíduos mais velhos têm boa capacidade de aprendizado 

(MCCANN; GILES, 2004). Perry e Parlamis (2006) apontam que há evidências de que 

trabalhadores mais velhos recebem menos treinamento e aconselhamento formal que 

indivíduos mais novos, e que as organizações reportam investir quantias maiores no 

treinamento dos trabalhadores mais novos do que no treinamento dos mais velhos. Por 

outro lado, estudos mostram que a propensão a participar de treinamentos diminui com a 

idade. Como resultado, a menor participação de trabalhadores mais velhos em 

treinamentos pode ser função tanto de fatores individuais quanto organizacionais. 
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 Com relação a políticas formais de Diversidade, levantamento realizado nos sites 

e Relatórios de Diversidade e Sustentabilidade das empresas onde os sujeitos de pesquisa 

trabalham parece indicar que a dimensão idade não é o foco dos programas formais de 

diversidade daquelas empresas.  

 Entre as diretoras de RH, E7 confirma que diversidade etária não é o foco na 

empresa onde trabalha, que vem se dedicando a incrementar a proporção de mulheres e 

negros em sua demografia organizacional. A empresa onde E8 trabalha também tem 

priorizado o gênero. E6 confirma a existência de um programa de RH dedicado a 

profissionais mais velhos na empresa onde trabalha, mas restrito à matriz, no Japão.  

O Quadro 5 explicita as políticas formais de Recursos Humanos referentes à 

Diversidade nas empresas onde os pesquisados trabalham. 

 

Quadro 5. Quadro- resumo das políticas formais de Diversidade nas empresas onde 

sujeitos de pesquisa trabalham  

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Apesar da ausência de programas de diversidade com foco na dimensão idade, E2, 

E4, E5, E6, E7, E8, E9, E11, E12, E13, E14, E15, e E16 declaram-se favoráveis à 

Respondente
Nome 

Fictício
Políticas de RH favoráveis à Diversidade

1 e 12 Milão Apenas uma menção à diversidade em um relatório financeiro em 2008

2 São Paulo Manual de Ética preconiza igualdade de oportunidades em processos seletivos

3 Dublin
Grupos de diversidade na matriz: mulheres, veteranos de guerra, asiáticos, latinos e 

LGBTA. Publicação das estatísticas sobre mulheres e minorias no Relatório de Diversidade

4 NY Central
Mais de 75 grupos de diversidade: asiáticos, negros, deficientes, latinos, LGBTA, veteranos 

e mulheres

5 Connecticut
Comunicados oficiais mencionam diversidade como fomento à inovação, mas inexistem 

iniciativas formais em torno da diversidade.

6 Tokyo
Programas específicos para trabalhadores mais velhos na matriz. Manual de Ética 

preconiza igualdade de oportunidade em processos seletivos

7, 9 e 11 Berlin Programa global focado em gênero e diversidade cultural

8 Paris
3100 empregados treinados em diversidade em 2015. Grupos de mulheres, veteranos de 

guerra, diabéticos, pais e LGBT. 

10 New Jersey Programa de treinamento global; publicação de estatísticas sobre mulheres e minorias

13 Telaviv Manual de Ética preconiza igualdade de oportunidades em processos seletivos

14 NY Park
Grupos de diversidade na matriz: negros, mulheres, milênios, deficientes, asiáticos, latinos 

e LGBTA

15 Itapevi Manual de Ética preconiza igualdade de oportunidades em processos seletivos

16 Mexico Manual de Ética preconiza igualdade de oportunidades em processos seletivos
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diversidade etária. Descrevem equipes ideais como aquelas formadas por profissionais 

mais velhos e mais novos, onde uns cooperam com os outros. Para estes sujeitos de 

pesquisa, profissionais mais velhos contribuem com a maturidade e os mais novos com a 

criatividade. Diversidade etária é sinônimo de “equilíbrio”, “balanço”. Nas palavras de 

E9, “é papel do líder construir um ‘Lego’ e não uma ‘Salada’”. 

Nenhum dos sujeitos de pesquisa apresentou argumentos éticos, morais ou legais para 

sustentar a diversidade, como, por exemplo, os efeitos sociais deletérios da discriminação 

por idade. Os sujeitos acima citados priorizaram os benefícios econômicos que acreditam 

advir da formação de equipes diversas. Para E7, “no fundo, eu acho que tudo isto tem que 

ter um link31 com a estratégia do negócio”.  

A fala do sujeito de pesquisa E9 resume o raciocínio destes executivos: “é difícil ser 

uma empresa inovadora e ter sucesso, sem diversidade”. Diversidade etária é considerada, 

para E2, E7, E8, E9, como base da criatividade e da inovação, constituindo, assim, uma 

vantagem competitiva para as organizações.  

De acordo com Cox (1991), a diversidade pode trazer benefícios potenciais em termos 

de tomada de decisão, criatividade e inovação. O autor alerta, porém, que equipes diversas 

podem ter mais conflitos interpessoais, problemas de comunicação e aumento de turnover 

do que equipes homogêneas. Nenhum dos sujeitos de pesquisa mencionou os desafios 

enfrentados por equipes diversas. 

 

 

5.5 REFLEXÕES DOS SUJEITOS DE PESQUISA SOBRE A 

QUESTÃO ETÁRIA NAS ORGANIZAÇÕES 

Este estudo desvelou, de maneira geral, distintos graus de consciência, por parte 

dos executivos de alto escalão, com relação ao fenômeno da discriminação por idade, 

assim como distintos níveis de engajamento no combate ao fenômeno. 

Entretanto, E3, E4, E5, e E6 afirmaram que o processo reflexivo ocorrido durante a 

entrevista os levará a prestar mais atenção à questão etária na organização. E9, nos 

momentos finais da entrevista, questionou os funcionários da área que está assumindo 

                                                 
31 Link = ligação (tradução livre da pesquisadora) 
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sobre as normas etárias deste departamento. E6 decidiu incluir o tema demografia 

organizacional na próxima reunião de diretoria, e diz que incentivará grupos de discussão 

sobre o tema, visando repensar as normas etárias da organização. E5 declarou que 

contratará trabalhadores mais velhos, mas de forma paulatina e discreta, uma vez que 

percebe que as normas etárias na empresa onde trabalha atualmente são favoráveis a 

profissionais mais novos em posições gerenciais. 

Pois é, sabe A., esta questão de idade, da forma que você me perguntou, 

eu nunca tinha avaliado. (E3) 

Acho que este é um tema fascinante. (E4) 

Então, esta é uma coisa que eu vou prestar mais atenção, esta questão 

da idade. (E5) 

É assim, quando a gente fala de grupo, eu sinceramente acho que a gente 

precisaria promover mais debates e discussões sobre as gerações e os 

impactos dela, não só na nossa sociedade, mas também nas 

organizações. (E6)  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E LIMITAÇÕES  

 

Este estudo se insere no contexto do envelhecimento da população no Brasil e do 

incremento no número de trabalhadores mais velhos na PEA (População 

Economicamente Ativa), nas próximas décadas. Propôs-se a compreender como 

executivos de alto escalão percebem (ou não) a existência de discriminação por idade nas 

organizações, e como tal fato orienta suas ações em relação ao trabalhador mais velho. 

A discriminação por idade é prática punível por lei (BRASIL, 1995). Os sujeitos de 

pesquisa poderiam, então, mostrar-se cautelosos na abordagem do tema. Tendo este 

contexto em mente, a pesquisadora buscou fomentar diálogos autênticos com os sujeitos 

de pesquisa. Entrevistas semiestruturadas e o processo de análise e interpretação de dados 

permitiram identificar distintas reações à discriminação por idade, por executivos de alto 

escalão, com o predomínio de atitudes passivas. Argumentos ambíguos foram, por vezes, 

utilizados pelos sujeitos de pesquisa para justificar suas ações.  

A maior parte dos sujeitos de pesquisa demonstrou perceber discriminação por idade, 

mas reage de forma distinta ao fenômeno. Enquanto alguns rechaçam a discriminação por 

idade com maior veemência (em especial os que se percebem ou se perceberam vítimas 

do fenômeno), outros se mostram propensos a refutá-la de forma sutil e velada. Alguns 

sujeitos de pesquisa são favoráveis aos indivíduos mais velhos, desde que se comportem 

como os mais novos e mantenham aparência jovem. Há ainda os que se percebem 

impotentes frente a um fenômeno disseminado: acreditam que mesmo que o indivíduo se 

mantenha atualizado, não conseguirá evitar sua saída precoce do mercado de trabalho.  

Por trás dessas distintas reações em relação à discriminação por idade estão os 

estereótipos etários sustentados por estes executivos, as normas de idade nas empresas 

onde atuam, e a indesejabilidade da velhice na sociedade orientada para o lucro, como 

desvelado pela análise dos objetivos secundários. 

Quanto ao primeiro objetivo secundário, buscou-se compreender quem é considerado 

trabalhador mais velho e quais suas características, na percepção do executivo de alto 

escalão. Neste estudo, a maioria dos sujeitos de pesquisa teve dificuldade em determinar 

uma idade cronológica para o trabalhador mais velho. Demostraram em suas falas 
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valorizar a idade social ou subjetiva, entendendo que o envelhecimento, apesar de 

constituir uma das poucas experiências humanas universais (PALMORE, 1999), é 

heterogêneo entre indivíduos (BYTHEWAY, 1995, 2005). 

Por outro lado, verificou-se que todos os sujeitos de pesquisa descreveram indivíduos 

mais velhos por meio de estereótipos negativos e positivos, consistentes com a literatura. 

No entanto, não foi observado, por parte dos sujeitos de pesquisa, identificação com o 

endogrupo, apesar de se assumirem como trabalhadores mais velhos. Nesse sentido, os 

achados do estudo não se alinham com aqueles postulados pela Teoria da Identidade 

Social, que defende que o indivíduo tende a valorizar seu grupo de pertencimento. 

De fato, executivos de alto escalão demonstraram valorizar o trabalhador mais novo, 

e buscaram apresentar-se como agênticos e energéticos, características usualmente 

associadas aos jovens. Os dados de campo parecem confirmar que o envelhecer é 

considerado indesejável por executivos de alto escalão. Como postulado por Beauvoir 

(1990), como a sociedade ocidental está subordinada ao lucro, o recurso humano só 

desperta interesse na medida em que pode ser produtivo. Executivos de alto escalão, que 

focam sua vida profissional na busca do lucro para grandes empresas, parecem sustentar 

o estereótipo de que o envelhecimento é, com frequência, associado à baixa 

produtividade. Buscam evitar as consequências da discriminação por idade em suas 

carreiras, relatando valorizar atitudes empreendedoras e agênticas. 

Um segundo objetivo secundário buscou descobrir se é importante ter um trabalhador 

mais velho na organização, para o executivo de alto escalão. Como já mencionado, o 

trabalhador mais velho é descrito em função das características a ele associadas, ou seja, 

dos estereótipos positivos e negativos. Também é descrito em oposição às características 

usualmente atribuídas aos trabalhadores mais novos. Não se trata de uma valorização da 

idade subjetiva ou social, como proposta por teóricos, mas sim de uma categorização com 

base em estereótipos, o que, de acordo com a Teoria da Identidade Social, poderia 

acentuar o preconceito e a discriminação. 

Estereótipos positivos e negativos foram associados tanto aos trabalhadores mais 

velhos quanto aos mais novos. Com isso, a maior parte dos sujeitos de pesquisa sugeriu 

que o ideal seria trabalhar com equipes compostas por uma mescla entre trabalhadores de 

idades distintas. O trabalhador mais velho teve, assim, seu valor reconhecido dentro do 
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contexto do trabalho em equipe, e sua valência determinada em oposição ao trabalhador 

mais novo.  

Para os sujeitos de pesquisa, a interação com colegas de idades diversas é prática 

percebida como geradora de inovação e criatividade, e deve, portanto, ser incentivada 

como fonte de vantagem competitiva. Executivos de alto escalão refletem em suas falas 

os benefícios das equipes diversas, conforme proposto por Cox (1991). Por outro lado, 

quando questionados sobre a idade média de suas equipes, verificou-se média etária em 

torno de 30 anos. Com exceção de dois sujeitos de pesquisa, executivos de alto escalão 

mencionaram poucos indivíduos mais velhos em suas equipes, de onde se pode inferir 

que as normas de idade prevalentes nas organizações onde trabalham distanciam-se do 

discurso da diversidade etária. 

Neste sentido, diretoras de RH também se declararam favoráveis à diversidade etária, 

mas o tema não é pauta contemplada nos programas implementados nas empresas onde 

os pesquisados atuam. Práticas de RH, formais e informais, são reconhecidas por 

executivos de alto escalão como pouco eficazes no combate à discriminação ou, em 

alguns casos, até mesmo etaristas. Sujeitos de pesquisa reportam que as jovens 

profissionais da área de recrutamento e seleção tendem a discriminar trabalhadores mais 

velhos, desconsiderando-os em processos seletivos. Parece existir, portanto, uma 

valorização do endogrupo por parte destas jovens, que pode levar ao preconceito contra 

o exogrupo, os mais velhos. Por outro lado, a denominação “meninas do RH” parece 

denotar que profissionais de RH nas empresas do setor farmacêutico podem ser vítimas 

da dupla carga de etarismo e de sexismo (GRANLEESE; SAYER, 2006; JYRKINEN, 

2014). Estudos futuros poderiam aprofundar estas duas questões: 1- a influência de 

estereótipos sustentados por profissionais de RH na contratação e manutenção de 

profissionais mais velhos; 2- como profissionais de Recursos Humanos percebem a 

discriminação por idade. 

O terceiro objetivo deste estudo buscou identificar se há funções ou áreas na 

organização em que a idade seja um fator determinante para contratação ou permanência, 

na percepção do executivo, e quais justificativas o mesmo atribui ao fenômeno. 

Observaram-se normas etárias estabelecidas para determinados setores e funções – 

algumas favoráveis, outras desfavoráveis ao trabalhador mais velho, com prevalência de 

normas etárias favoráveis aos mais novos. Nas empresas do setor farmacêutico, os 
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protótipos referentes às áreas administrativa, financeira, de assuntos regulatórios, 

recursos humanos e marketing parecem associados a indivíduos mais jovens.  

Estes dados contrapõem-se, em parte, aos achados do estudo de Pereira (2014). Esta 

autora revelou que gerentes mais velhos em busca de recolocação percebem as áreas de 

marketing e vendas como mais receptivas a profissionais mais jovens, em função de 

estereótipos ligados a velocidade e dinamismo. Por outro lado, estes gerentes entendem 

que áreas consideradas de suporte (finanças, controladoria e recursos humanos) são mais 

receptivas a profissionais mais velhos, em função de estereótipos relacionados a 

manutenção e rotina (PEREIRA, 2014). Estudos futuros poderiam aprofundar se este 

crescimento de trabalhadores mais novos em áreas antes associadas a trabalhadores mais 

velhos, percebido pelos executivos de alto escalão, é uma tendência particular de 

empresas do setor farmacêutico ou não, assim como compreender como o fenômeno da 

discriminação por idade se desenvolve em distintos contextos, setores e funções. 

O último objetivo secundário dizia respeito a revelar se o executivo de alto escalão 

percebe a existência de normas de idade na organização, a que atribui a existência (ou 

não) das normas de idade da organização, e como reage às mesmas. Evidenciou-se que 

executivos de alto escalão percebem normas de idade. Alguns sujeitos de pesquisa 

relataram que não refletem sobre o tema da discriminação por idade de forma explícita, 

mas a maioria deles demonstrou, por suas ações, estar consciente do fenômeno e dos 

impactos deletérios da discriminação por idade na carreira. Boa parte dos sujeitos de 

pesquisa do sexo feminino utiliza estratégias de disfarce de idade, enquanto a maior parte 

dos executivos homens investe no empreendedorismo grisalho como alternativa para uma 

potencial aposentadoria involuntária e precoce. Estes dados possibilitam inferir questões 

de gênero com relação ao envelhecer. O comportamento das executivas parece refletir 

uma preocupação com o “lookismo” (DUNCA; LORETTO, 2004; JYRKINEN, 2014) 

enquanto executivos homens mostram-se favoráveis ao envelhecimento ativo como 

proposto pela OECD, em que pese a dificuldade de construção de uma nova identidade 

profissional na idade mais avançada (TOMLINSON; COLGAN, 2014). 

Os sujeitos de pesquisa deste trabalho foram os executivos de alto escalão. Sugere-

se, também, estudar o fenômeno da discriminação por idade em outros níveis da estrutura 

organizacional, visando compreender como outros sujeitos sociais experienciam o 

fenômeno e como contribuem para atenuar ou acentuar a discriminação por idade. 
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Este estudo desvelou que executivos de alto escalão que percebem a discriminação 

por idade reagem de forma distinta aos estímulos do ambiente, justificando-se através de 

suas vivências, experiências e crenças pessoais. Não foi objeto deste trabalho analisar 

estes relatos. Sugere-se que pesquisadores aprofundem suas pesquisas sobre como a 

vivência pessoal pode influenciar o comportamento do sujeito com relação à 

discriminação por idade. 

Não foi objetivo da pesquisadora compreender as razões por trás da inexistência de 

programas de diversidade com foco em profissionais mais velhos, nas empresas onde os 

sujeitos de pesquisa trabalham. Pesquisas futuras poderiam revelar se esta tendência é 

restrita ao setor farmacêutico, e o porquê deste fenômeno. 

Do ponto de vista teórico, este trabalho contribui para trazer alguma luz sobre as 

percepções dos executivos de alto escalão quanto à discriminação por idade. Tanto este 

público quanto a discriminação por idade são pouco estudados no Brasil, em que pese a 

complexidade associada a um fenômeno institucionalizado na sociedade ocidental 

(NELSON, 2005). Este trabalho também contribui para a literatura ao desvelar normas 

de idade de organizações do setor farmacêutico brasileiro, e identificar práticas de gestão 

de pessoas, informais e formais, que podem intensificar a discriminação por idade. 

Do ponto de vista prático, identificou-se que um público que pode atenuar a 

discriminação por idade reconhece-se pouco atento ao tema. A maioria dos sujeitos de 

pesquisa reconhecem normas etárias favoráveis aos trabalhadores mais novos em 

determinadas funções das organizações onde atuam, mas apenas alguns (em especial, os 

que se reconhecem vítima da discriminação por idade) mostram-se dispostos a combater 

o fenômeno de forma explícita. Fica então a questão: se os executivos de alto escalão não 

se mobilizarem para atenuar a discriminação por idade, quem poderá fazê-lo? Afinal, para 

aqueles que acreditam que o “prazo de validade é inevitável”, tornar-se vítima da 

discriminação por idade é só uma questão de tempo.  

Como contribuição social, identificou-se que a questão financeira aparece como 

justificativa para práticas de RH pouco favoráveis ao trabalhador mais velho, como PDV 

e aposentadoria compulsória: o custo mais elevado do trabalhador mais velho justifica o 

seu descarte. Verificou-se que ganhos econômicos justificam reestruturações nas 

empresas do setor farmacêutico, um setor da economia que já é muito rentável e cresce 

mais que o PIB brasileiro. Executivos de alto escalão preocupam-se com a “juniorização” 
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nas empresas e levantam vários desafios quanto ao gerenciamento dos mais novos. Como 

consequência, organizações investem em programas de treinamento para “acelerar a 

maturidade” dos jovens, mas não foi verificada a existência de programas de treinamento 

voltados para os mais velhos, ou mesmo programas formais destinados a fomentar a 

contratação e manutenção de trabalhadores mais velhos nas organizações onde os sujeitos 

de pesquisa trabalham. 

No momento em que a sociedade brasileira debate a reforma da Previdência Social, 

espera-se que este trabalho ajude a despertar uma discussão mais ampla, não só sobre o 

impacto econômico, mas também psicológico e social, sobre a questão etária nas 

organizações e na sociedade. Conclui-se, concordando com a literatura disponível, sobre 

o papel pernicioso da discriminação por idade no ambiente de trabalho e a necessidade 

de construção de uma agenda para combate ao fenômeno (MCCANN; GILES, 2004).  
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Identificação do sujeito de pesquisa 

Data da entrevista: 

Nome do entrevistador: 

Nome do entrevistado 

Idade do entrevistado: 

Empresa onde trabalha: 

Cargo: 
 

Introdução 

Esta é uma pesquisa acadêmica, realizada como parte de um projeto para obtenção do 

título de Mestre em Administração de Empresas. Todos os dados serão manejados 

levando-se em consideração as boas práticas de pesquisa e preservando a identidade dos 

sujeitos de pesquisa. Tendo isto em mente, você permitiria gravar esta entrevista, para 

fins de compilação de dados? 

 

Apresentação 

1. Poderia, rapidamente, descrever suas funções atuais, há quanto tempo está na 

função, como é seu departamento, tamanho de sua equipe, etc.? 

 

Empresa e equipe 

1. Esta pesquisa visa entender sua percepção de como a idade do colaborador 

impacta no desempenho de seu trabalho na organização onde você trabalha. 

Poderia descrever o que compreende sobre o tema? 

2. O que é para você um trabalhador mais velho? 

3. Como sua idade se compara com a de seus pares? E seu chefe? 

4. Qual a idade média de seus colaboradores? E quantos colaboradores mais velhos 

ou mais novos você tem em seu quadro? 

5. Qual a idade média dos colaboradores da empresa onde você trabalha? 

6. Qual a idade dos colaboradores que você contratou nos últimos 2 anos? E 

promoveu? E demitiu?  
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7. Caso tenha contratado colaboradores acima de 40 anos: qual sua percepção sobre 

estes profissionais? 

8. Caso tenha contratado colaboradores abaixo de 40 anos: qual sua percepção sobre 

estes profissionais?  

9. A partir de que idade você considera que um profissional é muito novo ou muito 

velho para desempenhar o cargo de Gerente em sua organização? Explique o seu 

ponto de vista. 

 

 

Práticas Organizacionais 

1. Poderia descrever as práticas da organização onde trabalha com relação à questão 

etária? 

2. Qual sua opinião sobre estas práticas? 

3. De que maneira, no exercício de sua função, você influencia ou influenciou a 

adoção destas práticas? Poderia descrever algum momento em que você ativamente 

propôs medidas com relação a esta questão? 

 

Finalização 

1. Quantos anos você acha que tem, levando-se em consideração a organização onde 

você atua? 

2. Você gostaria de comentar mais alguma coisa em relação a este tema? 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “UM ESTUDO SOBRE A 

PERCEPÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO ETÁRIA POR EXECUTIVOS DE ALTO 

ESCALÃO: um estudo em empresas do setor farmacêutico”.  

Os dados para o estudo serão coletados através de entrevistas pessoais, aplicadas pelo 

Pesquisador Responsável, e tanto os instrumentos de coleta de dados quanto o contato 

interpessoal oferecem riscos mínimos aos participantes.  

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o 

esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço de e-mail abaixo), e terá o direito de 

retirar-se do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo.  

As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e 

será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, 

sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá 

acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta de dados.  

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - térreo.  

Desde já agradecemos a sua colaboração.  

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram 

esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente de que a participação é 

voluntária, e que, a qualquer momento, tenho o direito de obter outros esclarecimentos 

sobre a pesquisa e de retirar-me da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo.  

Nome do Sujeito de Pesquisa:  

Assinatura do Sujeito de Pesquisa:  

Declaro que expliquei ao Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste 

estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem 

qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas.  

 

São Paulo, ______ de _____________________ de 20_____.  

 

Alessandra H. V. Miyazaki   Profa. Dra. Darcy M. M. Hanashiro 

alemiyazaki01@gmail.com  Profa. Adjunta do Mestrado em Adm. Empresas 

+5511 99450 0708   Universidade Presbiteriana Mackenzie  

mailto:alemiyazaki01@gmail.com
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