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RESUMO 
 

A análise da dinâmica demográfica brasileira nas últimas décadas aponta um evidente 

aumento da participação dos idosos na população. O fenômeno é produzido por 

movimentos simultâneos de redução na população jovem e aumento de idosos, com 

impacto no emprego da parcela da população que envelhece. Entretanto, percebe-se 

existir entre as empresas um conjunto de crenças negativas a respeito dos trabalhadores 

mais velhos, que, por sua vez, se reflete em restrições à sua manutenção e reinserção no 

emprego. Frente a esta problemática, o objetivo deste trabalho foi analisar a posição e 

iniciativas dos sindicatos, protagonistas na defesa dos trabalhadores, sobre a permanência 

e inserção de indivíduos mais velhos no emprego. Os sujeitos da pesquisa foram 

dirigentes de entidades sindicais de dois níveis – sindicatos de base territorial e centrais 

sindicais. Foi utilizada a estratégia metodológica qualitativa e a técnica de análise de 

conteúdo, nos termos apresentados por Bardin. O apreendido, de forma concisa, é que os 

debates e ações referentes aos trabalhadores mais velhos no emprego giram em torno da 

falta de atenção, iniciativas esporádicas, difusas e de pouca relevância. Também a 

pesquisa buscou entender a posição dos dirigentes sindicais, bem como a sua percepção 

sobre a disposição das empresas em se engajar no diálogo social, dentro do conceito 

preconizado pela OIT, de interlocução para a busca de soluções para problemas 

relevantes, visando benefícios a uma grande parcela da sociedade e da economia como 

um todo. Observou-se uma compreensão restrita de processos e resultados, e 

desconfiança a respeito da adesão dos dirigentes sindicais ao diálogo social. Os resultados 

apontam para a necessidade de avanços na compreensão e nas ações dos sindicatos a 

respeito dos desafios do emprego da população que envelhece, e do uso do diálogo social.  

 

Palavras-chave: Envelhecimento populacional, trabalhadores mais velhos, emprego, 

sindicatos, diálogo social. 

 



ABSTRACT 

 

The analysis of the Brazilian demographic dynamics in the last decades points to an 

evident growth of the older population. The phenomenon is a result of simultaneous 

movements of reduction of the young population and increase of the elderly, with impact 

on the employment of the aging population. However, the assumption is that there is a set 

of negative beliefs about older workers, which in turn results in restrictions for their 

permanence and reinsertion in the job market. Faced with this problem, the objective of 

this paper was to analyze the position and initiatives of the unions, main players in the 

defense of workers, on the permanence and insertion of older individuals in jobs. The 

subjects of the research were union leaders of two levels – local trade unions and national 

union federations. We used a qualitative methodological strategy and the content analysis 

technique, as defined by Bardin. In summary, the results show that the debates and actions 

concerning the employment of older workers revolve around little attention, and sporadic 

and diffuse initiatives of little relevance. In addition, we tried to understand the behavior 

of union leaders, and their perception of the companies’ willingness to engage in social 

dialogue, according to ILO’s concept - a dialogue that seeks solutions to relevant 

problems, aiming to benefit a large part of the society and the economy as a whole. We 

observed a restricted understanding of the processes and results, and mistrust from trade 

unions’ leaders regarding social dialogue. The results of the study point to the need for 

advances in the understanding and actions of unions regarding both the challenges for the 

employment of the aging population and the use of social dialogue. 

 

Keywords: Aging population, older workers, employment, trade unions, social dialogue. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A análise da dinâmica demográfica brasileira nas últimas décadas aponta um 

crescente aumento da população de idosos, que resulta da combinação de dois fatores – a 

queda de nascimentos e o aumento da expectativa de vida. A esperança média de vida de 

um recém-nascido brasileiro saltou de 62,5 anos em 1980 para 73,8 anos em 2010 (IBGE, 

2010a). No mesmo período, a taxa de fecundidade, ou seja, o número médio de filhos por 

mulher em idade fértil – 15 a 49 anos – caiu de 4,4 para 1,9 filhos. São movimentos 

simultâneos de variação da população jovem para baixo, e de idosos para cima. A 

representação de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos em relação à população 

total passou de 9,1% para 11,3%, no período de 1999 a 2009 (IBGE, 2010b).  

Até 2025 o Brasil será o sexto país do mundo com o maior número de pessoas 

idosas, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) (FELIX, 2007). 

Segundo Camarano, Kanso e Fernandes (2014), as projeções apontam para incrementos 

anuais decrescentes da população brasileira até 2042, seguida de declínio a cada ano. O 

grupo etário de maior crescimento será o de pessoas a partir de 65 anos. E o aumento da 

população em seu todo se reflete, na mesma proporção, na População em Idade Ativa 

(PIA) – compreendida como o potencial de mão-de-obra com que pode contar o setor 

produtivo (IBGE, 2010b) e População Economicamente Ativa (PEA) (SOUZA JUNIOR; 

LEVY, 2014) – que por sua vez compreende ao conjunto de indivíduos ocupados e 

desocupados, mas dispostos e ativos na busca de emprego (IBGE, 2010b).  É esperado 

que o crescimento numérico de idosos influa na agenda de grandes temas sociais e na 

formulação de políticas públicas (FONTE, 2002). O quadro 1 compara a evolução dos 

três dados populacionais anteriormente consideradas, nos anos de 2003 e 2015. 

   

Quadro 1 -  Evolução da PIA, PEA e Ocupados nos anos de 2003 e 2015  

2003 2015 2003 2015 2003 2015

10 14 9,7 6,6 0,6 0,1 0,6 0,1

15 17 6,4 5,0 2,9 1,4 2,1 1,0

18 24 15,7 11,2 19,3 12,9 16,8 11,6

25 49 44,9 41,7 61,7 60,7 63,8 61,4

22,3 35,2 15,5 24,9 16,7 25,9

PIA PEA Ocupados

Mais de 50

Faixa Etária
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Fonte: Amorim, W. A. c. O mercado de trabalho para trabalhadores com 50 anos ou mais no Brasil. Informações FIPE: 

Temas de Economia Aplicada, p. 9-24, dez.2016 

Entretanto, os trabalhadores envelhescentes e velhos compõem o grupo etário que 

enfrenta as maiores dificuldades com relação a emprego. Loth e Silveira (2014) afirmam 

que o termo “envelhescente” foi citado originalmente pelo escritor Mario Prata para 

explicar a transição do indivíduo da idade adulta para a velhice, em analogia à 

“adolescência”. Portanto a “envelhescência” se caracteriza como fase preliminar à 

velhice, correspondendo à adolescência, que, por sua vez, é anterior à vida adulta. 

Estudos acadêmicos indicam os marcos etários da envelhescência e da velhice. 

Segundo Pohjonen (2001), a primeira redução significativa na capacidade para o trabalho 

ocorre entre as idades de 40 e 44 anos, o que é reiterado por Wagner, Hassanein e Head 

(2010), ao afirmar que a velhice inicia aos 40 anos de idade. A caracterização plena de 

idoso, no Brasil, o Estatuto do Idoso (2003), define o indivíduo a partir dos 60 anos, 

corroborando a Organização Mundial da Saúde, que considera idoso o indivíduo a partir 

dos 60 anos, nos países em desenvolvimento, e aos 65 anos nos países desenvolvidos 

(BRASIL, 2004). Desta forma, é possível inferir que a envelhescência, como a transição 

da maturidade para a velhice, inicia entre 40 e 45 anos e se estende até 60 ou 65 anos. A 

partir de então ocorre o ingresso na velhice, propriamente, que se estende em faixas 

etárias como idosos jovens – de 65 a 74 anos, idosos velhos – de 75 a 84 anos, e idosos 

mais velhos – a partir de 85 anos (PAPALIA; OLDS; FELDMAN, 2006). 

O crescimento da população envelhescente e envelhecida aumenta a competição 

no mercado de trabalho em ocupações mais comumente atribuídas a trabalhadores 

maduros. Mas os agravantes de maior impacto são os estereótipos, preconceitos e 

discriminação que restringem o acesso e a sua manutenção no emprego. O obstáculo ao 

emprego para pessoas mais velhas é um fenômeno universal, e as dificuldades surgem no 

recrutamento e seleção. Perry e Parlamis (2006) identificaram, em uma investigação 

empírica, a preferência de gerentes por candidatos mais jovens, confirmando os 

resultados de Sullivan e Duplaga (1997) sobre a tendência frequente em favor de 

candidatos mais jovens.   

As discussões sobre o envelhecimento, reformas dos sistemas de aposentadoria e 

seus reflexos no mercado de trabalho têm estado há algumas décadas na agenda das 

economias mais avançadas, sobretudo na União Europeia, bloco continental que combina 

alto índice de desenvolvimento econômico, estado de bem-estar social e população idosa. 

As transformações socioeconômicas e tecnológicas do século XX se refletiram ao longo 
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do tempo no perfil etário da força de trabalho e nas reações dos sindicatos a elas. Segundo 

Ebbinghaus (2002), a partir de 1950 prevaleceram, entre os estados-membros da Europa, 

esforços dos governos e empresas em favor da redução da idade mínima e concessão de 

aposentadoria precoce. A tendência foi reforçada entre as décadas de 1970 e 1980 para 

combater o crescente desemprego entre trabalhadores mais jovens, ou seja, de retirada do 

trabalhador ainda na fase de envelhescência, apoiada no pressuposto de que uma 

determinada economia comporta um volume fixo de ocupações, portanto a saída de 

trabalhadores mais velhos do mercado de trabalho cria oportunidades de empregos para 

jovens (GRUBER; WISE, 2002; KALWIJ; KAPTEYN; DE VOS, 2009). No entanto, 

outros estudiosos afirmam não existir fundamentação empírica para o pressuposto de 

ocupações fixas na economia, mas uma dinâmica entre postos de trabalho em função das 

transformações socioeconômicas e tecnológicas (BÖHEIM, 2014).  

E as iniciativas dos governos europeus, além das dos empresários, tiveram apoio 

dos sindicatos de trabalhadores, por diferentes razões. Enquanto as empresas buscaram 

reduzir custos pela substituição de trabalhadores maduros por mais jovens, os sindicatos 

aproveitaram para negociar aposentadorias precoces para trabalhadores que desejavam 

deixar a vida ativa, como, por exemplo, o acordo coletivo do Voluntary Early Retirement 

Plan – VUT na Holanda (WALKER, 2005).  

No entanto, nas últimas décadas do século XX as constatações do envelhecimento 

populacional e seu reflexo no custo do financiamento dos sistemas de aposentadoria 

deram início a um processo de reversão na posição, por parte dos governos, do modelo 

de aposentadoria precoce, para a manutenção no emprego de trabalhadores mais velhos e 

a aposentadoria tardia, a fim de minimizar as consequências econômicas e fiscais do 

envelhecimento da população. Segundo Kalwij et al. (2009), a maioria dos países da 

OCDE redesenhou seus sistemas de seguridade social a fim de estimular a permanência 

dos indivíduos no trabalho.  

E as soluções encontradas na Europa para a adoção da aposentadoria tardia têm 

passado pelo diálogo social tripartite envolvendo governo, representações empresariais e 

sindicatos dos trabalhadores. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) tem sido 

uma importante defensora do diálogo social tripartite para decisões nas questões de 

emprego (ISHIKAWA, 2003), como ferramenta para superação de problemas e 

construção de coesão social (CARDOSO, 2004), e a Comissão Europeia recomenda o 
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diálogo social tripartite para sucesso das políticas de ocupação de trabalhadores em 

relação à idade (EUROPEAN COMMISSION, 1999; OIT, 2013). 

Estudos acadêmicos relatam um abrangente histórico da transição da 

aposentadoria precoce para tardia em alguns países da Europa, notadamente entre os 

nórdicos. Martin (2009) discorre sobre a reforma do sistema de aposentadoria da França 

em 2003, marcada pela opção de aposentadoria tardia e uso do diálogo social tripartite 

para discussão trienal sobre a permanência, condições de trabalho e capacitação para 

trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho. Guerrero (2009) investigou na 

Andaluzia, Espanha, a legislação favorável ao emprego de trabalhadores mais velhos e as 

negociações do governo com sindicatos de empregados, que resultaram em várias 

convenções coletivas sobre o assunto. As reformas em ambos os países tiveram o 

propósito de ratificar recomendações da Comissão Europeia sobre empregabilidade e 

adiantamento da retirada de empregados mais velhos. Mas as experiências mais 

relevantes de adoção de aposentadoria tardia por meio do diálogo entre as partes 

interessadas na Europa ocorreram nos países nórdicos, de baixa extensão e população, 

grande homogeneidade sociocultural, nível elevado de indicadores sociais, e economias 

estáveis de larga tradição no diálogo social. 

E os sindicatos têm importância fundamental nas discussões sobre 

envelhecimento, emprego de trabalhadores mais velhos e aposentadoria. Sua origem 

decorreu da necessidade de defesa dos empregados diante do capital (DOBB, 1957). A 

legislação trabalhista brasileira define como seu papel a defesa dos interesses dos 

trabalhadores (BRASIL, 1943, CLT Art. 511). Portanto, é natural que assumam a defesa 

dos trabalhadores frente as novas demandas resultantes das transformações e dinâmica da 

vida moderna.  

A expectativa era que, também no Brasil, o impacto do envelhecimento chamasse 

a atenção dos sindicatos de trabalhadores, historicamente seus legítimos representantes, 

estimulasse a discussão e iniciativas sobre a criação de mecanismos favoráveis à 

manutenção de envelhescentes no mercado de trabalho. Pitt-Catsouphes, Sano e Matz-

Costa (2009) advogam que a defesa dos filiados por seus respectivos sindicatos implica 

na criação de condições favoráveis para a força de trabalho envelhescente.   

Para tanto foi realizada uma revisão da literatura em inglês sobre os artigos 

publicados nos últimos dez anos, na Europa e no Brasil, empregando os termos “trade 

unions” ou “unions”, “population ageing” ou “population aging” e “employment”, nas 

seguintes bases de dados: EBSCO, Elsevier, Emerald, Google Acadêmico, Jstor e 
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ProQuest. E, em português, no Brasil, sem limite de data, para os termos “sindicatos”, 

“envelhecimento populacional” e “emprego”, na base de dados SPELL.   

A busca demonstrou que, no Brasil, existem muito poucos estudos sobre o 

envelhecimento e iniciativas dos sindicatos, na defesa da manutenção de empregos de 

trabalhadores envelhescentes e envelhecidos. Foram identificados três artigos em 

português, e somente um se ocupa de forma objetiva do papel do movimento sindical na 

manutenção do emprego de trabalhadores mais velhos, com destaque para a omissão dos 

sindicatos neste sentido. Este resultado confirma o artigo de Goldani (2010), que 

observou a escassez de estudos que tratam da relevância de oportunidades e empregos 

para os trabalhadores mais velhos. 

Há ainda, na mídia impressa e eletrônica, registros sobre a tomada de posição 

contrária dos sindicatos às incursões do governo para aumento da idade mínima de 

aposentadoria, como registrado por Lima (2016). Entre as categorias de trabalhadores 

mais representativas no Brasil, há uma cláusula nas convenções coletivas, como a firmada 

entre uma federação de trabalhadores na indústria do Estado de São Paulo e um sindicato 

patronal, denominada “Diversidade nas Contratações”, que submete as empresas a um 

esforço de igualdade etária nas contratações, observando as mesmas oportunidades para 

trabalhadores jovens e para aqueles com idade superior a 40 anos (SINDICATO, 2015).  

E há um agravante no caso brasileiro, que é o ritmo intenso de envelhecimento 

populacional. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tempo de transição etária da 

parcela de idosos de 10,0% para 20,0% da população foi de 145 anos na França, 75 anos 

nos Estados Unidos e será de 25 anos no Brasil (PIVETTA; ZORZETTO, 2017). Como 

consequência, há uma lacuna quanto ao tema do envelhecimento populacional e o dilema 

do emprego por parte dos sindicatos, e também nos estudos acadêmicos.  

Em síntese, constata-se a apatia do movimento sindical na relação com as 

empresas, sobre a contratação coletiva de trabalhadores mais velhos (AMORIM et al., 

2016), de suas consequências em função do acelerado envelhecimento demográfico, bem 

como da ausência de investigações acadêmicas sobre o assunto, que poderiam subsidiar 

a discussão e formulação de propostas por parte dos sindicatos. 

Trata-se de um problema relevante de grandes dimensões e com interesses 

conflitantes entre partes interessadas. Em resumo, o governo quer aumentar a idade 

mínima de aposentadoria (LIMA, 2016), a sociedade discrimina os indivíduos que 

envelhecem (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008), as empresas demitem ou restringem a 
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sua contratação (PERRY; PARLAMIS, 2006), e os sindicatos, principais representantes 

dos trabalhadores, falam muito pouco do assunto (AMORIM et al., 2016).  

Diante deste quadro, emerge o problema de pesquisa – quais têm sido as 

iniciativas dos sindicatos para inserção e permanência de trabalhadores mais velhos frente 

o envelhecimento populacional?  

A lacuna encontrada, a atualidade e relevância do tema oferecem ao mundo 

acadêmico uma oportunidade única de investigar, fomentar a discussão e subsidiar 

iniciativas dos sindicatos, do governo, das representações empresariais e até da sociedade 

civil.  

O objetivo principal deste estudo é analisar quais têm sido as iniciativas dos 

sindicatos para a inserção e permanência de trabalhadores mais velhos em face do 

envelhecimento populacional.  

Desdobram-se dele os objetivos específicos, que são:  

a) Conhecer como os sindicatos percebem os estereótipos, preconceitos e a 

discriminação de trabalhadores envelhescentes. 

b) Distinguir as faixas etárias de preferência das empresas para admissões e 

demissões.  

c) Investigar a compreensão dos sindicatos sobre as consequências das 

preferências das empresas nas admissões e demissões, para o mercado de 

trabalho, e para os trabalhadores envelhescentes. 

d) Indagar sobre as ações já tomadas e planejadas pelos sindicatos em relação às 

preferências das empresas.  

e) Saber a respeito das experiências dos dirigentes sindicais sobre diálogo social 

e a opinião deles sobre seu uso na interlocução com empresários e governo. 

 

Esta dissertação está estruturada como segue. O capítulo 1 – Introdução, apresenta 

o contexto do estudo, o tema e a pergunta de pesquisa, e os objetivos – geral e específicos. 

O capítulo 2 é desenvolvida a  fundamentação teórica, compreendendo as teorias clássicas 

do envelhecimento na perspectiva sociológica; discorre sobre conceitos de estereótipos, 

preconceitos e discriminação e a relação entre eles; aborda os tópicos envelhecimento e 

velhice; relata o histórico das preferências das empresas sobre empregos de indivíduos 

jovens e mais velhos; apresenta os sindicatos e suas iniciativas nas economias da Europa 

e em outros países, quanto às questões de envelhecimento, emprego e diálogo social. O 

capítulo 3 trata dos procedimentos metodológicos, tais como o instrumento de pesquisa, 
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sujeitos entrevistados, metodologias de coleta e análise de dados. No capítulo 4 se elabora 

a análise e discussão de resultados na forma de categorias, seguido capítulo 5 – síntese da 

análise e discussão dos resultados e capítulo 6 – considerações finais.  

 

‘2 REFERENCIAL TÉORICO  

‘2.1 Teorias Clássicas de Envelhecimento  

‘2.1.1 Teoria da Atividade  

Os fundamentos da teoria da atividade foram formulados por Havighurst, no 

início da década de 1950 (GILLESPIE; LOW, 1993), com a proposta do conceito de 

tarefas desenvolvimentistas, no livro Developmental Tasks and Education (SCHROOTS, 

1996; LEHR, 2000 apud DOLL et al., 2007). De acordo com este conceito, os resultados 

das tarefas desenvolvidas por um indivíduo em uma determinada fase da vida refletem no 

seu estado de ânimo nas fases subsequentes – se ele foi bem-sucedido, produz satisfação 

e aprovação social; caso contrário, se ele falhou, o resultado é insatisfação e desajuste, 

constituindo desta forma um conjunto sucessivo de causas e efeitos, ora de êxito, ora de 

fracasso. Posteriormente, também com base no conceito de tarefas desenvolvimentistas, 

Havighurst desenvolveu o conceito de envelhecimento bem-sucedido, que mais à frente 

foi denominado de teoria da atividade, como contraponto à teoria do desengajamento 

(SCHROOTS, 1996; LEHR, 2000 apud DOLL et al., 2007)  

Havighurst (1963) identifica duas fontes responsáveis pelas escolhas das 

condições de vida dos idosos. A primeira fonte é o próprio indivíduo que envelhece. Ele 

supõe que será mais feliz se puder escolher a idade de aposentadoria, o local de moradia, 

o uso do tempo e com quem e como serão seus relacionamentos. A segunda fonte é a 

sociedade, em especial a que está em seu entorno, por meio de políticas públicas sobre 

aposentadoria, lazer e saúde voltadas para idosos.   

Para orientar as escolhas de ambos – indivíduo que envelhece e sociedade -, 

Havighurst propõe que seja utilizada uma teoria satisfatória de envelhecimento bem-

sucedido. Para tanto ele aplica ao envelhecimento bem-sucedido o conceito que formulara 

anteriormente, de tarefas desenvolvimentistas. O autor afirma que o envelhecimento bem-

sucedido é determinado pela manutenção de atividades e relacionamentos ocorridos fases 

etárias anteriores (HAVIGHURST, 1963). Ou seja, no envelhecimento o que importa não 

é necessariamente a manutenção das mesmas atividades, mas a continuidade de 

relacionamentos e ocupação, mesmo que de outra natureza. O indivíduo idoso quer se 

manter ativo e relacionado, portanto, para se sentir bem procura interações com outros 
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indivíduos e grupos que compensam aqueles que foram deixados para trás em decorrência 

da aposentadoria e perdas diversas (HAVIGHURST; NEUGARTEN; TOBIN, 1963). 

Desta forma, Hooyman e Kiyak (2002) identificam duas hipóteses que caracterizam a 

teoria da atividade. A primeira é que indivíduos que se mantêm ativos em 

relacionamentos e ocupações são mais satisfeitos e ajustados que aqueles que deles se 

afastam. A segunda é que a ocupação e o convívio social não precisam ser 

necessariamente os anteriores, ou seja, podem ser substituídos por outros adequados às 

circunstâncias da faixa etária da velhice. Segundo Rodríguez, Látková e Sun (2008), a 

teoria da atividade pressupõe que na velhice há uma relação diretamente proporcional 

entre relacionamento e ocupação com a realização e bem-estar do indivíduo. E Havighurst 

et al. (1963) afirmam que o envelhecimento saudável passa pela manutenção de 

relacionamentos que permitam ao idoso dar continuidade à sua vida social.  

Havighurst (1963) destaca que a teoria da atividade era a preferida entre os 

profissionais da gerontologia, e que eles defendiam a ideia de que indivíduos em 

envelhecimento deveriam se manter ativos como haviam sido na idade madura, bem como 

decidir por si mesmos quando se aposentar, e escolher os círculos sociais e familiares 

com os quais gostariam de se relacionar.  

Portanto, em uma síntese do acima exposto, a teoria da atividade, elaborada a 

partir dos conceitos de tarefas desenvolvimentistas e de envelhecimento bem-sucedido de 

Havighurst (1963), sustenta que os indicadores de êxito e o bem-estar dos indivíduos em 

envelhecimento são a manutenção de ocupações e relacionamentos, mesmo que não 

sejam os mesmos da meia-idade.  

A teoria da atividade foi revista posteriormente por Lemon, Bengtson e Peterson 

(1972) e Longino e Kart (1982). Mais à frente, McClelland (1982) procurou explicar o 

fenômeno do envelhecimento a partir da integração entre a teoria da atividade e a teoria 

da subcultura do envelhecimento. Na perspectiva do autor, ambas são influenciadas por 

fatores sociais e se distinguem na ênfase de seus conceitos: teoria da atividade na 

satisfação de vida, e teoria da subcultura do envelhecimento no autoconceito. 

A perspectiva funcionalista e a adequação ao senso comum facilitaram a aceitação 

da teoria da atividade por estudiosos e outros envolvidos como elemento da sabedoria 

gerontológica (LONGINO; KART, 1982). Nos anos de 1970 ela foi importante na 

formação de opinião e comportamento de pessoas maduras e velhas, fazendo surgir e 

influenciando movimentos sociais e as políticas públicas, tais como entretenimento, lazer 
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e educação informal para indivíduos maduros e idosos (BEARON, 1996; SIQUEIRA, 

2002).  

Entretanto, surgiram entre os estudiosos críticas e questionamentos à teoria da 

atividade, sobretudo quanto às suas generalizações, tanto pela pressuposição de um 

interesse absoluto dos indivíduos idosos por um padrão de estilo de vida idealizado por 

atividades e relacionamentos, como por não considerar a ampla diversidade de suas 

características, tais como condições socioeconômicas (FONTOURA; DOLL; 

OLIVEIRA, 2015), saúde físico-mental (SIQUEIRA, 2002), e fatores relativos ao 

contexto em que os indivíduos estão inseridos.     

Posteriormente, Havighurst (1968) concluiu que nenhuma das teorias explicava 

adequadamente o fenômeno do envelhecimento bem-sucedido. Entretanto, os achados do 

estudo de Kansas City indicam a importância da personalidade como fator para a 

compreensão de estilos de envelhecimento e da relação entre atividade e satisfação de 

vida (HAVIGHURST, 1968; CUMMING; HENRY, 1961).  

 

‘2.1.2 Teoria do Desengajamento  

A teoria do desengajamento foi formulada por Cumming e Henry (1961). Os 

autores sustentam que desengajamento é um evento inerente à vida na fase do 

envelhecimento, em que ocorre um processo gradual de afastamento do indivíduo das 

atividades sociais. Esta ruptura é explicada pelos autores como resultante do processo 

sucessivo de perda das capacidades no envelhecimento. Os autores também se opõem à 

ideia de uma transição ativa da meia idade para a velhice. Pelo contrário, acreditam que 

isto geraria conflitos em relação à expectativa subjacente ao curso do final da vida. Há 

um bem-estar natural por parte do indivíduo idoso neste processo de afastamento gradual 

de suas atividades e relacionamentos, portanto, que lhe interessa, dá sentido e proporciona 

satisfação (CUMMING e HENRY, 1961; HOCHSCHILD, 1975). Garces (2009) 

concorda com Cumming e Henry, sobre o desengajamento social do indivíduo idoso 

como uma etapa natural da velhice, marcada pelo distanciamento simultâneo do ambiente 

social, especialmente no que diz respeito à atividade produtiva. Da mesma forma, 

Havighurst (1963) menciona que a teoria do desengajamento se baseia na observação de 

que, à medida que as pessoas envelhecem, elas tendem naturalmente a restringir as 

atividades da meia-idade. Doll et al. (2007) corroboram e afirmam que as mudanças 

observadas no desengajamento implicam na redução do número e intensidade de contatos, 
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em decorrência de um curso natural de mudança na personalidade do indivíduo, que o 

leva a preocupar-se mais consigo mesmo. 

Fontoura et al. (2015) ampliam o espectro da teoria do desengajamento para o 

nível da sociedade como um todo, afirmando que a retirada de indivíduos em processo de 

envelhecimento proporciona a oportunidade de inserção de jovens no mercado de 

trabalho e, consequentemente, contribui para a estabilidade social.  

Segundo esses autores, a fase etária da velhice possui características próprias 

e contrárias ao ativismo, e discordam da perspectiva gerontológica utilitarista de sua 

época sobre a preferência das pessoas idosas pela permanência no trabalho.  

A teoria do desengajamento foi criticada também pela generalização, sem 

distinguir variáveis intrínsecas e extrínsecas aos indivíduos. Como um processo 

psicossocial, o desengajamento envolve uma grande variedade de fatores, tais como 

educação, profissão, classe social e algumas características inerentes ao indivíduo, como 

saúde física e psicológica. Doll et al. (2007) afirmam que o afastamento pode ocorrer de 

forma distinta entre as várias áreas de atividade e relacionamentos dos indivíduos. Há 

ainda uma diferenciação particularmente relevante relacionada ao gênero (NERI, 2005) 

que Doll et al. (2007) explicam em função do papel predominante do homem nas 

atividades instrumentais e econômicas, contrapondo-se ao da mulher, de natureza mais 

relacional e familiar. Uma das críticas mais contundentes é expressa por Havighurst 

(1961), de que o desengajamento ocorre com o envelhecimento, mas não como vontade 

e desejo expresso do indivíduo idoso, mas por imposição da sociedade.   

O grande número de críticas às posições de Cumming e Henry (1961) suscitaram 

muitas modificações na teoria do desengajamento (DOLL et al., 2007). Marshall (1999) 

aponta que Havighurst et al. (1963) entenderam que o desengajamento não é tão 

determinado pela redução quantitativa, mas pela adequação dos contatos em função de 

características próprias do envelhecimento, bem como pela relação entre a personalidade 

do indivíduo e o modelo de afastamento – os mais ativos mantendo ocupações sociais e 

os mais passivos optando pela retirada. Por fim, assinalam a probabilidade de transição 

de atividades, substituindo, por exemplo, ocupações econômicas de carreira e negócios 

pela prestação de serviços comunitários ou em família.  

Contudo, apesar das críticas, a literatura acadêmica reconhece os méritos da teoria 

do desengajamento. Estudiosos afirmam que sua posição polêmica contrária ao status quo 

chamou atenção, tendo se tornado um marco de referência e ponto de partida para um 
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considerável crescimento em pesquisas gerontológicas e para a reformulação de teorias 

correlatas (DOLL et al., 2007). 

Ambas as teorias – atividade e desengajamento – foram formuladas a partir de 

uma mesma pesquisa realizada na cidade de Kansas City, Estados Unidos, no período de 

1955 a 1962 (DOLL et al., 2007). Entretanto, dois grupos obtiveram conclusões opostas 

a partir dos resultados deste estudo.   

O grupo representado Havighurst et al. (1963) concluiu que o envelhecimento 

bem-sucedido é uma etapa da vida como qualquer outra, constituída de atividades e 

relacionamentos, mesmo que diferenciados em relação aos ambientes, pessoas e grupos 

da idade madura. O indivíduo idoso quer se manter ativo e relacionado, e no interesse de 

seu bem-estar busca, se necessário, relacionamentos que substituam aqueles que ele 

deixou em função de sua retirada do trabalho, morte de pessoas ou outras razões 

(HAVIGHURST et al., 1963). Para o grupo em que se destacam Henry e Cumming, o 

êxito decorre de um processo inerente à velhice, de afastamento das atividades e 

interações sociais (MARSHALL, 1999). A teoria do desengajamento traz a ideia da 

velhice como uma fase de preparação para o destino final do indivíduo, algo muito 

próximo da morte, portanto pontuada pela retirada da vida social e funcional em direção 

a um estado de reclusão.  

A diminuição observada na interação social que acompanha o envelhecimento, de 

acordo com a teoria da atividade, é atribuída à retirada da sociedade da pessoa idosa, e 

não ao inverso. A retirada é considerada como contrária aos desejos dos idosos. O 

envelhecimento ótimo é visto como o sucesso do indivíduo idoso em encontrar substitutos 

para as interações que foi forçado a abandonar por causa da aposentadoria, a morte de 

outras pessoas significativas, ou outras circunstâncias. 

 Não há dúvida de que o desengajamento ocorre com o envelhecimento, mas os 

defensores da teoria da atividade o consideram como resultado da retirada da sociedade 

da pessoa envelhecida, contra a sua vontade e desejo. Não é o processo de velhice que 

retira a natureza predominante imposta pelo entorno social e que pode conduzi-la ao 

declínio e doenças (GILLESPIE; LOW, 1993). No entanto, a teoria de desengajamento 

de Cumming e Henry (1961) considera o desengajamento como um processo natural 

desejado e aceito pelo idoso, sendo primariamente intrínseco e secundariamente 

responsivo. O quadro 2 abaixo compara de forma concisa algumas das principais 

características das teorias da atividade e do desengajamento.  
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Quadro 2 - Comparativo das teorias da atividade e do desengajamento 

Fonte: Elaborado pelo autor 

‘2.2 Envelhecimento  

O envelhecimento é um fenômeno complexo que pode e deve ser tratado por 

diferentes perspectivas. 

Segundo Doll et al. (2007), as investigações da gerontologia, ramo amplo da ciência 

que surgiu entre as décadas de 1930 e 1940, priorizaram durante um longo período uma 

perspectiva restrita da idade biológica nas ciências médicas, que Soares (2005) afirma 

estar fundamentada na ideologia positivista. É um modelo médico orgânico-fisiológico 

que situa o envelhecimento de forma sucinta em intervalo de tempo claro e limitado, 

sendo, portanto, os demais sintomas decorrentes dele. A apropriação desse ponto de vista 

pelo poder público, instituições e sociedade condicionou a compreensão do 

envelhecimento como resultante da combinação biológico-etária em uma fase da vida em 

que se acentuam as patologias que refletem o declínio das capacidades físicas e cognitivas 

dos indivíduos (GRAHAM et al., 1999), e que, portanto, devem ser retardadas, 

minimizadas ou preferencialmente eliminadas (SIQUEIRA, 2002).  

Contudo, não se deve confundir idade biológica com idade cronológica. Beauvoir 

(1990) afirma que “idade cronológica e idade biológica estão longe de ser sempre 

coincidentes” (p. 39). A idade cronológica é um dado preciso, obtido pelo cálculo da 

diferença entre a data de nascimento e um dado tempo posterior, normalmente o momento 

presente (LLOYD et al., 2014). Uma série de fatores permite que indivíduos da mesma 

idade cronológica apresentem diferentes estados físico-biológicos. Martin (2003) 

considera que uma possível mensuração da idade biológica a partir das habilidades 

Bases

Teorias DESENGAJAMENTO ATIVIDADE

Autores Cumming e Henry, 1961 Havighurst, 1963

Indicador de exito Afastamento das atividades e relacionamentos Manutenção das atividades e relacionamentos

Mérito

Referência e ponto de partida para crescimento 

em pesquisas gerontológicas e reformulação 

de teorias correlatas.

Aceita como sabedoria gerontológica, 

influenciou movimentos sociais e políticas 

públicas para maduros e idosos.

Crítica

Genérica, não distingue nível de educação, 

profissão, classe social, saúde física e 

psicológica, desengajamento é imposto pelo 

entorno social.

Genérica, supõe interesse absoluto de idosos 

por atividades, relacionamentos, omite 

diferenças sociais, econômicas, físico-mental 

e contexto.

Ambas formuladas com base na mesma pesquisa realizada na cidade de Kansas City, 

Estados Unidos, entre os anos de 1955 e 1962
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funcionais do indivíduo pode chegar a diferenças entre esta e a idade cronológica, em 

indivíduos distintos. Ainda, Lloyd et al. (2014) afirmam que está bem explicitado na 

literatura que indivíduos da mesma idade cronológica podem apresentar grandes 

diferenças no que concerne à maturidade biológica.  

Para Mascarello (2013), o envelhecimento pode ser compreendido como um 

processo de perda progressiva e gradual, que alcança todos os seres vivos. Schneider e 

Irigaray (2008) relacionam o envelhecimento com particularidades das condições físicas, 

funcionais, mentais e de saúde do indivíduo. Consistente com eles, Spirduso (2005), o 

conceitua como a soma de processos em organismos vivos que provocam reduções 

funcionais, e Bromley (1966) atribui o envelhecimento a mudanças físicas degenerativas 

do corpo, redutoras das funções metabólicas, sensoriais e um declínio físico-psíquico.  

Mas, em paralelo ao progresso nas ciências biológicas, os estudos sobre 

envelhecimento e a velhice passaram a ser também tratados em múltiplas áreas do 

conhecimento e suas interseccionalidades, em especial nos domínios da psicologia e das 

ciências sociais, abrangendo tanto o indivíduo como os ambientes social, físico e 

geográfico em seu entorno. Desta forma, a concepção de envelhecimento e velhice foi 

alargada. Debert (1994) estabelece distinção entre o ciclo biológico e natural de 

nascimento, crescimento, envelhecimento e morte, e o fato social e histórico que 

compreende a variedade de visões pelas quais o envelhecimento é vivenciado. Aragó 

(1995) entende que a abordagem ampla pode ser explicada pela variedade no surgimento 

de patologias entre os indivíduos, grupos de idosos e o processo natural de declínio 

biológico, que não se reproduz necessariamente no desenvolvimento psicológico; pelo 

contrário, este pode influenciar os aspectos fisiológicos. Uchoa (2003) afirma que o 

envelhecimento não se restringe às particularidades naturais da existência do indivíduo, 

mas compreende também elementos comportamentais e socioculturais. Desta forma 

também se coloca Beauvoir (1990), que discorre sobre a velhice: “[ ...] o homem não vive 

nunca em estado natural; na sua velhice, como em qualquer outra idade, seu estatuto lhe 

é imposto pela sociedade à qual pertence” (p. 15). Em resumo, confere-se então à velhice, 

além das condições orgânico-funcionais do indivíduo, as percepções que emergem do 

contexto sócio-histórico-político-econômico em que ele vive. Schneider e Irigaray (2008) 

ratificam esta compreensão ao afirmar que o significado não está em quanto se vive, mas 

como se vive e é tratado pela sociedade, bem como Neves e Amaro (2015), que observam 

que, apesar da ênfase biológica, o conceito de idade é construído e reconstruído na 

interação social com os outros.   
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O conceito de idade psicológica é um tanto difuso. Schroots e Birren (1990) 

comungam a ideia de idade psicológica como uma relação entre a idade biológica ou 

cronológica e a predisposição do indivíduo frente às diferentes fases da vida; neste 

aspecto concordam com a teoria da atividade (HAVIGHURST, 1963), de que o êxito em 

fases preliminares da vida desencadeia um processo positivo continuado nas fases 

subsequentes da existência. Aragó (1995) entende a idade psicológica de forma 

longitudinal, como resultante de mudanças cognitivo-afetivas que se desenvolvem no 

decorrer do tempo. Cancela (2007) estabelece uma relação entre ela e as competências 

intelecto-emocionais do indivíduo, ao se articular e responder às mudanças demandadas 

pelo ambiente; e Neves e Amaro (2015) acreditam que a idade psicológica é resultado de 

duas percepções do indivíduo sobre a sua idade – a que ele acredita ter e aquela que lhe é 

atribuída por outros.  

Entretanto, há um fio condutor que de alguma forma percorre todas essas noções de 

idade psicológica, e ela pode ser resumida na capacidade do indivíduo em processo de 

envelhecimento de compreender, enfrentar e se desenvolver ou não, a despeito dos 

obstáculos existenciais, relacionais e tecnológicos próprios de sua ambiência. Pesquisas 

apontam que pessoas idosas que se percebem mais jovens respondem de forma muito 

mais favorável à recuperação de doenças (BOEHMER, 2007). Em estudo realizado na 

Finlândia, Uotinen, Rantanen e Suutama (2005) concluíram que indivíduos com 

percepção da própria idade inferior em relação à idade cronológica são mais saudáveis, 

têm maior moral e se sentem mental e fisicamente mais dispostos do que aqueles que 

tendem à percepção inversa, ou seja, percebem a própria idade como superior à 

cronológica. 

A idade social também apresenta algumas nuances na sua compreensão. Existe um 

cronos social que convenciona um conjunto de comportamentos e papéis adequados aos 

membros de uma sociedade em função de suas idades, tais como educação, casamento, 

procriação, trabalho, aposentadoria (MACNICOL, 2006). Além de papéis sociais, são 

esperados que cada classe etária ainda assuma padrões de vestuário, linguagem, modos 

de lazer e entretenimento (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008). Fazem parte também do 

script determinante da idade social características individuais ou de grupos, tais como 

formação escolar, condições financeiras, posição social. Para indivíduos em 

envelhecimento ou envelhecidos são esperados papéis secundários, suporte a familiares, 

comunidade, igreja e grupos sociais (SCIENCE ENCYCLOPEDIA, s.d., apud NEVES; 
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AMARO, 2015). Por serem demarcações de natureza social sofrem variações no espaço 

e no tempo (NERI; FREIRE, 2000). 

Bellusci e Fischer (1999) conceituam o envelhecimento funcional como perda de 

capacidade para o trabalho. Segundo Warr (1994), o desempenho humano é ascendente 

até os 44 anos, variando na sequência entre crescimento, estabilidade ou ligeiro declínio, 

pressuposto consistente com as conclusões de Pohjonen (2001) sobre o surgimento dos 

primeiros declínios significativos na capacidade funcional entre as idades de 40 e 44 anos, 

e com padrão definido pela Organização Mundial de Saúde para início da fase de 

envelhecimento a partir dos 45 anos de idade (CAMARANO; PASINATO, 2008). As 

autoras ressalvam, entretanto, que a associação entre envelhecimento e declínio na 

capacidade funcional sofre variações de acordo com a ocupação e os requisitos 

demandados para seu exercício, por exemplo a influência negativa nas condições 

fisiológicas e psicossociais em ocupações do setor de serviços, corroborando as 

conclusões de Ilmarinen, Tuomi e Klockars (1997) de que a redução da capacidade de 

trabalho se apresenta em maior nível nas atividades que exigem mais esforço físico. 

Ainda, a OMS (1993) alega que as mudanças decorrentes do envelhecimento produzem 

redução gradual no organismo, que se reproduz na capacidade funcional dos indivíduos 

e provoca conflitos entre ela e as demandas do trabalho.  

Porém, de acordo com a perspectiva multidisciplinar que vem sendo aplicada aos 

estudos sobre idade, a idade funcional não pode ser delimitada por uma abordagem físico-

biológica. Ela se personifica pela síntese de características de algumas outras expressões 

da idade – cronológica, biológica e psíquica -, que habilitam o indivíduo ao exercício de 

ocupação de forma continuada e autônoma (RIBEIRO et al., 2002). Aragó (1995) defende 

que não há uma influência unidirecional de fatores biológicos sobre psicológicos, mas, 

de fato, uma reciprocidade entre eles. 

E a composição entre a perspectiva multidisciplinar da idade funcional e o aumento 

da expectativa de vida resultante do avanço das ciências em benefício dos idosos 

(KALACHE; KELLER, 2000) mostra que os indivíduos passam não apenas a viver mais, 

mas também a viver com mais qualidade, resultando em ganhos na sua idade funcional. 

Tuomi et al. (2001) constataram uma relação diretamente proporcional entre 

envelhecimento, condições de saúde, e melhores resultados na produtividade e qualidade 

dos indivíduos. Há um ganho recíproco e em cadeia entre indivíduos idosos, ou seja, a 

ocupação reflete de forma positiva na saúde, que resulta no aumento da produtividade, e 

assim sucessivamente. O estudo longitudinal de Hammerman-Rozenberg et al. (2005) 
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demonstrou que, independente de outros fatores, indivíduos com 70 anos de idade e em 

atividade apresentavam melhores condições de saúde e aumento da expectativa de vida 

em relação àqueles de mesma idade, porém inativos.  

Resumindo, a literatura apresenta uma grande variedade de conceitos e indicadores 

do processo de envelhecimento e velhice. Entre outros, Neves e Amaro (2012) 

propuseram as categorias de idade funcional, percepção da idade, idade social e idade 

cognitiva, reiteradas por eles em artigo posterior (NEVES; AMARO, 2015). Schneider e 

Irigaray (2008) identificaram os fatores cronológicos, biológicos, sociais e psicológicos, 

Siqueira (2002) abordou as perspectivas biológico-comportamentalista, economicista, 

sociocultural e transdisciplinar, e Moraes, Moraes e Lima (2010) classificaram a velhice 

como a última fase do desenvolvimento humano, representada por um conjunto de efeitos 

biológicos, psicológicos e socioculturais. Entretanto, Duarte (1999) afirma que qualquer 

estrutura de indicadores proposta é frágil e suscetível de descarte em curto prazo, se não 

estiver sustentada concomitantemente pela tríade biológico-psicológico-social. 

O pressuposto é que, entre outros pré-requisitos, é importante que os sindicatos, 

detentores da representação dos trabalhadores frente ao governo e aos empresários, 

compreendam as diversas perspectivas de idade acima relatadas, como forma de assumir 

e advogar adequadamente pela defesa da permanência dos indivíduos mais velhos no 

emprego. Por exemplo, nos relatos de Lahey (2005) há estudos que sugerem que um 

indivíduo de 70 anos de idade em período mais recente se equipara em termos de saúde a 

um correlato com 65 anos há 30 anos atrás.  

Na perspectiva biológica, a evolução técnico-científica e social proporcionou ao 

homem do nosso tempo mais saúde física (SPIRDUSO, 2005). Por sua vez, o estado 

físico-biológico saudável se relaciona à saúde psicológica, resultando em maior 

capacidade e predisposição ao enfrentamento de adversidades (SCHROOTS; BIRREN, 

1990). Do ponto de vista da idade social, os padrões de vestuário, linguagem e o modus 

vivendi na maturidade e envelhecimento foram consideravelmente modificados 

(SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008). E sobre a idade funcional, a síntese das múltiplas 

perspectivas anteriores converge no sentido da capacitação ocupacional autônoma e 

continuada dos indivíduos (RIBEIRO et al., 2002). Por fim, a evolução da tecnologia 

aplicada ao processo de produção e às condições de trabalho reduziu enormemente a 

demanda física e a fadiga ocupacional. O relatório de uma organização empenhada no 

suporte a pessoas e comunidades na prevenção de doenças crônicas e promoção de bem-

estar, nos Estados Unidos, aponta que o avanço na saúde pública, na medicina e as 
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melhorias tecnológicas estenderam as expectativas de vida dos americanos nos últimos 

50 anos de 70 para 78 anos, e de forma mais saudável (NCCDPHP, 2012). Como 

consequência, os indivíduos desejam continuar trabalhando além da idade de referência 

de aposentadoria, que é de 65 anos.  

Este composto de resultados favoráveis à extensão do tempo de vida produtiva não 

pode ser descartado, mas, pelo contrário, usado principalmente pelos sindicatos e demais 

forças sociais em benefício dos próprios indivíduos que envelhecem, da economia e da 

sociedade de uma maneira ampla. De outra forma corre-se o risco do paradoxo do criador 

se opor à criatura – a própria sociedade que produziu a evolução técnico-científica e social 

favorável à longevidade discriminar e descartar seu crescente contingente de idosos. No 

quadro 3 estão descritas as características das perspectivas de idades abordadas neste 

capítulo.  

Quadro 3 - Perspectivas de idade  

Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

 ‘2.3 Estereótipo, Preconceito e Discriminação  

 As sociedades modernas têm entre suas características sociais mais relevantes a 

categorização social, que compreende a formação dos mais diversos tipos de grupos e a 

filiação dos indivíduos a eles. Tajfel (1982) abordou a categorização na perspectiva da 

psicologia social, explicando que a formação e relação intergrupal resultam em dois tipos 

de grupo – o endogrupo, de filiação de um determinado indivíduo, e o exogrupo, ao qual 

ele não está filiado, e é composto por outras pessoas. Este autor supõe que a categorização 

social promove, por meio de processos cognitivos, padrões de percepção intergrupos 

entre os indivíduos. Desta forma, o membro de um endogrupo percebe aqueles que 

pertencem a um exogrupo, muito mais pelos caracteres comuns coletivos de 

pertencimento do que por suas características individuais distintivas. De acordo com 

Islam (2014), a formação de grupos tem como propósito reforçar e proteger a identidade 

Perspectiva

Schroots e Birren, 1990; Aragó, 1995; 

Cancela, 2007; Neves e Amaro, 2015

Bromley, 1966; Doll Et al, 2007; 

Schneider; Irigaray, 2008; Mascarello, 

2013

Cronológica Tempo de vida, não se confunde com idade biológica Beauvoir, 1990

Biológica

Psicológica

Declínio condições físicas, ênfase inicial na gerontologia

Papeis e estereótipos atribuídos pela sociedade em função da idade:  

casamento, paternidade, trabalho, retirada, vestuário, l inguagem; 

influenciada por condições socioeconômicas 

Funcional 
Síntese de outras perspectivas, que convergem na capacidade de ocupação 

contínua e autônoma, tem sido afetada pelo aumento expectativa de vida

Social

Pré-disposição intelecto-emocional asa diferentes fases da vida, relação 

entre idade percebida e atribuída por outros 

Ilmarinen et al., 1997,  Bellusci, Fischer; 

1999; Kalache; Keller, 2000; Tuomi et al., 

2001, Ribeiro et al., 2002

Neri; Freire, 2000; Mamicol, 2006

Descrição Autores
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do indivíduo e do seu grupo de filiação, hipótese que segundo Tajfel (1982) desencadeia 

de forma sintomática o fenômeno de comparação – positiva, do próprio indivíduo e de 

seu endogrupo, e negativa dos demais indivíduos e seus exogrupo, simultânea a 

julgamentos inflexíveis e antagônicos – de solidariedade no endogrupo e de indiferença 

e omissão em relação ao exogrupo. O resultado desta sinapse psicossocial dá sustentação 

e estimula o desenvolvimento de um conjunto de crenças, predisposições e atitudes 

denominadas estereótipos, preconceitos e discriminação. Pérez-Nebra e Jesus (2011) 

investigaram em profundidade estereótipo, preconceito e discriminação, bem como a 

relação entre eles. O estereótipo se constitui de crenças concorrentes, generalizadas, 

conscientes ou não, ora sobre indivíduos, ora sobre seus grupos de pertencimento, que 

dão sustentação e pressupõem a ocorrência do preconceito. O preconceito, por sua vez, é 

a atitude resultante de crenças que estabelecem juízos absolutos de suspeição, 

intolerância, ódio, de origem biológica, ou aprendidos social e culturalmente. A 

discriminação é a intervenção humana, sujeita a variações, tais como consciente ou 

inconsciente, implícita ou explicita, que resulta da tendência do ser humano em se guiar 

pelo raciocínio econômico, simplista, mas ilusório e generalizador, podendo inclusive 

assumir formas de violência.   

  

‘2.3.1 Etarismo e Discriminação Etária  

 O termo “ageism” foi criado no ano de 1969, pelo gerontólogo norte-

americano Robert Butler, na época presidente do Comitê Consultivo sobre 

Envelhecimento do Distrito de Columbia, Estados Unidos (MACNICOL, 2006). Nelson 

(2002) afirma que, quando da criação do termo, Butler (1969) conceituou o etarismo 

como atitudes preconceituosas, práticas discriminatórias e políticas institucionais que 

sustentam estereótipos e restringem a chance de bem-estar e dignidade de pessoas em 

processo de envelhecimento e idosos, propriamente. Na língua portuguesa as palavras 

correspondentes variam entre idadismo, ageísmo e etarismo, sendo o último deles o mais 

utilizado no Brasil. 

Palmore (2004) conceitua o etarismo como preconceito máximo, última 

discriminação e rejeição mais impiedosa, podendo ser exercido de maneira favorável ou 

contrária a qualquer grupo etário; esta crença afirma que a maioria dos idosos é senil, que 

a velhice é a pior fase da existência, marcada por imposições sociais depreciativas.  

Butler (1980) indica que a prática do etarismo impõe aos indivíduos mais velhos 

uma série de restrições, destacando as ocorridas nos sistemas de saúde e no ambiente de 
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trabalho. Na concepção deste autor (BUTLER, 1969), a prática do etarismo pelos mais 

novos, em relação às pessoas em envelhecimento ou envelhecidas, é um mecanismo de 

defesa do interesse individual e de seus grupos etários. A afirmação de Butler concorda 

com as descobertas de Tajfel (1982), de favorabilidade e empenho ao endogrupo, e 

negação e omissão ao grupo dos demais. Bytheway (1995) considera o etarismo como 

crença alimentadora do medo do envelhecimento, de um estado social de inferioridade e 

de estereótipos negativos em relação à velhice.  

Há na literatura acadêmica uma predominância de conjeturas e constatações de 

que, a despeito do conceito de etarismo abranger discriminação a todas as faixas etárias, 

bem como poder ser positivo ou negativo, seu uso preferencial tem sido em relação aos 

idosos e com conotação negativa (PALMORE, 1999; CHASTEEN, 2000). A sociedade 

impõe aos indivíduos que alcançaram fases mais avançadas de sobrevivência e 

cumpriram papéis sociais, econômicos e de cidadania, tratamento e condições que 

Palmore (2004) classifica como preconceito extremo, última discriminação do ponto de 

vista cronológico. A propósito, Bytheway (1995) afirma que, com base na idade 

cronológica, a sociedade usa uma demarcação genérica para todos os indivíduos mais 

velhos, estereotipando-os e restringindo-lhes as oportunidades e benefícios 

socioeconômicos; e Amorim et al. (2016) afirmam que o etarismo promove a 

discriminação por idade no caso de trabalhadores mais velhos, por meio da relação 

envelhecimento e decréscimo produtivo.  

A linha divisória de diferenciação dos conceitos de etarismo e discriminação por 

idade é muito tênue e parece ser essencialmente de valor didático. Palmore (1999), que 

investigou o tema de forma exaustiva, já na introdução do seu livro “Ageism negative and 

positive” transita entre ambos, explicando o etarismo como uma propensão acentuada à 

discriminação etária – preconceito indefensável, última discriminação e rejeição mais 

cruel. Contudo existem autores que estabelecem diferenças entre os termos etarismo e 

discriminação por idade. Hewstone (1989) conceitua o etarismo como crenças negativas 

enraizadas sobre indivíduos idosos, e considera a discriminação por idade de caráter mais 

amplo e seu fato gerador.  

Ficam subjacentes as descobertas de Palmore (1999), de que na cultura 

estratificada e categorizada da contemporaneidade há uma única saída possível, mas 

indesejada, para um indivíduo não ser objeto da discriminação etária – a morte antes do 

envelhecimento. Sendo assim, mesmo que ele não tenha sofrido discriminação até a 

maturidade por ter pertencido a grupos sociais dominantes, tendo, portanto, passado ileso 
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pelas rejeições sociais próprias de categorias minoritárias, o benefício da longevidade 

inevitavelmente irá lhe conferir as pechas reservadas à velhice.  

A humanidade experimenta o fenômeno sem precedentes de convivência 

simultânea de pelo menos quatros gerações, ao que Oliveira (2012) atribui a possibilidade 

de uma troca proveitosa e sinérgica dos benefícios que cada uma delas pode oferecer às 

outras. No entanto, este ideário tem sido aplicado apenas entre indivíduos jovens e 

maduros. Aos indivíduos em envelhecimento e envelhecidos as gerações precedentes têm 

reservado, predominantemente, o desinteresse e a discriminação (PALMORE, 1999).  

 

‘2.3.2 Estereótipos, Preconceitos e Discriminação Etária no Trabalho  

 As crenças e convenções sociais, apesar de, a princípio, serem vistas 

na totalidade da sociedade, transitam e se expressam de maneira 

individualizada em seus segmentos. Neste sentido, Goldani (2010) afirma 

que o etarismo e a discriminação por idade agem de forma ajustada entre 

famílias, órgãos do governo, serviços de saúde, mercado de trabalho e 

mídia.  

No ambiente objeto do presente estudo – o mundo do trabalho, de 

manifesta competição, velocidade, e maximização de resultados -, o etarismo 

tem assumido ao longo da história formas sucessivas, variadas e cruéis, 

expressas por intermédio de estereótipos, preconceitos e discriminações. As 

constatações de Butler (1980) sobre o etarismo, como atitudes e práticas que 

restringem a chance de bem-estar e dignidade de pessoas em envelhecimento 

e idosos, continuam sendo válidas e ativas. As primeiras expressões de restrição 

aos trabalhadores mais velhos surgem nos processos de recrutamento e 

seleção. Sullivan e Duplaga (1997) observaram uma tendência a favor de 

candidatos mais jovens, em seu estudo sobre os efeitos da idade em decisões 

de emprego, fato também constatado por Kulik, Perry e Bourhis (2000) em uma 

simulação de processo de recrutamento e seleção, com indicação proposital de 

candidatos jovens e idosos. Ainda, Perry e Parlamis (2006) confirmaram que 

gerentes preferem empregados mais jovens, e Poshtuma e Campion (2009) 

afirmam que os estereótipos de idade influenciam decisões relacionadas ao 

emprego, como, por exemplo, classificações mais baixas em entrevistas.  

A experiência brasileira também atesta esta prática, conforme 

demonstrado em um estudo de Pereira e Hanashiro (2014a) sobre as 
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percepções de relacionamento com headhunters, profissionais de recrutamento 

e seleção nas empresas, e rede de contatos, captadas por candidatos em nível 

de gerência, com mais de 45 anos, e desempregados. Os obstáculos 

enfrentados por trabalhadores mais velhos nos processos seletivos produzem 

consequências danosas, tais como o prolongamento do tempo de busca de 

emprego, e, quando escolhidos, tendem a ser submetidos a salários, vantagens 

e condições de trabalho inferiores às que tiveram previamente (SIMON, 1996). 

Entretanto, a discriminação etária não se limita aos processos de seleção, 

mas se estende a outros âmbitos da vida do trabalho. No decurso do tempo, a 

literatura acadêmica acumulou evidências da predominância de estereótipos 

negativos dos trabalhadores mais velhos. Nas áreas de treinamento, 

aprendizagem e desenvolvimento, ferramentas essenciais para a 

competitividade organizacional (PERRY; PARLAMIS, 2006), os indivíduos mais 

velhos são rotulados como resistentes (TAYLOR; WALKER, 1994), 

desinteressados, lentos (PERRY; PARLAMIS, 2006), propensos a baixo 

aproveitamento (LYON; POLLARD, 1997) e desenvolvimento (GRELLER, 2000). 

Há também registro de uma opinião generalizada, no mundo corporativo, de que 

os idosos são resistentes a desafios, pouco criativos (ROSEN; JERDEE, 1976), 

mais teimosos que os demais (CRAFT et al., 1979), de baixo potencial no 

desenvolvimento de competências e habilidades relacionais (CREW, 1984), 

predispostos ao declínio físico e mental (LIDEN; STILWELL; FERRIS, 1996), de 

baixa orientação para o longo prazo (LEVIN, 1988) e resistentes (SMITH, 2001). 

Com relação a mudanças, inovação e tecnologia, surgem observações sobre 

serem pouco receptivos a novas ideias, menos capazes na geração de 

inovações (LEVIN, 1988), e resistentes ao aprendizado e uso da tecnologia 

(TAYLOR; WALKER, 1994). Na avaliação econômico-financeira das 

organizações, empregados mais velhos são vistos como dispendiosos 

(ARROWSMITH; MCGOLDRICK, 1996), com tendência à baixa produtividade 

(FINKELSTEIN; BURKE, 1998) e baixo retorno do investimento (GRAY; 

MCGREGOR, 2003). E ainda, como será exposto a seguir, a discriminação etária 

é agravada, entre outros motivos, pelo fato de que, usualmente, os trabalhadores 

mais velhos recebem salários maiores (RIORDAN; GRIFFITH; WEATHERLY, 

2003). 
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Posthuma e Campion (2009) realizaram uma ampla pesquisa, em mais de 

cem artigos acadêmicos, sobre estereótipos etários no ambiente de trabalho. O 

resultado aponta para a existência de uma grande variedade de estereótipos 

negativos em relação aos trabalhadores mais velhos, passando por menores 

habilidades, motivação e produtividade; baixo nível de assimilação e retorno em 

treinamento e aprendizagem; menor capacidade de adaptação, flexibilidade e 

propensão a mudanças; mais caros em função de salários mais altos, maior 

frequência na utilização de benefícios e proximidade da aposentadoria. 

Este conjunto de preditores negativos tem influenciado as tomadas de 

decisão a respeito de emprego dos trabalhadores mais velhos pelas empresas, 

restringindo a sua admissão, conforme constatam Sterns e Gray (1999) e 

também Lahey (2005), com base em uma pesquisa que envolveu o envio de 

4.000 currículos de candidatos a emprego, com idades entre 35 e 63 anos, nas 

cidades americanas de Boston (Massachusetts) e Saint Petersburg (Flórida). Na 

outra ponta, estes mesmos fatores contribuem para  torná-los os primeiros alvos 

das demissões (TSUI; EGAN; O’REILLY, 1992; LYON; POLLARD, 1997), o que 

foi corroborado por Pereira e Hanashiro (2014b), em um estudo sobre as 

preferências etárias para desligamento de executivos no Brasil. 

Ainda no Brasil os estereótipos e discriminações atribuídas a crescente 

parcela de trabalhadores mais velhos combinada com a necessidade de se 

manterem trabalhando tem resultado ou na exclusão definitiva das 

oportunidades de emprego, ou quando possível, reinserção em trabalhos 

precários (D’ALENCAR; CAMPOS, 2009; COCKELL, 2014). 

Entretanto, apesar da frequência predominante na literatura de 

constatações de crenças e atitudes de valoração negativa a respeito dos 

trabalhadores mais velhos, elas não são exclusivas (KITE; WAGNER, 2002). 

Uma série de outros autores identifica nos seus estudos características positivas 

e de grande valor, nos aspectos relacionais e na entrega de resultados do 

trabalho. Trabalhadores mais velhos são considerados mais autênticos e 

confiáveis (ROSEN; JERDEE, 1976), estáveis, experientes e proativos 

(GIBSON; ZERBE; FRANKEN, 1993), ainda mais hábeis nos relacionamentos, 

e leais (PERRY, PARLAMIS, 2006). Mitzner et al. (2010), em pesquisa sobre 

habilidades de indivíduos mais velhos com a tecnologia, área em que o 

imaginário coletivo os rotula como limitados, descobriram a existência de mais 
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aspectos positivos do que negativos, na autoavaliação sobre aprendizado e uso 

da tecnologia. No Brasil, estas mesmas tendências foram confirmadas em um 

trabalho de Maia (2016), que envolveu análise de informações de base de dados 

e entrevista com especialista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA). O autor conclui que a recente onda de utilização da tecnologia na 

prestação de serviços de pequena escala não inibiu o ingresso de indivíduos 

mais velhos; pelo contrário, estimulou a sua entrada, como, por exemplo, em 

serviços como Airbnb e Uber. É necessário considerar ainda vantagens paralelas 

apresentadas por outros estudiosos, como North e Fiske (2016), de que a mescla 

etária no ambiente de trabalho impacta positivamente os resultados do negócio 

e contribui para a permanência de trabalhadores mais velhos no emprego. 

Os estereótipos, quaisquer que sejam, apesar de persistentes, não são 

padrões mentais imutáveis; ao contrário, são construções sociais, passíveis de 

serem percebidas e minimizadas no decorrer do tempo (MCGREGOR; GRAY, 

2002). Na modernidade, não se pode deixar de considerar o papel fundamental 

que a mídia, alavancada pela comunicação digital, desempenha na 

disseminação de crenças e atitudes negativas que a sociedade moderna 

empresta à velhice, na forma preconizada por Beauvoir (1990) como estatuto 

imposto. Raina e Balodi (2014) sugerem que os meios de comunicação devem 

redirecionar estratégias e práticas, substituindo o padrão de rotulagem negativa 

pela ênfase em características positivas dos idosos, como forma de incutir na 

sociedade uma representação social respeitosa dos idosos, contribuindo para a 

reversão de estereótipos, preconceitos e discriminações e, consequentemente, 

convergindo para explicitar suas qualidades positivas, experiências e 

capacidade de serem úteis à sociedade. A força da comunicação tem o poder de 

contagiar a sociedade, de forma ampla, incluindo agentes sociais públicos e 

privados, igrejas e familiares, e chamar a atenção para as consequências 

danosas de se infundir crenças e atitudes reversas ao status quo prevalente – 

que estimulam oportunidades de inclusão na sociedade, no trabalho, com o 

objetivo de proporcionar bem-estar aos idosos (LIMA, 2016).  

 

‘‘2.3.3 Agravantes dos estereótipos, preconceitos e discriminação etária 

no trabalho – salários, educação e tecnologia  
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A condição de mais velho no mundo do trabalho, além de expor os 

indivíduos a crenças e atitudes depreciativas, tem sido agravada por fatores que 

não dizem respeito à idade em si mesma, mas são consequências de 

acontecimentos que se desenrolaram na história, no ambiente socioeconômico 

e tecnológico. Podem decorrer de políticas públicas, de melhorias na educação, 

da introdução de novas tecnologias e práticas de gestão de recursos humanos 

nos processos de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, plano 

de carreira e compensação, por parte das empresas. Existem dois agravantes 

aos estereótipos atribuídos a indivíduos mais velhos, em relação aos mais 

jovens, que serão apresentados na sequência – melhores salários e benefícios 

e menor nível de educação e proficiência em tecnologia.  

Em primeiro lugar, os melhores salários, que são o fator mais frequente.  

A preocupação com a remuneração atrelada a eficiência tem sua origem a partir 

do surgimento da administração científica. Segundo De Masi (2010), o 

americano Frederick Winslow Taylor, engenheiro e precursor organização 

industrial do trabalho, inclui entre seus princípios fundamentais indispensáveis 

para uma boa gestão, publicada no ano de 1899,  que  o indivíduo deveria estar 

seguro em receber remuneração adequada ao seus sucesso.  De acordo com 

Fullmann (2009), a introdução de sistemas de incentivos salariais individuais nas 

empresas desloca a produtividade de trabalhadores para níveis mais elevados; 

e Buhai et al. (2014) afirmam terem constatado o uso frequente de sistemas de 

compensações atrelados a resultados, principalmente em economias com maior 

presença do estado na regulamentação do trabalho, citando os exemplos de 

Portugal e Dinamarca. No decorrer do tempo, as práticas de gestão orientadas 

para a retenção de pessoas e recompensa por resultados teve como 

consequência a maior presença de trabalhadores mais velhos nas empresas, 

recebendo maiores salários.  

Mais recentemente, este cenário se tornou um problema para as 

empresas, em razão de um conjunto de fatores: demográfico, pelo acelerado 

envelhecimento da população (IBGE, 2010b), que se reflete na parcela ocupada; 

econômico-financeiro, pela elevação dos custos fixos em decorrência das 

práticas de compensação, atreladas a tempo de casa e produtividade (DRUNY, 

2001); e psicossocial, devido a crenças generalizadas sobre a incapacidade 

produtiva do crescente contingente de trabalhadores mais velhos 
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(FINKELSTEIN; BURKE, 1998), com maior custo de remuneração 

(ARROWSMITH; MCGOLDRICK, 1996; POSTHUMA;CAMPION, 2009). 

A busca de vantagem competitiva para atender à concorrência global 

acelerou a adoção de modelos flexíveis de manufatura, com destaque para a 

modalidade de produção enxuta (WOMACK; JONES, 2004), que contempla a 

substituição de trabalhadores próprios por equipamentos, máquinas e sistemas 

baseados na tecnologia e na terceirização de operações. Ainda assim, a 

manutenção do quadro próprio de empregados passa pela contínua substituição 

de indivíduos mais velhos pelos mais jovens, baseada nas desvantagens 

oriundas dos estereótipos negativos a eles atribuídos e agravada pela alegação 

de maiores custos decorrentes de altos salários. O resultado tem sido um 

paradoxo na gestão de pessoas e relações de trabalho, em todos os setores 

econômicos e categorias de trabalhadores – o ganho resultante da premiação 

por melhor desempenho em benefício das empresas se converte, subitamente, 

em uma das razões para priorizar a demissão de trabalhadores mais velhos 

(TSUI; EGAN; O’REILLY, 1992; LYON; POLLARD, 1997), privando-os da vida 

produtiva, bem como do senso de utilidade. Pelos mesmos motivos que 

trabalhadores são eliminados do emprego, ou seja, idade e maiores salários, 

ficando desempregados, eles são preteridos de recolocação em outras 

empresas (STERNS; GRAY, 1999). A dupla identidade – mais velho e com 

histórico de maior ganho anterior -, mantém o estigma como impedimento ou 

restrição às possibilidades de recolocação, que, quando ocorre, se dá em 

condições inferiores. A revisão da literatura apresenta vários estudos com 

achados convergentes à situação exposta. O trabalhador mais velho tem tido 

prioridade nas demissões (TSUI; EGAN; O’REILLY, 1992; LYON; POLLARD, 

1997), pelos estereótipos e preconceitos de praxe e pela predominância de 

salários superiores aos dos mais jovens (LAZEAR, 1981). Segundo Druny 

(2001), na Europa os empregadores têm resistido aos esforços dos governos em 

prolongar o tempo de emprego dos trabalhadores mais velhos, em benefício da 

redução do financiamento de pensões públicas, sob a alegação de custos de 

mão-de-obra mais elevados. Na Áustria, os estudos constatam que a 

antecipação da demissão de trabalhadores em relação à idade de aposentadoria 

incide predominantemente entre aqueles que auferem maiores ganhos salariais 

(FRIMMEL et al., 2015). No Brasil, em um recente estudo sobre etarismo em 



39 
 

processos de seleção, Pereira e Hanashiro (2014ª) denominaram de “preço da 

idade” a crença compartilhada pelas empresas de que o conjunto de 

remuneração e benefícios nos empregos anteriores dificulta as probabilidades 

de reinserção de indivíduos mais velhos em processos de recolocação no 

mercado de trabalho; isto foi corroborado pelas mesmas autoras, em trabalho 

subsequente abrangendo executivos (PEREIRA; HANASHIRO, 2014b). Esta 

ideologia de descarte pela idade não leva em conta que o ganho maior auferido 

pelo trabalhador mais velho é produto de sua contribuição para a competitividade 

e ganho para a empresa, o que tem correspondência nos resultados de estudo 

desenvolvido por Cardoso, Guimarães e Varejão (2010) em Portugal, em que 

demonstraram que a produtividade dos trabalhadores mais velhos é superior à 

conta de suas remunerações na massa salarial das empresas.  

 O segundo agravante dos estereótipos negativos atribuídos aos 

trabalhadores mais velhos é a predominância na constatação de menor nível de 

educação formal, combinada com a falta de proficiência em tecnologia. Nível de 

educação e proficiência em tecnologia caminham de forma entrelaçada, 

constituindo uma simbiose de causa e efeito, que impulsiona um processo 

contínuo e crescente de conhecimento, competências e habilidades que 

capacitam para ocupações em qualquer atividade. Goldin e Katz (2009) afirmam 

que, a partir das últimas décadas do século XIX, desenrola-se uma constante 

corrida entre educação e progresso tecnológico. Cada vez mais, educação e 

tecnologia caminham juntas; tecnologia é meio, ao operar como veículo do 

ensino-aprendizado, e fim, compondo os currículos na forma de conteúdo, com 

o propósito de capacitar indivíduos para atender às necessidades humanas, nas 

mais diversas áreas. 

Na condição de agravante dos estereótipos e da discriminação, o nível de 

educação e proficiência em tecnologia é um fato constatado, que resulta de 

fatores extrínsecos e decorre das oportunidades criadas ao longo do tempo, 

tendendo a beneficiar as gerações mais novas; isto não significa incapacidade 

dos mais velhos em assimilar tais conhecimentos, se as mesmas chances forem 

também oferecidas eles. Johnson e Zimmermann (1993) observam que o 

processo de interação sociocultural vivenciado por crianças, em casa e na 

escola, proporciona o domínio e adaptação à informática em nível inalcançável 

por indivíduos maduros. Glover e Branine (2001) afirmam que trabalhadores 
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mais velhos possuem menor nível de educação e requerem mais esforços e 

custos de qualificação que os  mais jovens, não por inabilidade de aprendizado, 

mas em função de razões históricas, da baixa qualidade do ensino oferecido em 

suas fases de escolarização. Posthuma e Campion (2009) também observam, 

neste sentido, que existe, entre as empresas de tecnologia, preferência por 

candidatos mais jovens, porque, na condição de egressos recentes do ensino 

superior, possuem conhecimentos mais avançados em informática.    

Neste contexto, a ocorrência simultânea de dois fenômenos – a 

acentuada velocidade do desenvolvimento da educação e tecnologia, e o 

envelhecimento demográfico, - tem trazido como resultado, lacunas no nível de 

educação e proficiência em tecnologia, entre as gerações que se sucedem e 

convivem simultaneamente na sociedade e no ambiente de trabalho (OLIVEIRA, 

2012). Em consequência desta dinâmica, o conhecimento, principalmente 

tecnológico, passa a ser ensinado e apreendido de forma compartimentada entre 

as gerações subsequentes. Sua evolução é rápida, o prazo de validade é curto, 

portanto se torna obsoleto com brevidade. Conforme afirmam Goldin e Katz 

(2009), o nível de educação de gerações mais recentes de trabalhadores é mais 

avançado do que aquela que foi oferecida a seus semelhantes mais velhos. 

Neste passo, de uma maneira ampla, as gerações contemporâneas detêm as 

versões mais avançadas de conhecimento e proficiência tecnológica, assumem 

a vanguarda do mundo do trabalho e, consequentemente, dele excluem os 

indivíduos nascidos anteriormente. É por meio de um processo continuado de 

falta de oportunidades aos trabalhadores mais velhos, para o aprendizado de 

novos conhecimentos e tecnologias, que se agravam os estereótipos e 

discriminações a eles dirigidos, que afetam negativamente as oportunidades de 

sua manutenção e reinserção no emprego (GOLDIN; KATZ, 2009). No resumo 

do que se apreende da literatura acadêmica, é possível concluir que condições 

circunstanciais não devem estereotipar e promover preconceito e discriminação 

a toda uma categoria etária. A facilidade de aprendizado dos mais jovens não 

elimina a capacidade dos mais velhos de apropriação dos mesmos saberes, e 

de se manterem aptos ao mercado de trabalho.  

 

‘2.4 Sindicatos  
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A literatura acadêmica apresenta informações distintas sobre a origem dos 

sindicatos. De acordo com Dobb (1957), sindicatos se assemelham às associações de 

jornaleiros surgidas nos séculos XV e XVI, que eram constituídas notadamente por 

assalariados. Em sua investigação, Morales (1999) afirma que eles se equiparam também 

às corporações de ofício da Europa na Idade Média. No entanto, as características atuais 

e a relevância dos sindicatos para as economias modernas têm relação com o advento da 

revolução industrial e do capitalismo (DOBB, 1957).   

No Brasil, há registros da existência de associações profissionais de mecânicos e 

ourives na cidade de Salvador, Bahia, no ano de 1699. Todavia, eram instituições 

informais e sem respaldo legal, já que somente no ano de 1903 foram promulgadas no 

Brasil as primeiras leis concernentes à organização dos sindicatos (MERIGO, 2012), e a 

partir do início do século XX surgem os primeiros sindicatos, simultaneamente à 

realização de congressos e à organização de confederações operárias. No ano de 1931, 

Lindolfo Collor, o primeiro ministro do Trabalho do governo Vargas, editou o Decreto n. 

19.770, a Lei de Sindicalização (GOMES, 2005). No decorrer do governo de Getúlio 

Vargas, os sindicatos ascendem na representação dos trabalhadores, de forma mais efetiva 

a partir da criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que, de fato, constituía 

um compêndio sistematizado de leis trabalhistas até então publicadas de maneira esparsa 

(ADORNO JR; SOARES, 2016). A Consolidação das Leis do Trabalho inclui, entre seus 

títulos, o sistema de organização e funcionamento da estrutura sindical, inspirado na 

Carta del Lavoro da Itália de Mussolini, de cunho eminentemente corporativista 

(BARCELLOS; ZAMBRANO, 2016). Nos termos da CLT, eram atribuições do Estado 

o reconhecimento, punição, intervenção em sindicatos, arrecadação e distribuição da 

contribuição sindical para entidades autorizadas a se constituir em uma única 

representação, na mesma base territorial (STEINMETZ, 2016). Ainda conforme o autor, 

este modelo corporativista e tutelado pelo Estado se manteve intacto até a década de 1980, 

sendo abrandado a partir do processo de redemocratização do Brasil, posterior ao governo 

militar, e consolidado pela Constituição Federal de 1988.  

Segundo Dobb (1957) o papel primordial dos sindicatos é superar a fragilidade 

dos assalariados defende-os contra o poderio econômicos do capital, por meio contratação 

coletiva em substituição a contratação individual do trabalho.  No Brasil, a legislação 

trabalhista define que os sindicatos devem se empenhar na defesa dos interesses dos 

trabalhadores (CLT, Art. 511) e colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento 

da solidariedade social (CLT, Art. 514) e Nascimento (2010) afirma que o sindicato é 
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uma instituição da sociedade, fundada nos princípios da autonomia privada coletiva, com 

o objetivo de atender aos interesses dos trabalhadores por meio de relações coletivas entre 

os grupos sociais. Baylos (2012) corrobora Dobb (1957) sobre a importância da 

contratação coletiva, e acrescenta a ela o recurso da greve, cuja ocorrência é também um 

evento coletivo. Dias (2016) explica que a palavra sindicato se origina do latim – 

“sindicus” que representa a figura de um procurador com o encargo da defesa de uma 

corporação e do grego –“syn-dicos” o indivíduo que defende a justiça. 

A mescla entre globalização, tecnologia e transformações sociais na história 

recente tem produzido desafios até então não visto por todos o planeta.  Desta forma 

continua atual a afirmação de Barbosa (1999),  de que o movimento sindical tem sido 

afetado pelas novas formas de organização e  processo de trabalho.  Ainda, a despeito de 

ser fundamentada Reino Unido em um estudo sobre o movimento sindical a partir da  

segunda metade do século passada para a primeira década do presente milênio, a premissa 

de Nowak (2015)  de que o êxito dos sindicatos na representação da força de trabalho do 

século XXI passa pela capacidade de adaptação frente as transformações 

contemporâneas, se aplica também a realidade brasileira.  Ramalho, Rodrigues e 

Conceição (2009), discorrendo sobre o histórico das relações do trabalho no Brasil a partir 

do final da década de 70, aponta que as manifestações e greves dos sindicatos por 

emprego e melhores salários, se deparava com o poder e expressão de baixo interesse ao 

diálogo por parte das empresas, nesta situação especificada pelas aquelas de capital 

estrangeiro.   Baylos (2012) personifica a hegemonia do capital na figura do empresário, 

que intitula como detentor dos meios de produção.  

Entretanto, a consideração sobre cooperação com os poderes públicos no 

desenvolvimento de solidariedade social, combinada com o modus operandi indicado por 

Nascimento (2010), de relações coletivas entre grupos sociais, dá o contorno de um papel 

de maior amplitude nas economias contemporâneas. Desta forma, existe, da parte dos 

trabalhadores, das instituições da sociedade civil, enfim, da sociedade, uma expectativa 

de que os sindicatos desempenhem em concomitância a seu core business – a relação 

capital-trabalho – a representação dos trabalhadores e de categorias sociais menos 

favorecidas nas relações tanto com seus interlocutores de praxe – governo e empresários 

– como com outras organizações da sociedade civil. Incursões dessa natureza podem ter 

relação com o objeto da ação sindical, mas se refletem em outras dimensões da sociedade 

e da economia a que se prestam. Neste sentido, Oliveira (2014) aponta que os sindicatos 

devem ter um papel social ativo, que extrapole interesses circunscritos às categorias 
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capital e trabalho, e baseado na solidariedade e idealismo, como, por exemplo, de apoio 

a movimentos sociais e influência na formulação das políticas públicas. Frossard e Leite 

(2015) atribuem aos sindicatos a função de agentes sociais de formação de opinião nos 

âmbitos político, econômico e jurídico, inclusive por meio de convenções coletivas de 

trabalho, que em muitas oportunidades influenciaram a economia e a criação de legislação 

aplicável a todas as categorias de trabalhadores. Baker (2000) observa a capacidade dos 

sindicatos de influenciar relações que contribuem para a mudança de rumos de países, 

como ocorreu na África do Sul, com uma participação decisiva para o fim do apartheid, 

e o papel do Solidarnosc no Polônia, que capitaneou as forças sociais para a mudança de 

governo.   

No entanto, existe o contraponto a respeito de haver um risco de que, no esforço 

do exercício de um papel mais amplo nas interações com a sociedade civil, os sindicatos 

distorçam suas funções e assumam atribuições político-partidárias, transformando-se em 

instrumentos de pressão social de outros interesses e de ascensão política de suas 

lideranças e aliados, como já constatado na história (CIOFFI, 2008).  

Mas, ainda assim é esperado que os sindicatos sejam sensíveis às grandes 

mudanças socioeconômicas e tecnológicas presentes nas sociedades modernas, e 

assumam de forma ampla, diante das classes empresariais, governo e outros setores de 

representação da sociedade civil, a defesa de suas consequências para os trabalhadores, 

como, por exemplo, o fenômeno demográfico do envelhecimento populacional e seu 

impacto no emprego e em outras áreas, objeto do presente estudo. Pitt-Catsouphes et al. 

(2009) advogam que a defesa dos filiados pelos respectivos sindicatos implica a criação 

de condições favoráveis para a força de trabalho envelhescente. Flynn (2014) trata com 

propriedade esta perspectiva, afirmando que o crescente contingente da força de trabalho 

mais velha, se aposentando ou se mantendo no emprego, sinaliza a necessidade de diálogo 

e soluções por parte dos sindicatos e outras representações sociais. O autor se reporta à 

experiência da Alemanha, em que alguns sindicatos fizeram valer a força de sua 

representação para influenciar as políticas industriais em nível nacional e setorial. 

Também nos Estados Unidos os sindicatos estenderam o âmbito de sua atuação, incluindo 

a representação dos interesses das pessoas mais velhas (CAVE; BASSETT, 1993). 

Todavia, o que tem sido feito pelos sindicatos de categorias mais representativas 

no Brasil, com relação à proteção de trabalhadores idosos é a manutenção de uma cláusula 

nas convenções ou acordos coletivos denominada “diversidade”, que submete as 

empresas a um esforço de igualdade etária ampla nas contratações, conforme modelo 
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emprestado de uma Convenção Coletiva de Trabalho, firmado entre um sindicato de 

trabalhadores de um segmento da indústria e seu congênere patronal, para o período de 

2015-2017, o qual estabelece:  

Cláusula xx – Diversidade nas Contratações. As empresas se 

comprometem em despender todos os esforços para que, nas novas 

contratações, sejam observados os princípios da igualdade de 

oportunidade para os jovens entre 18 (dezoito) e 24 (vinte e quatro) anos 

e as pessoas com idade superior a 40 (quarenta) anos de idade, 

independentemente do sexo, origem étnica ou religiosidade. 

 

Convenções e acordos coletivos são instrumentos jurídicos resultantes de 

negociações entre representações de empregados e empresas fixando deveres e direitos 

que se aplicam as partes envolvidas (BRASIL, 1943, CLT Art. 661). O que distingue 

convenção e acordo são os sujeitos jurídicos envolvidos em cada uma delas. A convenção 

coletiva do trabalho é celebrada entre um ou mais sindicatos de cada uma das partes – 

empresários e trabalhadores (BRASIL, 1943, CLT Art. 661). Por sua vez o acordo 

coletivo do trabalho se circunscreve a singularidade das partes – uma única empresa e um 

único sindicato de trabalhadores (BRASIL, 1943, CLT Art. 661).  No Brasil, a maioria 

das convenções e acordos coletivos são negociadoas periodicamente com vigência por 

prazo determinado, abrangendo cláusulas econômicas –   que tratam de reajuste de salário, 

participação nos lucros e resultados, piso salarial, gratificações, valor das horas extras; e 

cláusulas sociais – aquelas que não geram um desembolso imediato por parte das 

empresas, tais como a garantia de emprego, abono de faltas, condições de segurança e 

higiene do trabalho 

A ausência de interesse dos sindicatos em tomar uma posição categórica na defesa 

da permanência de pessoas mais velhas no emprego pode ser explicada, não pelo 

desinteresse de suas lideranças pelo assunto, mas pela prioridade da avalanche de 

questões conjunturais e com efeitos em curto prazo (BRITO, 2008). Sobre isso Antunes 

e Silva (2008) observa que a crise que atinge o mundo do trabalho se reflete nas 

representações de capital e trabalho, e os sindicatos são constrangidos a assumir uma 

posição de defesa, imediata e contingencial.  

Fica clara, nesta compreensão do conceito e do papel historicamente exercido 

pelos sindicatos, não só a defesa dos interesses imediatos dos trabalhadores, como 

também a participação na solução de questões socioeconômicas maiores. Desta forma, 

Amorim et al. (2016) constatam o silêncio dos demais atores sociais e mostram a 
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importância dos sindicatos no engajamento para a criação de condições favoráveis à 

inserção e manutenção de trabalhadores mais velhos no emprego, no Brasil.  

 

‘2.5 Posição dos Sindicatos em relação ao emprego de trabalhadores mais velhos na 

Europa  

O instituto da aposentadoria é um fato relativamente recente na história da 

humanidade. Fontoura et al. (2015) afirmam que foi introduzida pelo estado em países 

industrializados no fim do século XIX, a fim de prover recursos para trabalhadores velhos, 

inaptos para o trabalho e em situação de miséria no final da vida. Entretanto, eram raros 

os casos de elegibilidade ao benefício, em função da idade mínima de 70 anos, em uma 

época em que as condições de saúde eram precárias e a expectativa de vida baixa. Em 

pouco tempo os sindicatos reagiram na defesa da redução da idade mínima. No decorrer 

do tempo houve grande progresso no acesso à aposentadoria, em decorrência do aumento 

da expectativa de vida e da redução da idade mínima para concessão.  

Contudo, o processo de envelhecimento demográfico em alguns destes países, 

ainda no início do século XX, provocou discussões e iniciativas relacionadas ao emprego 

para trabalhadores jovens, velhos e a aposentadoria. Portanto, o tema é assunto já há 

algumas décadas em economias mais avançadas, sobretudo na União Europeia, bloco 

continental que combina alto índice de desenvolvimento econômico, estado de bem-estar 

social, população idosa, expectativa de vida e baixas taxas de fertilidade (WALKER; 

MALTBY, 2012), condições que levaram a Comissão Europeia a designar 2012 como o 

ano europeu do envelhecimento ativo e da solidariedade entre as gerações, a fim de 

fomentar melhores oportunidades de emprego, condições de trabalho, vida saudável e 

autonomia dos indivíduos idosos (EUROPEAN COMMISSION, 2012).  

As soluções de emprego intergerações e a aposentadoria na Europa foram 

alcançadas por meio do diálogo social tripartite, envolvendo governo, representações 

empresariais e, na defesa dos empregados, seus sindicatos, legítimos representantes dos 

trabalhadores (DOBB, 1957). A Organização Internacional do Trabalho (OIT) é uma 

importante defensora do diálogo social tripartite nas questões de emprego (ISHIKAWA, 

2003), como ferramenta para superação de problemas e construção de coesão social 

(CARDOSO, 2004), e a Comissão Europeia recomenda o diálogo social tripartite para o 

sucesso de políticas de ocupação de trabalhadores em relação à idade (EUROPEAN 

COMMISSION, 1999; OIT, 2013). 
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Para conhecer a posição e iniciativas dos sindicatos em propostas debatidas na 

Europa e no Brasil sobre envelhecimento demográfico e a manutenção de trabalhadores 

mais velhos no emprego, foi efetuada uma revisão da literatura, no período de 04 de março 

a 11 de abril de 2017. 

No âmbito da Europa foram pesquisados os termos em inglês “trade unions” ou 

“unions”, “population ageing” ou “population aging” e “employment” em artigos 

publicados nos últimos dez anos, nas bases de dados EBSCO, Emerald, Jstor e ProQuest. 

Em seguida os mesmos termos foram buscados nos artigos de títulos afins citados nas 

referências dos artigos localizados na primeira etapa. Do total de 102 artigos localizados, 

88 tratam notadamente de aposentadoria e saúde, e os outros 14, nos idiomas inglês (10), 

espanhol (2) e francês (2), abordam inciativas dos sindicatos na defesa da manutenção do 

emprego dos trabalhadores mais velhos.  

Para o Brasil, de início foram usados os termos em inglês mencionados acima e 

seus correspondentes em português, “sindicatos”, “envelhecimento populacional” e 

“emprego”, sem limites de data, nas bases de dados da CAPES, SciELO e SPELL. Em 

seguida os mesmos termos foram buscados nos artigos de títulos afins citados nas 

referências dos artigos localizados anteriormente. Do conjunto de 13 artigos encontrados, 

dez tratam de aposentadoria e outros temas. Dos três restantes, todos em português, 

somente um se ocupa especificamente do papel do movimento sindical na manutenção 

do emprego de trabalhadores mais velhos, com destaque dos autores sobre a omissão dos 

sindicatos neste sentido. Este resultado confirma o estudo de Goldani (2010), que 

observou a escassez de estudos que tratam da relevância de oportunidades e empregos 

aos trabalhadores mais velhos. 

Portanto, os relatos que se seguem expressam a posição dos sindicatos quanto ao 

emprego entre gerações, na Europa e posteriormente no Brasil, conforme constatado na 

revisão da literatura citada acima. Na Europa, que já possui uma longa tradição no trato 

do tema envelhecimento e emprego, a posição dos sindicatos variou em relação às 

propostas de idades de aposentadoria de seus países. Nas primeiras décadas do século XX 

os sindicatos assumiram a defesa da redução da idade mínima, em contraposição às metas 

inatingíveis das legislações dos primórdios do instituto da aposentadoria, conforme 

apontado por Fontoura et al. (2015), alcançando no decorrer do processo uma idade 

factível de acesso, pela combinação de aumento da expectativa de vida e redução da idade 

mínima de concessão.  
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No transcurso da metade do século, notadamente nas décadas posteriores à 

segunda guerra e até os anos 1980, os sindicatos apoiaram as medidas de redução, em 

direção à aposentadoria precoce. As iniciativas dos países europeus de redução da idade 

neste período tiveram como propósito gerar empregos para a emergente população jovem 

(EBBINGHAUS, 2001). Este pressuposto foi compartilhado por Gruber e Wise (2002) e 

Kalwij et al. (2009), estes últimos explicitando que uma determinada economia comporta 

um volume fixo de ocupações, e que trabalhadores mais velhos e mais novos são 

substituíveis. A Alemanha obteve resultados satisfatórios na criação de empregos para 

trabalhadores jovens, com a adoção da aposentadoria precoce, negociada na modalidade 

tripartite, entre governo, empresários e sindicatos. Mas seu resultado foi prejudicial à 

participação dos trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho (PIEKKOLA, 2004).   

No entanto, outros estudiosos afirmam não existir fundamentação empírica para o 

pressuposto de ocupações fixas na economia, mas sim de uma dinâmica entre postos de 

trabalho, em função das transformações socioeconômicas e tecnológicas, como defendido 

por Böheim (2014) em um estudo realizado entre países da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Este observa que as reformas dos 

sistemas de aposentadoria na Alemanha, França e Dinamarca indicaram relação 

complementar no emprego e não substitutiva, entre trabalhadores mais velhos e mais 

jovens e vice-versa.  

As medidas dos governos europeus de aposentadoria precoce foram apoiadas 

pelos empresários – como oportunidade de redução de custo e aumento da produtividade, 

na substituição dos trabalhadores mais velhos por mais jovens – e pelos sindicatos dos 

trabalhadores – pela conveniência de capitalizar nas duas faixas etárias: os jovens 

constituindo um potencial contingente para a renovação de seus afiliados, e os mais 

velhos interessados na retirada do trabalho. Os achados das investigações relatadas na 

sequência corroboram a síntese exposta anteriormente. Para Kohli (1991), o interesse era 

a geração de empregos para os jovens, o que Anderson, Gustman e Steinmeier (1994) 

observaram ter ocorrido um pouco antes também nos Estados Unidos. Phillipson (1998) 

alega que a opção dos sindicatos a favor da aposentadoria precoce, além de oferecer 

ocupações aos mais jovens, tinha o propósito de favorecer seu capital político perante os 

trabalhadores. Para Duncan, Loretto e White (2000) o discurso dos sindicatos a favor da 

aposentadoria precoce se baseou em quatro fatores, a saber, independência financeira, 

recompensa pela vida de trabalho, liberação de postos de trabalho para trabalhadores mais 

jovens e minimização do risco de exploração de trabalhadores mais velhos como fonte de 
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mão de obra barata. Trampusch (2003) também entende que os sindicatos intencionavam 

criar oportunidades de inserção da força de trabalho jovem, citando como exemplo o 

acordo coletivo do Voluntary Early Retirement Plan – VUT (WALKER, 2005), que 

estimulou a retirada do emprego de uma parcela considerável de trabalhadores mais 

velhos na Holanda. Já Flynn et al. (2013) apontam que na Alemanha os sindicatos de 

trabalhadores dos segmentos do aço e do varejo adotaram uma estratégia mista de apoio 

à aposentadoria precoce e igual oportunidade de empregos para trabalhadores mais 

velhos, a fim de conciliar interesses nacionais e de segmentos da economia.  

Finalmente, já nas décadas anteriores à transição do milênio, houve por parte dos 

sindicatos, a princípio, oposição absoluta à extensão do tempo de emprego e da 

aposentadoria tardia, tendendo posteriormente a uma aceitação gradual e condicionada a 

contrapartidas. A reversão de posição dos governos decorreu do impacto do 

envelhecimento populacional no emprego e nas contas públicas dos estados da União 

Europeia. Walker (2005) observa ter havido uma migração do modelo apoiado de 

aposentadoria precoce para a ênfase na manutenção no emprego de trabalhadores mais 

velhos e na aposentadoria tardia, a fim de minimizar as consequências econômicas e 

fiscais do envelhecimento da população. Kalwij et al. (2009) mostram que a maioria dos 

países da OCDE redesenhou seus sistemas de seguridade social a fim de estimular a 

permanência dos indivíduos no trabalho.  

Os relatos dos estudos que se seguem abordam o histórico da transição de 

aposentadoria precoce para tardia em alguns países da Europa, notadamente nos países 

nórdicos. Na França, segundo o relato de Martin (2009), as mudanças tiveram início no 

ano de 2003. O autor afirma que a proposta de reforma do governo francês incluía uma 

agenda de negociações periódicas com sindicatos e empresários para tratar de assuntos 

afins. Por exemplo, em 2008 foi firmado um acordo entre governo, sindicatos e 

empresários a favor dos trabalhadores mais velhos, que incluiu a supressão do limite de 

idade de aposentadoria, restrição a aposentadorias antecipadas, impedimento de acúmulo 

do benefício da aposentadoria e do trabalho, aumento do benefício da aposentadoria para 

trabalhadores com direito a pensão, mas que permaneciam na ativa, capacitação e 

melhorias nas condições de trabalho. Na Comunidade Autônoma da Andaluzia, na 

Espanha, Guerrero (2009) investigou as mudanças de legislação do governo que incentiva 

a manutenção de emprego de trabalhadores mais velhos e seu desdobramento nas 

negociações de várias convenções coletivas entre sindicatos de empregados e 

empresários. Uma das medidas adotadas para estimular a prática foi uma bonificação na 
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cota de contribuição previdenciária de 100 euros durante a vigência do contrato de 

trabalhadores com mais de 45 anos. Tanto na França como na Espanha, além do interesse 

em restringir a aposentadoria precoce, houve disposição dos governos de ratificar a 

recomendação da Comissão Europeia de empregabilidade inclusiva de trabalhadores mais 

velhos e retardamento da saída do emprego, para evitar a perda de capital humano. O 

governo alemão adotou iniciativas ambiciosas para aumentar o incentivo ao emprego de 

trabalhadores mais velhos, compreendendo programas de requalificação, subsídios para 

cobrir a diferença entre a renumeração anterior e a nova nos casos de salário inferior, e 

subvenção a pequenas e médias empresas para requalificação de trabalhadores mais 

velhos (PIEKKOLA, 2006).  O quadro 4 sintetiza o histórico das posições prevalentes 

entre governos, sindicatos e empresas na Europa, a respeito da aposentadoria precoce e 

tardia, a partir do final do século XIX, a respeito  

Quadro 4 –Posições dos governos e sindicatos sobre a aposentadoria na Europa 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Mas, ainda na Europa, o destaque no trato do fenômeno do envelhecimento e 

emprego fica por conta das experiências dos países nórdicos, favorecidos pela pequena 

extensão geográfica, com populações pequenas e homogêneas nos aspectos étnicos e 

socioculturais, nível elevado dos indicadores sociais, estáveis economicamente e com 

tradição no uso do diálogo social. Piekkola (2006) afirma que nos estados de bem-estar 

nórdicos, o envelhecimento demográfico é encarado como um problema de emprego e os 

trabalhadores mais velhos são estimulados a permanecer na ativa. O autor discorre em 

especial sobre os exemplos da Finlândia e Noruega. Na Finlândia os sindicatos enfatizam, 

em suas negociações com empregadores, aspectos relacionados à qualidade de vida dos 

trabalhadores mais velhos, tais como novas formas de contratação, jornadas reduzidas, 

Periodo Histórico Autor 

Rodgers G., Lee E., Swepston, L., Van 

Daele, J. (2009)

Ebbinghaus, 2001

Meados do século XX

Países europeus introduzem com apoio de seus sindicatos, a aposentadoria

precoce, a fim de gerar emprego para trabalhadores jovens. 
1940 - 1980

Início do século XX Primeiros sinais do envelhecimento demográfico em países da Europa. Walker; Maltby, 2012

Piekkola, (2006; Guerreiro (2009); 

Martin (2009)

1919

Fontoura et al. ( 2015)Final do século XIX

Sindicatos apoiam com ressalvas, e estados europeus introduzem

aposentadoria tardia em função do envelhecimento demográfico
Transição do milênio

Países europeus introduzem sem apoio de seus sindicatos, a aposentadoria

tardia, em função do envelhecimento do população.
1980 - Transição do milênio Walker, 2005;  Kalwij et al., 2009

Walteer; Maltby, 2012

Países industrializados introduzem a aposentadoria, a fim de gerar renda para

trabalhadores com 70 anos, baixa qualificação e em situação de miséria. Os

casos de beneficiários foram raros em função das condições de saúde precária

e baixa expectativa de vida da época. 

Criação da OIT, parte do Tratado de Versalhes, que pôs fim a primeira guerra

mundial. 

Governos, empresários e sindicatos iniciam discussões e ações sobre emprego

para trabalhadores jovens, velhos e a aposentadoria.
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horários flexíveis, treinamento e trabalho em equipe. E a Noruega se destaca entre os 

países europeus com a maior participação de indivíduos entre 55 e 64 anos no mercado 

de trabalho, junto com uma baixa taxa de desemprego entre eles. O Centro de Política 

Sênior é uma organização não governamental norueguesa que tem como propósito 

promover debates sobre envelhecimento demográfico e a valorização de trabalhadores 

mais velhos para o mercado de trabalho, em estreita cooperação com sindicatos e 

associações patronais. 

Entretanto, de imediato a posição dos sindicatos europeus foi de rejeição às 

iniciativas de seus governos de reforma dos sistemas de aposentadoria, de substituição da 

aposentadoria precoce para o modelo de permanência no emprego e aposentadoria tardia, 

entre o início da segunda metade do século XX e a transição do milênio. As citações de 

pesquisas na sequência abordam esse processo de mudança. Brugiavini (2001) sustenta 

que os empregados mais velhos foram beneficiados por políticas sindicais favoráveis à 

manutenção do emprego. McNair et al. (2004) concluem ter havido apoio dos sindicatos 

aos trabalhadores mais velhos para participação em programas de treinamento e 

reinserção no mercado do trabalho. Na Polônia, os sindicatos optaram pela manutenção 

do emprego para trabalhadores mais velhos (PIEKKOLA, 2004). No Reino Unido os 

sindicatos apoiaram as medidas de reforma neoliberal do sistema de aposentadoria do 

governo trabalhista, no período de 1997 a 2007, compreendendo a extensão da idade e 

mudanças nos critérios de cálculo (GRADY, 2013). Fora da Europa, em Israel os 

sindicatos negociaram de forma favorável à permanência de trabalhadores mais velhos, 

por meio de cláusulas tais como estabilidade de emprego e proteção de salários (LURIE, 

2013). 

Outros autores não identificam em seus resultados posição favorável ou contrária 

dos sindicatos à aposentadoria tardia na Europa, mas destacam a importância da 

cooperação e de diálogos de qualidade entre eles e as demais partes interessadas, para 

aumentar a participação dos trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho, conforme 

preconiza a Agenda ou Estratégia de Lisboa, incluindo também as mulheres (VISSER; 

KAMINSKA 2008; AZAÑA, 2013). Flynn (2014) afirma que os sindicatos são 

importantes interlocutores da força de trabalho mais velha perante os governos e 

empregados, quer se mantenham no emprego, quer se aposentem.    

Além das variáveis socioeconômicas e demográficas, a posição dos sindicatos a 

favor de emprego para trabalhadores mais jovens ou mais velhos tem estado sujeita ao 

declínio na densidade de filiação sindical resultante do próprio envelhecimento 
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demográfico, mas também do desinteresse de jovens trabalhadores pela lide sindical. Na 

opinião de Ebbinghaus (2002), os jovens veem os sindicatos como antiquados e o 

envolvimento com eles como um risco de discriminação no mercado de trabalho.   

 

‘2.6 Posição dos Sindicatos em relação ao emprego dos trabalhadores mais velhos no 

Brasil  

No Brasil, entretanto, apesar da relevância e velocidade do fenômeno demográfico 

do envelhecimento, nem o governo, nem empresários e sindicatos têm se ocupado da 

discussão de seus reflexos, e de forma específica, da formulação de políticas para 

permanência dos trabalhadores mais velhos no emprego. Gonçalves e Balestro (2015) 

afirmam que o diálogo social entre os atores sociais poderia ser de grande valor para o 

fomento de políticas de emprego. Mas outros dois estudos apontam razões para este 

comportamento omisso. Oliveira (2009) menciona ser de praxe no Brasil a adoção tardia 

de políticas públicas de emprego, e Gomes e Pamplona (2015) apontam um aspecto mais 

crítico ainda, ou seja, não a demora em formular, mas a inexistência de política pública 

para emprego de trabalhadores idosos.   

Contudo, o que chama mais atenção é a falta de discussão e iniciativas dos 

sindicatos sobre o impacto presente e futuro do envelhecimento demográfico e, de forma 

específica, sobre a permanência dos trabalhadores mais velhos no emprego. Sindicatos 

foram criados e se desenvolveram na defesa dos trabalhadores, por meio do diálogo e da 

contratação coletiva, em contraponto ao poderio do capital (DOBB, 1957). A legislação 

trabalhista brasileira também assinala como papel dos sindicatos o empenho na defesa 

dos interesses dos trabalhadores (CLT, Art. 511). A população envelhece em ritmo 

acelerado, e mesmo que os sindicatos queiram manter o atual sistema previdenciário, 

muitos trabalhadores não cumprirão tempo de emprego para aposentadoria em idade 

precoce, necessitando continuar trabalhando na envelhescência, razão pela qual 

demandam uma firme tomada de posição de seus representantes. 

Portanto, a expectativa é que, no Brasil, eles já tivessem assumido a interlocução 

com as demais partes interessadas, em favor da manutenção do emprego dos indivíduos 

mais velhos. Pitt-Catsouphes et al. (2009) advogam que a defesa dos filiados pelos seus 

respectivos sindicatos implica a criação de condições favoráveis para a força de trabalho 

envelhescente. 

A omissão dos sindicatos se reflete na produção de informações, e no debate 

público e acadêmico sobre o tema no Brasil. A busca efetuada no Google sobre 
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publicações da mídia regular e a revisão da literatura acadêmica sem limite de data para 

os termos em inglês “trade unions” ou “unions”, “population ageing” ou “population 

aging” e “employment”, nas bases de dados CAPES, SciELO e SPELL e seus 

correspondentes em português, “sindicatos”, “envelhecimento populacional” e 

“emprego”, resultou em três artigos em português que tratam do assunto. O primeiro deles 

foi elaborado pelo DIEESE, que é um instituto de pesquisa que faz estudos sobre trabalho 

e formação sindical. O artigo menciona que a possível adoção do limite de 65 anos para 

a aposentadoria deveria ser acompanhada de melhorias na economia e na saúde pública, 

além de sugerir que sejam adotadas medidas de adequação para o emprego de 

trabalhadores mais velhos, tais como redução de jornada, melhores condições de trabalho 

e planos de previdência privada, o que pressupõe concordância ou, pelo menos, a 

constatação de que o aumento da idade mínima de aposentadoria é inevitável frente ao 

envelhecimento da população (DIEESE, 2013). No segundo, Oliveira (2014) adverte que 

o crescimento da população envelhecida irá acarretar pressões fiscais nas contas do 

governo e nas políticas públicas, e, portanto, os sindicatos estão incluindo a questão em 

suas agendas de reivindicações, o que se pode entender como estímulo à permanência dos 

trabalhadores mais velhos na ativa.  

 O terceiro estudo, de forma explícita e abrangente, constata a inação dos sindicatos 

em favor da manutenção dos trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho. Seus 

autores, Amorim et al. (2016), investigam a participação de indivíduos com mais de 50 

anos no mercado de trabalho, na perspectiva dos sindicatos – por meio da análise de 

convenções coletivas do banco de dados do DIEESE, entre os anos de 2005 e 2013, e das 

organizações – a partir da análise de políticas e práticas de recursos humanos das 150 

melhores empresas para se trabalhar, entre os anos de 2011 e 2015. Com relação à posição 

dos sindicatos, os autores afirmam ter constatado “... absoluta exiguidade de acordos 

coletivos regulados pelo instrumento da negociação coletiva, de maneira mais direta, da 

contratação de trabalhadores com 50 anos ou mais” (p. 19). O resultado da busca em mais 

de 200 acordos, em banco de dados de abrangência nacional, e no período que os autores 

reputam ter sido favorável a reinvindicações por parte dos sindicatos, apontou que 

somente 1% deles continha cláusulas favoráveis à contratação de trabalhadores mais 

velhos. Amorim et al. (2016) ainda destacam, do conjunto de convenções pesquisadas, 

três com cláusulas que abordaram a proteção aos trabalhadores mais velhos, sendo uma 

sobre manutenção do emprego e as outras duas sobre não discriminação na contratação. 

A conclusão dos autores é que, entre as possíveis razões da escassez, podem estar “... a 
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falta de poder de barganha na negociação deste tipo de reivindicação, pouca prioridade 

dada às mesmas ou, simplesmente, desconhecimento da questão” (p. 19). 

O DIEESE é o órgão de pesquisa e assessoria aos sindicatos de trabalhadores. No 

decorrer do tempo tem sido referência na produção de pesquisa e no pensamento da 

história e contemporaneidade do movimento sindical no Brasil   engloba o estado da arte 

da pesquisa e pensamento do movimento sindical no Brasil. Apoia e mantém relações 

com as mais diversas tendências sindicais brasileiras. Há um bem elaborado ensaio 

empírico publicado pelo órgão de fundamentação e propostas consistentes (DIEESE, 

2013) sobre   desafios das transformações demográficas no Brasil. Em função da 

expressão e credibilidade do DIEESE é suposto que sua produção represente de forma 

significativa o pensamento, preocupações e prioridades do movimento sindical no Brasil. 

Em suas conclusões ensaio empírico em questões indica que, apesar de crescente, a 

parcela da população situada na faixa etária de 60 a 64 anos tem pequeno impacto no 

emprego e prevê maiores implicações somente a partir do ano 2030. Em uma de suas 

abordagens sobre medidas referentes a parcela da população de trabalhadores em pauta, 

as propostas foram circunscritas as questões natureza assistencialista nas áreas da saúde 

e previdência pública e privada (DIEESE, 2013). Constata-se no estudo somente uma 

sugestão na direção do envelhecimento ativo (EUROPEAN COMMISSION, 2012), sobre 

a necessidade de adoção de condições de trabalho adequadas para indivíduos mais velhos 

– jornadas reduzidas e melhorias das condições (DIEESE, 2013).  

O que os sindicatos têm assumido com ênfase e de longa data é uma sistemática 

defesa da aposentadoria precoce e, portanto, de oposição às incursões do governo para 

aumento da idade mínima, como afirma Lima (2016) em um artigo sobre a rejeição da 

reforma da previdência pela sociedade. Segundo Nery (2016), os sindicatos brasileiros 

têm estado à frente das coalizões de forças contrárias à extensão da idade mínima de 

aposentadoria. Esta constatação é identificada quando se utilizam na busca os termos 

“sindicato” e “aposentadoria” e seus correspondentes em inglês “trade unions” ou 

“unions” e “retirement”, tanto na mídia regular, como na literatura acadêmica, e pela alta 

incidência da inclusão de cláusula nas convenções coletivas de trabalho, que submete as 

empresas a um esforço de equidade nas oportunidades de emprego para trabalhadores 

mais jovens e mais velhos, e outra que garante a estabilidade de emprego àqueles que 

estão em fase pré-aposentadoria (SINDICATO, 2015), prática confirmada em uma 

criteriosa busca no banco de dados do DIEESE para subsidiar estudo sobre emprego de 

trabalhadores com 50 anos ou mais (AMORIM et al., 2016).  Contudo, ensaios 
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acadêmicos e informações sobre a defesa pelos sindicatos do atual sistema de 

aposentadoria precoce no Brasil não atendem aos objetivos do deste estudo, que busca 

saber a sua posição sobre a permanência e inserção de trabalhadores no emprego a partir 

da envelhescência, e não sobre a retirada deles.   

É possível enumerar alguns motivos para o baixo interesse dos sindicatos pelo 

emprego de trabalhadores mais velhos. O primeiro deles é a prioridade que tem sido dada 

a questões conjunturais e de efeitos em curto prazo, em detrimento de questões estruturais, 

tais como a adequação das condições de trabalho e treinamento de trabalhadores no uso 

de novas tecnologias e o próprio aumento da população de idosos (BRITO, 2008). Isso é 

justificado por um conjunto de razões, distintas na semântica, mas de forte relação 

socioeconômica, cultural e tecnológica, como apontado por vários autores. Há os aspectos 

demográficos e econômicos evocados por Camarano e Pasinato (2004), em que a 

concomitância do envelhecimento e de períodos de crises fiscal e econômica tirou o foco 

das questões de natureza estrutural e de longo prazo. Outra dimensão combina os efeitos 

da evolução tecnológica e digital e da globalização. Aqui Druck (2006) afirma que o 

movimento sindical alavanca sua pauta de reivindicações de forma reativa, no que chama 

de lógica econômico-financeira, sustentada na volatilidade, descarte e curto prazo. 

Antunes e Silva (2008) complementa com o pressuposto de que a crise que atinge o 

mundo do trabalho se refletiu nas representações de capital e trabalho, e os sindicatos 

foram constrangidos a uma posição de defesa, imediata e contingencial. Por fim, outros 

estudiosos fazem abordagens do ponto de vista de políticas públicas. Oliveira (2009) 

ressalta que tem sido norma a adoção tardia de políticas públicas de emprego no país; e 

Rocha Dias (2014) observam que as políticas públicas de emprego para os idosos “ainda 

precisam de uma atenção maior dos órgãos públicos”; e Gomes e Pamplona (2015) 

afirmam que, no Brasil, não existe política pública de emprego para trabalhadores idosos. 

O segundo motivo, de fundamento político-sindical, é a defesa da aposentadoria precoce 

facilitada pela legislação previdenciária atual.  

O Brasil possui uma série de agravantes em relação às economias que já 

avançaram nas soluções do envelhecimento demográfico e emprego. Entre nós, o 

processo de envelhecimento é um fato relativamente recente se comparado à Europa, que 

já há muitas décadas viu crescer a população idosa e tem a maior proporção de cidadãos 

com mais de 65 anos do mundo, devendo manter esta posição por um longo tempo 

(NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2001). Também se destaca no país o ritmo 

acelerado do processo de envelhecimento. Enquanto a maioria das economias avançadas 
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teve décadas para se ajustar a essa mudança na estrutura etária, como é o caso da França, 

que levou mais de um século para que a população com mais de 65 anos passasse de 7% 

para 14% de seu total (de 1865 a 1980), no Brasil o boom demográfico ocorrerá em duas 

décadas – de 2011 a 2032 (BANCO MUNDIAL, 2011). Ainda, Paiva, Rangel e Caetano 

(2016) registram que o Brasil é um dos treze países do mundo que pratica a aposentadoria 

por tempo de contribuição – homens após 35 anos e mulheres após 30 anos, sem restrição 

de idade mínima. Esta regra favorece a concessão do benefício a indivíduos ainda novos 

– 60 anos para homens e 55 para mulheres. Além disso, não há impedimento de acúmulo 

de aposentadoria e salário para quem quer continuar no emprego formal. Por fim, o Brasil 

é um país em desenvolvimento, que necessita de uma distribuição de renda justa (WONG; 

CARVALHO, 2006) e de infraestrutura de qualidade em áreas como saneamento, saúde 

e educação, e de serviços à população envelhescente e envelhecida (BRAGA et al., 2016), 

como por exemplo lazer, turismo e entretenimento, habitação, mercado de trabalho, 

equipamentos públicos, transporte e prestação de serviços (BULLA; KAEFER, 2006).  

Trata-se de um problema de grandes dimensões, importante e com interesses 

conflitantes nas posições das partes interessadas. Em resumo, o governo quer aumentar a 

idade mínima de aposentadoria (LIMA, 2016), a sociedade discrimina os indivíduos que 

envelhecem (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008), as empresas também discriminam, 

demitem e restringem a sua contratação (PERRY; PARLAMIS, 2006), e os sindicatos, 

principais representantes dos trabalhadores perante as demais partes interessadas falam 

muito pouco do assunto e sub-representam os trabalhadores mais velhos (AMORIM et 

al., 2016).  

 

‘2.7 Diálogo Social  

A experiência internacional tem demonstrado que o diálogo social pode ser uma 

valiosa ferramenta para a solução de problemas nas relações entre capital e trabalho 

(MEARDI; GARDAWSKI; MOLINA, 2015). O uso do diálogo social na modalidade 

tripartite entre o governo e representações da sociedade civil, em situações de crise ou 

impasse, tem produzido bons resultados no trato de temas socioeconômicos, 

especialmente aqueles relacionados com produção, serviços e geração de emprego. A 

concepção de diálogo social utilizada neste estudo é o da Organização Internacional do 

Trabalho, agência multilateral da Organização das Nações Unidas para assuntos de 

trabalho. Segundo Gonçalves e Balestro (2015). A OIT adotou seu conceito de diálogo 

social na conferencia geral no ano de 1960 em Genebra e desde então vem 
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sistematicamente incentivando sua utilização nas negociações entabuladas entre os 

principais atores da relação capital- trabalho – governos, sindicatos e empregadores, com 

o propósito de criar condições de trabalho adequadas e dar solução em questões de ordem 

econômica e social (ILO, 2012).  

As características, objetivos e importância atribuída a OIT para o diálogo social, 

detalhado mais abaixo, é resumido por ela mesma como, todas as alternativas de 

interlocução, negociação, consulta e permuta de informações entre governo, 

representações patronais, de empregados e outras instituições sociais, na busca de solução 

para problemas socioeconômicos (ILO, 2013).  

O trabalho decente e o diálogo social representam 

condições justas de emprego, condições de trabalho e 

desenvolvimento para o benefício de todos. Tais conquistas não 

podem ser obtidas sem o consentimento dos trabalhadores, 

empregadores e governos, sem o esforço concentrado de todos. 

Para incentivar esses esforços, um dos objetivos estratégicos da 

OIT é o de reforçar o diálogo social entre os atores da negociação. 

Ela ajuda governos, sindicatos e empregadores estabelecerem 

relações de trabalho adequadas, adaptar as leis trabalhistas para 

atender às necessidades econômicas e sociais e melhorar a 

administração do trabalho. Estruturar os processos de diálogo 

social no trabalho pode ajudar a resolver importantes questões 

econômicas e sociais, promover a boa governabilidade, 

promovendo a paz e estabilidade social, e impulsionar o 

progresso econômico. (ILO – 2012). 

 

Torres e Hanashiro (2017) agrega uma outra importante consideração da OIT – a 

alternativa do uso do diálogo social na modalidade tripartida, em que os representantes 

de sindicatos e associações patronais são assistidos de maneira isenta pelo governo.   Mas 

a OIT não se limita ao incentivo, também oferece apoio a seus países-membros na criação 

ou fortalecimento de marcos legais, instituições, processos de relações do trabalho e uso 

do diálogo social entre o estado, associações de empresas e trabalhadores nos níveis 

nacional e regional, com o objetivo de alcançar consenso, progresso socioeconômico e 

boa governança.  (ILO, sem data, por trata-se de citação no site do ILO). 

Entretanto vale considerar que a compreensão do diálogo social na acepção 

adotada pela OIT tem fundamentos na longa tradição dos países europeus, de empenho 

na busca de soluções de problemas relevantes e visando benefícios a uma grande parcela 

da sociedade e economia.   Segundo Fergus (2015) a ideia de diálogo social na concepção 

adotada pela OIT foi desenvolvida com base nas experiências de interlocução no contexto 

europeu. A revisão da literatura outras compreensões de diálogo social, mas sem grandes 
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variações em relação ao entendimento firmado pela OIT. De acordo com Serna e Ermida 

(1994), nos assuntos do trabalho, o diálogo social pode ser compreendido como todas as 

formas de interlocução entre as três partes envolvidas – trabalhadores, empregadores e 

governo, focada na busca de acordo em detrimento do conflito, compreendendo troca de 

informações, consulta, negociação coletiva, participação, concertação social, etc. Ermida 

(2000) aprimora o entendimento, afirmando que o diálogo social contempla uma ampla 

variedade de características, quanto à forma, troca de informações, consultas recíprocas, 

busca de solução de conflito e negociação coletiva, propriamente; pode ainda ser formal 

ou informal, subordinado ou não a organismos e instituições; e em relação ao tempo é 

contínuo, intermitente, acidental ou esporádico. O autor afirma também que as condições 

sine qua non para a ocorrência de um verdadeiro diálogo social são que as partes 

envolvidas sejam fortes, representativas e independentes. 

A ideia de diálogo social vai além de esforços para a solução de discordâncias 

pontuais. Hurbean (2016) destaca que o diálogo social está relacionado à transição de 

culturas – de conflito para parceria, que considera os interesses comuns dos sujeitos 

sociais envolvidos em um processo abrangente de cooperação social. Visser e Kaminska 

(2008) pressupõem que a adoção do diálogo social cria uma sinergia cujo produto é o 

equilíbrio no custo-benefício e a maximização dos resultados em benefício de todas as 

partes interessadas. Hermans et al. (2016) afirmam que o diálogo social tem a capacidade 

de produzir vantagens abrangentes – ou seja, em benefício de toda a coletividade – e 

duradouras, que se sustentam no decorrer do tempo. Os autores apontam a contribuição 

do diálogo social para a sustentabilidade de algumas dimensões-chave da vida na 

sociedade contemporânea, a saber: condições de trabalho, acesso a serviços públicos, 

crescimento e inovação, ambiente e clima, governança e participação.   

Entretanto, nem o seu uso nem resultados positivos podem ser dados como certo. 

Para sua ocorrência é necessário considerar a existência de precondições, limitações, 

resultados inesperados e indesejáveis, principalmente se se tratar de culturas sem tradição 

de interlocução colegiada. O alcance de soluções pelo diálogo social requer tempo, tato e 

perseverança por parte dos parceiros, que devem estar de fato engajados, adotar posições 

firmes e claras, combinadas com flexibilidade para acomodar limitações resultantes das 

circunstâncias e de interesses antagônicos (ILO, 1999). Os agentes sociais envolvidos 

devem ter capacidade e vontade de engajamento. Ishikawa (2003) indica duas condições 

essenciais para o sucesso do diálogo social. A primeira é que os atores sociais sejam 

politicamente independentes, e nisto está subentendido o pleno respeito ao direito de se 
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organizar. A segunda condição é que as partes estejam dispostos trabalhar em conjunto e 

buscar soluções mutuamente vantajosas. Em outras palavras, há necessidade de confiança 

social, visão social e de longo prazo. Cardoso (2004) ressalta que diálogo social requer 

instituições fortes e autônomas para que não haja comprometimento de representação das 

partes.  Ainda, na opinião de Cressey, Totterdill e Exton, (2013), entre outros elementos 

indispensáveis, se não se constatar confiança recíproca é impossível articular um diálogo 

social de fato e ter expectativas de que seus resultados sejam benéficos e compartilhados 

entre os atores envolvidos.  

Os pressupostos apontados anteriormente são consistentes com resultados de 

pesquisas da literatura acadêmica. Blanchard e Philippon (2004) apontam que a 

cooperação nas relações de capital e trabalho se relaciona de maneira positiva com a 

redução do desemprego, inversamente ao que ocorre em ambientes em que predominam 

conflitos; isto é corroborado por Feldmann (2008), que constatou, em pesquisa realizada 

em países industrializados, em desenvolvimento e em transição, que relações 

cooperativas no trabalho produziram significativos resultados na redução do desemprego. 

A história registra casos bem-sucedidos do diálogo social, inclusive em grandes 

concertações nacionais. A Europa, considerando algumas variações decorrentes de seus 

matizes socioeconômicas, é o bloco continental que acomoda a mais longa e ampla 

experiência de interlocução entre agentes sociais no trabalho. Nos países nórdicos, 

pequenos em extensão e população, homogêneos nos aspectos socioeconômicos e 

culturais, e possuidores de um avançado padrão de bem-estar, o diálogo social é uma 

prática usual e bem-sucedida há muito tempo (PIEKKOLA, 2006), tanto para a solução 

de questões de trabalho como para outras demandas sociais e econômicas. Segundo este 

autor, na Finlândia e Noruega os governos têm adotado medidas em questões de emprego 

e seguridade social decorrentes dos resultados do diálogo social, por exemplo, para 

atender à necessidade de ocupação de sua crescente população envelhecida. Em outros 

países situados na Europa a experiência não é muito diferente. Em artigo anterior, 

Piekkola (2004) observa que na Alemanha as políticas de emprego têm sido 

costumeiramente por meio da interlocução entre os ministérios da economia, trabalho, 

associações patronais e sindicatos de empregados. Visser e Kaminska (2008) afirmam 

que a Bélgica, Holanda, Irlanda e Eslovênia têm experimentado o diálogo social como 

ferramenta de medida da aceitação de mudanças legais, bem como no desenvolvimento 

de inovações sociais. Na Espanha, o diálogo social foi largamente utilizado na fase de 

transição democrática pós-governo militar do General Franco – 1939 a 1976 e na 
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sequência, para a formulação de uma série de acordos denominados “Pactos de la 

Moncloa”, envolvendo a cooperação de confederações sindicais de empregadores e 

empregados que resultaram em acordos sobre emprego e salários (CAMÚS, 2014). Os 

acordos dos Pactos de la Moncloa se refletiram ao longo do tempo em outras instâncias 

das relações do trabalho e na mudança da constituição do país. Ainda na Espanha, a 

Comunidade Autônoma da Andaluzia implantou uma grande variedade de medidas legais 

para promover a empregabilidade de trabalhadores mais velhos, em consequência de 

resultados do diálogo social (GUERRERO, 2009). A criação da União Europeia, no final 

do século passado, acelerou a prática do diálogo social entre seus países-membros, com 

o propósito agilizar a introdução de padrões homogêneos de bem-estar social e 

econômico. Baccaro (2003) assinala haver uma relação positiva entre culturas de baixo 

nível de corporativismo e êxito no diálogo social. 

Há também uma série de experiências positivas de diálogo social nas relações 

capital-trabalho fora do eixo das economias europeias. Chew (2014) considera que o uso 

do diálogo social em decisões sobre adequação de salários foi fundamental para que a 

cidade-estado de Singapura superasse sérias dificuldades econômicas. As negociações 

coletivas foram utilizadas em dois níveis, a princípio no âmbito da empresa e, havendo 

impasse, as questões eram remetidas para colegiados em um nível superior. Hermans et 

al. (2016) apontam uma série de casos bem-sucedidos de uso do diálogo social em países 

não desenvolvidos, por exemplo, na África do Sul, no período de transição do apartheid, 

e mais recentemente na Tunísia, durante o período de transição democrática após a 

revolução. A experiência envolvendo o diálogo social foi também aplicada com êxito nas 

migrações de regimes político-econômicos comunistas para democracias entre as 

repúblicas membros da ex-União Soviética, e posteriormente na Hungria, Bulgária, 

Tchecoslováquia e Polônia. No Camboja o diálogo social com o apoio da OIT, foi 

utilizado para incrementar as exportações para os Estados Unidos, tendo como 

contrapartida a implantação de melhorias nas condições de trabalho, no segmento da 

indústria de vestuário local (HERMANS; VAN ONGEVALLE; HUYSE, 2016).  Vale 

ressaltar com base no relato imediatamente anterior duas condições indispensável e 

relacionadas para que se entabule o diálogo social –  existência de um estado democrático, 

e reconhecimento dos agentes sociais representativos de dos diversos segmentos da 

sociedade.  Fergus (2015) consiste nesse aspecto em sua conclusão de que na Coreia do 

Sul, o diálogo social somente se viabilizou a partir da instauração da democracia e 

fortalecimento dos sindicatos em torno dos anos 80 e 90. Ainda Hermans et al., (2016) 
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concluem que   sem um ambiente democrático não há condições dos agentes sociais 

articularem a interlocução em nível de paridade de forças. 

Há um contraponto entre as maiores economias do mundo – os Estados Unidos. 

Conforme Quan (2000), apesar da tradição norte-americana de buscar soluções pela via 

do entendimento comunitário, no âmbito das relações capital-trabalho praticamente não 

ocorrem interlocuções entre trabalhadores, empregadores e governo.   

Na América Latina, continente constituído de países de relativa homogeneidade 

histórico, evolução socioeconômica e política de seus países, tem sido visto na literatura 

poucos registros sobre experiências de diálogo social (OZAKI; RUEDA, 2000), apesar 

da constatação de esforços de alguns deles em adotá-lo no final do século. No Brasil a 

situação não se mostra diferente, nossa experiência no que diz respeito a cooperação 

social se situa em nível inferior se comparada aos registros do que ocorre no norte do 

hemisfério, em especial na Europa.   Fergus (2015) em um amplo estudo para a Agência 

Norueguesa de Cooperação para o Desenvolvimento sobre o diálogo social em países em 

desenvolvimento, afirma que o fato de não há registros de muitas experiências de diálogo 

social no Brasil, em função de sua história política turbulenta. Este cenário alimenta uma 

cadeia de efeitos, aqui tratados na perspectiva de interesse deste estudo – crise políticas e 

econômicas, decréscimo do emprego e renda dos trabalhadores, desequilíbrio   na 

capacidade de negociação do movimento sindical, quando não impedidos atuar nos 

períodos de vigência de legislação de exceção (ANTUNES; SILVA, 2008), 

caracterizando um ambiente hostil, impróprio para exercício, esforços e exercícios do 

diálogo e cooperação entre as partes. Segundo Ramalho (2009) o final dos anos 70 foi 

marcada por conflitos e greves resultantes das posições de resistência empresas em 

dialogar com sindicatos sobre emprego e melhores salários. Outro agravante ao diálogo 

social no Brasil é a inclinação ao corporativismo disseminado em nossas instituições.   

Fica apreendido da relação positiva que Boccaro (2003) estabelece – culturas de baixo 

corporativismo e êxito no diálogo social, que a característica predominância de defesa de 

interesse próprio por parte das instituições produz efeito inverso, ou seja, insucesso em 

iniciativas e resultado por meio da interlocução entre as partes.  

A história mais recente trata de incursões na direção do diálogo social, em especial 

na transição do milênio.  Na década preliminar a virada do milênio, acontecerem no Brasil 

alguns acordos setoriais, na modalidade tripartite – sindicatos de trabalhadores, 

representações das empresas e governo. O primeiro e mais importante deles, foi o acordo 

da Câmara Setorial da indústria automotiva.  Anderson (1999) trata com propriedade do 
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histórico e acordos firmados no ínterim da década de 90, em um estudo produzido para o 

Instituto Econômico de Estatística Aplicada (IPEA), da forma que se discorre a seguir. O 

acordo da Câmara Setorial da indústria automotiva foi assinado entre as representações 

de sindicatos de trabalhadores dos segmentos de autopeças e montadoras de veículos, 

revendedores de veículos, e governo no mês de março de 1992.  Durante um período de 

aproximadamente três anos as partes mantiveram uma agenda de discussão de questões 

abrangentes sobre desempenho setorial da indústria, redução tributária, criação de 

emprego e a inserção do Brasil no comercio internacional.  Segundo Prado (1998) no 

período do acordo da câmara setorial da indústria automotiva, as negociações ocorriam 

em de maneira simultânea e integrada.  Os temas que costumeiramente compõe a pauta 

das convenções coletivas de trabalho eram entabulados entre as representações de 

trabalhadores e empresas. Ao mesmo tempo e sintonia, as câmaras setoriais, tratava de 

seus interesses e políticas mais abrangentes, como o nível de emprego em complexos 

industriais, tributação e investimentos. Prado (1998) acrescenta que também houve 

empenho de concertações nacionais envolvendo governo, trabalhadores e empresários 

para tratar de temas tais como, a previdência social, política de emprego, reforma 

tributária e fiscal, políticas sociais. Anderson (1999) relata que as câmaras setoriais foram 

desativadas no final de 1995. Cardoso e Gindin (2017) denomina as câmaras setoriais 

como grande projeto de diálogo social tripartite da direção da CUT, mas que se sustentou 

e alcançou êxito somente na indústria automotiva.  

Segundo Ozaki e Rueda (2000), que também estudaram o fenômeno em outros 

países latinos, na primeira década do milênio corrente foram também, registradas outras 

iniciativas de diálogo social. Siqueira Neto (2007) relata o surgimento do Fórum Nacional 

do Trabalho, no primeiro governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva, entidade de 

estrutura tripartite e paritária, com o objetivo, entre outros, de promover uma ampla 

e rica na reformulação da legislação sindical e trabalhista autóctone. Contudo, conforme 

descreve Dal Molin (2012), o Fórum Nacional do Trabalho fracassou, não só pela 

incapacidade de articulação entre os atores sociais representativos das três partes, 

mas em função de divergências entre as centrais sindicais representantes dos 

trabalhadores e o recuo diante do temor de mudanças contrárias aos institutos 

consagrados pela legislação trabalhista, tais como pluralidade sindical, 

prevalência do negociado sobre o legislado, fim do financiamento sindical 

sustentado pela contribuição obrigatória.  



62 
 

Ainda em consonância com as diretrizes da OIT, a Central Única dos 

Trabalhadores produziu um documento tratando do diálogo social no Brasil na visão dos 

trabalhadores, como contribuição à 102ª Conferência da OIT, em 2013. O documento 

discorre sobre uma variedade de questões em torno do diálogo social, estabelece algumas 

condições fundamentais para sua aplicação no Brasil, entre as quais o respeito à liberdade 

sindical e à livre associação, o reconhecimento das partes na interlocução, o apoio técnico 

nas atividades de capacitação, melhoria na governança e eficiência estatal. Ainda elege 

diretrizes para o diálogo social nos planos de políticas públicas – representação de fato 

dos grupos afetados, e na relação capital-trabalho – equidade de participação, regras 

claras de negociação e acesso às informações (CUT, 2013). 

Gonçalves e Balestro (2015) sugerem que o diálogo social tripartite poderia 

fomentar o aperfeiçoamento de políticas de emprego, se aplicado no Brasil com base no 

conceito de complementaridade institucional, tratado por Hall e Soskice (2001) como a 

obtenção de melhores resultados por uma instituição, em decorrência do trabalho 

conjunto com outra. Godoy (2010) aborda os desafios e perspectivas para o diálogo social 

no Brasil, apoiado em um dos quatro objetivos estratégicos da OIT – o fortalecimento das 

instituições envolvidas. O autor situa seu estudo na ambiência do capital e trabalho, que 

é o domínio prescrito pela OIT, pautado nos construtos do diálogo social, da liberdade, 

vista como independência ou autonomia, um pré-requisito indispensável para a equidade 

no diálogo social de fato, da negociação coletiva e do tripartismo. Em sua proposta o 

autor considera ser possível articular, por meio da negociação, soluções para diferentes 

conflitos presentes nas relações do trabalho e sociais, e como resultado produzir meios 

para o desenvolvimento socioeconômico sustentado. 

 

‘6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta seção discorre sobre os procedimentos metodológicos que foram aplicados 

na pesquisa de campo, a abordagem de pesquisa, a técnica de coleta de dados, a definição 

e escolha dos sujeitos da pesquisa, o roteiro de perguntas e a técnica de análise dos dados. 

 

‘3.1Abordagem de Pesquisa  

A abordagem utilizada neste estudo foi a pesquisa qualitativa. Para Rynes e 

Gephart Jr. (2004), pesquisa qualitativa é um multimétodo de pesquisa. Creswell (2010) 

explica que a natureza multifacetada da pesquisa qualitativa decorre de sua capacidade 

de compreender e empregar conhecimentos de diferentes áreas do saber, bem como 
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métodos de coleta, análises e interpretações de dados, conceitos filosóficos, e estratégias 

de investigação. Denzin e Lincoln (2000) explicam que a denominação “qualitativa” 

confere ênfase às qualidades que possam ser encontradas no conteúdo dos elementos que 

se investigam. Ikeda (2009) afirma que a pesquisa qualitativa recuperou a preferência em 

relação à modalidade quantitativa, combinando a aplicação de recursos das ciências 

sociais, notadamente a antropologia, a sociologia e a psicologia.  

Creswell (2010) explora de maneira ampla e com propriedade os atores, cenário, 

perspectiva e demais elementos que caracterizam a pesquisa qualitativa, conforme 

descritos a seguir.  

Há dois atores na trama da pesquisa qualitativa – pesquisador e participante. É na 

relação entre eles que se produzem os outputs que alimentam a análise do problema de 

pesquisa. O pesquisador é o ator principal, operador da pesquisa e tem papel 

preponderante na decisão, planejamento e execução de suas diversas fases, tais como 

definição de fontes, coleta, ordenação e interpretação dos dados. O participante, por sua 

vez, não fica aquém do pesquisador. Ele é o portador do conteúdo, factual ou simbólico, 

que permite ao pesquisador avançar no tratamento e interpretação da realidade, 

apropriando-se das ênfases de significados por ele atribuídos. Pesquisador e participante 

são indivíduos imbricados no tempo e espaço, portanto trazem inevitavelmente com eles, 

e na interação entre eles, suas histórias e compreensão do mundo. 

 O cenário no qual o pesquisador elabora o levantamento de dados deve ser aquele 

em que o participante convive com o objeto de estudo. No caso específico desta 

investigação, o cenário pode ser designado como o sindicato, entendido como o locus em 

que as ideias florescem e se transformam em interlocução, na representação de uma 

categoria social – os trabalhadores, ora de forma ostensiva, ora em diálogos.  

As características abrangentes e diversas da pesquisa qualitativa perpassam todo 

o seu escopo. Por exemplo, ela se operacionaliza de forma flexível, passível, portanto, de 

adicionar uma nova variável ou alterar outras existentes, em qualquer fase. O alvo da 

investigação é a apreensão de conhecimento sobre o problema e, desta forma, o 

pesquisador se vale de todas as alternativas que possam viabilizar seu alcance. Entretanto, 

as nuances e flexibilidade possíveis na pesquisa qualitativa não lhe conferem falta de 

método e sentido de conjunto. Sua operacionalização requer o uso de critérios, 

planejamento, articulação entre suas partes, pontos de validação, condições bem 

delineadas (SILVERMAN, 1998; CRESWELL, 2010) e outros fundamentos, a fim de 
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assegurar resultados consistentes com rigor, isenção, qualidade e relevância para a 

produção científico-acadêmica (BARBOSA et al., 2013; KAHNEMAN, 2012).   

 

‘3.2 Técnica de Coleta de Dados  

Os dados para este trabalho foram coletados por meio de entrevistas conduzidas 

pelo pesquisador diretamente com os participantes – dirigentes de sindicatos de categorias 

na base territorial e de centrais sindicais de abrangência nacional.  

Conforme Gil (1999), a entrevista é, certamente, a mais flexível das técnicas de 

coleta de dados, pois, entre outras características, maximiza as respostas às perguntas, 

permite a adequação das perguntas às características do contexto e dos participantes, 

oferece a oportunidade de registro das expressões de voz e corpo dos entrevistados. Por 

outro lado, é preciso estar atento à qualidade e clareza das perguntas e seu reflexo nas 

respostas, ou ainda à prevalência da postura do pesquisador-entrevistador, combinada ou 

não com deficiências do participante-entrevistado.   

A modalidade de entrevista que se propôs foi a semiestruturada. De acordo com 

Manzini (2004), é característica deste tipo de entrevista, a utilização de um roteiro 

previamente elaborado. Triviños (1987) complementa que as questões-chave da 

entrevista semiestruturada se reportam às teorias e hipóteses do problema de pesquisa. 

Mason (2006) descreve que, apesar das muitas variações de estilo e tradição, há pontos 

em comum em todas as variações de entrevistas semiestruturadas, a saber: i) evento 

dialógico, ou seja, um cenário em que dois ou mais indivíduos se articulam em uma 

dinâmica de comunicação de duas vias; ii) circunscrição temática, que é exposta pelo 

pesquisador de forma fluida e flexível; iii) produção de significados e compreensões por 

meio da mescla de construção ou reconstrução do conhecimento. 

As entrevistas foram realizadas conforme recomendação de Creswell (2010), 

conduzidas pelo autor, nos sindicatos – local de trabalho dos participantes -, por meio de 

um roteiro de tópicos no formato de perguntas, como também prescrito pelo autor. Foi 

solicitada aos participantes a gravação das entrevistas, de maneira que se pudesse 

transcrevê-las e dar-lhes posterior tratamento, análise e interpretação.  

 

‘‘3.3 Roteiro de perguntas   

Foi elaborado um roteiro de tópicos semiestruturado no formato de perguntas, que 

não necessariamente foram formuladas na íntegra pelo pesquisador a todos os 

participantes, e da mesma forma respondida por todos eles. O roteiro compreendeu 
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percepções de estereótipos, preconceitos e discriminação de trabalhadores mais velhos, 

faixas etárias de preferência das empresas para admissão e demissão, e suas 

consequências para trabalhadores mais velhos, ações já tomadas e planejadas pelos 

sindicatos em relação às preferências das empresas e suas consequências, conhecimento 

de experiências sobre diálogo social e opinião sobre seu uso na interlocução 

especialmente com empresários (vide  Apêndice A, no final do trabalho). Segundo 

Manzini (2004), o roteiro, além de coletar as informações básicas, serve como meio para 

o pesquisador se organizar no processo de interação com o informante. Para Triviños 

(1987), o roteiro semiestruturado se constitui de um núcleo de questões baseadas em 

pressupostos concernentes ao problema de pesquisa, que podem ser utilizadas na íntegra, 

modificadas e ampliadas pelo pesquisador, e, da mesma forma, em relação às respostas 

do participante. 

 

‘‘3.4 Definição e escolha dos sujeitos da pesquisa  

Os sujeitos entrevistados são dirigentes sindicais. Nos termos da lei, o papel do 

sindicato é a defesa dos interesses dos trabalhadores (CLT, art. 511). O protagonista é o 

dirigente sindical, trabalhador eleito em assembleia geral (CLT, Art. 524, § 1º), com 

atribuições de representação e defesa dos interesses da entidade, perante os poderes 

públicos e as empresas (CLT, Art. 522, § 3), e garantia de emprego de até um ano após o 

final de seu mandato. Segundo Barbosa (1999), o papel do dirigente sindical é marcado 

pela existência de uma dicotomia e ambiguidade entre a figura do gestor do sindicato, 

uma organização como qualquer outra, e a de líder de classe, que representa os interesses 

do trabalhador perante as empresas e o poder público.  

Foram escolhidos onze dirigentes em sete entidades sindicais, distribuídos da 

forma que segue: a) dois dirigentes representantes de cada um dos quatros sindicatos de 

base territorial que aceitaram participar da pesquisa, somando oito sujeitos, e b) um 

representante de cada uma das três centrais sindicais que também aceitaram participar, 

somando três sujeitos.  

 

‘‘3.5 Técnica de análise de dados  

Foi utilizada a técnica de análise de conteúdo qualitativa, nos termos apresentados 

por Bardin (2007).  

A autora define a análise de conteúdo como:  
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 [...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens (BARDIN, 1979, p. 42). 

Mozzato e Grzybovski (2011) definem a análise de conteúdo como um conjunto 

de técnicas de análise de comunicações, que requerem disciplina do pesquisador para 

obter conclusões e significados, a partir da sistematização e análise dos dados coletados. 

Triviños (1987) converge para a classificação de Bardin, no que diz respeito às fases da 

análise de conteúdo, mas distingue nomenclaturas, denominando-as pré-análise, 

descrição analítica e interpretação inferencial, e destacando que, se o pesquisador se 

subordina exclusivamente à consideração do conteúdo explícito de suas fontes de 

pesquisa, em detrimento do conteúdo subjacente, fica subentendida a opção por uma 

leitura positivista. Na constatação de Dellagnelo e Silva (2005), a análise de conteúdo 

tem sido a técnica mais utilizada no Brasil em pesquisas qualitativas.  

Na concepção de Bardin (2007), a técnica se estrutura em três fases: pré-análise, 

tratamento do material coletado a fim de organizá-lo para consulta, e análise. A pré-

análise é composta de quatro passos: i) leitura flutuante, ou seja, o primeiro contato com 

as entrevistas transcritas; ii) seleção de documentos, que estabelece as divisas das fontes 

que serão consideradas na análise; iii) formulação de hipóteses e objetivos, ou seja, 

enunciação de pressupostos em suspenso, para serem submetidos à comprovação; iv) 

escolha de índices relativos às hipóteses de indicadores, a partir de fragmentos dos textos; 

v) preparação do material, que consiste na codificação, classificação ou categorização por 

meio da imersão no conteúdo, propriamente. A segunda fase da análise de conteúdo é a 

exploração do material, em que o pesquisador, pautado pelo problema de pesquisa e pelo 

referencial teórico, se ocupa da codificação, classificação ou categorização – neste estudo 

de fragmentos com núcleo de sentido, por meio de um exame minucioso e da 

decomposição. E, por fim, tem lugar a fase de tratamento dos resultados, por meio de 

ocorrências quantitativas, síntese dos dados, destaque de seus aspectos relevantes e, na 

sequência, formulação de inferências e interpretação. Para Flick (2009), a despeito da 

variação de opiniões quanto a sua importância entre as várias abordagens, a essência da 

pesquisa qualitativa está localizada na interpretação dos dados. Vale registrar que nem 

todos os passos concebidos por Bardin (2007) e acima expostos são apropriados para o 

presente trabalho.  
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A categorização é um processo sujeito a variações, que pode expressar um tema 

implícito ou critério linguístico, como uma palavra ou uma frase. Segundo Bardin (2007, 

p. 111), a categorização é “uma operação de classificação de elementos constitutivos de 

um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamentos segundo o gênero, 

com os critérios previamente definidos” que deve ser homogênea, exaustiva – esgotar a 

totalidade do texto -, exclusiva – um mesmo fragmento não pode compor aleatoriamente 

duas categorias -, objetiva – codificadores diferentes devem obter resultados iguais -, 

adequada e pertinente – adaptada ao conteúdo e objetivos. A classificação de elementos 

implica investigar o que há de comum entre eles; para a autora, a categoria e a unidade 

de registro são termos distintos para um mesmo significado, que agrega elementos 

comuns identificados pelos critérios semântico, sintático, léxico e expressivo.  

Como qualquer técnica, a análise de conteúdo está sujeita a aspectos positivos e 

limitações. Como ponto positivo, ela é valorizada pela capacidade de reduzir a 

complexidade de uma coletânea de textos (BAUER; GASKELL, 2008). Flick (2009) 

destaca as vantagens da análise de conteúdo em relação aos métodos indutivos, já que seu 

procedimento se baseia em categorias que simplificam a comparação entre casos. Entre 

as limitações, Thompson (1995) afirma que pode haver parcialidade do pesquisador, o 

que ele denomina ‘mito do receptor passivo’; já Flick (2009) aponta para o risco de falta 

de profundidade nas análises, e Godoy (1995) menciona a ênfase posta na comunicação 

oral e escrita, desconsiderando outras formas de expressão que poderiam contribuir para 

a análise do problema.  

 No presente estudo, a análise dos dados foi composta das seguintes etapas: a) 

leitura flutuante do texto das entrevistas com dirigentes sindicais, acompanhada em 

simultâneo de identificação e registro prévio de recortes constituintes de unidades de 

registro; b) leituras repetidas do texto, juntamente com melhorias na identificação de 

recortes constituintes de unidades de registro; c) categorização das unidades de registro; 

d) revisão da categorização, compreendendo modificações de categorias; e) criação de 

códigos com o conteúdo das unidades de registro. 

  

‘‘3.6 Perfil do Entrevistados  

Os sujeitos da pesquisa foram dirigentes sindicais de categorias de trabalhadores 

na ativa. Suas distinções se desdobram além características individuais e institucionais, 

nas atividades  que representam e com as quais interagem, a  saber,  a) quatro sindicatos 

de trabalhadores nas seguintes categorias e bases territoriais: Bancários – cidade de São 
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Paulo, Osasco e Região, Comerciários – cidade de São Paulo,  Metalúrgicos – região 

metropolitana de Curitiba, Paraná, e Professores –  cidade de São Paulo,  representados 

cada um deles,  por uma dupla de dirigentes, e b)  três centrais sindicais de âmbito 

nacional, CUT – Central Única dos Trabalhadores, FS – Força Sindical e UGT – União 

Geral dos Trabalhadores, constituídas cada uma delas de  uma miscelânea  de sindicatos 

de categorias  e bases territoriais espalhadas pelo território nacional.   

Com o propósito de ampliar a diversidade do universo de características de 

trabalhadores pesquisados em duas das categorias foi definido e acordado previamente 

com os dirigentes entrevistados o direcionamento da entrevista   para classes distintas de 

trabalhadores representados – metalúrgicos e professores.   Cabe ressalvar que nos termos 

da legislação brasileira, o sindicato dos metalúrgicos, como categoria preponderante, 

representa empregados operacionais, administrativos e de direção e os sindicatos dos 

professores na iniciativa privada representam docentes da educação básica e superior.  

Uma outra razão da segmentação decorre do fato de que se as entrevistas nas duas 

categorias compreendessem para metalúrgicos, as classes trabalhadoras operacionais e 

administrativo e para professores docentes da educação básica e ensino superior haveria 

dificuldades na identificação de elementos pesquisados que nestes dois casos são diversos 

em cada uma das classes citadas.   

No primeiro, deles, os metalúrgicos, o foco das entrevistas foi a parcela 

denominada de trabalhadores operacionais. Aqui o proposito foi de ampliar o espectro da 

pesquisa entre empregados de diferentes grupos ocupacionais e características 

demandadas em suas atividades, por exemplo, físicas, motoras, intelectuais, cognitiva, 

etc.   Trabalhadores operacionais são aqueles que exercem predominantemente atividades 

de esforço físico, que no geral requerem menor escolaridade e qualificação, maior 

resistência física e habilidade motora para o exercício de atividades manuais repetitivas 

(LIKENDIN, 2016).   Eles têm sido denominados na mídia especializada de língua inglesa 

e na literatura acadêmica internacional de blue-collar workers, em alusão ao uso de 

uniformes de trabalho de cor azul em atividades de manufatura na indústria americana na 

primeira metade do século XX. Em contraposição aos trabalhadores administrativos 

denominado na língua inglês de white-collar employees, já que da mesma forma 

predominavam entre eles no mesmo período, ocupações em áreas de escritórios, limpas e 

o uso de camisas de cor branca.  Suas atividades são majoritariamente intelectuais, e os 

requisitos são, maior escolaridade e especialização, tino cognitivo, proficiência no 

raciocínio, análise e habilidades relacionais (LIKENDIN, 2016)  
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No segundo deles, os professores, a distinção foi feita em relação ao nível de 

ensino que de atuação, tendo sido optado pelos docentes do ensino superior.  Aqui a 

distinção entre professores de educação básica e do ensino superior reflete tanto na faixa 

etária dos discentes que ministra, bem como na titulação acadêmica requerida, tendendo 

a graduação no ensino básico e no mínimo mestrado no superior.  

 Está a seguir, no quadro 5 uma descrição de características sucinta dos sujeitos 

entrevistados. Acrescenta-se a elas que, alguns deles ocupam em concomitância mandatos 

em entidades sindicais de grau superior, ou seja, federação de sindicatos – estaduais e 

centrais sindicais – nacional, bem como que todos eles possuem comprovada e longa 

liderança e militância sindical, em nenhum dos casos inferior a sete anos.  

Em função das posições de liderança e da condição de figuras públicas de 

expressão, para preservação entre identidade e posições expressam quaisquer que sejam, 

não há relação entre a ordem que são apresentados a seguir e identificação codificada de 

entrevistados na discussão dos resultados segue.  

Vale ressalvar que devido as falas das entrevistas tem um tom da linguagem 

cotidiana e informal, deve-se atribuir o mesmo significado quando os trechos das 

entrevistas citarem   “trabalhador (es) mais velho (s) e trabalhador (es) aposentado (s).   

 

Quadro 5– Perfil dos entrevistados 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

14. ANÁLISE E DISCUSÃO DOS RESULTADOS  
 

‘1.1 Percepção dos dirigentes sindicais sobre a idade de ingresso do trabalhador na 

condição de mais velho  

01 Mulher, mais de 50 anos, Diretora, atuando na área de Formação do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Capital. 

02
Mulher, mais de 50 anos, Diretora de Assistência Social, Previdência e Diversidade do Sindicato dos Comerciários 

de São Paulo, Capital. 

03 Mulher, mais de 40 anos, Secretária de Formação Sindical do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Capital.

04 Homem, mais de 60 anos, Diretor de Imprensa do Sindicato dos Professores de São Paulo, Capital. 

05 Homem, mais de 50 anos, Secretário Geral do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, Capital. 

06 Homem, mais de 50 anos, Secretário Geral do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, Paraná.

07 Homem, mais de 40 anos, Diretor de Juventude do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, Paraná. 

08 Homem, mais de 60 anos, Presidente do Sindicato dos Professores de São Paulo, Capital. 

10 Homem, mais de 60 anos, Secretário Geral da Central Sindical, Força Sindical, nacional. 

11
Homem, mais de 60 anos, Presidente do Sindicato do Comerciários de São Paulo, Capital e Presidente da Central 

Sindical, União Geral dos Trabalhadores, nacional. 

09
Mulher, mais 50 anos, Secretária de Política Sociais e Direitos Humanos da Central Sindical, Central Única dos 

Trabalhadores, nacional. 
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Esta categoria tem o propósito de compreender como e sobre quais fundamentos os 

dirigentes sindicais entrevistados definem a idade de ingresso dos indivíduos na condição 

de trabalhador mais velho.  Ela foi criada a priori, a partir do roteiro de tópicos 

semiestruturado de perguntas.  Tem grande importância para o trabalho, já que é pelo 

conceito e definição da idade atribuído pelos entrevistados que se fundamenta as 

percepções deles sobre discriminação no ambiente de trabalho, e a partir dela, a discussão 

e ações a respeito dos indivíduos objeto da pesquisa – o trabalhador mais velho.  

A perspectiva utilizada pelos entrevistados para definir a entrada dos indivíduos na 

condição “trabalhador mais velho” foi quase que na íntegra baseada na idade cronológica 

– dado quantitativo preciso, segundo descreve Lloyd et. al., (2014).   As respostas indicam 

que o início do envelhecimento ou velhice se localiza no intervalo entre 35 a 60 anos, 

com predominância na idade central de 40 anos, na seguinte distribuição: a) 40 anos: 

cinco, b) 45 anos: um, c) 50 anos: um, d) 60 anos: dois, e) perspectiva da idade funcional: 

um, f) não respondeu: um 

Também predomina na literatura pesquisada, tanto no Brasil como nos demais países 

o uso da idade cronológica, em algumas oportunidades combinadas com abordagens de 

outras áreas dos conhecimentos, tais como, decréscimo das capacidades físico-cognitiva 

(GRAHAM et at. 1999) e a idade funcional que consideram um amplo conjunto de 

características – idade cronológica, biológica e psíquica, que habilitam os indivíduos ao 

exercício de ocupação de forma continuada e autônoma (RIBEIRO et al., 2002). 

As repostas dos entrevistados foram majoritariamente objetivas e apontando o ingresso 

dos indivíduos no envelhecimento em uma faixa centrada em 40 anos de idade, a saber:   

 

... a partir de 40, 45 anos, a gente já sabe que vai ter um pouco mais de dificuldade. [E1] 

Depois dos 40 anos, você é velhinho na fábrica. [E2] 

Os vendedores tradicionais numa faixa etária de 40 anos acima, realmente são escassos 

hoje no comercio. [E4] 

Eu acho que a partir de 45 anos é considerado velho. [E7] 

Uma coisa a gente pode afirmar, passou dos 40 começa a ter aquele peso. Agora, 

definitivamente passou dos 50 o peso já é muito maior. Então não dá pra ser preciso. 

[E8] 

No setor industrial eu acho que com 35 para 40 é considerado velho, já começa a 

envelhecer. [E9] 

 ..., mas eu acho que se aponta pra uma dificuldade muito maior de conseguir trabalho 

após 40 anos, já fica mais difícil. [E10]   
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Observa-se ainda uma concentração da resposta entre os entrevistados 

representantes de categorias de trabalhadores cuja as atividades exigem maior esforço 

físico, denominados na mídia especializada de língua inglesa e na literatura acadêmica 

internacional de blue-collar workers, em alusão aos trabalhadores que desempenham 

atividades predominantemente manuais em diferentes níveis de especialização 

(BOCHANTIN; COWAN, 2016),   definidos desta forma em função do  uso de uniformes 

de trabalho de cor azul  na indústria de  manufatura norte-americana, a partir da  primeira 

metade do século XX (LIKENDIN, 2016).  

Estas constatações apontam para duas convergências com achados na literatura 

acadêmica pesquisada.   A primeira é consistência  com achados na  literatura sobre  a 

predominância do ingresso na condição de “trabalhador-mais-velho”  na faixa etária de  

40 anos,  mesmo em ambientes socioeconômicos mais desenvolvidos, como explicitado 

nos estudos desenvolvidos por  Warr, (1994) nos Estados Unidos e Pohjonen, (2001), na 

Finlândia, país pequeno e particularmente diferenciado, pelo alto nível de 

desenvolvimento socioeconômico  e qualidade de vida, apontando para  desempenho 

humano crescente até os 44 anos, passando  posteriormente de estável para declinante, e 

ainda confirmado  em uma perspectiva  quase que  universal pela OMS, de que o 

envelhecimento se se inicia  a partir dos 45 anos de idade (CAMARANO; PASINATO, 

2008). 

A segunda que associa a constatação na fala da maioria dos entrevistados de 

propensão do início do envelhecimento funcional  em níveis etários mais baixos nos casos 

de trabalhadores de categorias cujas   atividades requerem maior esforço,  os denominados 

de blue-collar workers (BOCHANTIN; COWAN, 2016), como concluem na literatura 

pesquisada os autores Ilmarinen, Tuomi e Klockars (1997) e corroboram  Camarano e 

Pasinato, (2008)  sobre a influência das características do trabalho que se exercem no 

declínio nas capacidades fisiológicas e psicossocial,  por exemplo entre trabalhadores nos 

setores de indústria e serviços.  

No entanto, há contrapontos entre os dirigentes entrevistados sobre o início do 

envelhecimento em torno de 40 anos, ou seja, trata-se de maioria, mas não de 

unanimidade.  Três participantes situam o batismo de fogo de trabalhador mais velho a 

partir de 50 anos, com tendência a   60 anos.   

 

Acima de 50 anos. [E6] 
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No ensino superior o mais velho, a idade ela deve começar a ter posicionamento de 

contratação e demissão já na faixa dos 60, ... [E5] 

..., mas enfim a impressão que tenho é que pra mim o trabalhador com mais de 60 anos. 

[E11] 

 

Os entrevistados com respostas neste intervalo a partir de 50 para 60 anos, 

representam, dois deles sindicatos de base das categorias de metalúrgicos, professores e 

o terceiro uma central sindical.  A resposta também remete a achados similares na 

literatura, principalmente mais recente, como discorrem Papalia, Olds e Feldman, (2006), 

da primeira fase efetiva de velhice a partir de 65 anos, cujo indivíduos são denominados 

de idosos jovens, e o enquadramento efetivo de idoso, a partir de 60 anos no Estatuto do 

Idoso, (2003) e pela Organização Mundial da Saúde (BRASIL, 2004), neste caso em 

países em desenvolvimento. As respostas neste interim de idade, podem ser entendidas 

de duas formas. A primeira é a assimilação por estes entrevistados do impacto do contínuo 

e acelerado envelhecimento,  que resulta no deslocamento do  eixo da idade cronológica 

de “trabalhador-mais-velho”   para faixas etárias superiores, consistindo com a afirmação 

de  Pivetta e Zorzetto (2017) que,  no  ritmo atual de envelhecimento experimentado no 

Brasil,   a parcela  indivíduos   com mais de 60 anos  deverá transitar de  10,0% para 

20,0% do total  da população em  no decorrer  25 anos, enquanto para ocorrer o mesmo 

movimento na França,  foram necessários  um período de 150 anos e nos Estados Unidos, 

a  metade dele, ou seja, 75 anos.  A segunda, é de que a compreensão de “trabalhador-

mais-velho” dos entrevistados exclua fases etárias preliminares, de não velhice 

propriamente, mas de progressão no envelhecimento, como denominam   Loth e Silveira 

(2014) “envelhescência”, neologismo atribuído ao escritor   Mário Lago, referindo a fase 

preliminar à velhice, em analogia a adolescência – etapa que antecede a vida adulta. 

Há ainda uma terceira constatação, expressa por um único entrevistado,   

consistente na literatura  com  perspectiva da idade funcional,  desvinculada de idade 

cronológica, apoiada na combinação de um múltiplo de características biológicas, 

psíquicas e cognitivas, que de acordo com Ribeiro et al. (2002) habilitam os indivíduos 

para o trabalho de forma autônoma e contínua, no que corrobora Aragó  (1995) de que a 

reciprocidade entre  caracteres favorecem a manutenção sustentada de  habilidades 

ocupacionais.   

 

Desde que essa pessoa esteja com sua saúde, integridade física, psíquica, intelectual, 

social, eu não daria uma idade para a categoria comerciaria. [E3] 
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Também Bellusci e Fischer (1999) converge com a compreensão do entrevistado 

de que o conceito de trabalhador-mais-velho extrapola a marcação de idade cronológica 

do indivíduo.    

A perspectiva de idade funcional tem sido beneficiada pela evolução da tecnologia 

e ciências em benefício dos indivíduos   mais velhos (KALACHE; KELLER, 2000) 

produzindo um efeito sinérgico entre extensão etária e qualidade da saúde e capacidade 

sustentada de ocupação.  Hammerman-Rozenberg et al. (2005) apontam em adição o 

reflexo psíquico da melhoria da idade funcional na constatação de que indivíduos com 70 

anos de idade e em atividade apresentavam melhores condições de saúde e aumento da 

expectativa de vida em relação àqueles de mesma idade, porém inativos. 

 

‘41.2 Percepções dos dirigentes sindicais sobre envelhecimento do trabalhador  

 

A presente categoria tem o propósito de conhecer a percepção dos dirigentes 

sindicais entrevistados sobre a medida do envelhecimento de trabalhadores em suas áreas 

de militâncias – sindicatos de bases territoriais ou centrais sindicais. De forma mais 

específica, o que se busca é saber se leitura sobre a distribuição etária da população 

efetivamente ocupada por parte dos dirigentes sindicais, reflete o envelhecimento da 

População Economicamente Ativa (PEA), que compreende ao conjunto de indivíduos 

ocupados e desocupados ativos na busca de emprego ((IBGE, 2010b). Esta é também uma 

categoria apriorística, originada em um tópico do roteiro semiestruturado de perguntas.  

Como em outras categorias em que foi possível, as respostas dos onze 

entrevistados, foram tabuladas, como um recurso complementar, para subsidiar a 

discussão, tendo sido obtido o seguinte resultado: a) sete participantes não constatam 

envelhecimento dos trabalhadores, b) um participante constata o envelhecimento dos 

trabalhadores, c) um participante constata equivalência no emprego entre trabalhadores 

mais velhos e mais jovens, dois participantes não abordaram o assunto. Dessa forma, 

excluindo os dois dos participantes que não responderam, é quase unanime não 

constatação de envelhecimento na força de trabalho ocupada em relação a totalidade do 

contingente da população economicamente ativa, que é explicado pelo movimento de 

rotatividade etária da força de trabalho – prevalência de demissões involuntárias de 

trabalhadores mais velhos e a substituição destes pelos mais jovens. 
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As respostas do grupo majoritário que alega não haver envelhecimento na força 

de trabalho empregada, aponta particularidades que chamam atenção. A primeira é que a 

linguagem de todos participantes se caracteriza pela segurança, concisão e exatidão, 

ficando explicitado a existência entre os dirigentes sindicais um claro reconhecimento de 

restrições a inserção e manutenção do emprego dos trabalhadores que envelhecem. A 

segunda são as expressões de espanto frente a um estado de coisas não percebidas até 

então, captados na entonação de voz e aparência facial   dos participantes. 

 

Eu diria que estão envelhecendo, mas de uma forma assim, não sei se chega a 30%, 

porque perdem o emprego antes.  [E2, L.79] 

Nos dias de hoje posso te afiançar que não tem envelhecido porque não estão mais nos 

postos de trabalho. [E4, L. 62] 

... há alguns anos atrás penso que esse envelhecimento é percebido de maneira menos 

intensa que agora dada essa nova forma como a questão da idade é valorizada no 

magistério.   [E6, L.  79] 

Nos bancos privados é uma massa de jovens.  [E7, L.38] 

Então a gente vê cada vez mais na fatia da pizza, a população jovem, de 20 a 30 anos 

por exemplo aumentando e as demais fatias diminuindo. Quanto mais velha menor.   

[E7, L.57] 

...tanto é que se você olhar a composição da população de trabalhadores bancários, você 

vai ver que a população de jovens é a maior população nessa faixa etária.  [E8, L. 25]  

...o você entra nesses 10 anos você tem visto sempre essa maioria de jovens. [E8, L. 69] 

A rotatividade da mão de obra, na maioria atinge mais os idosos. [E9, L. 47] (com a 

rotatividade da mão de obra não há envelhecimento do trabalhador)  

No comercio inclusive, você vai em certas lojas e nada contra a juventude, mas você 

não vê gente da 3ª idade trabalhando, com raras exceções.  [E10, L. 44] 

 

Tanto na revisão da literatura nacional como a internacional os achados 

convergem com o discurso entabulado pelos entrevistados  sobre a prática pelas empresas 

de uma contínua rotação de mão de obra no decorrer do tempo,  que dá preferência para 

a  demissão de  trabalhadores mais velhos (TSUI et al.; 1992; LYON; POLLARD, 1997; 

PEREIRA E HANASHIRO, 2014b) suas substituições pelo ingresso de trabalhadores 

mais jovens (SULLIVAN E DUPLAGA, 1997; KULIK et al., 2000, PERRY e 

PARLAMIS, 2006), provocando o rejuvenescimento na força de trabalho mantida 

ocupada pelas empresas.  

 Entretanto, foram encontrados dois contrapontos a posição dominante de não 

envelhecimento da população ocupada, manifesta cada uma delas por um único 

entrevistado. Uma delas de oposição absoluta, afirma haver envelhecimento na população 

de trabalhadores empregados.  

 
Hoje na nossa categoria, com certeza, ouve sim um envelhecimento dos nossos 

trabalhadores. [E1] 
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Neste caso é possível depreender que o dirigente em questão, pessoalmente 

situado na condição de trabalhador mais velho,  valendo de um mecanismo cognitivo, 

consciente ou inconsciente, de autodefesa de seu endogrupo (TAJFEL, 1982), tenha 

constatado uma variação positiva no transcorrer do tempo, mas exclusivamente entre 

trabalhadores que envelhecem.  

Neste caso é possível deduzir que o dirigente em questão, situado acima de 50 

anos de idade, tenha optado de forma consciente ou não se valer de um processo cognitivo 

defendido por Tajfel (1982) na teoria da identidade social, e então, fixado sua análise 

unicamente   na variação no decorrer tempo, de seu grupo de pertença – os trabalhadores 

mais velhos.Mesmo que o crescimento do número de trabalhadores mais velhos seja uma 

constatação possível, resultante do próprio fenômeno do envelhecimento demográfico, 

ela é restrita por não estabelecer uma relação nos dois períodos entre a ocupação de 

trabalhadores mais   jovens – exogrupo e seus correlatos entre os mais velhos – 

endogrupo.  

 Esta posição isolada de envelhecimento da força de trabalho ocupada não 

encontra correspondência na literatura acadêmica.  Há neste caso uma exceção, tratada 

nos achados de Piekkola (2006) sobre as economias nórdicas, destacando a Noruega que 

entre os países europeus tem a maior participação de indivíduos entre 55 e 64 anos no 

mercado de trabalho em concomitância com uma baixa taxa de desemprego entre eles.  

Um outro dos entrevistados tem uma compreensão de que há equivalência na 

população empregada entre trabalhadores mais jovens e mais velhos  

 
Então sempre tem um grupo de pessoas que são as pessoas mais velhas e sempre tem 

um grupo de pessoas que são as pessoas mais novas. [E5]  
 

Neste caso a resposta é bem fundamentada e tem a influência de característica da 

categoria representada pelo dirigente entrevistado – professores e ainda o segmento 

específico – ensino superior, que notadamente entre as   categorias de trabalhadores 

pesquisadas e mesmo fora dela, é aquela na qual se constata uma maior valorização e 

consequente a presença dos trabalhadores que envelhecem.   

Há uma associação entre as duas primeiras categorias analisadas, que buscam 

conhecer da parte dos dirigentes sindicais entrevistados duas percepções essenciais – a 

idade de trabalhador mais velho e o envelhecimento de trabalhadores ao longo de tempo 

nas suas respectivas categorias de militância. A apreensão de como a liderança do 

movimento sindical brasileiro assimilam estas duas noções é fundamental para levar 
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adiante de como eles, personagens principais da defesa dos trabalhadores frente os 

interesses dos poderes, econômico – das empresas, estatal – do governo, e ainda a 

sociedade de uma forma ampla, constroem uma perspectiva demográfica da força de 

trabalho, compreendem, debatem e agem em relação ao envelhecimento e suas 

implicações no emprego.   

 

‘2.1 Preconceitos, estereótipos e discriminação percebidos pelos dirigentes sindicais 

por parte das empresas  

 

Esta categoria trata da percepção dos dirigentes sindicais entrevistados sobre 

estereótipos, preconceitos e discriminações por parte das empresas em relação aos 

trabalhadores mais velhos.  A importância dela reside no efeito que as percepções das 

duas representações – capital e trabalho tem para o diálogo e iniciativas em benefício dos 

trabalhadores mais velhos, entre eles mesmas e ainda envolvendo quando couber o 

governo, o terceiro sujeito presente na proposta de diálogo social tripartite preconizada 

pela OIT (ISHIKAWA, 2003; CARDOSO, 2004).  

O resultado que se apreende das falas dos entrevistados é de quase unanimidade 

sobre estereótipos por parte das representações das empresas, as vezes negativos e 

relacionados diretamente aos trabalhadores mais velhos, por exemplo de incapacidade 

física e intelectual, baixa propensão a inovação, disfuncionalidade; e em outras 

oportunidades, outras vezes positivas aos trabalhadores mais novos, exemplo de agilidade 

e competitividade, situando-os em superioridade em relação a eles.  Alguns dos 

entrevistados mencionam que as restrições das empresas são expressas de forma direta 

em relação a idade cronológica.    

Ela [empresa] discrimina realmente quem tem acima de 40 anos porque não é o perfil 

que querem. O perfil que querem, de ter uma loja (nome da empresa) num grande centro 

comercial, um shopping, é de jovem. Então a concentração de grandes empresas no 

nosso segmento leva eles a excluir os velhos. [E4]  

O (nome da empresa) por exemplo não contrata qualquer pessoa acima de 26 anos. Tem 

idade mínima pra entrar nos (nome do segmento que a categoria representa).  [E7]  

..., mas eu acho que se aponta pra uma dificuldade muito maior de se conseguir um 

trabalho após os 40 anos, já fica mais difícil. [E11] 

 

 

O entrevistado E8, define uma linha de corte para admissão, com base em uma 

pesquisa que realizou em agências de emprego que assessoram as empresas da categoria 

que ele representa em processos de recrutamento e seleção de pessoal.  

 

Mas eu entrevistei agencias de emprego e eles diziam que há preferência pra 

trabalhadores até 29 anos, alguns falam 30 e poucos anos.  [E8]  



77 
 

 

São possíveis duas considerações a respeito das percepções dos dirigentes 

sindicais sobre discriminação etária das empresas baseadas em idade cronológica.  A 

primeira é a concordância entre a posição dos dirigentes sindicais e os achados   da 

literatura acadêmica sobre a idade de início discriminação etária e o surgimento do 

processo de envelhecimento em diferentes ambientes socioeconômicos e culturais, 

situada a partir de 40 anos.   Já no final do último século, Warr (1994) apontava que nos 

Estados Unidos, maior economia do mundo, o desempenho humano é ascendente até os 

44 anos, passando depois a estabilidade e decadência. Na Finlândia, pequena e de alto 

nível socioeconômico, Pohjonen (2001) conclui de forma semelhante o surgimento dos 

primeiros declínios entre as idades de 40 e 44 anos.  E ainda em uma perspectiva 

multicultural Camarano e Pasinato, (2008) citam que os estudos da Organização Mundial 

de Saúde, indicam em todo mundo o início do envelhecimento aos 45 anos de idade. A 

segunda consideração é sobre inconveniências de adoção de restrições a manutenção ou 

inserção no trabalho, com baseada em uma perspectiva única e cartesiana de idade 

cronológica.   Beauvoir (1990) afirma não haver coincidência entre idade cronológica e 

condições biológicas.  Lloyd et al., (2014) complementam que indivíduos da mesma idade 

cronológica podem apresentar grandes diferenças na maturidade biológica.  

Outros dirigentes entrevistados afirmam que as empresas se valem de 

discriminações baseadas na perspectiva da idade funcional.  Conforme Ribeiro et. al. 

(2002), o ponto de vista da funcionalidade estaria sintetiza características das demais 

perspectivas de idade – cronológica, biológica, cognitiva--psíquica, que habilitam o 

indivíduo ao exercício do trabalho de forma continuada e autônoma.   

As percepções dos entrevistados E3 e E2 abaixo apontam   que o emprego do 

trabalhador mais velho fica sujeita a uma sutileza que procura encobrir a discriminação – 

exigência de conhecimento e disposição superior requerida de trabalhadores mais jovens.   

 

Hoje se uma empresa quer contratar uma pessoa mais velha, ela exige muito mais 

conhecimento dessa pessoa do que ela vem exigindo de quem é jovem. Até entendo, 

percebo que seja até mesmo para dificultar essa contratação.  [E3]  
... eu posso afirmar que eles buscam no mercado pessoas mais competitivas.  É 

discriminação. Para uma pessoa de mais idade ficar numa situação dessa, tem que 

demonstrar uma força de trabalho incrível. [E2] (estereótipo, ou seja, pressuposto que 

mais velhos não é competitivo) 

 

O que se depreende da fala de ambos entrevistados acima é que os trabalhadores 

mais velhos podem até ser considerados nos processos de recrutamento e seleção e nas 
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oportunidades internas, mas nestes casos as empresas procuram impor a eles exigências 

superiores aquelas requeridas dos mais jovens.  

O entrevistado E1 deixa implícito em sua leitura a discriminação negativa ao mais 

velho por exceção em relação ao mais jovem, que é contratado por ser mais habilidoso 

do que ele.  

  

Então se a empresa for contratar hoje, precisa de um esforço, uma destreza maior, 

vai contratar o mais jovem.  [E1]   

 

 

As falas dos entrevistados sobre percepção de estereótipos e discriminações 

negativas aos trabalhadores mais velhos por parte nas empresas, consistem na literatura 

com as afirmações de Perry e Parlamis (2006) de que são considerados pelas organizações 

como desinteressados pelo trabalho. Também Posthuma e Campion (2009) afirmam 

haver entre as empresas a crença prevalentes de que os trabalhadores mais velhos são 

menos hábeis, motivados e produtivos que os jovens.  

Há ainda entre os dirigentes sindicais aqueles que percebem por parte das 

empresas restrições estão baseadas no declínio físico-cognitivo dos trabalhadores mais 

velhos. 

 

..., mas por outro lado também tem em geral um nível de absenteísmo maior talvez 

em função das questões da vida, do envelhecimento, doenças, enfim, condições 

físicas, menos favoráveis. [E11]  

Minha percepção indica que um professor que está com o dobro dessa idade no 

mercado é considerado defasado em termos de disposição física, disposição 

intelectual, abertura para inovações em relação a essa geração nova que chegou no 

mercado. [E6]  

 

Os estudos desenvolvidos por Graham et at. (1999), apontam para abordagens de 

envelhecimento provocado pelo declínio das capacidades físico-cognitivas apontadas 

pelos entrevistados E6 e E11. Ribeiro et al. (2002) estendem a compreensão para a 

perspectiva de declínio funcional   compreendidas em múltiplas facetas – cronológica, 

biológica e psíquica, que restringem a capacitação ocupacional autônoma e continuada 

dos indivíduos. Da mesma forma que Spirduso (2005), conceitua o envelhecimento como 

a soma de processos que provocam reduções funcionais em organismos vivos e Schneider 

e Irigaray (2008) como consequência fatores cronológicos, biológicos, sociais e 

psicológicos.  

Um dos entrevistados se expressa em oposição a existência de discriminação no 

emprego de trabalhadores mais velhos nas empresas. O entrevistado alega que a crise no 
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emprego que atinge trabalhadores todas as faixas etárias é resultado da conjuntura 

político-econômica desfavorável e não permite conclusões específicas sobre restrições a 

eles.  

 

Eu não vejo que haja uma discriminação das empresas, movimento sindical eu vejo que 

as próprias funções e muitas oportunidades eliminam a condição de se estar colocando 

uma pessoa da 3ª idade trabalhando.   [E10]  

São 14 milhões (desempregados), então é um momento que não dá tirar como ilação 

que o aposentado está sendo discriminado, que as empresas estão tendo políticas nessa 

questão. [E10]  

 

Brito (2008) converge neste sentido, afirmando que a necessidade dos agentes 

sociais em concentrar esforços nas questões conjunturais e de curto prazo, ocasionam 

desvios de emas estruturais, como por exemplo o aumento da população de idosos, a 

necessidade de adequação das condições de trabalho e treinamento deles para utilização 

de novas tecnologias (BRITO, 2008). Há ainda um ensaio do Departamento Intersindical 

de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que desenvolve pesquisas para subsidiar 

iniciativas dos sindicatos de trabalhadores, apontando que na hipótese do aumento da 

idade mínima da aposentadoria, seria necessário adotar medidas para emprego de 

trabalhadores mais velhos, como por exemplo, a adequação de condições e jornada de 

trabalho (DIEESE, 2013). 

 
 

’‘2.2 Preconceitos, estereótipos e discriminação dos próprios dirigentes sindicais  

 

 Segundo Beauvoir (1990) a velhice, como qualquer idade é resultante dos 

atributos decretados pela sociedade em que se vive.  E Goldani (2010) afirma que as 

crenças sociais coletivas se desdobram a seu modo nas mais diversas instâncias, 

segmentos e representações da textura social, tais como, órgãos do governo, serviços de 

saúde, mercado de trabalho, famílias e mídia, sujeitando indivíduos e instituições a sua 

influência. Nesta perspectiva, apesar da ênfase deste trabalho estar posta em como 

dirigentes sindicais percebem estereótipos, preconceitos e discriminações por parte das 

empresas, foi observado durante as entrevistas, expressões da parte deles mesmos – 

dirigentes sindicais; de estereótipos, preconceitos e discriminações em relação a 

trabalhadores mais velhos. Desta forma decidiu-se incluir aqui uma categoria que surgiu 

espontânea, mas de importância para o trabalho, já que as crenças e atitudes dos próprios 

dirigentes sindicais, influenciam em como percebem os estereótipos, preconceitos e 
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discriminações das empresas em relação aos trabalhadores mais velhos, e 

consequentemente, como articulam e tomam iniciativas a respeito do assunto.  

Vale observar que, embora seja inevitável a disseminação destas crenças, 

predisposições e atitudes em uma determinada sociedade, o pressuposto é que os 

sindicatos, no papel de principal personagem na representação dos trabalhadores, diante 

dos empresários, estado e sociedade, estejam atentos e tomem iniciativas em relação a   

restrições a qualquer dos grupos de trabalhadores subordinados a suas representações.  

O resumo das constatações apreendidas da parte dos próprios dirigentes sindicais, 

analisadas, mais a frente, é a seguinte:   a) sete deles expressaram alguma forma de 

estereótipo, b) dois deles foram explícitos de que os estereótipos são manifestos pelas 

empresas, c) dois não trataram do assunto.  Ainda quanto aos tipos de estereótipos e a 

faixa etária de trabalhadores objeto deles, predominou:  a) negativo em relação aos 

trabalhadores mais velhos, principalmente por incapacidade física, inabilidade com 

tecnologia, b) positivo em relação aos trabalhadores, mais novos, em função da maior 

disposição, produtividade e domínio de tecnologia e c) somente dois dirigentes sindicais 

foram claros de que não há estereótipos da parte deles mesmos. 

Nas entrevistas com os dirigentes sindicais foram constatados a prevalência de 

estereótipos negativos.  Segundo Pérez-Nebra e Jesus (2011) estereótipos são crenças 

concorrentes, generalizadas, conscientes ou não, que dão sustentação a ocorrência de 

preconceitos, que por sua vez, geram a discriminação. Parcela dos dirigentes 

entrevistados manifestaram estereótipos a respeito de capacidade física e produtividade, 

as vezes negativas e relacionadas diretamente a trabalhadores mais velhos, outras vezes 

positivas, a favor dos mais jovens e consequentemente em detrimento dos primeiros.  

 
... trabalhador mais velho, nessas áreas onde depende, demanda maior esforço físico, 

ele acaba não tendo condições. [E1] 

Porque o mais velho ganha mais, em função do tempo de casa e produz menos.  [E2] 

O jovem numa planta de supermercado, a tendência é de produzir mais. Ele tem mais 

vigor físico, tem mais saúde. [E4]  

Pega um velhinho de 50 anos e fala pra ele fazer uma caminhada com um jovem de 18 

anos. O de 50 anos fica no meio do caminho. [E4] 

 

 

A palavra “velhinho” manifesta pelo entrevistado E4 acima, parece carregar um 

tom pejorativo de inferioridade e fragilidade entre os indivíduos mais velhos.  

O entrevistado E3, projeta que o envelhecimento da população terá como 

consequências a falta de mão de obra. No entanto as experiências vistas neste estudo, 

sobretudo na Europa e seus países nórdicos que o envelhecimento não significa falta de 
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indivíduos na força de trabalho se forem adotadas pautas e medidas adequadas entres as 

partes interessadas, principalmente por iniciativa dos sindicatos dos trabalhadores.   

 

A nossa sociedade vai envelhecendo e nós não vamos ter mão de obra. [E3] 

 

 

 Portanto é possível inferir nesta afirmação uma compreensão imprecisa do 

envelhecimento demográfico e seus reflexos nas condições de emprego.  Amorim et al. 

(2016) identificam muito poucas cláusulas sobre contratação de indivíduos mais velhos 

em um levantamento elaborado em mais de 200 acordo coletivos entre os anos de 2011 e 

2015 e atribuem o resultado ao desconhecimento e pouca atenção que os sindicatos tem 

dispensado na representação da parcela da crescente população de trabalhadores mais 

velhos no que diz respeito do emprego.  A expressão de E3 também presume o 

envelhecimento ou velhice como um estado incapacidade ativa, equivalente as conclusões 

de Cumming e Henry (1961), na teoria do desengajamento, sobre o envelhecimento como 

fase etária de exclusivo declínio e ruptura dos indivíduos com a vida produtiva e social.  

É representativo o número dos dirigentes sindicais entrevistados que fazem 

transparecer em seus discursos estereótipos negativos aos indivíduos mais velhos sobre 

proficiência em tecnologia.   E esta constatação é agravada na expressão taxativa do 

entrevistado E10, que é dirigente de uma central sindical, a qual se subordinam grande 

número de sindicatos, das mais diversas categorias de trabalhadores e bases territoriais 

em todo o território nacional.  Estas constatações colidem na literatura com as conclusões 

de Peixoto e Clavairolle (2005), de que o imaginário social tem como certa a ideia de 

incompatibilidade entre novidade e velhice e ainda Posthuma e Campion (2009) que 

afirmam haver uma grande frequência de constatação estereótipos negativos aos 

trabalhadores mais velhos nos estudos acadêmicos.  

 

Então se você fala na questão de tecnologia, os jovens são muito mais preparados 

porque conhecem mais da questão tecnológica, ...  [E3] 

... vai acontecer é que com essa tecnologia tão avançada e com a distância das 

pessoas da 3ª idade no manuseio desse instrumental, com certeza absoluta essas 

pessoas não estarão num emprego no futuro. [E10] 

... pessoas da 3ª idade vão ter menos oportunidades. Ou por conta da não sinergia 

com o mundo da tecnologia.   [E10] 

Também em alguns setores há uma facilidade maior, uma familiaridade maior com 

determinadas tecnologias. São impressões, não sei se os mais velhos não dominam 

as tecnologias. [E11] 

 

É possível apreender da fala do entrevistado E9 descrita a seguir, também 

representante de central sindical, que a percepção de inaptidão dos trabalhadores mais 
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velhos com tecnologia dos dirigentes sindicais resulte da autoimagem, ou seja, a falta de 

habilidade deles mesmos, não necessariamente por incapacidade no aprendizado, mas em 

função da falta de oportunidade ou poção de prioridade no aprendizado.  

 

Por exemplo, no nosso meio sindical, são poucas as pessoas que mexem com celular. 

Porque celular não é só um telefone. Celular é um instrumento de ver o jornal, um 

instrumento de passar mensagem, o instrumento de comunicação. É um computador na 

mão. Então poucas pessoas utilizam ele para maneira que foi feito. Não estou dizendo 

que o pessoal não tenha esse conhecimento. Estou dizendo que às vezes não foi criado 

um instrumento para isso.  [E9] 

 

 

Somente os dirigentes sindicais E6 e E8 de sindicatos do segmento de serviços 

não manifestaram percepções próprias de estereótipos negativos em relação aos 

trabalhadores mais velhos, mas ao contrário, opuseram a elas ou destacaram ser crenças 

expressas pelas empresas.  

 

...é falsa a ideia de que por ser velho você não presta mais para .... Como é falsa a 

ideia de que por ser jovem você presta.  [E6]   

Na carreira, lembra que eu falei que o jovem é mais produtivo porque é isso que o 

(tipo de empresa do segmento) diz.  [E8] 

Eu acho que isso é uma política que se estruturou antes desses 10 anos de pensar 

que querem trabalhadores mais jovens, mais disponíveis, mais produtivos, ... [E8] 

  

Foram observadas similaridades entre as percepções de estereótipos apreendidas 

da parte dos próprios dirigentes sindicais a respeito dos trabalhadores mais velhos e 

aquelas que eles alegam perceber por parte das empresas.   Os entrevistados afirmam 

haver da parte das empresas estereótipos negativos de incapacidade física, intelectual, 

baixa propensão a inovação, disfuncionalidade e deles mesmos foram apreendidos 

estereótipos negativos também de incapacidade física e inaptidão com tecnologia. A 

respeito dos trabalhadores mais jovens, os dirigentes sindicais apontam da parte das 

empresas, a valorização da agilidade e competitividade, enquanto entre eles mesmos foi 

possível constatar estereótipos positivos relacionados a maior disposição, produtividade 

e domínio de tecnologia. 

 A semelhança nos resultados de estereótipos que os dirigentes sindicais percebem 

da parte das empresas e os aprendidos deles mesmos é resultado da simbiose a que todos 

os indivíduos de uma dada sociedade estão sujeitos. De acordo com Schneider e Irigaray 

(2008) o a compreensão social da velhice é um conceito construído pela sociedade.  

Em síntese os estereótipos percebidos por partes dos dirigentes sindicais 

comparados com o que eles percebem da parte das empresas, permitem o pressupôs de 

duas conclusões.  A primeira que os próprios dirigentes sindicais, a despeito do papel de 
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sujeitos da vanguarda da proteção da classe trabalhadora, não estão isentos em assimilar 

de forma consciente ou inconsciente de estereótipos disseminados na sociedade que 

exercem pressão contrária a uma parcela de trabalhadores da própria categoria que 

representam.  A segunda e consequência da anterior é que os estereótipos negativos 

atribuídos aos indivíduos mais velhos em nossa sociedade exercem influência sobre a 

postura que os próprios dirigentes sindicais assumem na interlocução e tomada de posição 

em defesa do emprego dos trabalhadores. 

 

‘2.3 Agravantes aos estereótipos, preconceitos e discriminação etária no 

trabalho:  maiores salários 

 

 Durante as entrevistas captou-se nas falas de alguns dirigentes sindicais 

entrevistados elementos que não se traduzem como crenças ou atitudes propriamente, 

mas que se agregam a elas e aumentam as dificuldades de inserção e manutenção do 

emprego dos trabalhadores mais velhos.  A primeira delas é a prevalência de maiores 

salários entre eles se comparado com os mais novos.  Do conjunto de onze dirigentes 

sindicais que foram entrevistados, seis deles fizeram menção sobre dificuldades dos 

maiores salários para a manutenção do emprego de trabalhadores mais velhos. E entre 

os seis, dois são dirigentes que militam nas centrais sindicais, que inclui as mais 

diversas categorias de trabalhadores em variadas bases territoriais dispersas pelo 

território nacional.   

A preocupação com a remuneração atrelada a eficiência tem sua origem a 

partir do surgimento da administração científica. Segundo De Masi (2010), o 

americano Frederick Winslow Taylor, engenheiro e precursor organização industrial 

do trabalho, inclui entre seus princípios fundamentais indispensáveis para uma boa 

gestão, publicada no ano de 1899, que o indivíduo deveria estar seguro em receber 

remuneração adequada ao seu sucesso. Fulmman (2009), afirma que os sistemas de 

incentivos salariais individuais nas empresas deslocam a produtividade de trabalhadores 

para níveis mais elevados e ainda  Buhai, Portela, Teulings, Van Vuuren (2014)  

constatam em suas investigações haver uma crescente utilização de políticas  de  

compensação pecuniária,  atreladas a desempenho, resultados e tempo no emprego, 

principalmente em economias   em que as  relações do trabalho são   reguladas pelo estado, 

citando os exemplos de Portugal e Dinamarca.  Os mesmos autores, Buhai, Portela, 
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Teulings, Van Vuuren (2014) comprovam em seus estudos haver entre as empresas a 

tendência de praticar aumentos salarias vinculados a senioridade dos trabalhadores.  

 Percebe-se nas falas de alguns dos dirigentes sindicais entrevistados que a 

predominância de maiores salários tem um importante papel na decisão das empresas 

em demitir os trabalhadores mais velhos. O entrevistado E5 explicita em duas 

oportunidades que as demissões não decorrem da idade, mas sim em função do maior 

salário por parte dos trabalhadores mais velhos.   

 

As demissões elas ocorrem porque os salários dessas pessoas são maiores que os 

salários dos mais novos... [E5] 

... o [categoria de trabalhadores] a demissão é porque o salário dele é alto e não porque 

a idade dele é alta. [E5]  

 

 O entrevistado E8 por sua vez explica que o salário superior do trabalhador 

mais velho dá sustentação ao contínuo movimento de reposição de indivíduos mais 

velhos e caros por outros mais jovens em condições menos vantajosas, portanto mais 

baratos – um fenômeno identificado como precarização das condições de trabalho.   

..., mas o salário dele acaba ficando mais pesado então normalmente na rotatividade 

interessa entrar alguém mais novo ganhando menos. [E8] 

 

O entrevistado E11 adiciona um fato novo a dinâmica da rotatividade etária da 

força de trabalho   – o processo de substituição de velhos por novos não se limita a 

casos de trabalhadores cujo progressão salarial se deu de forma horizontal em função 

da performance e resultados obtidos   em um mesmo cargo, mas estende para aqueles 

que alcançaram posições de comando.  

 

Ou às vezes até alguns movimentos daqueles trabalhadores mais velhos que ocupam 

cargos de chefia, melhor remunerados de tirar, demissão para colocar pessoas mais 

jovens e com remuneração menor. [E11] 

 

 Segundo Lazear (1981) aponta em seus achados, além dos estereótipos 

preconceitos e discriminações, as oportunidades de emprego a trabalhadores mais velhos 

são agravadas pela predominância entre eles de salários superiores em relação aos mais 

jovens, explicada por Riordan; Griffith; Weatherly (2003) ser resultante de ganhos 

conquistados no decorrer do tempo Ainda  Druny (2001) observa que havia resistência 

por parte dos  empregadores aos esforços dos governos dos países europeus  em prolongar 

a  permanência  de trabalhadores que envelhecem no  emprego em benefício da redução 

do financiamento de pensões públicas, sob a alegação do impacto  maiores  custos de 

mão-de-obra, e Frimmel, Horvath, Schnalzenberger, Winter-Ebmer (2015) apontam em 

seus estudos que na  Áustria a  antecipação da demissão de trabalhadores em  idade 
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próxima a aposentadoria acontece  predominantemente entre aqueles que auferem 

maiores ganhos salariais.  No Brasil, em um recente estudo sobre etarismo em processos 

de seleção, Pereira e Hanashiro (2014), denominaram “preço da idade” a prática 

identificada entre as empresas de objeção a contratação de trabalhadores mais velhos em 

função de seus maiores salários nos empregos anteriores.   

Desta forma há um ideário definido, síntese de uma sucessão de fatos – 

envelhecimento, notadamente na perspectiva cronológica, antiguidade no emprego e   

remuneração superior que potencializa efeitos negativos aos estereótipos, preconceitos e 

discriminação que consolidam condições para a exclusão de trabalhadores mais velhos 

do emprego, vida produtiva e sentido de ser útil.  

A ideologia hegemônica do mundo contemporâneo, notadamente nas relações de 

produção, instigada pela competividade globalizada, opta pelo preconceito e por fatores 

de agravamento e restringe a valorização de aspectos positivos   encontrados nos 

trabalhadores mais velhos, tais como conhecimento acumulado, experiência, 

comprometimento, produtividade. Por exemplo nas investigações de Cardoso, Guimarães 

e Varejão (2010) realizadas em empresas de Portugal, constataram que a produtividade 

dos trabalhadores mais velhos excede o impacto de seus custos na totalidade da massa 

salarial.   

 

‘2.4 Agravantes de emprego trabalhadores mais velhos:  menor nível de educação e 

proficiência em tecnologia 

  

A categoria de menor nível de educação e proficiência em tecnologia como agravante ao 

emprego de trabalhadores mais velhos emergiu também nas entrevistas com os dirigentes 

sindicais.   

Nível de educação e proficiência em tecnologia caminham entrelaçadas, operando 

em uma    simbiose que produz conhecimento, competências e habilidade provedoras de 

recursos para atender as necessidades humana. Goldin e Katz (2009) afirma existir uma 

continuada corrida entre educação e progresso tecnológico a partir das últimas décadas 

do século XX – a educação se faz valer da tecnologia de duas formas, na condição de 

meio, opera como veículo de transmissão de ensino-aprendizado e como fim – compõe 

seu currículo como conteúdo, para capacitar indivíduos, a fim de atender as necessidades 

humanas.  
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Nota-se nos discursos dos dirigentes sindicais entrevistados a ideia de educação e 

tecnologia como fatores que agravam os estereótipos negativos dos trabalhadores mais 

velhos.   Como agravantes ao emprego de trabalhadores mais velhos, menor nível de 

educação e de proficiência em tecnologia são realidades constatadas nas condições 

históricas, que se aplicam tendencialmente a um conjunto de indivíduos, como agravantes 

aos estereótipos atribuídos a eles. No presente estudo a compreensão expressa pelos 

dirigentes sindicais de menor nível de educação e proficiência em tecnologia como  

agravantes  consiste na literatura acadêmica com as conclusões dos estudos de Glover e 

Branine (2001)  no Reino Unido, que trabalhadores mais velhos tem menor nível de 

educação e requerem mais esforços e custos de qualificação que seus correlatos mais 

jovens, não por inabilidade de aprendizado, mas em função das razões históricas de 

qualidade de ensino oferecida em suas fases de escolarização.   

  A relação entre educação e tecnologia acima descrita se reflete na frequência de 

menções por parte dos dirigentes sindicais entrevistados. Sete deles citaram a influência 

do menor nível de educação e oito da mesma forma da menor proficiência em tecnologia 

como agravante ao emprego de trabalhadores mais velhos.  

O entrevistado E1, reporta a sua fala no diálogo que travou com trabalhadores 

mais velhos desligados de uma grande empresa em processo de redução do quadro de 

empregados e se refere ao baixo nível de escolaridade formal constatado entre eles como 

“dificuldade grande”, portanto neste caso um agravante a manutenção e reingresso deles 

no emprego.  

 

... quando perguntava a escolaridade, era só o ensino fundamental, quarta série primária, 

sexta série... E daí? Então era uma dificuldade grande.  [E1] 

 

A fala do entrevistado E5 identifica as características de menor nível de educação 

como agravante – uma nova regra legal, imposta repentinamente exigindo maiores 

titulações acadêmicas criou dificuldades adicionais para a manutenção de emprego aos 

profissionais mais velhos.  

 

Os professores hoje na faixa dos 60 anos não tinham a obrigação no início da carreira 

de ter vários títulos acadêmicos. [E5] 

 

  E possível inferir de que não se trata de uma questão de idade propriamente, ou 

seja, de uma forma ampla, tanto indivíduos mais jovens como mais velhos poderiam em 
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um mesmo momento ter ou não ter maiores títulos acadêmicos.  Entretanto o aumento 

nas oportunidades de educação de pós-graduação stricto sensu   no decorrer do tempo, 

resultou em uma oferta de professores mais jovens com titulação de mestrado e doutorado   

e contribuiu desta forma com o agravamento aos estereótipos negativos de idade em 

relação os trabalhadores mais velhos, em função de uma exigência legal mais recente.  

O entrevistado E9 abaixo, faz uma leitura de envelhecimento desassociada das 

perspectivas de idade comumente encontradas na literatura.  

  

... se não abrem a chance de você fazer um novo aprendizado, quer seja um Senai, 

um curso de requalificação profissional, você envelhece não por questão de idade, 

mas você envelhece porquê não tem o conhecimento.  [E9] 

 

E9 supõe o envelhecimento não como produto do tempo ou qualquer modo de 

declínio – físico, cognitivo, psíquico, mas da incapacidade do indivíduo em se manter 

atualizado com as novas e frequentes versões do conhecimento postas à disposição em 

ritmo acelerado.  No resumo da fala de E9 não é o tempo e seus reflexos que conta, mas 

a capacidade do indivíduo em se manter atualizado.    Aqui também, como característica 

de agravante, a defasagem entre oferta e assimilação de conhecimento não decorre do fato 

de indivíduo ser mais novo ou mais velho. Ou seja, tanto um como outro está sujeito a 

obsolescência do conhecimento. Mas em uma perspectiva geracional e dos fatos ocorridos 

a época de cada uma delas, há uma tendência de   que os mais velhos tenham menor nível 

de educação e conhecimento, bem como de proficiência em tecnologia, do que os mais 

novos, como consequência da facilidade de acesso ocorridas no passar do tempo.  

 O entrevistado E9 pressupõe na citação abaixo que os indivíduos que envelhecem 

são capazes de ter vida ativa e produtiva, devendo, portanto, serem destinadas políticas e 

iniciativas de qualificação e reinserção no emprego, nos termos defendidos por 

Havighurst (1963) na teoria da atividade, da possiblidade de velhice ativa tanto na 

ocupação produtiva como nos relacionamentos.   Rocha e Dias (2014) sugerem ser 

necessário no Brasil, políticas públicas para ocupação, qualificação, acesso ao 

desenvolvimento tecnológico e eliminação da discriminação etária, em oposição aos 

achados da corrente de pensadores sociais liderados por Cumming e Henry (1961), que 

traduzem o envelhecimento como fase etária de afastamento da vida ativa e consequente 

de medidas de atualização de conhecimento.  

 

Então a sociedade tem que ser preparar não só para atender o idoso do ponto de vista 

geriátrico, da doença, mas também atualizar ele. [E9] 
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Para o entrevistado E10, dirigente de central sindical, que abrange uma grande 

variedade de categorias de trabalhadores e bases territoriais dispersas por todo o território 

nacional, há necessidade de capacitar os trabalhadores de qualquer idade, mas 

principalmente o grupo dos mais velhos, a fim   de minimizar o menor nível de educação 

como agravante ao emprego.   

 
É só capacitando e daí compete ao movimento sindical. Nós temos convenio com 

mais de 100 universidades, muitas atividades tecnológicas exatamente pra quem 

quer, despertamos isso.  [E10] 

 

E possível apreender da fala do entrevistado E3, a menor proficiência em 

tecnologia como agravante aos estereótipos negativos em relação aos trabalhadores mais 

velhos e ainda estabelecer uma relação com a sugestão do entrevistado E9  da necessidade 

de requalificação, a fim de eliminar ou minimizar a obsolescência do conhecimento, a 

despeito da idade cronológica do indivíduo.  

 

Então se você fala na questão de tecnologia, os jovens são muito mais preparados 

porque conhecem mais da questão tecnológica, ... [E3] 

 

E3 trata da proficiência em tecnologia de forma comparada entre gerações   – os 

trabalhadores mais jovens são mais preparados porque sabem mais tecnologia, 

subentendido aqui em comparação aos mais velhos.  Na sequência é possível inferir que 

se for oferecida oportunidade de preparação, os trabalhadores mais velhos também 

poderão alcançar melhores níveis de educação minimizando a defasagem na proficiência 

em tecnologia em relação aos mais novos.  Glover e Branine (2001) também atribuem em 

seus achados que o menor nível de educação entre trabalhadores mais velhos não resulta 

de incapacidade de aprendizado, mas falta de oportunidades por razões históricas.  

Em linha com o análise anterior da fala  de E3,  o entrevistado E9,  também traz 

subjacente ao seu discurso no fragmento abaixo, citatis prius, a condição de menor 

educação em tecnologia como um agravante – ou seja, elemento passível de ser minorado 

se houver oportunidade de novos aprendizados e requalificação em tecnologia, retomando 

aqui as conclusões de Glover e Branine (2001) da influência das oportunidades de acesso 

à educação, ou seja, inferior da parte dos trabalhadores mais velhos em relação aos mais 

novos. Visto de uma forma macro e na perspectiva tratada por Posthuma e Campion 

(2009) de que ensino mais recente produz conhecimento mais avançado em tecnologia é 

possível pressupor que a oferta de novas oportunidades de aprendizado ao conjunto de 
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trabalhadores mais velhos, pode contribuir em grande parte na reversão da   deficiência 

do nível de educação em relação aos mais jovens.  

 

... se não abrem a chance de você fazer um novo aprendizado, quer seja um Senai, um 

curso de requalificação profissional, você envelhece não por questão de idade, mas você 

envelhece porquê não tem o conhecimento.  [E9] 

 

 

Desta forma a fala dos entrevistados permite concluir que para os trabalhadores 

mais velhos, menor nível de educação e proficiência em tecnologia no mundo do trabalho 

operam como agravantes e não propriamente estereótipos etários e o próprio etarismo 

denominado por Palmore (2004) como crença suprema, rejeição impiedosa, última das 

discriminações.   

Aqui é possível recapitular alguns eventos tratados no presente trabalho, traçar a 

relação e apontar o cenário de como educação e tecnologia se relaciona com estereótipos 

e situa a crescente parcela de indivíduos que envelhecem na sociedade e no ambiente de 

trabalho. A humanidade vem passando por   um acelerado ritmo de envelhecimento 

demográfico em consequência de transformações e avanços tecnológicos. Entretanto os 

mais velhos têm sido demarcados na sociedade de uma maneira geral e no mundo do 

trabalho por um conjunto de estereótipos – crenças, assumidas de forma tácita e 

generalizada de predominância negativa, que por sua vez se convertem em 

discriminações, de preferência em demissões e de restrições nas oportunidades de 

reingresso.  Há aqui um continuado conflito de forças – cresce o número de indivíduos 

mais velhos, a priori aptos para o trabalho, mas que defrontam um ambiente de 

estereótipos, preconceitos e discriminações em relação a eles.  Além disso, a educação, 

tecnologia, produzida em uma intensa velocidade, (GOLDIN; KATZ, 2009), tem sido de 

forma relativamente estanque entre gerações. Esta dinâmica cria nichos etários, 

privilegiando os mais novos em comparação aos mais velhos, não por incapacidade dos 

últimos, mas pelas diferenças da oferta de conhecimento no decorrer do tempo 

(JOHNSON; ZIMERMANN, 1993).    De qualquer forma o resultado   tem sido 

desfavorável aos trabalhadores mais velhos, que além dos estereótipos negativos, sofrem 

restrições adicionais pela tendência de menor educação e proficiência em tecnologia, 

aliadas também como já visto a prevalência de maiores salários entre eles.  

 

‘2.5 Percepção sobre preferências etárias empresas para admissão 
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 Esta categoria, tem o propósito compreender como os dirigentes sindicais 

percebem o modus operandi das empresas nos que diz respeito a preferência etária para 

contratação de trabalhadores.  A expectativa é de que exista uma relação entre a práxis 

aqui percebida e a forma como os dirigentes sindicais expressaram a sua compreensão de 

estereótipos e discriminação etária por parte das empresas, vista anteriormente.  Ou seja, 

o que as empresas praticam como escolha etária para contratação, tende a estar 

diretamente relacionado em como elas atribuem estereótipos e discriminação aos 

trabalhadores jovens e mais velhos.  

 Alguns dos entrevistados mencionaram de forma clara, a idade cronológica de 

preferência para contratação por parte das empresas, limitada em torno de 30 anos.  

  

Dos 18 anos aos 30 anos, nessa faixa etária, historicamente você é a bola da vez para 

contratação.  [E2]  

Nessa faixa etária de 25, 30 anos.  [E4]  

O (nome da empresa) por exemplo não contrata qualquer pessoa acima de 26 anos. Tem 

idade mínima pra entrar nos (nome das empresas do segmento).  [E7] 

 

 

Outros deles, não especificam a idade propriamente, mas mencionam a 

preferência das empresas pelos jovens.  

 
..., vai contratar o mais jovem.  [E1]  

..., eu acho que há discriminação no sentido de que ele escolhe a entrada de um 

grupo jovem.  [E8] 

 

Consistido com os entrevistados E1 e E8 na percepção de preferência de 

contratação dos mais jovens pelas empresas, o entrevistado E11, circunscreve sua 

ocorrência a “determinados ramos”.   

 

Agora a gente tem a impressão que em determinados ramos, prefere-se admitir 

trabalhadores mais jovens. [E11] 

 

O entrevistado E11 é dirigente de central sindical - entidade em âmbito nacional 

que representa os trabalhadores por meio dos sindicatos de diversas categoria e bases 

territoriais. É possível inferir que sua vivencia abrangente na liderança de sindicatos 

situados em regiões distintas do pais lhe ofereça um ponto de vista privilegiado sobre 

nuances nas preferencias etárias entre diferentes categorias de trabalhadores.  Entretanto 

como este detalhe não foi observado no ínterim da entrevista e as tentativas de contatos 

posterior com o entrevistado não tiveram êxito, fica em aberto a discussão   sobre 

variações na preferência etária das empresas em contratações   entre categorias de 

trabalhadores e regiões do Brasil.  
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A predominância aqui vista de preferência pela admissão de trabalhadores mais 

novos, em detrimento dos mais velhos, juntamente com a prioridade de desligamento dos 

últimos, tem sido a prática costumeira constatada na literatura acadêmica em diferentes 

países e regiões.   Os autores Sullivan e Duplaga, (1997) Kulik et al., (2000) e ainda Perry 

e Parlamis, (2006) apontam em suas pesquisas e estudos de forma convergente com o 

apreendido na fala dos dirigentes sindicais entrevistados sobre a preferência pela 

contratação de trabalhadores mais jovens no Estados Unidos e Europa, como 

consequência dos estereótipos atribuídos a eles.  Da mesma forma no Brasil, Pereira e 

Hanashiro (2014a), concluem sobre as dificuldades de admissão dos trabalhadores mais 

velhos, ficando, portanto, por oposição entendido a preferência pelos mais jovens.  

Ainda o entrevistado E6 menciona que empresas preferem a contratação do 

trabalhador mais jovem porque em função de suas expectativas de carreira eles 

apresentam características mais dóceis.  

 

Ela vai preferir o (função do profissional do segmento) mais jovem, mais inseguro em 

relação ao mercado de trabalho porque ele precisa garantir o crescimento da carreira 

dele, portanto ele é mais dócil para os projetos que tenho. [E6] 

 

  

O discurso do entrevistado E6 sobre as características de docilidade, subtendido 

de maleabilidade no relacionamento, tem convergência com a intepretação inversa da 

literatura de estereótipos de baixa resiliência regularmente atribuído aos trabalhadores 

mais velhos por parte das empresas e seus representantes.   Craft et al., (1979) escreve 

que os trabalhadores mais velhos são vistos como mais teimosos do que os indivíduos de 

outras faixas etárias. Smith (2001) encontrou nos seus estudos que os mais velhos são 

considerados resistentes no trabalho. Para Posthuma e Champion (2009), são menos 

propensos na adaptação e na flexibilidade e mais resistentes a mudanças. Ainda Taylor e 

Walker (1994) apontam que entre os trabalhadores que envelhecem há uma tendência de 

resistência ao aprendizado e utilização de novas tecnologias. 

Em síntese,   a percepção constatada na fala de quase todos dirigentes sindicais 

entrevistados de diferentes categorias de trabalhadores é de preferência quase que 

unanime das  empresas pela contratação de trabalhadores mais jovens, portanto de  

restrição as  oportunidades de reinserção no emprego daqueles que envelhecem, fato 

também apontado por estudos  em diferentes metodologias e diferentes países, como por 

exemplo, na pesquisa empreendida por Lahey (2005) de  envio de 4.000 currículos  a 

candidatos  a emprego   com idade entre idades de 35 e 63 anos nas cidades americanas 
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de Boston,  Saint Petersburg, nos Estados Unidos e ainda no Brasil ,  por Pereira e 

Hanashiro (2014a) no Brasil.  Fica desta forma confirmada a expectativa de convergência 

entre a percepção de atribuição de estereótipos negativos por parte das empresas, vista na 

categoria “2.1 Preconceitos, estereótipos e discriminação percebidos pelos dirigentes 

sindicais por parte das empresas” com a prática discriminatória também da parte delas 

aqui analisada.  

 

‘2.6 Percepção sobre preferências etárias empresas para demissão 

 

 É suposto que a categoria de percepção dos dirigentes sindicais sobre preferências 

etárias empresas para demissão estabeleça uma relação inversa entre faixas etária com a 

categoria correlata vista anteriormente sobre como eles percebem as preferencias das 

empresas nas situações de ingresso no emprego de trabalhadores em função da idade.  

Desta forma são supostas duas características em relação a ela.  

A primeira é que, da mesma forma como foi citado na percepção de preferência 

etária das empresas para admissão, exista uma convergência entre a forma como os 

dirigentes sindicais percebem estereótipos, preconceitos e discriminação das empresas, 

visto na categoria “‘2.1 Preconceitos, estereótipos e discriminação percebidos pelos 

dirigentes sindicais por parte das empresas”   e na presente categoria sobre a preferência 

delas – as empresas delas para demissões por classe etária.   Assim, é esperado que a 

percepção constatada de predominância de estereótipos negativos das empresas em 

relação aos trabalhadores mais velhos, reflita de forma convergente na preferência delas 

em desligá-los.  A segunda é que haja na percepção dos dirigentes sindicais sobre 

preferencias das empresas para demissão, aqui abordada, uma prevalência inversa quanto 

as faixas etárias priorizadas por elas para admissão, vista na categoria anterior – “2.5 

Percepção sobre preferencias etárias empresas para admissão”.  Ou seja, se prevaleceu 

entre eles para admissão a percepção de preferência de trabalhadores mais jovens é 

esperado aqui o inverso, a saber uma inclinação pela saída dos mais velhos.  

O cômputo das falas dos dirigentes sindicais aponta a predominância entre as 

empresas de preferência pelas demissões de empregados mais velhos.  Aqui também nove 

deles apontaram nesta direção.  Mas conduzindo a trama para na direção da análise de 

conteúdo, própria da pesquisa qualitativa, observa-se mais diversidade no teor das 

narrativas dos entrevistados, que por sua vez estimula mais suposições e abrangência de 

análise.  



93 
 

Somente o entrevistado E2, o mais jovem entre todos dirigentes sindicais 

participantes e responsável pela área de juventude em um sindicato de base territorial, se 

reportou a idade cronológica, para referir a idade preferencial de demissão no ponto de 

vista da empresa.  

... depois dos 40 você vai ter dificuldade em permanecer.  [E2] 

 

Entretanto em outra argumentação, E2 relaciona a preferencias das empresas pelo 

desligamento também com as condições físicas do trabalhador.  

 

...se você não demonstrar a mesma força física ..., há uma tendência a ser 

descartado. [E2] 

 

Percebe-se no que expressa o entrevistado E2, dirigente representante da categoria 

de juventude em seu sindicato, uma relação entre suas afirmações envelhecimento nos 

dois trechos – baseado na idade cronológica, seguido por outro que trata na perspectiva 

da força física. Muito dos autores que se ocuparam do estudo do envelhecimento, também 

correlaciona, início do envelhecimento cronológico em torno de 40 anos em 

concomitâncias com o surgimento de declínio nos indivíduos. Por exemplo, Pohjonen 

(2001), da área de saúde ocupacional no Finnish Institute of Occupational Health, do 

Finlândia, indica que a primeira redução significativa na capacidade para o trabalho 

ocorre entre as idades de 40 e 44 anos.  Camarano e Pasinato, (2008), estudiosos das 

questões demográficas no Brasil, recorrem às conclusões de um órgão de abrangência 

global, a Organização Mundial de Saúde, que situam que o início do envelhecimento aos 

45 anos de idade 

 Ainda a mesma argumentação de E2, dirigente de sindicato cuja categoria 

contempla um grande número de trabalhadores em atividades de demanda física, 

corresponde com a perspectiva de idade biológica, que Soares (2005) afirma ser um 

modelo de fundamento positivista, orgânico fisiológico, que trata do envelhecimento em 

períodos delimitados, sem relação com outras perspectivas de envelhecimento.  

O entrevistado E4 responde sobre a percepção de preferência etária das empresas 

para desligamento em concordância com E2, apontando aqui para o mais jovem por meio 

da expressão de “quem tem mais folego”.   E possível inferir aqui o “fôlego” como 

sintoma de força física no âmbito das condições biológicas.  
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É a questão de produtividade, as empresas hoje querem produtividade. E quem produz 

mais? Quem tem mais fôlego.  [E4]  

 

Dois dos entrevistados indicam a percepção de preferência das empresas pelo 

desligamento dos trabalhadores mais velhos, contudo sem reportar de forma clara a 

categoria etária de mais velhos ou algo semelhante, deixando-a incógnita. O que se nota 

é um possível constrangimento pela súbita exposição a um tema de relevância, mas não 

assumido pelo movimento sindical, sintoma também   encontrado por Amorim et al. 

(2016) que denominou de sub-representação dos trabalhadores mais velhos, por parte dos 

sindicatos, personagens centrais da defesa trabalhadores. 

 

Mas no geral, se as empresas não estão nesse período e tem que fazer o 

desligamento, com certeza fazem isso.  [E1] 

... e em contrapartida os bancos cada vez menos quer esse público lá dentro.   

[E7]   

 

E ainda outros dois optam por indicar a percepção de preferência de demissão das 

empresas de forma nominada, como “mais velhos” e “mais idosos”.  

 

     Infelizmente os mais velhos. [E3] 

...A rotatividade da mão de obra, na maioria, atinge mais os idosos. [E9]  

 

Também no resumo da análise da categoria em questão, a despeito da variedade 

de expressão por parte dos dirigentes sindicais o resultado e de quase unanimidade de 

percepções dos dirigentes sindicais pela preferência de demissão dos mais velhos por 

parte das empresas.  

Desse modo confirma-se as duas expectativas mencionadas anteriormente.  A 

primeira de relação convergente entre as percepções dos dirigentes sindicais de 

estereótipos, discriminações negativas por parte das empresas e a preferencias delas por 

desligamentos de trabalhadores que envelhecem.   A segunda, de inversão de faixa etária 

entre a percepção dos dirigentes sindicais, sobre a preferência das empresas para demissão 

aqui tratada e a percepção da categoria anterior – “2.5 Percepção sobre preferencias 

etárias empresas para admissão” 

Na contramão do que é percebido por parte dos dirigentes sindicais no Brasil, as 

discussões sobre o envelhecimento e seus reflexos no mercado de trabalho têm sido 
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tratado de longa data nas economias mais avançadas, sobretudo na União Europeia. 

Segundo Kalwij et al. (2009), a maioria dos países da OCDE redesenhou seus sistemas 

de seguridade social com o objetivo de estimular a permanência dos indivíduos no 

trabalho.   Comissão Europeia recomenda o diálogo social na implantação de políticas 

bem-sucedidas de ocupação de trabalhadores em relação à idade (EUROPEAN 

COMMISSION, 1999; OIT, 2013). O governo alemão adotou iniciativas ambiciosas de 

incentivo ao emprego de trabalhadores mais velhos, compreendendo programas de 

requalificação, subsídios para complemento de renumeração e subvenção a pequenas e 

médias empresas para requalificação especifica dos trabalhadores mais velhos de 

trabalhadores mais velhos (PIEKKOLA, 2006).   

 

‘‘2.7 Percepção dos dirigentes sindicais sobre as consequências das preferencias 

etárias das empresas para o emprego trabalhadores mais velhos 

 

Esta categoria   se ocupa da análise das consequências que as preferências etárias 

percebidas pelos dirigentes sindicais por parte das empresas podem exercer no emprego 

da crescente parcela de indivíduos mais velhos no mercado de trabalho.  Ela tem como 

propósito fazer uma síntese das  implicações sobre as  questões vistas até aqui a respeito 

do envelhecimento demográfico, crenças, atitudes e seus agravantes em relação aos 

trabalhadores mais velhos por parte das empresas, a fim de  criar fundamentos para 

avaliação do status quo apreendido da parte dos dirigentes sindicais e  avançar na 

compreensão do  problema de pesquisa do presente estudo, que é conhecer quais são 

debates que vem sendo travados e também quais as iniciativas são tomadas pelos  

sindicatos, principais agentes da defesa do trabalhadores,  para inserção e permanência  

de indivíduos mais velhos no emprego, que será tratada na próxima categoria, “2.8 

Discussões e ações dos sindicatos sobre a manutenção e reinserção de trabalhadores mais 

velhos no emprego”  

 Deve-se considerar que além do conjunto de apreensões sobre as preferencias 

etárias das empresas, suas posições, debates e iniciativas dos dirigentes sindicais estão 

sujeitos a influência de como eles mesmos na condição de parte da sociedade e de sua 

cultura, assimilam crenças e agem com relação aos idosos, de acordo com as conclusões 

de Schneider e Irigaray (2008).  

Os dirigentes sindicais apontaram uma variada gama de consequências para o 

emprego dos trabalhadores mais velhos a partir das preferencias constatadas da parte das 
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empresas, de prevalência de contratação de indivíduos mais jovens e demissão dos mais 

velhos.  

 A primeira delas, a de maior frequência na percepção dos dirigentes sindicais, 

combina otimismo, por sugerir por um lado    a reinserção dos trabalhadores mais velhos 

no trabalho, mas do outro, pessimismo, por apontar que a reinserção tende a ocorrer em 

empregos precarizados por menores salários, condições de trabalho, porte de empresas e 

modalidade de contratação.    

 

... procurar outro trabalho de remuneração muito inferior.   [E1] 

... acaba aceitando entrando numa condição mais precária. [E1]  

Tem que buscar um outro mercado, não o nosso mercado. Tem que fazer outra coisa 

que não seja metalurgia, que não seja montadora. [E2]  

Pelo que vejo, dentro dessa linha no comercio, vejo primeiro um emprego 

precarizado dessa mão de obra. [E4] 

... você sai dessas grandes escolas, suas chances de sobrevivência profissional de 

um modo geral vão para escolas menores. [E5]  

Quem não consegue se recolocar em banco vai trabalhar em factory, vai trabalhar 

em escritório de cobrança, em terceirizada pra usar um pouco da experiência que 

adquiriu no mercado financeiro.   [E7] 

 

 Fica subentendido pela frequência das consequências percebidas, bem como pelo 

próprio conteúdo das falas dos entrevistados, que o trabalho precário tem sido a opção 

prevalente de retorno a vida ativa, por parte dos trabalhadores mais velhos que foram 

desligados.  No Brasil, de fato tem sido observado que por falta de opções em se manter 

no mercado de trabalho de melhor qualidade, há uma constância no retorno ao emprego 

por parte dos trabalhadores mais velhos em atividades e condições precárias.  Segundo 

afirmam D'Alencar e Campos (2009) a opção reinserção de indivíduos mais velhos no 

trabalho precário e informal é resultado de absoluta necessidade. Também consistem 

neste sentido, Cockell (2014) ao apontarem que a re (inserção) de trabalhadores mais 

velhos em trabalhos precários é resultante da falta de falta de oportunidade para eles no 

mercado formal de trabalho.  

Na segunda das consequências do exercício de preferencias etárias das empresas, 

percebias pelos dirigentes sindicais, os entrevistados E7 e E11 sinalizam o surgimento de 

uma categoria de cidadãos excluídos da vida ativa e por consequência privados de acesso 

ao consumo e aos benefícios socioeconômicos. Trata-se neste caso de indivíduos que por 

longo tempo participaram e contribuíram para a sociedade e economia, mas que em 

função das rotulações genéricas em função da idade, são excluídos da ocupação ativa e 

da contrapartida de renda, por serem objetos da discriminação etária, denominada por 

Palmore (2004) de preconceito supremo, última discriminação e a mais cruel das 

rejeições. 
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... o que pode acontecer no futuro é que a gente vai ter uma legião de miseráveis. 

[E7]   

Isso é uma barbárie do ponto de vista social porque são pessoas que justamente na 

fase da vida que mais precisa de uma série de assistências materiais inclusive vão 

estar desprovidas disso. [E11] 

 

Butler (1969) em seus estudos seminais sobre etarismo, considera que a 

deterioração de ocupação pela reinserção em trabalho precarizado e o descarte dele, que 

resulta em exclusão social é  consequência do etarismo, que rotula os indivíduos mais 

velhos de inaptos a vida produtiva. Ainda mais recentemente, Fontoura et al. (2015) 

apontam que a exclusão de indivíduos mais velhos do trabalho tende a conduzi-los a uma 

situação de miséria no final da vida. 

O dirigente sindical E6 não considera em sua percepção o risco da perda de 

emprego. Entretanto, nem por isso as consequências são favoráveis, O que se presume da 

parte dele é o enfrentamento de obstáculos subentendidos aqui como decorrência de 

estereótipos e discriminação no ambiente de trabalho, que produzem um estado de 

deterioração do físico e intelecto.  

Tenho outra percepção é que há um esgotamento físico, intelectual e uma certa 

indisposição de enfrentar rotinas dessas inovações que o professor mais velho 

tem resistência em enfrentar.  [E6] 

  

O risco compreendido pelo entrevistado E6 de esgotamento decorrente da depreciação do 

indivíduo mais velhos é uma realidade, apesar da tendência de sua manifestação 

subjacente no ambiente de trabalho.  Sennet (1999) discorrendo sobre o retorno de uma 

trabalhadora mais velha ao emprego no ramo de publicidade na cidade de Nova York, 

relata que a sensação de não ser inclusa provocou nela um desgaste de grandes dimensões. 

O autor conclui a narrativa afirmando que pessoas de meia idade são rotuladas de madeira 

morta, cuja experiência agrega pouco valor. Ainda a propósito da leitura apresentada pelo 

entrevistado E6, cabe uma reflexão que pode ser pauta para estudos futuros.  A literatura 

tem apontado uma frequente e grande variedade de estereótipos negativos aos 

trabalhadores mais velhos relacionados a aspectos comportamentais, tais como 

apresentados por Craft et al. (1979) de serem teimosos, Taylor e Walker (1994) de 

resistentes ao aprendizado e uso de tecnologia, Smith (2001) também de resistentes e 

ainda de Perry e Parlamis (2006) de desinteressados e lentos.  Diante do exposto, na 

hipótese de que pesquisa acadêmica-cientifica corrobore a existência dos 

comportamentos citados com frequência aceita por padrões científicos, surge a indagação 
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sobre quanto as pressões de estereótipos e discriminação negativas são responsáveis pelas 

supostas sequelas presumidas pelo entrevistado E6.  Aqui se coloca a hipótese do efeito 

estresse resultante de estereótipos e discriminação negativas a que os trabalhadores mais 

velhos são submetidos em possíveis deficiências de comportamentais ou mesmo outras 

encontradas entre eles.  Ou seja, trabalhadores mais velhos tendem assumir 

conscientemente ou não atitudes e comportamentos no ambiente de trabalho que refletem 

a combinação de estereótipos negativos atribuídos a eles que refletem por exemplo na 

redução das expectativas de oportunidades que se impõe. Nesta circunstância se aplica de 

forma análoga no emprego o que Beauvoir (1990), discorre sobre a sociedade – o 

desempenho do trabalhador mais velho não resulta de seu estado natural, mas é 

consequência das crenças que o mundo do trabalho lhe confere.  

Registra-se uma outra consequência relevante que decorre das práticas 

discriminatórias das empresas em relação ao emprego de trabalhadores mais velhos, não 

apresentada pelos dirigentes sindicais entrevistados, mas vista por Simon (1996), que é o   

prolongamento do tempo de busca de emprego.  

O que se conclui transitando pela fala da maioria das dirigentes sindicais nesta 

categoria é de um cenário se não de calamidade, ao menos de decadência, do que se 

podem esperar diante do confronto de forças – demográficas, pelo envelhecimento da 

população e sócio-político-institucional de baixo interesse na discussão e tomada de 

iniciativa frente a um evento estrutural e irreversível. Estão incluídos no elenco social os 

sindicatos que devem desempenhar os papeis principais nesta trama.  Há da parte dos 

sindicatos um compromisso histórico de evoluir face a transformação, quer sejam sociais, 

culturais, econômicas e tecnológicas, sob o risco de sucumbir e assumir a condição de 

elemento   do passado, da forma que tem ocorrido entre outras instituições sócias.  

Cabe ao movimento sindical manter o passo da representação dos trabalhadores 

conforme observado desde sua origem e registrado na literatura e a legislação do trabalho 

no Brasil.   Segundo Barbosa (1999) o dirigente sindical   exerce de liderança em relação 

a classe que representa   perante as outras partes interessadas – poderes públicos e as 

empresas, portanto deve estar atento de deve tomar iniciativas frentes as demandas que 

surgem. Ainda nos termos da lei têm responsabilidade da defesa dos interesses dos 

trabalhadores (CLT, art. 511).  Desta forma a expectativa é de que mesmo que não haja 

iniciativas, o discurso diante da constatação das consequências em relação ao emprego 

dos trabalhadores, mas velhos não fosse passivo, mas sinalizasse prontidão e uma pauta 

de ações diante dos fatos constatados.   
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‘2.8 Discussões e ações dos sindicatos sobre a manutenção e reinserção de 

trabalhadores mais velhos no emprego 

 

Esta categoria examina as percepções explícitas ou apreendidas nas entrelinhas da 

das falas dos dirigentes sindicais, a respeito de estereótipos e discriminações por parte das 

empresas a em relação aos trabalhadores mais velhos.  No ínterim das entrevistas e do 

processo de categorização, foram percebidos e trazidos a análise dois fatores que também 

refletem nos estereótipos negativos atribuídos aos trabalhadores mais velhos. O primeiro 

deles foi a identificação de estereótipos negativos em relação aos trabalhadores mais 

velhos assimilados pelos próprios dirigentes sindicais. O segundo, foi a constatação da 

existência de agravantes aos estereótipos negativos atribuídos aos trabalhadores mais 

velhos. Agravantes neste contexto tem o significado de características factuais, portanto 

não produto de crenças, que sendo constatadas principalmente entre trabalhadores mais 

velhos, por exemplo, maiores salários, menor nível de educação e menor proficiência em 

tecnologia, intensificam as restrições de emprego a eles.  

O fato relevante nesta categoria que ela se trata diretamente do problema de 

pesquisa do presente trabalho, ou seja, como os dirigentes sindicais, atores sociais 

responsáveis pela representação e defesa dos trabalhadores, compreende, debatem e 

tomam iniciativas a respeito da manutenção ou reinserção no emprego da crescente 

parcela da população que envelhece na sociedade brasileira.    

Em um primeiro grupo de respostas, os dirigentes sindicais entrevistados, 

expressam de maneira clara que não têm havido da parte de seus sindicatos de base ou 

centrais sindicais, atenção, discussão e iniciativas a respeito do emprego de trabalhadores 

mais velhos. 

 

Aqui no Sindicato nós nunca fizemos nada sobre esse assunto. [E5]  

Agora uma demanda sobre essa discussão nós nunca fizemos aqui dentro, nunca 

tivemos. [E5]  

Nesse momento não. Eu tenho a impressão de que a discussão provocará um conjunto 

de iniciativas.  [E6]  

Não do trabalhador. [E11]  

 

Adicionalmente, na oportunidade da abordagem sobre iniciativas dos sindicatos a 

favor dos trabalhadores mais velhos, foram observadas nas expressões faciais e locução 

de voz dos entrevistados, reações de perplexidade e constrangimento, aparentando ser 

consequência do reconhecimento imediato da importância e ao mesmo tempo, a ausência 

de medidas ou passividade em relação ao seu enfrentamento.  



100 
 

É razoável imaginar que não se trata falta de interesse propriamente. O Brasil tem 

passado por constantes crises econômicas e políticas que têm absorvido a atenção de suas 

instituições em busca de soluções de curto prazo, desviando, portanto, esforços em 

relação a outros temas, como por exemplo o próprio envelhecimento demográfico e seu 

impacto no emprego.   Esta ideia é tem aporte nas conclusões de Antunes (2008), de que 

os sindicatos no Brasil enfrentam um contínuo estado de pressão em função da 

necessidade de atender sucessivas demandas imediatas. Amorim et al. (2016) discorrendo 

sobre o baixo número de cláusulas em acordos coletivos sobre o mesmo tema do presente 

trabalho, afirma que no Brasil existe sub-representação dos trabalhadores mais velhos por 

partes dos sindicatos, como também, não retira deles a necessidade de uma reversão de 

postura. 

Parcela dos dirigentes sindicais indicam haver iniciativas em seus sindicatos em 

relação ao emprego dos trabalhadores mais velhos.  Mas na maioria delas, não citam quais 

ações foram tomadas, apreendendo-se nos seus discursos que se trata de eventos 

ocasionais, em reposta a desligamentos nas empresas, não constituindo, portanto, uma 

pauta estruturada para trazer uma discussão consistente à tona.  

 

Tem. Muito sucinto ainda, é muito pequeno, mas tem. [E3]  

Tem discutido, mas de uma maneira muito empírica, não tem aprofundado estudos 

sobre isso. [E6]   

Então enfim, eu acho que há uma ação muito tímida por parte dos sindicatos para 

com o mercado de trabalho, envelhecimento.  [E8]    

Não vou dizer que não tem, mas eu acho que tem pouco, que não consegue ganhar 

diante de uma pauta tão complexa que temos, e é verdade.  [E8]  

 

Em um único caso, o entrevistado E2 menciona haver um acordo informal com as 

maiores empresas da base territorial, exigindo que o sindicato seja previamente 

consultado nos casos de demissão de trabalhadores com mais de cinco anos no emprego.  

  

Temos essa prática nas duas (tipo de empresas do segmento na categoria do sindicato) 

mais importantes, mas não é escrito. [E2]  

 

 Em linha com a fala dos dirigentes sindicais acima, o entrevistado E4 afirma, que 

o sindicato procura valorizar os trabalhadores mais velhos, mas não menciona as ações 

de valorização e ainda conclui que as soluções são restritas em função do poder de mando 

das empresas.  

... nós buscamos no nosso dia a dia e através dos nossos departamentos fazer com que 

as empresas valorizem mais os trabalhadores de faixa etária acima de 40 anos ... [E4]  

 

Evidentemente discutimos e a busca de possíveis soluções é muito restrita. Porque daí 

entra o poder de mando da empresa. [E4] 
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 Sobre a fala do entrevistado E4, é conhecido que as relações entre capital-trabalho 

ocorram por meio do embate de entre forças com interesses antagônicos, os sindicatos – 

na representação dos trabalhadores e as empresas na representação do capital.  Mas todas 

as demandas da militância sindical em prol dos trabalhados passam inevitavelmente pela 

interlocução com as empresas. Desta forma o que se espera é que os sindicatos assumam 

a defesa da causa dos trabalhadores mais velhos, da mesma maneira como tem feito em 

relação a tantas outras.  Segundo Dobb (1957), para alcançar seus propósitos, é inerente 

ao movimento sindical o enfrentamento da hegemonia do capital.  No Brasil, Ramalho, 

Rodrigues e Conceição (2009), explicita o poder das empresas quando descrevem que no 

final da década de 70, mesmo os sindicatos manifestando por meio de greves, as empresas 

não se dispuseram ao diálogo sobre suas reinvindicações. Amorim et al. (2016) trazendo 

ao contexto   o problema de pesquisa posto neste trabalho, afirma que independente da 

oposição por parte das empresas, a expectativa é que os sindicatos assumam a dianteira 

na defesa do emprego de trabalhadores com mais de 50 anos. Desta forma, a hipótese 

aventada pelos dirigentes entrevistados, de recuo do movimento sindical frente a qualquer 

causa do interesse dos trabalhadores, em função da força das empresas, representa um 

paradoxo a respeito da razão da existência deles.    

Percebe-se, nas falas de E1 e E7, o mesmo tipo de atitude expresso por E4. O que 

difere é que agora os entrevistados situam as circunstancia em que assumiram as ações – 

quando da ocorrência de processos de demissões nas empresas.  

 

... temos debatido muito pouco esse assunto.  No momento que a empresa procura o 

sindicato, que precisa fazer uma reestruturação, desligar empregado, daí sim esse 

assunto vem à tona. [E1]  

 

Quando os (tipo de empresas do segmento na categoria do sindicato) entram em 

processo de demissão desse grupo a gente pressiona, a gente vai atrás, faz campanha.  

[E7]  

 

Ainda o entrevistado E9 remete as iniciativas para manutenção dos trabalhadores 

mais velhos no emprego, as convenções e acordos coletivos – instrumentos de caráter 

normativo, por meio do qual sindicatos, empresas e suas representações estabelecem 

condições que devem ser aplicadas as relações individuais de trabalho (BRASIL, 1943, 

CLT Art. 611).  

 

Eu acho que os sindicatos já fazem isso com suas ações coletivas, quando já tem itens 

que defendem pessoas com mais de 45 anos.  [E9] (pouca atenção)  
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As ações afirmadas por E9 não tem efeito relação ou positivo na preservação do 

emprego dos trabalhadores que envelhecem. Elas se referem a posição mandatória no 

movimento sindical, em defesa da aposentadoria precoce, por meio de cláusulas em 

convenções e acordos coletivos que garantem estabilidade temporária de emprego ou 

vantagens pecuniárias nos casos de demissões de trabalhadores que estejam próximos a 

aposentadoria ou em algumas situações com mais de 45 anos idade. Segundo Lima (2016) 

os sindicatos sistematicamente rejeitam as iniciativas do governo de reforma da 

previdência. Na mesma direção, Nery (2016) atribui aos sindicatos a formação de 

coalizões contrárias à extensão da idade mínima de aposentadoria. Em resumo, estas 

cláusulas existentes em convenções e acordos coletivos oferecem benefício pecuniários 

de baixo valor ou garantia de extensão de emprego de curto prazo a uma parcela de 

trabalhadores mais velhos e que estejam próximo do tempo mínimo de aposentadoria.  Há 

ainda nas convenções e acordos coletivos cláusulas sobre diversidade etária que 

submetem empresas a equidade nas contratações de trabalhadores jovens e mais velhos.   

Os entrevistados E7 e E11 traz para discussão o emprego entre gerações – mais 

jovens e mais velhos.  

 

Porque tem cada vez menos gente. A gente se atem muito na discussão do jovem. Da 

população mais velha nos (empresas do segmento) pouco.  [E7 

 

... pelo contrário, o maior índice de desemprego no país está justamente na faixa etária 

que vai dos 16 anos 24 anos. [E11] 

 

 

As falas de E7 e E11 estimula a análise localizada na questão de emprego 

intergerações.  Há uma distinção entre a representação de nível sindical entre deles.   E7 

representa o sindicato do segmento econômico com maior presença de trabalhadores 

jovens entre dirigentes entrevistados.  E11 por sua vez, representa uma central sindical, 

constituída de sindicatos das mais diversas categorias de trabalhadores em diferentes 

bases territoriais do Brasil.  Os discursos apontam uma semelhança – ambos sugerem a 

preferência de emprego por trabalhadores mais jovens. Entretanto há uma distinção nas 

razões da preferência de cada um.  E7, também um dirigente jovem, entende que a opção 

pelos trabalhadores mais jovens resulta do continuado declínio do número de 

trabalhadores mais velhos no segmento econômico que seu sindicato representa. Para E1, 

a alegação é outra – o maior desemprego na faixa etária dos mais jovens, subentendido 

em relação aos mais velhos.  
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Aqui é cabe retomar a reflexão sobre a papel dos sindicatos vista na revisão da 

literatura.  Segundo Dobb (1957) o propósito dos sindicatos é criar uma força coletiva por 

meio da união dos trabalhadores, a fim de enfrentar o poder do capital, no que corrobora 

Nascimento (2010), afirmando que o sindicato é um ente social com o objetivo de atender 

trabalhadores por meio de relações coletivas. Dias (2016) explica que a palavra sindicato 

se origina do latim – “sindicus” o procurador responsável pela defesa de uma corporação 

e do grego –“syn-dicos” o indivíduo que defende a justiça. A evolução sócio-tecnológica 

deve alterar as estratégias e táticas de ação, mas não o papel do sindicato. Desta forma se 

mantem atual o que Barbosa (1999) afirma –    as novas formas de organização e processo 

de trabalho afetam o modus operandi do movimento sindical e mesmo sendo 

fundamentado na tradição britânica, a ideia sustentada por Nowak (2015) se aplica 

também ao Brasil -  o êxito dos sindicatos no século XXI pressupõe que estejam atentos 

e ajam diante das transformações do mundo contemporâneo.  Ainda, segundo Nascimento 

(2010) os sindicatos devem representar os interesses dos trabalhadores por meio de 

relações coletivas entre os grupos sociais.  É pressuposto que essa representação ocorra 

tanto em relação as demandas do coletivo de trabalhadores em uma determinada 

circunscrição – categoria de trabalhadores e base territorial, como em   questões situadas, 

quer seja no tempo, espaço ou ainda relacionada a uma parcela deles, tais como, gênero, 

raça e idade, etc.  Também é suposto que atenção aos interesses de uma parcela do 

coletivo de trabalhadores da parte dos sindicatos ou das centrais sindicais, não exclua os 

cuidados necessário as demais.  Vale aqui o registro do constatado nas entrevistas com os 

dirigentes sindicais, todos eles possuem uma área voltada aos interesses das mulheres e 

dos jovens, mas ao contrário não há entre nenhum deles estrutura similar para a defesa 

dos trabalhadores mais velhos.  O esperado que os sindicatos desde o nível de base se 

estruturem e ajam na defesa de qualquer categoria social, principalmente entre aquelas 

mas suscetíveis de prejuízos decorrentes das transformações socioeconômicas, culturais 

e tecnológicas, incluindo aí o fenômeno estrutural e irreversível do acelerado 

envelhecimento demográfico.   E ainda Flynn (2014) trata diretamente do papel do 

sindicato na questão do emprego de trabalhadores mais velhos, afirmando que cabe a eles 

empenhar   no encontro soluções para o crescente contingente desta parcela da população, 

quer se mantenham no emprego ou optem pela aposentadoria.   Oliveira (2009) vai além, 

afirmando que diante do histórico solidariedade e idealismo que caracterizam os 

sindicatos, cabe a eles o papel de agir e influenciar a sociedade de forma ampla, 

extrapolando o âmbito das relações de capital-trabalho. Em síntese, com base nas 
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conjecturas sobre achados da literatura aqui apresentados é possível concluir que a 

despeito da defesa do grupo etário dos mais jovens espera-se da parte dos sindicatos 

iniciativas em busca da manutenção e reinserção dos trabalhadores mais velhos no 

emprego.   

Os estudos acadêmicos apresentam também duas reflexões importantes sobre 

emprego entre as gerações de trabalhadores mais jovens e mais velhos.   Uma delas, refuta 

o ponto de vista de que maior inserção de trabalhadores mais velhos no emprego reduz as 

oportunidades para os mais jovens.  De acordo com Böheim (2014) a evidencia empírica 

baseada em estudos realizados nos países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OECD) é de que o crescimento de trabalhadores mais 

velhos empregados resulta na criação de mais postos de trabalho para os mais jovens. 

Esta conclusão converge o resultado de estudos elaborados por Chybalski e 

Marcinkiewicz (2014) em países dos países da União Europeia, de quanto maior a 

participação dos trabalhadores mais velhos no emprego, melhor a situação de mercado de 

trabalho para os mais jovens.  A outra reflexão reporta aos achados de Phillipson (1998) 

sobre a preferência dos sindicatos pelas gerações mais jovens, com o intuito de investir 

no futuro de sua sobrevivência. A densidade sindical – relação entre trabalhadores 

empregados e sindicalizados, está em declínio em função da redução de trabalhadores 

mais velhos no mercado de trabalho e ainda é agravada frente ao desinteresse dos 

trabalhadores jovens pela lide sindical.  Segundo Ebbinghaus (2002), os trabalhadores 

mais jovens veem os sindicatos como antiquados e que o envolvimento com eles pode 

prejudicá-los no mercado de trabalho. Desta forma, o movimento sindical tem priorizado 

a inserção dos mais jovens no emprego como forma de maximizar seu capital político e 

sobrevivência.   

Por fim, diante da indagação sobre debates e ações em prol do emprego de 

trabalhadores mais velhos, os entrevistados E9 e E10 comentam sobre necessidade de 

mudanças, esforços na busca de alternativas, entretanto mantendo a conversa no âmbito 

da intenção, sem demonstração de atitudes e iniciativas concretas.  

 

Vai mudar também o papel do sindicato, vão exigir que ele cobre mais em relação a 

isso.  [E9]   

Então... a sociedade, o estado, nós sindicalistas, temos que buscar os meios adequados 

para isso. [E9]  

 A preocupação que nós temos é que temos que buscar realmente alternativas pra 

valorização da 3ª idade. [E10]  
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... com a reforma que ocorreu recentemente, num trabalho intermitente e no partime 

que são 2 modalidades aprovadas, nós estamos dando um enfoque diferenciado, 

dando oportunidade pra 3ª idade. [E10]  

 

As falas dos entrevistados E9 e E10 se equivalem em termos de conteúdo, ao 

manifesto pelos entrevistados E5, E6 e E11 no início da análise desta categoria, de que 

não tem havido atenção, discussão ou iniciativas a respeito do emprego de trabalhadores 

mais velhos.   Observou-se também nas falas de E9 e E10 expressões faciais e na voz, de 

perplexidade e constrangimento diante do reconhecimento repentino da importância do 

assunto e a ausência de pauta sobre o emprego dos trabalhadores mais velhos.  A diferença 

entre as falas dos dois grupos de dirigentes sindicais é que os entrevistados E5, E6 e E11 

descreve ações, mesmo sendo de pequena monta, enquanto que E9 e E10 pairam na esfera 

das preocupações. O que distingue as posições observadas nas entrevistas, tanto no início 

da análise desta categoria, de ações de pequeno impacto, para agora, somente de 

reconhecimento da necessidade e preocupação de agir, não altera o resultado – os 

sindicatos não demonstram atenção e iniciativas adequadas a respeito do emprego dos 

trabalhadores mais velhos diante do acelerado envelhecimento demográfico e dos 

estereótipos negativos e discriminação manifestada a eles no âmbito das empresas.  Esta 

é também a conclusão de Amorim et al (2016) de que os sindicatos não dispensam a 

atenção devida a gravidade   do problema de emprego para trabalhadores com mais de 50 

anos.    

O DIEESE, órgão de pesquisa e assessoria aos sindicatos de trabalhadores, em um 

bem elaborado ensaio empírico sobre   desafios das transformações demográficas no 

Brasil, conclui que mesmo sendo crescente, a parcela da população situada na faixa etária 

de 60 a 64 anos tem pequeno impacto no emprego e prevê maiores implicações somente 

a partir do ano 2030. Na seção do estudo que trata da parcela da população de 

trabalhadores mais velha, as propostas foram circunscritas as questões natureza 

assistencialista nas áreas da saúde e previdência pública e privada (DIEESE, 2013).   O 

estudo em questão contém somente uma menção sobre envelhecimento ativo 

(EUROPEAN COMMISSION, 2012), apontando para a necessidade de jornadas 

reduzidas e melhoria das condições, a fim de favorecer o trabalho de indivíduos mais 

velhos (DIEESE, 2013). Considerando que o DIEESE representa a vanguarda e estado da 

arte no que diz respeito a pesquisa e estudo sobre o movimento sindical no Brasil, bem 

como sua relação e influência nas mais diversas tendências dele, supõe-se que sua 

produção também reflita de forma significativa seu pensamento, preocupações e 

prioridades.   
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Em síntese do aprendido nas respostas do dirigentes sindicais sobre debates e 

ações a favor da manutenção ou reinserção de trabalhadores mais velhos no emprego,  

giram em torno da falta de atenção, iniciativas esporádicas,  difusas e de pouca relevância; 

acomodação diante do poder de mando das  empresas; reações pontuais em casos de 

demissões coletivas, equívoco entre medidas efetivas de manutenção do emprego com  

vantagens  de extensão do tempo de serviço em curta duração e benefícios pecuniários de 

baixo  impacto nos casos de proximidade do tempo mínimo para aposentadoria; do 

trabalho. Há ainda equívoco de que esforços para o emprego dos trabalhadores mais 

jovens sejam motivos para justificar o vácuo em relação ao cuidado a respeito dos mais 

velhos.  

Ainda retornado a literatura, ao contrário do que temos visto no Brasil até então, 

a experiência internacional, especialmente na Europa, demonstra a ocorrência de uma 

postura ativa dos sindicatos neste aspecto. Por exemplo Brugiavini (2001) relata 

iniciativas dos sindicatos por medidas sindicais favoráveis à manutenção do emprego de 

trabalhadores mais, velhos, McNair et al. (2004) suporte deles na formulação programas 

de treinamento e reinserção no mercado do trabalho. Fora da Europa, a um bom exemplo 

de Israel, onde os sindicatos negociaram à permanência de trabalhadores mais velhos 

(LURIE, 2013). 

 

‘3.1 Diálogo social: favorabilidade dos dirigentes sindicais  

 
 

As duas últimas categorias investigam o conhecimento, experiência e posição dos 

dirigentes sindicais a respeito do diálogo social. A literatura acadêmica apresenta um 

vasto conteúdo a respeito de experiências bem-sucedidas do diálogo social nas relações 

capital-trabalho em diversos países, mas principalmente entre os membros da União 

Europeia.  Segundo Piekkola (2006) a Finlândia e Noruega têm se valido do diálogo social 

para soluções na área do emprego, incluindo a ocupação de trabalhadores mais velhos. 

Visser e Kaminska (2008) relatam que os resultados também foram positivos na Bélgica, 

Holanda, Irlanda e Eslovênia. O diálogo social ainda foi utilizado com êxito em alguns 

países durante períodos de transição para democracia.  Segundo Camús (2014) na 

Espanha, na fase de transição democrática pós-governo militar do Generalíssimo Franco, 

na África do Sul, conforme Hermans (2016) no período de transição do regime de 

segregação racial do apartheid para a inclusão da população negra; mais recentemente na 

Tunísia, durante o período de transição democrática pós-revolução, bem como nas 
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repúblicas da ex-União Soviética, ainda na Hungria, Bulgária, Tchecoslováquia e 

Polônia.   Países fora do eixo europeu, também se valeram do diálogo social para alcançar 

soluções em outros âmbitos das relações do trabalho. Chew (2014) relata que em 

Singapura o dialogo social permitiu a resolução de demandas entre empregados e patrões 

sobre aumentos e reduções salariais e nos relatos de Hermans, Van Ongevalle e Huyse 

(2016) ele serviu no Camboja para tratar de melhorias nas condições de trabalho como 

contrapartida para o aumento da exportação de vestuário para os Estados Unidos.  

Neste estudo foi utilizado o conceito de diálogo social da Organização 

Internacional do Trabalho, que segundo Gonçalves e Balestro (2015) foi adotado em sua 

conferencia geral no ano de 1960. Desde então a OIT vem incentivando sua prática entre 

seus países-membros com o objetivo de alcançar condições de trabalho adequadas e 

solucionar questões de ordem econômica e social (ILO, 2012). Na concepção da OIT o 

diálogo social inclui todos todas as modalidades de negociação, consulta ou troca de 

informações entre representações patronais, de empregados e outras instituições sociais, 

na busca de solução para problemas socioeconômicos (ILO, 2013).  Ainda Torres e 

Hanashiro (2017) faz lembrar que no entendimento do OIT o diálogo social pode   se 

valer de uma composição tripartite, por meio da inclusão do governo, apoiando de forma 

isenta a interlocução das entidades representantes do capital e trabalho.  

As conclusões encontradas na revisão da literatura sobre o diálogo social nas 

relações entre capital e trabalho, giram em torno da mesma compreensão expressa pela 

OIT. Para Serna e Ermida (1994), o diálogo social compreende todas as alternativas de 

interlocução entre as três partes– trabalhadores, empregadores e governo, para alcançar 

soluções. Ermida (2000) alega que o diálogo social pode variar quanto formato, modo de 

troca de informações, alternativas de solução de conflito e negociação coletiva; pode ser 

formal ou informal, subordinado ou não a um terceiro organismo; contínuo, intermitente 

ou esporádico.  

A ideia inicial de tratar o diálogo social de forma relacionada com o problema de 

pesquisa do presente trabalho, foi substituída pela opção de considerá-lo a partir de um 

ponto de vista abrangente. As motivações foram evitar vieses tanto na percepção dos 

dirigentes sindicais, como na fase de análise, por se tratar de um único tema – 

envelhecimento e emprego do ponto de vista dos sindicatos e ainda assim prejudicado 

pelo pouco conteúdo resultante da baixa prioridade que tem sido dispensada por eles a 

esta problemática. Mas a decisão por um ponto de vista em base ampliada foi reforçada 

pela a variedade de aplicações do diálogo social verificada na literatura.  
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Se comparado ao observado em outras culturas, não tem sido constatado na 

experiência brasileira, ocorrências significativas de práticas continuadas e de casos bem-

sucedidos do diálogo social entre sindicatos de trabalhadores, empresas e governo. Há 

registros de esforços no período de transição do milênio.  Segundo Anderson (1999), em 

1992 foi assinado acordo da câmara setorial da indústria automotiva com sindicatos de 

trabalhadores e representantes patronais, da indústria de autopeças, montadoras de 

veículos e revendedoras de veículos e governo.  O acordo teve duração pouco superior a 

três anos e conforme Cardoso e Gindin (2017) produziu benefícios restritos a cadeia 

produtiva do setor automotivo. Siqueira Neto (2007) escreve sobre o Fórum Nacional do 

Trabalho (FNT), ocorrido no primeiro governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva. 

O FNT se constitui de uma entidade de estrutura tripartite e paritária, criada com o 

objetivo de reformular a legislação do trabalho e sindical por meio do diálogo 

social. Contudo, conforme descreve Dal Molin (2012), o FNT fracassou em função 

de divergências entre as centrais sindicais diante do temor de introdução de 

mudanças na legislação em questões consideradas desvantajosas para os 

sindicatos, tais como pluralidade sindical, prevalência do negociado sobre o 

legislado e o fim do financiamento sindical pela contribuição obrigatória.  

Posteriormente a Central Única dos Trabalhadores (CUT) produziu um documento 

para conferência da OIT, propondo condições para o diálogo social no Brasil – respeito à 

liberdade sindical e à livre associação, reconhecimento das partes na interlocução, apoio 

técnico nas atividades de capacitação e melhorias na governança e na eficiência estatal.  

No Brasil, Torres e Hanashiro (2017) afirma que a prática do diálogo se encontra no 

mesmo estágio predominante nos países latino-americanos, ou seja, ainda incipiente, 

contrastando com a experiência europeia, que valoriza a participação de entidades 

representantes do capital e trabalho nas discussões sobre políticas econômica e social.  

A seguir procede-se a análise das entrevistas. Oito dos onze dirigentes sindicais 

têm posição favorável ao diálogo social e os outros três por razões diversas não abordaram 

o assunto. Neste primeiro conjunto de análise, as falas dos entrevistados E1, E2, E4, E7 

e E8 convergem quanto a posição, todos são favoráveis ao diálogo social e ao estilo de 

locução, em frases concisas e claras. A seguir se procede a análise de particularidades 

observadas nos discursos deles.  

A afirmação do entrevistado E1 aponta para a intenção ao diálogo social, mas não 

se percebe indícios de experiências ou desejo de um envolvimento efetivo com sua 

prática.   
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A gente com certeza quer participar dessas discussões com relação a isso ... [E1] 

 

O entrevistado E2 se mostra favorável, todavia percebe-se na sua argumentação 

um papel de expectador passivo acredita na ideia do diálogo social, mas não deixa 

transparecer tomada de possíveis iniciativas em sua direção.  

 

Como sou de uma corrente nova do sindicato, eu aposto todas as minhas fichas 

no diálogo social. [E2]   

 

 A percepção é de que o entrevistado E4 identifica a necessidade inevitável de 

reação diante um fenômeno novo e repentino.  
 

... as entidades de classe não podem perder essa condição de sempre buscar o diálogo e 

da conciliação, não tem como. [E4] 

 

 Os entrevistados E7 e E8 são categóricos quanto a favorabilidade ao diálogo 

social.  Nota-se que E8 assume sua posição favorável na forma de um jargão de cunho 

institucional, caracterizando o diálogo social como lema distintivo da central sindical que 

ele representa.   
A categoria (nome das empresas do segmento) principalmente é muito a favor 

do diálogo ....   [E7] 

Ou seja, é central do sindicato ter diálogo.   [E8] 

 

Além da concisão e identidade de estilo na locução, observa-se também 

semelhanças apreendida nas entrelinhas.     

As respostas dos entrevistados E4 e E9 são também a favor do diálogo social. Mas 

neste caso eles fazem uma relação entre a posição que tomam e elementos factuais – as 

negociações de acordos e convenções coletivas de trabalho.   

 

Então o sindicato dos comerciários hoje busca o dialogo através das negociações 

coletivas com as entidades patronais, são os acordos individuais que fazemos com as 

empresas. [E4]  

O diálogo é fundamental para o trabalho, ..., você será capaz de firmar acordos, 

convenções coletivas mais real.  [E9] 

 

Convenções e acordos coletivos são instrumentos jurídicos resultantes de 

negociações entre representações de empregados e empresas fixando deveres e direitos 

que se aplicam as partes envolvidas (BRASIL, 1943, CLT Art. 661). O que distingue uma 

da outra são os sujeitos jurídicos a que cada uma delas se submete. A convenção coletiva 

do trabalho é celebrada entre um ou mais sindicatos de cada uma das partes – empresários 

e trabalhadores (BRASIL, 1943, CLT Art. 661). Por sua vez o acordo coletivo do trabalho 

se circunscreve a singularidade das partes - uma única empresa e um único sindicato de 

trabalhadores (BRASIL, 1943, CLT Art. 661).  No Brasil, a maioria das convenções 
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coletivas são negociadas com vigência definida, abrangendo cláusulas econômicas –   

reajuste de salários, participação nos lucros e resultados, piso salarial, gratificações, valor 

das horas extras; e cláusulas sociais – que não geram um desembolso imediato por parte 

das empresas, tais como a garantia de emprego, abono de faltas, condições de segurança 

e higiene do trabalho.  Entretanto a despeito do seu valor nas relações de trabalho a 

negociação de convenções e acordos coletivos não se caracteriza como exercício efetivo 

do diálogo social nos termos vistos na revisão da literatura, principalmente como 

compreendido pela OIT.  Historicamente, a cada etapa de negociação a maioria das 

cláusulas são mantidas inalteradas. Ainda a abrangência de cada uma delas se restringem 

a uma categoria de trabalhadores de um dado segmento da economia e base territorial, 

portanto sem amplo impacto social ou econômico.  Jorge Neto e Cavalcante (2010) 

convergem sobre esta compreensão do objetivo a que se presta e o âmbito em que se 

circunscreve as convenções e acordos coletivos – de resolução de conflitos existentes 

entre patrões e empregados.  

 O entrevistado E9, se mostra também favorável e associa o diálogo social com a 

nova legislação do trabalho vigente a partir de 11 de novembro de 2017 (BRASIL, 2017, 

LEI Nº 13.467 e 2017, Medida Provisória 808). A nova legislação introduz entre outras 

mudanças a prevalência de condições negociadas coletivamente entre as partes sobre a 

própria legislação, bem como a negociação no nível individual – empregado e empresa, 

nos casos de assalariados com remuneração igual ou maior que duas vezes o teto da 

previdência, atualmente R$ 11.062,762). (BRASIL, 2017, LEI Nº 13.467).   

 

... essa mudança do negociado sobre o legislado, acho que isso vai dar mais poder ao 

Sindicato, ao instrumento de negociação que é sua organização, [E9] 

 

Por ser recente, há controvérsia sobre a nova legislação, todavia a tendência 

observada e de mudanças nas relações individuais e coletivas entre trabalhadores, seus 

sindicatos e empresas.  A prevalência de condições acordadas em relação ao previsto na 

lei, deve fomentar o diálogo entre as partes, por exemplo a fim de acomodar soluções 

para uma enorme variedade regiões geográficas e segmentos econômicos existentes no 

país.  Mesmo assim a   tendência é provocar estímulo na busca de soluções por meio do 

debate entre capital e trabalho, mas em uma esfera, que não implica em si mesmo na 

alavancagem do diálogo social.   

O processo do diálogo social na perspectiva da OIT requer atores sociais 

engajados uma mudança de paradigmas nos fundamentos, objetivos, resultados e 
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abrangência. Em relação a noção costumeira, diálogo social transita da seguinte forma: 

da motivação em si mesmo -  indivíduo ou grupo, para a disposição em colaborar com o 

alcance dos interesses dos outros; da posição de conflito que aponta vencedor e vencido, 

para o espirito de partilha entre concessões e ganhos. Ainda, a expectativa é que o diálogo 

social alcance em vários aspectos resultados superiores aos produzidos em interlocuções 

regulares entre capital e trabalho -   não apenas benefícios econômicos e financeiros, mas 

equidade e justiça social substantivas, duradouras, para uma coletividade ampla.   As 

conclusões de Torres e Hanashiro (2017), corroboram esta compreensão – o diálogo 

social implica na cooperação entre governo, empregados e empregadores, para discussão 

de temas econômicos e sociais de interesses mútuos, a fim de alcançar uma sociedade 

mais equitativa. 

A posição majoritária dos dirigentes sindicais é de favorabilidade ao diálogo 

social. Entretanto nota-se que o discurso não estabelece um vínculo com a experiência, 

conhecimento e compromisso. Prevalece a intenção de engajamento, posição de 

expectador passivo, e equívoco entre o conceito de diálogo costumeiro para soluções 

situadas no tempo e espaço, sem reflexos abrangentes no entorno social em que estão 

localizados. Em resumo, os dirigentes sindicais entrevistados expressam posição 

favorável a uma noção estrita e indispensável de diálogo, portanto que não leva em conta 

os fundamentos e maximização de resultados previstos na ótica vista e revisão da 

literatura do diálogo social.   Vale reiterar aqui a ideia de diálogo social vista na 

perspectiva da OIT, pressupõe tempo para aproximação e compreensão, sensibilidade de 

um parceiro em relação ao outro, perseverança, engajamento, posições firmes e claras, 

mas combinadas com flexibilidade, a fim fazer frente as possíveis limitações decorrentes 

de interesses antagônicos e eventos não previstos (ILO, 1999), mas da forma constatada 

na experiência de outros países,  possível de produzir um sinergia de resultados favoráveis 

para uma parcela ampla da sociedade e de efeitos positivos prolongado no tempo. Por 

exemplo, em seus achados, Blanchard e Philippon (2004) concluem que a cooperação nas 

relações capita-trabalho é positiva para a redução do desemprego, ao contrário do que se 

observa situações de conflito. Ainda consiste com a concepção plena de diálogo social as 

conclusões de Visser e Kaminska (2008) de que o diálogo social oferece condições de 

partilha de ganhos entre todos os envolvidos, corroborada nas conclusões de Hurbean 

(2016), de abandono do interesse por soluções momentâneas, a favor de uma postura de 

cooperação continuada e vantajosa a todos os sujeitos envolvidos.   
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‘3.2 Diálogo social: Percepção da posição da outra parte: empresários  

 

 

 Os sindicatos têm operado desde sua criação em condições de inferioridade, diante 

do poderio do capital, personificado pelos empresários, proprietários do conhecimento e 

dos ativos geradores de bens e serviços.  Baylos (2012) conceitua o empresário, como o 

sujeito que detém o poder por meio da posse dos recursos que são empregados para a 

produção de bens e serviços. Portanto desde o início o enfrentamento entre capital -

trabalho acontece em uma arena de desequilíbrio, predominantemente desfavorável aos 

trabalhadores. Apesar das grandes transformações no decorrer do tempo, tem sido 

mantido o estado de desequilíbrio de forças entre as partes – superioridade do capital em 

relação ao trabalho. Ramalho, Rodrigues e Conceição (2009) tratando sobre as relações 

do trabalho no Brasil, mencionam que apesar da significativa mobilização dos sindicatos 

na transição das décadas de 1970 para 1980, os empresários se mostravam indiferentes e 

desinteressados em negociar.  As transformações sociais, econômicas e globais mais 

recentes tem aumentado o poder de barganha das empresas.  Kersley et al (2006) afirma 

que o Reino Unido passa por dois eventos desfavoráveis aos sindicatos – declínio das 

representações sindicais nos locais de trabalho e questionamento a respeito da capacidade 

de os sindicatos de trabalhadores influenciarem as decisões dos empregadores 

(CHARLWOOD; FORTH, 2009). Ainda Patnaik (2016) conclui que a economia mundial 

tem mostrado crescimento da desigualdade entre capital e trabalho.  

No entanto para que haja um ambiente adequado ao diálogo social entre capital e 

trabalho, é necessário equilíbrio de forças entre os interlocutores.  Ishikawa (2003) afirma 

para o êxito do diálogo social é necessário que os interlocutores sejam independentes, 

presumindo que os sujeitos se relacionem em equivalência, a fim de não haver 

predominância de um deles em relação ao outro.   Igualmente Cardoso (2004) defende 

que a equidade no poder de barganha entre as partes é condição necessária para não 

comprometer suas condições de representação.   

Neste capítulo o propósito é conhecer a percepção dos dirigentes sindicais, a 

respeito de como pensa e comporta os representantes das empresas sobre o diálogo social.  

No resumo, os dirigentes sindicais expressam desconfiança sobre a disposição dos 

empresários para o diálogo fundamentados em uma variedade de razões.  O diálogo é 

uma interação dinâmica entre duas partes, em que a disposição vista de forma latente e 

explícita por uma das partes refletem no ânimo e cooperação da outra.  
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Os dois primeiros entrevistados aqui considerados – E8 e E9, interpretam que a 

superioridade de forças dos empregadores é uma desvantagem ao estímulo diálogo social.    

 

... não falamos assim que o empregador tem a mesma força do empregado (em situações 

de diálogo).  [E8]  

 

Apesar do risco de inversão de significado na leitura imediata do texto redigido, 

o sentido captado no conjunto da fala do entrevistado E8 aponta que sua compreensão é 

de desvantagem do sindicato no diálogo social, frente a uma superioridade inerente ao 

poder do capital, portanto desassociada de circunstancias momentâneas e centrada na 

figura do empregador – sujeito personifica a hegemonia do capital sobre o trabalho. 

Baylos (2012) afirma há um confronto entre o sindicato de trabalhadores com o 

empresário, que descreve ser um forte opositor, com poder de decisão sobre   organização 

e estabelecimento das condições da prestação do trabalho.  E evolução do capitalismo em 

escala global contribui para a democratização do capital e diversificou os personagens 

que exercem o papel de sua representação. Ele pode ser visto na pessoa de um ou mais 

proprietários, ou seja, aquele que diretamente tem a posse do capital na forma de ativos 

utilizados na produção de bens. Na outra mão tem sido crescente as modalidades de 

organização com seu capital diluído entre um grande número de acionistas.   

Principalmente no último caso o empregador único ou em pequeno número, tem sido 

substituída figura de um agente, a quem ele confere poder de gestão e representação do 

negócio.   

O entrevistado E9 também foca sua percepção na hegemonia do empregador. 

Entretanto, aponta de forma subjacente para desvantagens dos trabalhadores no diálogo 

social em função de estrutura e condições impostas previamente pelo poder de mando das 

empresas.    

  

Então falar em dialogo numa empresa que você não pode entrar, não tem comitê de 

empresa, não tem comitê sindical, ...  [E9]  

 

 

O resultado destas percepções de desequilibro de forças converge para uma baixa 

expectativa de esforços e resultados no diálogo social.  Cardoso (2004) para haver 

condições apropriadas para a prática do diálogo social é necessário equilíbrio instituições 

igualmente fortes e autônomas. Ainda Godoy (2010) em seus estudos sobre aos desafios 

do diálogo social no Brasil, acena na mesma direção, afirmando que é imprescindível a 

equivalência de forças entre os sujeitos, a fim de alcançar êxito nos resultados. 
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Estas conclusões permitem inferir que uma série de experiências bem-sucedidas 

registradas na literatura de uso diálogo social nas fases de transição de regime autoritário 

para a democracia (HERMANS et al., 2016), resultaram de um reconhecimento dos 

agentes sociais da existência de condições recíprocas de autonomia e equilíbrio de forças 

entre as partes para tratar de seus conflitos de interesses por meio do diálogo social.   

A partir dessas conclusões é possível inferir que os relatos de sucesso no uso do 

diálogo social no final de período de governos autoritários em alguns países, conforme 

relatam Hermans et al., (2016) só foi possível em função do estabelecimento neles da 

democracia, ambiente em que as instituições interagem em condições de igualdade  

Oe entrevistados E1, E3 e E7, sinalizam algumas dificuldades em cadeia para 

diálogo social – fixação inflexível dos empresários em resultado financeiros, provocando 

desestímulo dos sindicatos ao diálogo.  

 

E algumas empresas abriram, mas eles abrem de uma forma, mas desde que seja uma 

questão que não mexa com o financeiro. [E3] 

 

E1 utiliza como exemplo, demandas dos sindicatos relativas as mulheres, cuja 

resposta das empresas coloca restrições em função do custo.  

 

... e falam muito com relação às mulheres nessa questão, que vocês estão encarecendo 

demais. [E1]  

 

Na opinião do entrevistado E7, mas do que o desinteresse em assumir 

compromissos financeiros por novas demandas dos sindicatos, há uma predisposição 

latente dos empresários e redução de custos.  

 

Mas eles tencionam (sentido de criar tensão) sempre pagar cada vez menos.   

[E7]  

 

Segundo Westra (2017) a propensão dos sindicatos em enxergar os trabalhadores 

como uma ameaça as suas expectativas de maximização dos lucros tem sido um elemento 

de fortes implicações nas soluções de demandas entre capital-trabalho. A literatura aponta 

que as iniciativas de diálogo social, devem ser pautadas entre outros pré-requisitos pela 

na busca de vantagens recíprocas entre as partes.   Ishikawa (2003) indica duas condições 

essenciais o sucesso do diálogo social – sujeitos sociais que sejam independentes e 

disposição para cooperação e busca soluções mutuamente vantajosas.  Os achados de 

Blanchard e Philippon (2004) sobre cooperação nas relações de capital e trabalho se 
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relaciona de maneira positiva com a redução do desemprego, inversamente ao que ocorre 

em ambientes em que predominam conflitos, o que é corroborado por Feldmann (2008), 

que constatou, em pesquisa realizada em países de todos os estágios de desenvolvimento 

econômico, que relações cooperativas no trabalho produziram significativos resultados 

na redução do desemprego. 

Percebe-se nas posições dos entrevistados E4 e E8, desconfiança quanto à 

disposição e motivações das empresas para o diálogo social. E4 inicia sua fala com 

indagações e conclui que não há interesse da parte das empresas em empoderar os 

sindicatos na defesa dos interesses dos trabalhadores.  Ou seja, o pressuposto é que a 

abertura dos empresários a interlocução com os sindicatos significa reconhece-los e dar 

importância a eles, consequências indesejáveis aos interesses das representações do 

capital.  

  

..., mas a empresa hoje que vai querer fortalecer uma entidade sindical? 

Nenhuma vai querer. Porque se ela fortalecer a entidade sindical pressupõe o 

que? Que essa entidade sindical vai ter mais força pra lutar pelos direitos dos 

trabalhadores.  [E4] 

 

Nota-se na opinião do entrevistado E8 também a falta de confiança a respeito da 

do diálogo social com os empresários. Entretanto ele assinala que os empresários se 

dispõe ao diálogo social, mas que ocorre em um nível de pouca relevância e baixa 

expectativa de resultados.    

Lógico que as empresas estão abertas ao diálogo.  A questão é o padrão desse 

diálogo. [E8] 

Abertura para o diálogo tem, ... O não tem de fato é um diálogo com um nível 

de maturidade e de altivez que gostaríamos.  [E8] 

 

 Examinando as posições expressas por E4 e E4 apreende-se em ambos a falta de 

confiança a respeito dos empresários para a prática do diálogo social.   O diálogo social 

tende a se invalidar tanto na conversação propriamente, como nos resultados que as partes 

esperam alcançar, sem que haja sentimento de credibilidade na relação de um com o 

outro. Cressey, Totterdill e Exton, (2013 afirmam que somente por meio da confiança 

mútua entre os atores envolvidos é possível travar o diálogo social que resulte na partilha 

de vantagens entre os atores envolvidos. Hurbean corrobora com necessidade de 

cooperação, o que pressupõe confiança entre os parceiros, a fim de haver resultados 

favoráveis no diálogo social.   
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Entretanto as percepções negativas expressas nas formas de indisposição, 

desequilíbrio de forças e desconfiança dos empresários a respeito do diálogo social nas 

entrevias não se constitui unanimidade. Dois dos entrevistados, E7 e E10 manifestam 

crenças positivas sobre a disposição das empresas para o diálogo social.  O entrevistado 

E7 sinaliza uma tomada de iniciativa em função de crença na expectativa de soluções por 

intermédio do diálogo social.  

 

Daí a gente estimula o diálogo. E a gente acredita que os (denominação 

genéricas dos empresários do segmento), teriam condição de resolver nossa 

campanha na mesa.   [E7] 

 

O entrevistado E10   afirma ter um sentimento de disposição nas negociações, 

subentendido aqui, afinidade entre as partes, uma situação de respeito reciproco quanto 

existência e importância do outro, bem como de interesse em conhece-lo e saber de suas 

necessidades e limites.  

 

Na nossa área nós sentimos que há sim uma empatia nas negociações. [E10]   

 

Em síntese, no resultado da fala dos dirigentes sindicais entrevistados, predomina 

entre eles, percepções de negativas da parte das empresas para o diálogo social – senso 

de superioridade, indisposição, desinteresse com as demandas dos trabalhadores, 

manipulação e jogo de cena.   Os escritos por Blanchard e Philippon (2004) assinalam 

que relações do trabalho em ambiente de desconfiança e crenças negativas a respeito do 

parceiro social, fomenta o conflito, e produz prejuízos, para ambos, por exemplo, impede 

a geração de empregos. Por outro lado, a literatura tem demonstrado que em ambientes 

em que o capital e trabalho convergem ao diálogo, produz resultados benéficos para 

ambas as partes.   De acordo com Hurbean (2016), a experiência do diálogo social requer 

a mudança de um estado de interesse situado na solução de divergências momentâneas, 

para uma cultura de cooperação sustentada no decorrer do tempo, vantajosa a todos os 

sujeitos envolvidos.  A conclusão de Hurbean (2016) tem suporte de Visser e Kaminska 

(2008) de que o diálogo social oferece condições de partilha de ganhos entre todos os 

envolvidos e ainda conforme Hermans et al. (2016) de ser possível alcançar uma sinergia 

no custo benefício favorecendo de forma ampla a coletividade envolvida e se prolongando 

do decorrer tempo.  
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‘5. SINTESE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O proposto deste capítulo é articular uma análise concisa entre o capítulo “4. Análise 

e discussão dos resultados”, o referencial teórico e o problema de pesquisa do presente 

trabalho – conhecer quais são as iniciativas dos sindicatos para inserção e permanência 

de trabalhadores mais velhos em face do envelhecimento populacional.  O aumento 

acelerado da parcela da população idos entre os brasileiros resulta da ocorrência 

simultânea da queda de nascimento e do fenômeno da longevidade.  As projeções de 

Camarano, Kanso e Fernandes (2014) apontam que os indivíduos com 65 anos ou mais 

representam o segmento etário com maior ritmo de crescimento. Amorin et al. (2016) 

afirmam que a participação acelerada de indivíduos mais velhos na população total é um 

resultado produzido pelo progresso nas ciências da saúde e as melhorias de saneamento. 

De acordo com Souza Junior e Levy (2014) o envelhecimento total da população impacto 

no crescimento da parcela deles que se encontram ativos no mercado de trabalho, que 

sejam empregados ou estejam procura de emprego. Fonte (2002) alerta que o impacto 

projetado do aumento da participação dos indivíduos mais velhos na população total é um 

dos principais temais para a agenda atual dos grandes desafios do Brasil.    

Todavia estes elementos relacionados com a demografia e a ocupação produtiva tem 

sido agravado em decorrência dos paradoxos característicos da natureza humana. A 

mesma sociedade responsabilizada pelo Deus Criador e Soberano de exercer entre outras 

ordenanças do mandato cultural (BÍBLIA SAGRADA, 1969) o domínio adequado da 

natureza por meio do trabalho decente (MEISTER, 2016) e do respeito entre seus 

semelhantes em consequência de sua decadência moral age de forma oposta em todos os 

sentidos. No campo do envelhecimento, o ser humano dá evidencia de um dos seus 

paradoxos – a mesma sociedade que desenvolve conhecimento gerador do prolongamento 

da existência e com mais qualidade de vida estigmatiza, aflige e restringe o seu crescente 

contingente de idosos de preservar relacionamentos sociais saudáveis e exercerem 

atividades produtivas que lhe proporcionem recursos para a sobrevivência e senso de 

utilidade. A conclusão em resposta seu problema de pesquisa – conhecer quais são as 

iniciativas dos sindicatos para inserção e permanência de trabalhadores mais velhos em 

face do envelhecimento populacional, é de que os no Brasil, os atores sociais implicados 

nas relações do trabalho, sido omisso ou no mínimo morosos em dar início ao debate e 

em ações a respeito do dilema do envelhecimento populacional e suas consequências para 

o emprego de trabalhadores mais velhos.  O governo intenciona estender a idade mínima 
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de aposentadoria (LIMA, 2016) o que resulta na necessidade da permanência dos 

indivíduos mais velhos no emprego, mas não tem manifesto a respeito disso.  A sociedade 

rotula indiscriminadamente e age de forma desfavorável em relação aos indivíduos que 

envelhecem (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008). Com relação as empresas, infere-se que 

boa parcela delas reproduzem o comportamento do conjunto social – atribui estereótipos 

negativos e discriminam os mais velhos, priorizando a demissão e restringindo a acesso 

deles ao emprego.  Os sindicatos são associações de trabalhadores organizadas na base 

por categoria social e base territorial, e em um segundo nível em centrais sindicais, com 

o propósito de representá-los de forma coletiva, tanto diante das empresas (BAYLOS, 

2012), bem como em concertações mais amplas frente ao governo e demais atores sociais 

(OLIVEIRA, 2014).  Mas os resultados apontam para a pouca atenção e ações da parte 

dos sindicatos a favor da manutenção e reinserção dos indivíduos mais velhos no 

emprego, consistindo com os achados de Amorim et al. (2016) em um abrangente 

levantamento efetuado em convenções coletivas do trabalho no período de 2005 a 2013, 

cuja conclusão é de que eles não têm se ocupado da defesa de emprego para os 

trabalhadores mais velhos.  Cabe a ressalva de que não há intenção de imputar 

responsabilidade exclusiva aos sindicatos, mas sim de trazer à discussão a expectativa de 

que assumam o protagonismo no interesse desta parcela de sua representação que vem 

crescendo do ponto de vista numérico e da seriedade frente as projeções de sua 

repercussão –   envelhecimento demográfico se acelera, as crenças e atitudes adversas se 

mantêm, as forças sociais estão silentes e um tanto quanto passivas.   

 O resultado das entrevistas aponta que a compreensão dos dirigentes sindicais 

sobre a idade de ingresso dos indivíduos na condição de mais velhos, predominantemente 

em torno de 40 anos é convergente com o encontrado na revisão da literatura, em 

diferentes culturas. Por exemplo, nos Estados Unidos, de acordo com Warr (1994), a 

partir de 44 anos, na Finlândia conforme Pohjonen (2001) entre as idades de 40 e 44 anos 

e ainda de um ponto de vista global, Camarano e Pasinato, (2008) afirma ser em torno de 

45 anos, com base em estudos da Organização Mundial de Saúde. Da mesma forma 

constatou-se entre os entrevistados correspondência a respeito do envelhecimento 

funcional vista no referencial teórico, por exemplo expressa Bellusci e Fischer (1999) 

como perda de capacidade para o trabalho e por Ribeiro et al. (2002) que entendem ser a 

soma de perdas físicas, psíquicas e cognitivas que afetam a capacidade dos indivíduos 

para o trabalho autônomo e continuado.  Ainda se percebe haver entre eles a consciência 

sobre o continuado processo de rotação etária da mão de obra, resultando no crescimento 
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desproporcional na participação dos mais jovens em relação aos mais velhos no emprego. 

As opiniões dos dirigentes sindicais também apontam   haver quase uma unanimidade 

entre eles sobre percepções de estereótipos e discriminações em prejuízo dos 

trabalhadores mais velhos por parte das empresas, as vezes direto a de conotação negativa, 

outras vezes positivas aos trabalhadores mais novos, portanto situando-os em 

superioridade em relação aos mais velhos.  

Cabem duas notas sobre a   percepção de estereótipos negativos da parte dos 

próprios dirigentes sindicais em relação aos trabalhadores mais velhos.  A primeira é que 

os estereótipos negativos foram observados ou de forma explícitas em suas falas ou 

apreendido de forma latente nas entrelinhas delas. A segunda, é que a possível sensação 

de estranheza causada pela constatação de estereótipos e discriminação aos trabalhadores 

mais velhos entre os próprios dirigentes sindicais é compreensível na esfera das 

inteirações sociais.  Indivíduos e entidades são produtos dos padrões socioculturais em 

que estão envolvidos, mesmo em casos de contradição com seus princípios e valores.  

Beauvoir (1990) argumenta que o status que a sociedade empresta aos seus idosos ou 

indivíduos de qualquer idade, não decorre de seu estado natural, mas do estatuto que é 

atribuído a eles na cultura em que vivem.  

Ainda foram apreendidos nas entrevistas com dirigentes sindicais, dois elementos 

agravantes aos estereótipos e discriminações negativas atribuídas aos trabalhadores mais 

velhos.  A condição de agravante se caracteriza por constituírem elementos factuais, ou 

seja, de fato existentes em boa parcela dos trabalhadores mais velhos, que adiciona 

gravidade as crenças e atitudes desfavoráveis a eles.  

O primeiro dos agravantes é a tendência de maiores salários entre os trabalhadores 

mais velhos em relação aos mais novos.  A regularidade de maiores salários é resultado 

de aumentos na remuneração em função do desempenho e contribuição para os resultados 

de suas organizações no decorrer do tempo, fato que estabelece relação com a idade.  

Desta forma, De Masi (2010) observa que nos primórdios da administração científica, 

Frederick Taylor, apregoava que os trabalhadores deveriam receber remuneração 

adequada ao seu sucesso no trabalho. Buhai, Portela e Van Vuuren (2014) constatam 

regularidade em políticas de salários atreladas ao desempenho em países europeus, com 

destaque a Portugal e Dinamarca. Dias (2016) alega que durante o século XIX na 

Inglaterra os próprios sindicatos assumiram o encargo de regulamentar a remuneração 

dos trabalhadores em função do lucro das empresas.   Mas em um outro achado a respeito 

do assunto em estudos realizados em Portugal, os resultados apontados por   Cardoso, 
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Guimaraes e Varejão (2010), demonstram que a produtividade dos trabalhadores mais 

velhos é superior ao impacto de seus custos nos resultados.  

Segundo agravante observado é a predominância entre outros trabalhadores mais 

velhos de menor nível de educação e proficiência em tecnologia.  Ambos – menor nível 

de educação e menor proficiência em tecnologia possuem duas características que devem 

ser consideradas. A primeira delas é que no processo de ensino-aprendizagem, educação 

e tecnologia se mesclam. Há entre elas um processo de realimentação em cadeia que 

alavanca a produção do conhecimento. O progresso tecnológico se soma a educação, que 

por sua vez resulta no aumento da oferta de tecnologia e assim sucessivamente.    Goldin 

e Katz (2009) afirmam que nas últimas décadas tem havido uma constante corrida entre 

educação e tecnologia. A segunda característica considerada é que menor nível de 

educação e proficiência em tecnologia são também considerados estereótipos negativos 

propriamente em relação aos trabalhadores mais velhos. Esta condição ocorre quando 

ambos são assumidos como crenças negativas generalizadas independente de 

constatações, atribuídas a todos indivíduos mais velhos, resultando de acordo com a 

interpretação de Pérez-Nebra e Jesus (2011) em estereótipos e discriminação.   Mas da 

forma captada nas entrelinhas das falas dos dirigentes sindicais entrevistados, menor nível 

de educação e proficiência em tecnologia diference das condições exclusiva de crenças 

não comprovadas, mas sim de serem elementos factuais resultantes do nível de educação 

e de tecnologia oferecidos a geração de trabalhadores mais velhos nos períodos de 

escolarização deles. Portanto não é crença generalizada, mas elemento factível que 

somam aos estereótipos negativos e agravam as condições de manutenção e inserção deles 

no emprego.  De uma maneira ampla não se encontra   menor nível de educação e 

proficiência em tecnologia   somente os trabalhadores mais velhos, mas 

predominantemente entre eles.  Portanto não se exclui a existência de características 

inversas, ou seja, indivíduos mais velhos com nível superior de educação e proficiência 

em tecnologia e os mais novos em condições inferiores.  O motivo da predominância 

decorre do contínuo progresso do conhecimento que resulta na oferta de ensino e 

tecnologia mais avançada as gerações mais recentes.  Glover e Branine (2001) 

reconhecem a necessidade de esforços e custos adicionais para a qualificação de 

trabalhadores mais velhos, não por incapacidade em aprender, mas em função hiato entre 

o conteúdo de ensino recebido na fase de escolarização o que se produziu posteriormente 

a ela.   Estes autores convergem com os achados de Posthuma e Campion (2009) sobre a 

preferência das empresas de tecnologia por candidatos mais jovens, tendo em vista que 
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na condição de egressos recentes do ensino superior, possuem conhecimentos mais 

avançados em informática.    

Até esta etapa, a análise se circunscreveu as percepções dos dirigentes sindicais 

sobre a demografia do envelhecimento e o emprego dos trabalhadores com base no 

passado mais recente e a atualidade.   A partir de agora, a análise se preocupa com suas 

consequências futuras, partindo do curto prazo e levando em conta a composição das 

variáveis sociais expostas – velocidade acelerada do envelhecimento e a existência de 

estereótipos, discriminações e seus agravantes por parte das empresas.  Infere-se que a 

percepção dos dirigentes sindicais sobre as consequências de estereótipos e 

discriminações negativas por parte das empresas condiciona a forma como trazem à tona, 

debatem, agem e planejam ações na defesa de empregados mais velhos. Em resumo, 

predominam entre os dirigentes sindicais a percepção de consequências desfavoráveis em 

relação ao   tratamento dispensado pelas empresas aos trabalhadores mais velhos. 

Contudo elas são passiveis de classificação em função da intensidade de seus efeitos.  A 

primeira delas, mais citadas entre eles nas entrevistas, sinaliza para uma desvantagem de 

média repercussão, mesclando um aspecto positivo – possibilidade de manutenção dos 

trabalhadores mais velhos no emprego, com um outro negativo – em condições inferiores 

as existentes até então.  Foi encontrada na revisão da literatura conclusões equivalentes 

as situações apresentadas pelos entrevistados. De acordo com D’Alencar e Campos 

(2009), existem uma tendência dos trabalhadores mais velhos se submeterem a empregos 

precários.  As conclusões de Cockell (2014), consistem com D’Alencar e Campos (2009) 

ao apontar a existência de redução na oferta de postos de trabalhos formais para os 

indivíduos mais velhos. A segunda consideração projeta um prejuízo maior, a exclusão 

em definitivo dos trabalhadores mais velho do mercado de trabalho, privando-os, 

portanto, do emprego, renda e acesso a condições de vida digna.  De acordo com Butler 

(1969) a discriminação etária é a mais impiedosa forma de exclusão infligida a seres 

humanos. Ainda Fontoura et al. (2015) que os obstáculos a manutenção e reinserção dos 

indivíduos mais velhos têm ocasionado um quadro de miséria no período final de suas 

vidas. A terceira e última das considerações expostas pelos dirigentes sindicais, aponta 

para a possiblidade de manutenção de emprego nas mesmas condições prévias, mas que 

por outro lado expõe os indivíduos a um elevado nível de estresse em decorrência da 

idade mais avançada.  Sennet (1999) resume que a experiência acumulada pelos 

trabalhadores de meia ideia não tem valor no mundo corporativo. Há ainda uma quarta 

consequência encontrada na literatura, mas não considerada pelos dirigentes sindicais 
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entrevistados. Segundo a citação de Simon (1996) o tempo de busca de emprego do 

trabalhador velho é tendencialmente mais longo do que o demandado pelos indivíduos 

mais jovens.    

Até agora na discussão e análise de resultados foram tratados e relacionadas com 

o referencial teórico as percepções dos dirigentes sindicais sobre, envelhecimento 

demográfico; estereótipos e discriminações negativas da parte das empresas e elementos 

factuais agravantes deles; estereótipos negativos apreendidos no discurso dos próprios 

dirigentes sindicais e ainda o que eles pensam ser as consequências da soma destes fatores 

no emprego dos trabalhadores mais velhos.  A partir de agora, o trabalho   converge para 

o exame do objetivo principal proposto para este trabalho – analisar quais têm sido as 

iniciativas dos sindicatos para a inserção e permanência de trabalhadores mais velhos em 

face do envelhecimento populacional.  

Em síntese do visto até então, nota-se que intenções e iniciativas expressas pelos 

entrevistados, apresentam um conjunto de similaridades tendencialmente em torno de  

consciência difusa do problema do envelhecimento e emprego,  passividade, discussão e 

ações esporádicas, circunstanciais e de pouca relevância; alegação de que a necessidade 

de concentrar esforços nos contínuos problemas imediatos não dá oportunidade de 

encarar questões estruturais;  confusão entre  defesa do emprego de  trabalhadores mais 

velhos no longo prazo e os  mecanismos existentes  de proteção de emprego a 

trabalhadores em vias de aposentadoria.  Há também na revisão da literatura, achados a 

respeito das limitações a evolução de temas estruturais nas relações dentre capital e 

trabalho em função as ênfases requeridas as demandas conjunturais. Antunes e Silva 

(2008) compreendem que a preocupação dos sindicatos tem sido a busca de soluções para 

os eventos momentâneos que Brito (2008) interpreta como uma avalanche de questões 

conjunturais de curto prazo. Fergus (2015) entende que a adoção do diálogo social para a 

busca de soluções abrangentes e de longo prazo no Brasil tem sido prejudicada pela 

história política turbulenta. Entretanto entende-se que esta argumentação não se constitui 

obstáculo em definitivo para o entabulamento de inciativas a favor de uma agenda com 

temas estruturais, incluindo entre eles impacto da demografia do envelhecimento no 

emprego.  

Há também manifestações de dirigentes sindicais sobre o descompasso de forças 

em relação a superioridade das empresas e suas representações para o enfrentamento da 

questão do emprego dos trabalhadores que envelhecem.  Todavia o exercício da defesa 

dos trabalhadores diante da hegemonia do capital, quer seja de uma forma ampla, quer 
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seja circunscrita aos interesses de uma de suas parcelas e a razão de ser dos sindicatos. 

Neste aspecto, Amorim et al. (2016) consistem sobre a necessidade de que os sindicatos 

tomem iniciativas a favor dos trabalhadores mais velhos a despeito das restrições 

existentes por parte das empresas.  O custo de oportunidade em priorizar o emprego de 

trabalhadores mais jovens, que Phillipson (1998) aponta como tática de favorecimento ao 

capital político do movimento sindical, também não isenta a representação da parcela de 

trabalhadores mais velhos, principalmente frente sua situação constada de desvantagem 

nas oportunidades de emprego.  Reportando as considerações sobre emprego entre 

gerações vistas na literatura acadêmica, também pode ser considerado a vantagem 

expressa entre outros autores, por Boheim (2014) de haver associação positiva entre o 

emprego para indivíduos mais velhos e a criação de postos de trabalho para os 

correspondentes mais jovens.  

Frente ao desafio posto atualmente no Brasil – restrições ao emprego de 

trabalhadores mais velhos e a evolução acelerada do envelhecimento é esperado que o 

movimento sindical, adote iniciativas diante do hiato que se constata até o presente 

momento em relação aos desafios do envelhecimento demográfico e a ocupação dos 

trabalhadores mais velhos no Brasil. No caso brasileiro dever ser considerada a vantagem 

se valer das experiências bem-sucedidas para referência de tomada de iniciativas local.  

 A análise de resultados se conclui com a reflexão sobre a posição dos dirigentes 

sindicais sobre o diálogo social em uma perspectiva ampla. A tradição das relações do 

trabalho no Brasil não registra episódios relevantes de concertações entre as partes nas 

relações de capital e trabalho. Mais recentemente, no intervalo de tempo de transição do 

milênio ocorreram alguns esforços de diálogo social no país.  No início da década de 90, 

trabalhadores, empresas e governos firmaram o chamado acordo da câmara setorial da 

indústria automotiva. Segundo Anderson (19990 a duração do acordo foi de 

aproximadamente três anos e com resultados que Cardoso e Gindim qualificam de curta 

durabilidade e restritos ao segmento da indústria automotiva. Posteriormente, Siqueira 

Neto (2007) refere-se à entidade tripartite constituída no primeiro governo Lula, 

denominada de Fórum Nacional do Trabalho, com a incumbência de reformular as 

legislações do trabalho e sindical. Entretanto Dal Molim (2012) afirma que o Fórum não 

avançou em função de divergências entre as próprias centrais sindicais representantes dos 

trabalhadores.  

A maioria dos entrevistados afirmaram ser favoráveis ao diálogo social.  

Entretanto com base na análise do conteúdo infere-se que não tem ocorrido experiências 
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efetivas em seu uso, nem tendência de que ocorram nas esferas em que militam, uma 

perspectiva adequada a noção de diálogo social visto na revisão da literatura – 

reconhecimento dos interesses, cooperação entre as partes e esforços de resultados 

positivos abrangentes.  Ou seja, apesar do fator positivo de favorabilidade parece que ela 

se limita a uma preferência abstrata, desassociada até então da realidade.  Há ainda a 

menção de alguns deles sobre a prática do diálogo social nas negociações de convenções 

e acordos coletivos e da expectativa que as recentes alterações na legislação do trabalho, 

estimule o diálogo social em função do instituto da prevalência do negociado em relação 

legislado. Todavia o conceito de diálogo social visto na tradição europeia e adotado pela 

OIT não se restringe as características das negociações de acordos e convenções coletivas, 

mesmo que estimulada por pela nova modalidade de legislação do trabalho flexibilizada. 

O diálogo social efetivo se fundamenta na disposição a concessões, que não resultam em 

ganhos exclusivos uma das partes, por outro tem a propensão de gerar vantagens que 

podem ultrapassar os interesses dos envolvidos e serem sustentáveis no decorrer do 

tempo. A maioria dos entrevistados expressam desconfiança sobre a disposição dos 

empresários no uso do diálogo social, embasados uma variedade de razões. Alguns dos 

dirigentes sindicais entendem que a possiblidade de diálogo social no Brasil tem sido 

comprometida em função de um desequilíbrio de forças desfavorável aos trabalhadores 

na relação com poderio do capital. Na revisão da literatura, Godoy (2010) afirma que que 

das premissas para a ocorrência do diálogo social é a paridade do poder de barganha entre 

os atores envolvidos. Ainda outros deles afirmam que a fixação dos empresários pelo 

resultado financeiro imediato inviabiliza o exercício do diálogo social.   

O que se conclui é para ocorrência do diálogo social no conceito recomendado 

pelo OIT  no Brasil, deve-se buscar previamente a criação ou  melhorias em condições 

indispensáveis, conforme preconizado pela própria OIT, tais como tempo, perseverança, 

engajamento, adoção de posições firmes e claras, mas combinadas com flexibilidade 

(OIT, 1999), ainda, autonomia política (ISHIKAWA, 2003), confiança entre os parceiros 

(CRESSEY; TOTTERDILL; EXTON, 2013) e uma pauta que inclua discussões sobre 

política econômica e social de interesse de segmentos amplos  (TORRES; HANASHIRO, 

2017). 

 

‘6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Este é um estudo de natureza qualitativa, que teve como objetivo analisar quais 

têm sido as iniciativas dos sindicatos para a inserção e permanência de trabalhadores mais 

velhos em face do envelhecimento populacional. 

 Para atender o objetivo foram considerados três atores sociais participantes do 

mundo do trabalho.  Primeiro, os trabalhadores que envelhecem, tendo em vista o ritmo 

veloz da participação deles no mercado de trabalho e os obstáculos resultantes dos 

estereótipos e discriminações negativos tanto à permanência no emprego, como a 

reinserção nos casos de desempregados. Segundo os sindicatos, que representam 

indubitavelmente o papel de principal personagem social na defesa dos trabalhadores. O 

último dos sujeitos é o conjunto de empresas, que na condição de empregadores têm sido 

os agentes de restrições ao emprego dos trabalhadores mais velhos.  Em síntese, o 

governo, cujo papel não foi tratado no presente trabalho, quer estender a idade mínima de 

aposentadoria (LIMA, 2016) o que resulta na necessidade da permanência dos indivíduos 

mais velhos no emprego.  A sociedade estereotipa e discrimina aqueles que envelhecem 

(SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008) e as empresas que refletem o comportamento do 

conjunto social, atribuindo estereótipos negativos e discriminando, demitindo quando 

empregados e restringindo a acesso ao emprego quando postos no mercado de trabalho.   

O objetivo principal se desdobra em objetivos específicos e concorrentes a ele – 

conhecer como os sindicatos percebem os estereótipos, preconceitos e a discriminação de 

trabalhadores envelhescentes; distinguir as faixas etárias de preferência das empresas para 

admissões e demissões; investigar a compreensão dos sindicatos sobre as consequências 

das preferências das empresas nas admissões e demissões, para o mercado de trabalho, e 

para os trabalhadores envelhescentes; indagar sobre as ações já tomadas e planejadas 

pelos sindicatos em relação às preferências das empresa e por fim saber a respeito das 

experiências dos dirigentes sindicais  sobre diálogo social e a opinião deles sobre seu uso 

na interlocução com empresários e governo. Foi inclusa na análise, uma particularidade 

identificada no decorrer das entrevistas – a assimilação de estereótipos negativos por parte 

dos próprios dirigentes sindicais em relação aos trabalhadores mais velhos. Esta 

constatação apesar aparentemente paradoxal pode ser compreendida como resultantes de 

fatores culturais.  Segundo Beauvoir (1990) o ser humano não vive na velhice em seu 

estado natural; mas sim em função do status atribuído a ele por sua cultura.  

  Os resultados do estudo, tanto pelo apreendido nas entrevistas com os dirigentes 

sindicais, como o constatado no referencial teórico, convergem para um vácuo da parte 

dos sindicatos no interesse, discussão e iniciativas a respeito do emprego de trabalhadores 
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mais velhos. Esta conclusão tem o aporte de uma pesquisa análoga e recente elaborada 

por Amorim et al. (2016) – os sindicatos quase não têm demandado a favor dos 

trabalhadores mais velhos, caracterizando uma situação denominada pelos autores de sub-

representação desta parcela etária da população ocupada.   

O estudo também considerou como os dirigentes sindicais compreendem, se 

posicionam e percebem a disposição das empresas ao diálogo social. Conforme 

constatado nas entrevistas, a posição predominante entre os dirigentes sindicais é de 

favorabilidade ao diálogo social.  No entanto percebe-se tratar de uma preferência 

desassociada da pratica e mesmo de um interesse de exercê-la. Entretanto observa-se 

haver por parte dos dirigentes sindicais entrevistados uma compreensão equivocada de 

diálogo social, nos termos abordados pela OIT e praticados principalmente em países 

europeu, tanto quanto aos seus pressupostos de autonomia das partes, confiança mútua e 

espírito de colaboração entre elas, bem como a abrangência dos resultados esperados – 

não só de natureza econômico-financeira circunscritas aos principais sujeitos social 

envolvidos, mas também gerador de benefícios sociais extensivos a terceiros. Ainda se 

nota que ótica dos entrevistados prevalece desconfiança a respeito da adesão dos 

dirigentes sindicais ao diálogo social ou mesmo havendo disposição o risco de não passar 

de encenação sem resultados efetivos.  Em resumo, para haver diálogo social no Brasil, 

há necessidade da criação ou consolidação de pré-requisitos nos termos preconizados pela 

OIT. 

Os dirigentes entrevistados representam dois níveis de entidades.  No primeiro 

deles estão representados quatro sindicatos de categorias de trabalhadores em bases 

territoriais distintas. Destaca-se ter havido uma razoável representatividade de categorias 

de trabalhadores – comerciários, metalúrgicos, professores e bancários. Quanto aos 

sindicatos de base, a representação geográfica foi um tanto quanto restrita – três sindicatos 

de categorias situadas na cidade de São Paulo ou sua região metropolitana e um outro da 

região metropolitana de Curitiba no Paraná.  Desta forma, todos eles localizado no sul do 

país.  No segundo nível se fazem representadas três centrais sindicais – associações que 

reúnem uma variedade de sindicatos tanto em relação a categoria de trabalhadores, como 

as regiões do país em que estão situadas. Quanto a centrais sindicais a houve uma 

representação expressiva de duas formas – as três sindicais com dirigentes entrevistados 

possuem sindicatos localizados em todas as regiões do país, bem como das mais variadas 

categorias de trabalhadores, ou seja, com representação econômica nos setores da 
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indústria, serviços e agropecuária. Ressalta-se que foram entrevistados dirigentes das três 

maiores centrais sindicais do Brasil  

A conclusão é de que, sem deixar de considerar as limitações que lhe são inerentese 

serão tratadas oportunamente, o presente trabalho empresta uma contribuição a reflexão, 

pesquisa e estudo deste tema, que é contemporâneo e importante para o nosso país. A 

revisão da literatura aponta haver no caso brasileiro poucos estudos sobre o envolvimento 

dos sindicatos de trabalhadores na defesa do emprego de indivíduos mais velhos.  É 

possível supor que a ausência dele na literatura, até o presente momento, resulta do 

encadeamento em ciclo de condições desfavoráveis.   O assunto não tem sido tratado 

pelos atores sociais naturalmente comprometidos com as relações do trabalho, em 

especial os sindicatos.  Consequentemente não chama a atenção do mundo acadêmico em 

abordá-lo, que por sua vez não produz conhecimento e reflexão crítica, que poderia 

alavancar ações efetivas por parte dos atores sociais em questão. Ele representa também 

uma contribuição ampla para o estuo das diferenças sociais. Segundo Mor-Barak (2005) 

as sociedades têm sido cada vez mais heterogêneas.  Desta forma, o estudo acrescenta 

uma nova pesquisa e reflexão nesta área do conhecimento humano – o envelhecimento 

demográfico e o desafio do emprego, cujas consequências de seu impacto no decorrer do 

tempo ainda estão longe de serem conhecidas. 

Considerando a escassez do tema e a possível reciprocidade entre sua prática e atenção 

acadêmica, a expectativa é de uma contribuição de relevância tanto para o movimento 

sindical, bem como para as empresas e suas representações, governo, principalmente nas 

áreas envolvidas com trabalho, emprego e previdência social. Sua contribuição pode ser 

extensiva a outras áreas do governo e da sociedade envolvidas com ações a respeito da 

parcela da população que envelhece, por exemplo saúde e economia.  

As principais limitações compreendem o escopo em que se situam os sindicatos 

considerados para a pesquisa.  Principalmente o universo geográfico dos sindicatos de 

base participantes da pesquisa, que se restringiram as cidades de São Paulo, capital e 

Curitiba, Paraná e suas regiões metropolitanas.  O pressuposto é que se estendida para 

outras áreas do pais, a pesquisa pode incorporar elementos regionais sociais, econômicos 

e culturais de relevância, tais como condições de trabalho, expectativa de vida, entre 

outras.  Mas é também conveniente, combinar a extensão da geografia com maior 

representatividade de categorias de trabalhadores, por exemplo aquelas que empregam 

mão de obra intensiva no setor de serviços.   Mesmo no que diz respeito as centrais 

sindicais, poderiam ter sido incluídas outras delas.  
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A atualidade do tema da demografia do envelhecimento e seu impacto em todas as 

áreas da existência humana, cria uma grande oportunidade de fomento em pesquisas 

relacionada a necessidade de ocupação dos indivíduos que envelhecem e suas implicações 

em áreas correlatas. E recomendável a elaboração de estudos tratando de estereótipos e 

discriminação etária, segmentados em setores econômicos, regiões geográficas e níveis 

de escolaridade dos trabalhadores.   A inclusão do papel do governo é fundamental para 

a problemática do envelhecimento demográfico, por exemplo considerando as constantes 

incursões a favor da aposentadoria tardia, mas aparentemente sem esforços na discussão 

e formulação de políticas para incentivar as empresas e trabalhadores mais velhos em se 

manterem no trabalho. Ainda quanto e conveniente incluir no debate uma ampla gama de 

sociais do próprio governo, como da sociedade civil, que pelo envolvimento em questões 

correlatas podem contribuir para uma discussão mais proveitosa a respeito da ocupação 

dos indivíduos que que envelhecem. Também parece ser imprescindível levantar questões 

sobre a prioridade entre duas vertentes de políticas públicas na busca de soluções 

adequadas frente crescimento acelerado e irreversível da parcela da população que 

envelhece – uma assistencialista, ou seja, de transferência de renda, concessão de 

benefícios que pode estimular a acomodação e dependência das benesses do estado ou 

uma outra, direcionada ao envelhecimento ativo, nos moldes já existentes em economias 

mais avançadas. Ainda pode ser tratado o impacto do envelhecimento nas intersecções 

com outras singularidades sociais, tais como, gênero e raça. Um tema que também merece 

consideração é distinção de nível de educação e de proficiência em tecnologia, como 

estereótipos e discriminação propriamente ou agravantes a eles.  
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ROTEIRO SEMIESTRUTURADO DE PERGUNTAS 

 

 
 

Data:  

Nome do Dirigente Sindical:  

Cargo: 

Tempo no cargo: 

Sindicato:  

Base Territorial:   

Nº de empresas:  Nº trabalhadores – Geral:  Sindicalizados:  

 

QUESTÕES FECHADAS 

1. Faixa etária predominante dos dirigentes sindicais: 

( ) De 20 até 30 anos ( ) + de 30 até 45 anos ( ) + de 45 anos 

 

2. Faixa etária predominante dos trabalhadores do sindicato na base territorial 

( ) De 20 até 30 anos ( ) + de 30 até 45 anos  ( ) + de 45 anos 

 

Percepções e compreensões dos Sindicatos sobre “trabalhador mais velho” 

1. Qual faixa etária é considerada de “trabalhador mais velho” pelo sindicato na categoria?  

(Idade mínima e máxima) 

2. Tem sido notado envelhecimento dos trabalhadores ou qual a percepção sobre o 

envelhecimento dos trabalhadores da categoria? 

3. Qual a percepção ou compreensão sobre o interesse das pessoas enquadradas na faixa etária 

de “trabalhador mais velho” em continuar trabalhando?  

4. Se a percepção na questão anterior for positiva, quais as principais razões dos trabalhadores 

mais velhos em continuar trabalhando? 

 

Percepções e compreensões dos Sindicatos sobre estereótipos, preconceitos e discriminação 

das empresas em relação aos trabalhadores mais velhos 

5. Percebe discriminação em relação aos trabalhadores mais velhos nas empresas? Por quê?  

6. Qual a faixa etária de preferência das empresas para admissões? Por quê?  

7. Qual a faixa etária de preferência das empresas para demissões? Por quê?  

8. Quais as consequências das preferências etárias das empresas para o mercado de trabalho? 

Por quê?  

9. Quais as consequências das preferências etárias das empresas para trabalhadores mais velhos? 

Por quê?  

 

Discussões e ações dos Sindicatos em relação aos “trabalhadores mais velhos” 

10. Considerando o ritmo acelerado do envelhecimento da população, tem havido discussão no 

sindicato sobre o assunto? Quais seriam as razões de ter ou não ter?  

11. Já foram adotadas ações pelo Sindicato em relação ao emprego de trabalhadores mais velhos? 

12. Há ações planejadas pelo Sindicato em relação ao emprego de trabalhadores mais velhos?  

13. O Sindicato tem Diretoria, Secretaria ou órgão correlato de Diversidade? 

14. Se positivo, quais são as categorias alvos de ação?   

15. Como você entende o papel do Sindicato na categoria e base territorial, e o papel da Central 

Sindical a que ele pertence em relação ao emprego de trabalhadores mais velhos?  

16. A Central Sindical a que seu Sindicato pertence tem debatido o assunto 

17. A Central Sindical a que seu sindicato pertence tem ações ou planos para propor aos 

empresários e governo, em relação ao emprego dos trabalhadores mais velhos?  

 

Opinião e experiência do sindicato com diálogo social   

18. O que é diálogo social?  
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19. O diálogo social funciona no Brasil? Por quê? 

20. É favorável ao diálogo social? Por quê?  

21. Participou de diálogo social? Se sim, comentários e avaliações; 

22. Conhece experiências de diálogo social em outros países? Se sim, comentário e avaliação.  

23. Qual a opinião sobre diálogo social?  

 
 


