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Por que o envelhecimento da força de 
trabalho importa?

O Brasil está se tornando um país mais 
velho. A queda na taxa de crescimento 
populacional observada nas últimas 
décadas vem causando uma redução 
relativa no número de crianças e 
jovens e o consequente crescimento da 
proporção de adultos e idosos no país. 
Essa tendência se reflete também no 
envelhecimento da força de trabalho.  
Entre 2004 e 2009, houve um gradativo 
aumento no número de postos 
ocupados por pessoas com mais de  
40 anos,1 passando de 38,7% para 42%.

Estima-se que, em 2040, 
aproximadamente 57% da população 
brasileira em idade ativa seráo 
composta por pessoas com mais de 
45 anos.2 

Fernando Alves   
Sócio-presidente  
PwC Brasil  

Maria Tereza Fleury 
Diretora FGV-EAESP

1 DIEESE. Anuário dos Trabalhadores: 2009, 10ª ed. São Paulo: DIEESE, 2009.
2 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Comunicados do IPEA: Tendências demográficas. N.64, 2010.

A retenção desses profissionais no 
mercado de trabalho será necessária 
não apenas por questões relacionadas 
ao equilíbrio das contas da Previdência 
Social, mas como alternativa para  
a escassez de mão de obra especializada 
e à sustentação do crescimento 
econômico. 

Para as empresas, esse envelhecimento 
da força de trabalho trará claros 
desafios relacionados ao aumento dos 
custos de saúde e a possíveis perdas 
em termos de produtividade. Mas ele 
também gera oportunidades. Equipes 
multigeracionais e diversas (em termos 
de gênero e etnia) são consideradas 
mais bem preparadas para responder 
às rápidas mudanças associadas à 
globalização. Além disso, profissionais 
mais velhos, além de possuírem mais 
experiência, tendem a ser mais leais  
ao empregador, a apresentar uma 
postura ética no trabalho e são mais 
dispostos a atuar em diversas  
condições de trabalho.

Contudo, o mercado de trabalho 
precisará ser mais flexível para 
responder às necessidades e demandas 
desses profissionais. Horário flexível, 
redução de jornada de trabalho e 
atuação por projetos são algumas 
práticas a serem consideradas para 
atrair e reter esses talentos. Outros 
aspectos do ambiente de trabalho 
também deverão ser modificados, 
por exemplo, por meio de ações de 
saúde ocupacional (a fim de reduzir 
ausências), da redução de preconceitos 
nas equipes e de capacitação do 
profissional mais velho para usar novas 
ferramentas tecnológicas. 

Essa necessidade de mudanças cria um 
ambiente desafiador e estimulante para 
as empresas. As que se mostrarem mais 
proativas estarão em melhor posição 
para se manterem competitivas e 
preservarem seu capital humano. 
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A pirâmide etária 
de 2010 mostra que 
uma grande parte da 
população ainda é jovem 
(entre 5 e 29 anos), mas 
também indica uma 
tendência de crescimento 
rápido do contingente de 
pessoas com mais idade.

Projeções sobre a 
população brasileira

Fonte: ALVES, José Eustáquio Diniz, VASCONCELOS, Daniel de Santana, CARVALHO, Angelita Alves. Estrutura etária, bônus demográfico e população 
economicamente ativa no Brasil: cenários de longo prazo e suas implicações para o mercado de trabalho. CEPAL. Escritório no Brasil/IPEA, Brasília, 2010.

Em 2030, as faixas entre 
25 e 59 anos ocuparão a 
maior parte da pirâmide 
etária. Além disso, a 
população de 60 anos ou 
mais terá quase dobrado.

Em 2050, a população que 
era adulta em 2030 estará 
mais velha, e a pirâmide 
etária terá se invertido em 
relação à de 2010, com um 
grande número de pessoas 
com mais de 50 anos.

Brasil 2010
Percentual do total da população

Percentual

100+
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
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Brasil 2030
Percentual do total da população – variante média
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Brasil 2050
Percentual do total da população – variante alta
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Sobre a pesquisa 

Nosso objetivo com este estudo foi 
entender as concepções das empresas 
sobre a força de trabalho mais velha e 
como elas se refletem nas práticas de 
gestão de pessoas que adotam.  
Entre os aspectos investigados,  
a pesquisa tentou responder às 
seguintes questões:

• Quais são as ameaças e 
oportunidades percebidas pelas 
empresas ao disporem de uma força 
de trabalho mais velha? 

•  Como as empresas estão se 
preparando para lidar com o 
envelhecimento do seu pessoal?

•  Como aproveitar esse capital 
humano da melhor forma?

• Onde é preciso investir e quais 
concepções precisam ser revistas 
para que isso aconteça?

Realizada em parceria entre a PwC 
e a FGV-EAESP, a pesquisa contou 
com o apoio da Fiesp (Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo), do 
Sesi-SP (Serviço Social da Indústria) e 
da Amcham BH. Ao todo, 108 empresas 
responderam ao nosso questionário, no 
período de novembro de 2012 a janeiro 
de 2013. Este relatório apresenta um 
resumo das conclusões que obtivemos 
após a análise das respostas por elas 
fornecidas. 

Das empresas participantes, 70% têm 
origem nacional, enquanto 68% são 
de grande e médio porte. Elas estão 
distribuídas por diversos setores 
de atuação, mas predominam os 
segmentos industrial (21%), prestação 
de serviços (20%) e energia, mineração 
e serviços de utilidade pública (16%).

Nessas organizações, 46% dos 
profissionais têm entre 30 e 44 
anos, percentual que se aproxima 
da distribuição etária da População 
Economicamente Ativa (PEA) do 
país, que tem uma parcela de 43,2% 
de pessoas na faixa de 25 a 49 anos.3 
O nível hierárquico que apresentou 
a idade média mais elevada foi o que 
corresponde à diretoria e os executivos: 
48 anos.

Os gestores das empresas consideram 
que um profissional pode ser 
caracterizado como mais velho a 
partir dos 60 anos de idade. E quanto 
maior a idade do respondente, mais 
alta é a faixa etária a partir da qual ele 
considera um profissional como  
mais velho. 

37%

30%

18%

15% Grandes empresas: 
maior que R$ 300 milhões

Médias a grandes empresas: 
entre R$ 90 e 300 milhões

Médias empresas: 
entre R$ 16 e 90 milhões

Pequenas empresas: 
menor que R$ 16 milhões

95 respondentes
Fonte: Pesquisa sobre envelhecimento da força de trabalho

Faturamento das empresas participantes

3 IBGE. Pesquisa Mensal de Emprego. Dezembro/2012
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29%

46%

24%

1%

18 a 29 anos

30 a 44 anos

45 a 64 anos

mais de 65 anos

69 respondentes
Fonte: Pesquisa sobre envelhecimento da força de trabalho

Setores das empresas participantes

Setores Quantidade de 
Participantes 

Indústria de Transformação 21%

Prestação de Serviços 20%

Energia, Serviços de Utilidade Pública e Mineração 16%

Serviços Financeiros 13%

Engenharia e Construção 8%

Outros 7%

Tecnologia, Informação, Telecom e Entretenimento 6%

Produtos de Consumo e Varejo 5%

Saúde 4%

99 respondentes 
Fonte: Pesquisa sobre envelhecimento da força de trabalho

Faixa de idade dos profissionais que trabalham 
nas empresas
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78 respondentes
Fonte: Pesquisa sobre envelhecimento da força de trabalho

Diretoria/Executivos48
anos

Gerentes40
anos

Supervisores36
anos

Analistas31
anos

Nível hierárquico e média de idade 

A partir de que idade você caracteriza um 
profissional como mais velho?

11%

20%

20%

31%

18%

Acima de 45 anos

Acima de 50 anos

Acima de 55 anos

Acima de 60 anos

Acima de 65 anos

97 respondentes
Fonte: Pesquisa sobre envelhecimento da força de trabalho
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A partir de que idade você considera um 
profissional como mais velho?

Idade média do respondentes Considera um profissional mais velho 

33 anos acima de 45 anos

35 anos acima de 50 anos

38 anos acima de 55 anos

41 anos acima de 60 anos

47 anos acima de 65 anos

95 respondentes
Fonte: Pesquisa sobre envelhecimento da força de trabalho
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Sumário executivo

Constatamos que, embora tenham 
uma visão positiva sobre o valor 
da experiência, das habilidades 
de resolução de problemas e da 
postura dos profissionais mais 
velhos no trabalho, as empresas 
não demonstraram na pesquisa um 
movimento estratégico no sentido de 
aproveitar melhor as potencialidades 
desse grupo para atender a suas 
necessidades de talentos. As práticas 
das organizações, na verdade, são 
contraditórias. 

Não parece claro para elas qual papel 
devem desempenhar em relação ao 
investimento em qualidade de vida 
e saúde dos profissionais. Trata-se 
de uma postura arriscada diante da 
perspectiva de redução do número de 
trabalhadores que entrarão no mercado 
de trabalho nos próximos anos e de 
aumento da permanência dos que  
estão em atividade.

Grande parte das empresas indicou que 
falta de flexibilidade, dificuldades para 
lidar com a tecnologia e incapacidade 
de se manterem atualizados são 
as principais barreiras para que os 
profissionais mais velhos façam parte 
de suas equipes.

As tendências demográficas brasileiras, 
porém, devem forçar os líderes 
executivos a incluir as práticas de 
gestão de idade entre suas prioridades. 
Para evitar um sério gargalo de 
mão de obra no futuro, as ações a 
serem tomadas para valorizar de 
forma adequada a força de trabalho 
mais velha, com suas experiências e 
habilidades próprias, precisam começar 
a ser planejadas agora.
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Principais conclusões da pesquisa

Os profissionais mais velhos 
ainda não são vistos como 
uma alternativa para lidar 
com a escassez de talentos 
qualificados

Apenas 37% das empresas 
reconhecem que a força de 
trabalho mais velha pode ser 
uma alternativa para a escassez 
de talentos, o que se reflete em 
poucas práticas direcionadas para 
atração dessa força de trabalho 
(12%). Além disso, há preferência 
pelos mais jovens em 50% das 
empresas quando a ocupação 
do cargo se dá por profissionais 
desempregados e em 41% 
quando os profissionais competem 
em igualdade de condições.

Existe pouco investimento na 
transferência de conhecimento 
e experiência, os principais 
ativos dos mais velhos

94% das empresas acreditam 
que o principal benefício de ter 
profissionais mais velhos está 
relacionado aos conhecimentos 
que esses profissionais possuem. 
No entanto, as práticas de 
gestão de conhecimento (22%), 
mentoring (50%) e envolvimento 
desses profissionais em 
treinamento (45%) ainda não 
são realidade para muitas 
organizações.

Com a proximidade da 
aposentadoria, as empresas 
não oferecem oportunidades 
de carreira, nem incentivos à 
permanência dos mais velhos.

63% das empresas acreditam 
que os mais velhos estão 
acomodados por causa da 
proximidade da aposentadoria. 
Consequentemente, 73% não 
oferecem oportunidades de 
carreira e em grande parte 
não dispõem de práticas que 
incentivem a permanência desses 
profissionais: 70% não permitem  
flexibilidade de horários  e 43% 
não permitem o home office.

Não existem modelos de 
atuação que permitam 
aproveitar o melhor dos 
profissionais mais velhos

As empresas reconhecem que 
os mais velhos possuem mais 
capacidade de realização de 
diagnóstico (87%), resolução 
de problemas (86%) e equilíbrio 
emocional (96%). Contudo, 
elas não desenvolvem modelos 
de carreira para que esses 
profissionais atuem em funções 
nas quais tais competências são 
essenciais (89%).

Há pouco investimento em 
práticas de qualidade de vida

As empresas ainda não investem 
para ter uma força de trabalho 
mais saudável no futuro: 86% 
não oferecem planos de saúde 
diferenciados, 79% não realizam 
estudos preventivos sobre a 
saúde da força de trabalho e 
69% não incentivam a prática de 
exercício físico. As organizações 
não se conscientizaram de que 
o envelhecimento da força de 
trabalho levará a uma renovação 
menos constante dos profissionais 
e de que é preciso cuidar para 
que as pessoas em atividade 
permaneçam produtivas no futuro.

Profissionais mais velhos podem 
custar mais caro, mas essa 
análise deve ser feita em relação 
ao valor agregado

70% das empresas acreditam 
que os profissionais mais velhos 
custam mais caro. Porém, ainda é 
preciso refletir sobre a relação entre 
o custo desses profissionais e o 
valor que eles podem gerar para a 
organização. Afinal, apenas para 
32% das empresas a exigência de 
salários maiores é uma barreira  
para a contratação dos mais velhos. 
Elas também reconhecem que eles 
são mais fiéis (89%), o que reduz os 
custos com turnover.
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Entre os benefícios percebidos na contratação de profissionais mais velhos, as empresas destacaram a 
capacidade de disseminar a cultura organizacional e os comportamentos esperados pela empresa. No 
entanto, poucas práticas são adotadas para estimular esses comportamentos.

Principais benefícios e dificuldades percebidos 
pelas empresas na contratação dos mais velhos

5 principais benefícios 
que as empresas 
percebem em ter 
profissionais mais 
velhos em suas equipes 
de trabalho

94%

73%

73%

51%

49%

Experiência profissional com relação aos
 conhecimentos adquiridos ao longo da carreira

Comprometimento e senso de responsabilidade
 demonstrados pelos mais velhos

Diversidade de ideias e pontos de
 vista dentro das equipes

Capacidade de disseminar a cultura da
 organização para os profissionais mais novos

Capacidade de disseminar os comportamentos esperados
 pela organização, dos mais velhos para os mais jovens

85 respondentes
Fonte: Pesquisa sobre envelhecimento da força de trabalho

Não envolvem de forma recorrente 
profissionais mais velhos em 
atividades de integração dos mais 
jovens à cultura organizacional.

Não possuem práticas 
recorrentes para a 
integração de profissionais 
de diferentes gerações.

60 83% %

86 respondentes 
Fonte: Pesquisa sobre envelhecimento da força de trabalho
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5 principais dificuldades que 
as empresas percebem em ter 
profissionais mais velhos em suas 
equipes de trabalho

96%

80%

69%

63%

56%

Falta de flexibilidade e adaptação
 às mudanças ocorridas na empresa

Dificuldade em lidar com
 as novas tecnologias

Dificuldade em se manter atualizado
em relação às novas exigências do mercado

Acomodação por conta da aposentadoria

Dificuldade de reconhecimento da liderança
 quando os mais velhos são liderados pelos mais novos

70 respondentes
Fonte: Pesquisa sobre envelhecimento da força de trabalho

Das empresas acreditam que os 
profissionais mais velhos possuem 
menos flexibilidade no ambiente de 
trabalho quando comparados aos 
mais jovens.

58 69% %

Na visão das empresas, os profissionais 
mais velhos são pouco flexíveis e resistentes 
à mudança.

96 respondentes 
Fonte: Pesquisa sobre envelhecimento da força de trabalho

Das empresas entendem que os 
profissionais mais velhos não se 
adaptam bem às mudanças.
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Os profissionais mais velhos ainda não são vistos 
como uma alternativa para lidar com a escassez de 
profissionais qualificados

Na recém-publicada  pesquisa 
realizada pela PwC com 1.330 
CEOs de 68 países, a escassez de 
talentos e a indisponibilidade 
de competências-chave foram 
indicadas como duas das principais 
ameaças para o crescimento dos 
seus negócios.4  No Brasil, essa 
questão foi apontada por 71% dos 
respondentes, percentual que vem 
crescendo desde 2010.

No ano anterior, na mesma pesquisa, 
quase metade dos CEOs do Brasil 
(42%) disse que deixou de aproveitar 
uma oportunidade de mercado ou 
precisou atrasar ou cancelar uma 
iniciativa estratégica porque a empresa 
não dispunha de talentos necessários 
para o empreendimento.5 

Vários estudos têm indicado 
alternativas para lidar com esse 
problema, entre as quais se inclui 
um melhor aproveitamento dos 
profissionais mais velhos.

Estratégia de talentos global: A crescente importância dos mercados emergentes 
criará novas tendências e padrões de mobilidade e, assim, proporcionará uma maior 
diversidade global de talentos. 

Entre 2010 e  2020, espera-se que a quantidade de profissionais em mobilidade 
internacional aumente 50% em relação ao período de 2000 a 2010.6

Empresas com atuação global já começam a ter uma visão unificada do seu pool de 
talentos para aproveitar melhor as competências da sua força de trabalho e atender à 
demanda de diferentes unidades de negócios ao redor do mundo. Assim, elas querem 
poder contar com os profissionais certos, no lugar certo, no momento certo.

Maior participação da força de trabalho feminina: A ampliação do nível de 
escolaridade das mulheres acima da média masculina e a tendência de redução da 
taxa de fecundidade deverão se refletir em maior participação feminina no mercado 
formal de trabalho. Elas deverão ser uma alternativa cada vez mais comum para o 
preenchimento de posições-chave nas empresas, ocupando cargos no quais hoje ainda 
não se fazem muito presentes.

Permanência dos profissionais mais velhos em atividade: A expectativa de vida 
está aumentando em todo o mundo: em 1970 era de 58 anos, em 2010 saltou para 
69 anos e projeta-se que em 2050 seja de 76 anos.7 A notícia é extremamente positiva 
para a humanidade, mas esse aumento da longevidade deverá manter profissionais 
experientes em atividade por mais tempo, o que impõe desafios, tanto do ponto de 
vista previdenciário quanto do de manutenção da qualidade de vida do trabalhador, 
em termos financeiros e de realização pessoal no trabalho.

Nesse cenário, é preciso estar preparado para saber aproveitar o potencial dos 
profissionais mais velhos, com uma estratégia de talentos que ofereça condições 
apropriadas de trabalho a esse grupo e atenda às necessidades organizacionais.

Alternativas para lidar 
com a escassez de talentos 
em âmbito global

4 16th PwC Global CEO Survey – Janeiro/2013.
5  8ª Pesquisas de Líderes Empresariais Brasileiros (2012).
6 Talent Mobility 2020. PwC, maio/2011.
7 Fontes: US Census Bureau, OMS, ONU, Boston College, CSIS e Eurostat, citadas na 
edição nº 1.035 da revista Exame de 20/2/2013.
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Contudo, constatamos que apenas 37% 
das empresas consideram a força de 
trabalho mais velha uma alternativa 
para a escassez de talentos. E as práticas 
de gestão de pessoas observadas na 
pesquisa refletem isso. 

das empresas acreditam que 
aproveitar melhor o potencial 
da força de trabalho mais velha 
é umas das alternativas para o 
apagão de talentos.

37%

“Pessoas no alto dos 50, 60 e 70 anos são a fonte de recursos 
humanos mais subutilizada. É necessário fazer uma profunda 
reavaliação das capacidades do profissional mais velho.”

Business Week (junho/2005)

Essa conclusão fica mais evidente 
quando analisamos as práticas de 
recrutamento e seleção. Entre as 
empresas participantes da pesquisa, 
88% não desenvolvem campanhas 
específicas para a seleção de 
candidatos mais velhos e 73% não 
adotam uma postura proativa na 
contratação de profissionais mais 
velhos, aposentados ou próximos de 
se aposentar.

É natural que, em um período no qual 
ainda existem muitos profissionais mais 
jovens, as empresas não visualizem a 
necessidade de contratação dos mais 
velhos. No entanto, mesmo em setores 
que encontram mais dificuldades para 
encontrar talentos para a composição 
de suas equipes – como os de tecnologia 
da informação, saúde, comunicação 
e entretenimento e o da indústria de 
transformação, a prática de contratação 
desses profissionais não foi apontada 
como uma alternativa.

85 respondentes 
Fonte: Pesquisa sobre envelhecimento da força de trabalho
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Práticas de atração de pessoas especificamente 
direcionadas para profissionais mais velhos

Para 58% das empresas, a idade ainda é um fator relevante para a 
seleção dos candidatos. Metade dos entrevistados prefere contratar 
um profissional mais jovem. 41% das empresas dão preferência a um 
profissional mais jovem quando esse compete a uma vaga em igualdade de 
condições com um mais velho. E  50% preferem contratar os mais jovens 
quando estão contratando profissionais desempregados. 

28% 21% 24% 9% 10% 8%

37% 20% 15% 15% 7% 6%

55% 24% 8% 6%6%

A empresa tem uma postura proativa de incentivar
 a contratação de profissionais mais velhos

A empresa tem uma postura proativa na
 contratação de profissionais que já se aposentaram

ou que estão próximos da idade de se aposentar

A empresa desenvolve campanhas específicas
 para a seleção de candidatos mais velhos

88 respondentes
Fonte: Pesquisa sobre envelhecimento da força de trabalho

Discordo completamente

Discordo em grande parte

Discordo pouco

Concordo pouco

Concordo em grande parte

Concordo totalmente
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Se partimos da premissa de que a busca de profissionais experientes pode ser uma 
das alternativas para lidar com a escassez de talentos, alguns aspectos podem 
ser considerados para a adoção de práticas de recrutamento e seleção que sejam 
inclusivas e aproveitem o potencial deste tipo de profissional:

Práticas de recrutamento

9% 15% 18% 28% 22% 8%

16% 26%17% 19% 16% 6%

11% 16% 23% 21% 7%22%
Em relação à ocupação de cargos de trabalho

 por profissionais desempregados, é
 preferível a contratação dos mais jovens

 Na seleção para uma vaga, em igualdade
 de condições, a empresa dá preferência

 a um profissional mais jovem

Durante o processo de seleção, além
 das competências dos candidatos, a

 idade também é um fator relevante

88 respondentes
Fonte: Pesquisa sobre envelhecimento da força de trabalho

Discordo completamente

Discordo em grande parte

Discordo pouco

Concordo pouco

Concordo em grande parte

Concordo totalmente

• Preparar a equipe de recursos 
humanos para avaliar e aproveitar 
melhor o potencial do profissional 
mais velho. Considerando 
esclarecer quais são as habilidades 
e qualificações que os profissionais 
mais experientes trazem para  
o emprego. 

• Criar um comitê de apoio, formado 
por profissionais mais velhos, 
para avaliar os processos de 
recrutamento.

• Oferecer benefícios competitivos de 
pacotes de aposentadoria e saúde.  
Uma pesquisa realizada pela AARP8 
revelou que a maior parte dos 
profissionais experientes citam 
planos de previdência atrativos 
e plano de saúde como fatores 
relevantes nos empregos ideais.

“Nossa empresa valoriza o 
potencial técnico dos seus 
profissionais. Por isso,  
pessoas experientes, muitas 
vezes na casa dos 40 ou 50 
anos, são procuradas por 
oferecer uma vantagem 
competitiva para a 
empresas.”

Participante da pesquisa do 
setor Financeiro 

8 AARP, Age Discrimination: What employers need to know. Washington: AARP, 2006



18   Envelhecimento da Força de Trabalho 

Existe pouco investimento na transferência de 
conhecimento e experiência, que são os principais 
ativos dos mais velhos

A experiência e os conhecimentos 
técnicos adquiridos ao longo da 
carreira são alguns dos principais 
benefícios indicados pelas empresas 
de contar com profissionais mais 
velhos em suas equipes de trabalho 
(94% das respostas). 

acreditam que experiência e 
conhecimentos úteis para o dia a dia 
das empresas são alguns dos principais 
benefícios de contar com profissionais 
mais velhos em suas equipes.

94%

Do total, 75% dos entrevistados 
acreditam que os profissionais mais 
velhos têm mais conhecimentos úteis 
para a organização quando comparados 
aos mais jovens.

85 respondentes 
Fonte: Pesquisa sobre envelhecimento da força de trabalho
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Garantir a disseminação do 
conhecimento em um contexto no qual 
ele é um importante ativo tem sido um 
desafio em relação tanto às práticas 
quanto à cultura das organizações. 
Associado a esse desafio, é importante 
observar que o envelhecimento da força 
de trabalho traz consigo um risco de 
evasão de cérebros. 

Constatamos em nossa pesquisa que 
as empresas não estão se preparando 
adequadamente para esse fenômeno, 
pois, apesar de reconhecerem o valor 
da experiência e do saber acumulado 
pelos mais velhos, elas investem pouco 
em práticas de gestão e transferência de 
conhecimento:

• Apenas 45% das empresas envolvem 
os profissionais mais velhos em 
atividades de treinamento e 
desenvolvimento dos mais jovens.

• 78% não promovem atividades 
de gestão do conhecimento 
direcionadas para os mais velhos. 

• 50% das organizações não contam 
com programas de mentoring.

3%

17%22% 41% 17%

11% 16% 23% 21% 7%22%

Possuem mais conhecimento 
útil para o dia a dia da empresa

95 respondentes
Fonte: Pesquisa sobre envelhecimento da força de trabalho

Discordo completamente

Discordo em grande parte

Discordo pouco

Concordo pouco

Concordo em grande parte

Concordo totalmente
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19% 15% 16% 22% 22% 6%

19% 22%14% 23% 14% 8%

28% 21% 24% 9% 8%10%
 A empresa promove atividades voltadas

 especificamente à gestão do
 conhecimento para os mais velhos

A empresa promove o envolvimento dos
 mais velhos em atividades de treinamento

 e desenvolvimento dos mais jovens

Na empresa, os profissionais mais velhos
 realizam atividades de mentoring para

 os profissionais mais jovens

88 respondentes
Fonte: Pesquisa sobre envelhecimento da força de trabalho

Discordo completamente

Discordo em grande parte

Discordo pouco

Concordo pouco

Concordo em grande parte

Concordo totalmente

As empresas precisam refletir sobre como é possível estabelecer práticas que 
não só promovam a disseminação de conhecimentos existentes como também 
a produção novos conhecimentos com base no melhor que cada geração pode 
oferecer. Nesse processo, algumas perguntas devem ser feitas:

• Como estimular a aprendizagem 
multigeracional?

• Como incentivar a transferência de 
conhecimento dos mais velhos para 
os mais novos?

• Quais métodos são efetivos 
para manter na organização 
conhecimentos tácitos complexos?

• Como aproveitar o melhor de cada 
geração no processo de criação de 
conhecimento?

• Quais são as principais diferenças 
entre as contribuições dos mais 
jovens e dos mais velhos para 
o processo de produção de 
conhecimento?

“Para evitar a perda 
de conhecimento, por 
aposentadorias, nossa 
empresa possui um 
Programa de Transição 
Profissional, que prepara 
a jornada de trabalho 
desses profissionais, 
reduzindo o tempo de 
execução de atividade 
e aumentando o tempo 
gasto com transferência 
de conhecimento.”

Participante da pesquisa 
do setor elétrico

Práticas de gestão de  
conhecimento e mentoring
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Pesquisas realizadas nos Estados 
Unidos indicam que 80% dos 
profissionais da geração Baby 
Boomers esperam e desejam se 
manter ativos no mercado de 
trabalho durante a aposentadoria.9

No Brasil, embora a aposentadoria 
antecipada seja comum, muitas 
vezes os indivíduos permanecem 
trabalhando tanto no setor formal 
quanto no informal da economia.

Uma das principais barreiras para 
o melhor aproveitamento dos 
profissionais nessa etapa da carreira 
pode ser a crença de que eles não se 
engajarão em projetos ou desafios 
novos. Segundo nossa pesquisa, 
grande parte das empresas 
acredita que os profissionais mais 
velhos estão acomodados com a 
aposentadoria (63%).

Com a proximidade da aposentadoria, as 
empresas não oferecem oportunidades de 
carreira, nem incentivos à permanência dos 
mais velhos

O reflexo dessa crença pode 
ser percebido na falta de 
oportunidades oferecidas para 
esse grupo: 73% das empresas 
não oferecem oportunidade 
de promoção de carreira para 
os profissionais mais velhos, 
apesar de destacarem diversas 
características positivas em 
relação ao trabalho e à postura 
deles, como fidelidade à empresa 
(89%), comprometimento 
(80%), produtividade (63%), 
qualidade de entrega (66%), 
organização (79%), capacidade 
de aprenderem novas habilidades 
(65%), dentre outras.

 

63%

20%29% 24% 20% 6%

1%

11% 16% 23% 21% 7%22%

 Geralmente as oportunidades de promoção de carreira
 são oferecidas aos profissionais mais velhos

95 respondentes
Fonte: Pesquisa sobre envelhecimento da força de trabalho

Discordo completamente

Discordo em grande parte

Discordo pouco

Concordo pouco

Concordo em grande parte

Concordo totalmente

Oportunidade de promoção

9  AARP (Workers 50+) Age discrimination: What employers need to know. 2006.

70 respondentes 
Fonte: Pesquisa sobre envelhecimento da força de trabalho

das empresas não possuem um 
número maior de profissionais 
mais velhos em sua equipe 
porque entendem que eles estão 
acomodados, por causa da 
aposentadoria.
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0 20 40 60 80 100

6%

6%

6% 6%

6%

8%

8% 21% 39% 29%

22% 28% 26% 8%

5% 15%

16%

12%

11%

4% 8%

10% 27% 38% 22%

18% 39% 30%

20% 33% 29%

19% 34% 24% 8%

22%

25% 31% 28%

29% 23% 9%

14% 27% 32% 21%

37% 36% 6%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

1%

17% 17%26%

22% 18% 41% 17%

30%

São mais produtivos no trabalho

São mais pontuais no trabalho

Realizam trabalhos com maior qualidade

São mais cooperativos no trabalho

 São mais fiéis à empresa

Trabalham de forma mais árdua

São mais comprometidos no trabalho

São mais organizados no trabalho

São mais confiáveis

 Possuem mais conhecimento útil
 para o dia a dia da empresa

Podem aprender novas habilidades tão
 facilmente quanto outros funcionários

Acompanham o ritmo das atividades de trabalho 
tanto quanto os funcionários mais jovens

95 respondentes
Fonte: Pesquisa sobre envelhecimento da força de trabalho

Discordo completamente

Discordo em grande parte

Discordo pouco

Concordo pouco

Concordo em grande parte

Concordo totalmente

3%

1%

1%

1%

1%

Principais percepções positivas sobre 
os trabalhadores mais velhos

10  AARP (Workers 50+) Age discrimination: What employers need to know. 2006.

Por uma questão de arredondamento, a soma dos percentuais 
de algumas barras não equivale a 100%.
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Flexibilidade de horários, jornadas  
e locais de trabalho

18% 18% 9% 12% 16% 27%

26% 11%20% 9% 4% 30%

49% 13% 8% 9% 15%6%
Há possibilidade de profissionais mais velhos

 realizarem o trabalho em meio período

Os gestores preferem que o trabalho de seus subordinados
 seja desenvolvido no escritório em não em home office

Os gestores acreditam que é inadequada a prática de
 horários flexíveis de trabalho para seus subordinados

97 respondentes
Fonte: Pesquisa sobre envelhecimento da força de trabalho

Discordo completamente

Discordo em grande parte

Discordo pouco

Concordo pouco

Concordo em grande parte

Concordo totalmente

Segundo pesquisas, os profissionais 
mais velhos desejam permanecer 
ativos, mas buscam um equilíbrio 
maior entre a vida profissional e 
pessoal. Esperam trabalhar em 
condições que lhes deem autonomia 
e flexibilidade. Por isso, valorizam 
horários flexíveis, jornadas de 
trabalho reduzidas e a opção de 
home office.10

Tais práticas ainda precisam ser amadurecidas nas empresas para atenderem às 
necessidades e expectativas desses profissionais. Na pesquisa, constatamos que:

• 70% das empresas não oferecem a possibilidade de os profissionais  
mais velhos realizarem trabalho em meio período.

• 44% dos gestores acreditam que a prática de horários flexíveis é inadequada.

• 57% preferem que as atividades de trabalho sejam desenvolvidas no escritório e 
não em home office.
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Não há modelos de atuação que 
permitam aproveitar o melhor dos 
profissionais mais velhos

Os trabalhadores mais velhos se 
distinguem por ter uma inteligência 
prática, além de agilidade para 
resolver problemas de negócios 
recorrendo a regras que não podem 
ser facilmente documentadas.

Estudos comprovam que o 
envelhecimento aprimora algumas 
capacidades, mas prejudica outras. 
Algumas habilidades cognitivas, 
como memória e velocidade, 
podem ser reduzidas em idades 
mais avançadas. No entanto, os 
profissionais mais velhos têm 
vantagem em profissões que exigem 
habilidades verbais, capacidade de se 
comunicar ou experiência gerencial.11

Para as empresas, é importante saber 
como aproveitar o melhor desses 
profissionais  e trabalhar para que esse 
capital humano seja visto como um 
ativo, em termos de capacidade de 
gerar valor, e não como um passivo, 
que acarreta despesas maiores com 
aposentadoria e saúde no futuro.

Aparentemente, a resposta para 
essas questões está relacionada com 
a máxima de ter as pessoas certas no 
lugar certo.  Se a tarefa exige riqueza 
de conhecimentos e experiência, 
os mais velhos são uma opção mais 
adequada. Se o trabalho precisa de um 
pensamento rápido e afiado, os jovens 
poderão se sair melhor. 

Isso significa que a eficácia dos 
profissionais mais velhos também está 
relacionada ao tipo de trabalho que eles 
realizam e exige uma conscientização 
sobre quais são as melhores formas de 
aproveitar as suas habilidades.

11  IPEA. Envelhecimento e Produtividade. Romero Rocha. Maio/2012.
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As empresas reconhecem competências diferenciadas nesses profissionais: maior equilíbrio 
emocional (96%), mais capacidade de realizar diagnósticos (87%) e de resolver problemas (86%) 
do que os mais jovens. Mas não consideram essas competências no momento de estabelecer planos 
e modelos de carreira para aproveitar o melhor desses profissionais.  

Por exemplo:

• 89% não oferecem planos de carreira diferenciados para os profissionais mais velhos .

• 81% não estabelecem modelos de carreiras diferenciados para os profissionais mais velhos ou 
em idade de se aposentar, como por atuação em bases de projeto e/ou consultivas.

Competências diferenciadas

6%

3%

2%

9% 38% 42% 5%

10% 47%23% 17%

20% 49% 27%
Possuem maior equilíbrio emocional
 do que os profissionais mais jovens

Possuem maior capacidade de realizar diagnósticos
 em comparação com os profissionais mais jovens

Possuem maior capacidade de solução
 de problemas do que os mais jovens

90 respondentes
Fonte: Pesquisa sobre envelhecimento da força de trabalho

Discordo completamente

Discordo em grande parte

Discordo pouco

Concordo pouco

Concordo em grande parte

Concordo totalmente

2%
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É importante avaliar quais são os atributos dos profissionais mais velhos 
que se traduzem em contribuição única para a empresa. Outra medida 
essencial é incluir os mais velhos em equipes nas quais, em vez de competir, 
eles possam complementar as competências dos trabalhadores mais jovens. 
É preciso refletir sobre quais são as melhores formas de reconhecer as 
competências específicas dos trabalhadores mais velhos em relação às 
políticas de RH e desenvolvimento de programas de carreira.

Modelos de carreira

55% 21% 13% 7%

4%

1%

36% 26% 20% 10% 7%

20% 49% 27%

A empresa desenvolve modelos de carreira diferenciados para os
 profissionais mais velhos ou em idade de se aposentar (Ex. deixar uma

 posição gerencial para atuar em projetos e atividades consultivas)

A empresa oferece planos de carreira
 diferenciados para profissionais mais velhos

84 respondentes
Fonte: Pesquisa sobre envelhecimento da força de trabalho

Discordo completamente

Discordo em grande parte

Discordo pouco

Concordo pouco

Concordo em grande parte

Concordo totalmente

Por uma questão de arredondamento, a soma dos percentuais 
de algumas barras não equivale a 100%.
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As gerações anteriores não dividiram 
espaço com tantos profissionais idosos 
como as futuras precisarão fazer. Ao 
tornarem-se mais presente no ambiente 
empresarial, maior será o papel das 
empresas na manutenção da qualidade 
de vida e saúde de seus funcionários. 

Ações como oferecer um plano de 
saúde especial para os mais velhos 
estão longe da realidade de 86% das 
empresas pesquisadas. Do total, 79% 
não investem em estudos ou relatórios 
sobre a saúde da força de trabalho 
mais velha, o que as ajudaria a 
prevenir doenças e outros problemas. 
Além disso, 69% não incentivam à 
prática de atividade física.  
Mesmo a oferta de um simples  
check-up anual é realizada por apenas  
46% das empresas.

Pouco investimento em práticas 
de qualidade de vida

31%

36%

62%

16% 18% 12% 24% 11% 19%

14% 10% 7%5%

2%

11% 7% 12% 7% 27%

12% 26% 11% 6% 14%

Adota medidas de promoção de saúde para ter uma
 força de trabalho mais velha e saudável no futuro

Oferece plano de saúde especial
 aos profissionais mais velhos

Na área da saúde, a empresa oferece check-up
 anual para os trabalhadores mais velhos

A empresa incentiva a prática de atividade física
 direcionada aos profissionais mais velhos

86 respondentes
Fonte: Pesquisa sobre envelhecimento da força de trabalho

Discordo completamente

Discordo em grande parte

Discordo pouco

Concordo pouco

Concordo em grande parte

Concordo totalmente

44% 23% 12% 10%4%7%A empresa realiza estudos ou relatórios sobre 
a saúde da força de trabalho envelhecida

Práticas de saúde  
e aposentadoria

Por uma questão de arredondamento, a soma dos percentuais 
de algumas barras não equivale a 100%.
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O ambiente de trabalho pode ser 
utilizado como um direcionador 
das mudanças comportamentais 
necessárias para trazer benefícios 
ao empregado, ao empregador e à 
comunidade. Uma importante batalha 
a ser vencida pela população em geral 
é contra as doenças crônicas, que 
incluem problemas cardiovascularese e 
respiratórios, cânceres e diabetes. 

As doenças crônicas são as principais 
causas de morte e incapacidade ao 
redor do mundo. Elas afetam tanto 
pessoas de países desenvolvidos 
como em desenvolvimento. Empresas 
multinacionais podem ser afetadas 
pela redução da produtividade e pelo 
aumento nos custos causados por esses 
problemas. Muitas dessas doenças, no 
entanto, têm prevenção simples, como 
a adoção de dietas saudáveis, a redução 
do fumo e a prática de atividade física.

Algumas iniciativas podem ser tomadas 
pelas empresas com o intuito de tornar 
sua força de trabalho mais saudável, 
independentemente da idade:

•  Avaliar a saúde dos funcionários 
e utilizar os dados obtidos para 
comparar o efeito de programas de 
prevenção ao longo do tempo.

•  Incluir o bem-estar e a qualidade de 
vida nas discussões sobre a estratégia 
de pessoal da empresa.

•  Empenhar os recursos necessários 
para melhorar a saúde dos 
funcionários.

•  Comunicar, internamente e com a 
ajuda de parceiros, a importância das 
práticas de qualidade de vida.

•  Liderar pelo exemplo, 
principalmente nos cargos mais altos 
da organização.

Zelar pela qualidade de vida da força de 
trabalho não é uma tarefa fácil, mas o 
sucesso das ações tomadas nessa área 
traz grandes recompensas, como uma 
força de trabalho saudável, produtiva e 
vibrante.

“Estudos têm mostrado que a idade, por si só, ‘não afeta a capacidade’ 
(Carnevale and Stone, 1994). Assim como os membros de qualquer outro grupo 
etário, os adultos mais velhos que preservam seus corpos em boa forma física 
são totalmente capazes de manter cargos que exigem força física, resistência e 
reflexos rápidos.” 12

Barbara R. McIntosh, professora e ph.D. americana

12  McIntosh, B. R. - “An Employer’s Guide to Older Workers: How to Win Them Back and Convince Them to Stay” 
(Refereed) - U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration - 2001 ,
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As empresas estão preocupadas com o envelhecimento da força de trabalho, 
mas poucas adotam de fato medidas para enfrentar essa nova realidade. 
Para o diretor da Divisão de Qualidade de Vida do Sesi-SP, Ricardo Oliva, 
essa questão vai exigir uma mudança de mentalidade, e rapidamente. 
Afinal, nossa população vai envelhecer nos próximos 30 anos o mesmo que 
a Europa em um século. O investimento em qualidade de vida precisará 
ter um caráter mais estratégico se as organizações quiserem valorizar seu 
capital a longo prazo.

Investir em qualidade de vida é 
valorizar o capital

Entrevista com Dr. Ricardo Oliva, 
diretor da Divisão de Qualidade 
de Vida do Sesi-SP
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Por que, apesar da escassez de 
talentos, as empresas ainda não têm 
estratégias para aproveitar melhor 
os profissionais mais velhos? É só 
uma questão de preconceito?

Não acho. A facilidade de reposição 
de mão de obra no Brasil, por ser um 
país extremamente  jovem, nunca 
levou as pessoas a se preocuparem 
com a idade, mas em alguns pontos 
da pesquisa, pode-se dizer que existe 
preconceito, como na ideia de que 
os idosos são menos adaptados a 
novas tecnologias. Mas a principal 
questão, do ponto de vista da saúde 
e da demografia, é que o Brasil não 
tem uma cultura de envelhecimento. 
O Brasil é um país jovem e que vai 
envelhecer em 30 anos o que a 
Europa envelheceu em 120.

Então é uma questão cultural?

Um dos aspectos interessantes da 
pesquisa é que há um discurso de 
preocupação, mas quando você 
observa as práticas, não é o que 
acontece. Essa dissociação também 
ocorre porque quem hoje comanda 
as empresas não conviveu com idosos 
no trabalho. Eles são da geração em 
que as pessoas viviam pouco e se 
aposentavam rapidamente. Quem 
vai criar as regras relacionadas 
ao envelhecimento da força de 
trabalho, muito provavelmente, é 
a geração de 40 a 45 anos que diz 
“estou preocupado, mas não faço”, 
porque eles já convivem com um 
percentual de pessoas de mais de 60 
anos cotidianamente no trabalho e 
enfrentam a escassez de mão de obra. 
É claro que as empresas que saírem 
na frente com ações objetivas se 
tornarão mais competitivas.

O profissional mais velho 
tem realmente uma grande 
desvantagem em termos de 
capacidade produtiva? 

Fisiologicamente as pessoas se 
desgastam. É da natureza. Por outro 
lado, o profissional mais velho 
tem vantagens operacionais. Ele 
sabe como fazer alguma coisa com 
menor esforço. Isso compensa a 
não competitividade na força e na 
agilidade? Eu acho que sim. Acho que 
são questões complementares. Não dá 
para comparar um jovem de 30 anos 
e uma pessoa de 65 e dizer: “Eu quero 
a mesma produtividade, a mesma 
capacidade operacional de trabalho.” 
Agora, os resultados concretos, não 
obrigatoriamente quantitativos, 
de um e de outro são adequados à 
competitividade da empresa? Sem a 
menor sombra de dúvida.

O uso da tecnologia ainda é um 
diferencial entre as gerações?

Isso é preconceito. Hoje não existe 
mais um gap de tecnologia de 
informação para as pessoas acima 
de 60 anos inseridas no mercado de 
trabalho. Isso podia ser verdade no 
começo dos anos 2000. Hoje, não. 
Mas essa questão ainda é muito 
mencionada como um aspecto de 
dificuldade de adaptação ou de 
discriminação. O jovem aprendeu a 
usar a tecnologia enquanto estava 
estudando e as pessoas com mais 
de 50 anos no próprio processo de 
trabalho. Mas qual oportunidade 
de capacitação sistemática foi dada 
às pessoas de mais idade? Essa não 
é uma prática comum, a tendência 
natural é investir na formação de 
quem vai ficar por longo período na 
empresa.

E como essas questões podem ser 
incorporadas às práticas de gestão de 
pessoas?

O primeiro passo é reconhecer essa 
necessidade. A própria pesquisa é um 
excelente instrumento para demonstrar 
esse gap entre gerações. Depois, 
devemos aprender com as práticas 
de outros países. Só precisamos ser 
mais ágeis do que eles foram. A nossa 
população de mais 60 anos vai superar 
a de jovens e adolescentes em 30 anos. 
Não temos mais tempo para esperar e 
aprender fazendo. Isso vai se refletir 
em capacitação e em programas de 
qualidade de vida nas empresas. Os 
principais problemas a serem tratados 
são os relacionados à saúde mental e à 
psicodinâmica das relações de trabalho. 
De que forma a competitividade, o 
estresse afetam as condições de vida 
das pessoas? A qualidade de vida no 
trabalho não abrange só as questões 
mais clássicas de ergonomia, esforço, 
descanso ou pausa para evitar a 
repetição, mas também as relações 
entre as pessoas e as hierarquias. 
Envolve a política da empresa sobre a 
relação de trabalho das pessoas para 
buscar valorização do capital. 

Como assim?

Eu dou sempre um exemplo 
relacionado à indústria. Nos mais 
variados setores, seja o têxtil, gráfico, 
metalúrgico, os equipamentos duram 
60, 70 anos. As empresas avançaram e 
não abdicaram dessas máquinas. Elas 
incorporaram novos equipamentos e 
mantiveram os antigos durante anos 
porque eles tiveram uma manutenção 
adequada em todo o seu período 
de utilização. É preciso olhar para a 
qualidade de vida das pessoas como 
se olha para a máquina, convencer 
as lideranças de que qualidade de 
vida é investimento mesmo, não é um 
benefício, não é uma vantagem dada do 
patrão para o empregado ou do capital 
para o trabalho.
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Tudo com o objetivo de estender 
a capacidade produtiva da mão 
de obra.

Com o interesse de garantir 
competitividade e produtividade. 
As pessoas querem se aposentar? 
Sim, mas um conjunto grande e 
crescente de empresas oferece 
como benefício para o trabalhador 
acima de uma determinada idade 
o programa de preparação para  
a aposentadoria. Isso é  
colocá-lo como um boi no caminho 
do matadouro. Nós no Sesi temos 
um programa de preparação para 
a vida após o trabalho. É diferente. 
Outro dia alguém me disse que 
o trabalhador da construção 
civil tem uma vida inteira de 
desgaste e que, portanto, precisa 
ter uma parada precoce. Isso é 
discriminação. Se esse trabalhador 
tiver um trabalho adequado, 
em especial do ponto de vista 
ergonomico, aos 60 ou 65 anos, 
ele não vai carregar 50 kg de 
cimento nas costas, mas vai saber 
colocar um azulejo muito melhor 
do que qualquer outro de 18 anos. 
Se ele for reconhecido como uma 
pessoa que quer permanecer 
produtiva, seguramente não 
haverá um apagão de mão de obra 
na construção civil daqui a dez 
anos. Não teremos que importar 
mão de obra da África, do Haiti, 
como já estamos. 

Nesse contexto, a saúde não é custo, 
mas sim investimento.

É investimento, mas muitas 
empresas não pensam assim. A saúde 
ainda é considerada um benefício 
administrado pelo segundo ou 
terceiro escalão da empresa. Não 
é estratégico. A qualidade de vida 
precisa ser entendida em sentido 
mais amplo, que inclua qualidade 
de vida, bem-estar, a capacitação 
para o trabalho entre outras. É 
preciso pensar em bem-estar. Por 
exemplo, as pessoas mais velhas têm 
horário diferenciado? Não. E toda 
a sociedade sabe que os idosos têm 
horários diferentes. Não é só uma 
questão de saúde, mas de reconhecer 
as várias formas de viver. Essa deve 
ser uma questão central e estratégica 
nas empresas e considerada um 
investimento na manutenção do 
capital existente, pois já não existe 
mais tanta facilidade de reposição e 
estas pessoas são essenciais para a 
sobrevivência das organizações.

E o que estão fazendo as empresas 
que saíram na frente?

Algumas empresas já têm encontros 
geracionais, mas poucas utilizam 
o trabalhador mais idoso no 
processo de incorporação dos novos 
trabalhadores na empresa, por puro 
preconceito. Há também, como já 
disse, os programas de integração, 
de horário diferenciado, de 
preparação para o pós-carreira. Para 
avançar no presente  é importante 
imaginar como será o ambiente de 
trabalho daqui a 30 anos. Acho que 
as empresas da nova economia já 
nascem com uma ideia de que o 
capital humano é o maior capital 
que elas têm. Nelas, a máquina é o 
que sofre substituição. Ou seja, você 
muda a tecnologia, mas não muda as 
pessoas. A relação capital-trabalho 
dos séculos 19 e 20 será diferente 
nos séculos 21 e 22. As empresas que 
se adaptarem a esse novo modelo 
certamente se manterão mais 
competitivas.
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Tudo indica que os indivíduos 
mais velhos podem ser excelentes 
profissionais, mas realmente 
custa mais caro empregá-los?
70% dos respondentes 
concordam que sim.

Profissionais mais velhos podem custar mais 
caro, mas essa análise deve ser feita em relação 
ao valor agregado

Por sua senioridade, profissionais mais velhos normalmente demandam 
salários mais altos, o que também gera um aumento nas contribuições 
previdenciárias (sociais e privadas). Contudo, as empresas não enxergam 
que a necessidade de pagar salários mais altos seja uma barreira para contar 
com profissionais mais velhos em suas equipes. Apenas 32% indicaram esse 
aspecto como uma barreira.

32%

4%

4%

21%22% 30% 19%

11% 16% 23% 21% 7%22%

Custam mais para a empresa

96 respondentes
Fonte: Pesquisa sobre envelhecimento da força de trabalho

Discordo completamente

Discordo em grande parte

Discordo pouco

Concordo pouco

Concordo em grande parte

Concordo totalmente

70 respondentes 
Fonte: Pesquisa sobre envelhecimento da força de trabalho

das empresas não possuem um 
número maior de profissionais 
mais velhos, porque eles 
exigem salários mais altos.
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Além disso, como ressaltamos antes 
neste relatório, o profissional mais 
velho, quando alocado em atividades 
condizentes com sua experiência, seus 
conhecimentos e suas capacidades, 
pode agregar valor em níveis acima 
da média, principalmente ao integrar 
equipes nas quais complementa o 
trabalho de profissionais mais jovens.

A análise da relação entre custo 
e benefício precisa ser feita pelas 
empresas de acordo com seus 
contextos de atuação e modelos 
de negócios. No entanto, diante da 
mudança demográfica irreversível,  as 
organizações precisam pensar agora 
em adaptar suas práticas e programar 
seus custos para conseguir aproveitar 
o melhor que a força de trabalho mais 
velha tem a oferecer.

13  The Center on Aging & Work: Workplace Flexibility at Boston College. 2005.
14  The Center on Aging & Work: Workplace Flexibility at Boston College. 2005.

É incontestável que os custos 
associados à preservação da saúde 
desses trabalhadores serão superiores, 
mas outros aspectos precisam ser 
considerados para que um estudo 
da relação custo x benefício seja 
conclusivo. Destacamos alguns  
desses aspectos:

“Reter os profissionais mais 
velhos com maior potencial 
ténico é fundamental para 
nossa empresa manter a 
qualidade dos seus serviços.”

Participante da pesquisa  
do ramo Segurador

Fidelidade à empresa.  
Estudos comprovam que o índice de 
turnover desses profissionais é inferior 
ao observado em outras gerações,13 
o que acarreta custos menores de 
recrutamento e desenvolvimento. As 
empresas reconhecem essa fidelidade 
como um atributo importante dos 
profissionais mais velhos (89%).

Valor do conhecimento.  
Em uma economia baseada no 
conhecimento, os profissionais mais 
velhos tornam-se mais valiosos, aspecto 
reconhecido por 94% das empresas.

Relacionamento com clientes. 
Trabalhadores mais velhos 
também podem adicionar valor ao 
relacionamento com os clientes, 
quando a experiência é um aspecto 
relevante. Empresas que fornecem 
bens e serviços para clientes mais 
velhos também podem entender que 
é vantajoso se fazer representar por 
profissionais mais velhos, conforme 
constatado em uma pesquisa da AARP 
sobre melhores práticas relacionadas à 
força de trabalho mais velha.14
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O cenário geral mostra que o 
envelhecimento da força de trabalho 
fará parte da nossa realidade futura. 
A análise dos resultados da pesquisa 
permite concluir que as empresas não 
estão preparadas e que o profissional 
mais velho ainda pode enfrentar alguns 
preconceitos dentro da organização.

Para que as empresas se preparem, 
o primeiro passo deverá ser uma 
conscientização de que as tendências 
demográficas não estão sob seu 
controle e que, portanto, é preciso 
repensar suas práticas de gestão.

Uma das mais importantes mudanças 
que precisam ser consideradas para 
integrar os profissionais mais velhos 
à força de trabalho das empresas é de 
caráter cultural. Gerentes e empregados 
precisam ser educados sobre esses 
profissionais a fim de não alimentar 
estereótipos e preconceitos nocivos. 
Percepções inapropriadas – como 
a de que os mais velhos são menos 
produtivos, inflexíveis e inábeis para 
aprender novas tecnologias – têm 
tradicionalmente criado barreiras para 
a inclusão desses profissionais  
no mercado.

Recomendações

Um ambiente favorável à inclusão do 
grande contingente de trabalhadores 
mais velhos que deverá entrar no 
mercado de trabalho nos próximos 
anos só será possível com a revisão das 
práticas de Recursos Humanos mais 
diretamente relacionadas à inclusão 
dessa força de trabalho, principalmente 
no que corresponde aos seguintes 
aspectos:

• Planejamento da força de trabalho

• Práticas de saúde e qualidade de vida

• Estratégias de retenção 

• Estratégias de atração

• Estratégias de desenvolvimento, 
educação continuada e gestão de 
conhecimento

Conscientização  
sobre o  

envelhecimento  
da força de 

trabalho

Revisão das práticas de Recursos Humanos

Estratégias de desenvolvimento, educação continuada  
e gestão do conhecimento

Desenvolvimento de um ambiente  
organizacional favorável

Planejamento da força  
de trabalho

Práticas de saúde e 
qualidade de vida

Estratégias de retenção Estratégias de atração
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Pressupõe uma análise dos dados demográficos da empresa considerando as 
projeções de aposentadoria e os índices de turnover. O objetivo é desenvolver 
estratégias para atender às necessidades futuras e, em alguns casos, às 
necessidades atuais.

Planejamento da força de trabalho

Olhar para o futuro e estar preparado

A idade média de um funcionário da BMW na Alemanha será de  
47 anos em 2017, mas a empresa obteve esses dados com antecedência 
suficiente para lidar com a questão. 

Em 2007, a BMW constatou que o envelhecimento da população alemã traria 
impactos para a sua força de trabalho. Por isso, começou uma experiência na 
fábrica de Dingolfing de adaptação de uma linha de produção às necessidades dos 
profissionais mais velhos, com guinchos especiais, bancos de trabalho reguláveis 
em altura e pisos de madeira, em vez de borracha, que possibilitam a rotação dos 
quadris durante tarefas repetitivas. A empresa constatou que os trabalhadores 
dessa linha superaram o desempenho dos mais jovens que trabalhavam em outras 
de suas linhas. Esses funcionários produziram a mesma quantidade de peças, mas 
com menos falhas. Desde então, a BMW implantou linhas especiais de produção 
para os trabalhadores mais velhos em muitas das suas fábricas.”15

Práticas de saúde e qualidade de vida

Além dos investimentos na prevenção de doenças e na manutenção de uma 
equipe mais saudável, talvez sejam necessários alguns ajustes nos locais de 
trabalho para adaptá-los às mudanças físicas que os profissionais mais velhos 
costumam enfrentar e que podem afetar seu desempenho: perda de força muscular 
e amplitude de movimentos; perda da capacidade para manter boa postura 
e equilíbrio; redução da capacidade de regular o sono; redução da visão e da 
capacidade auditiva.

A reestruturação do local para acomodação dos profissionais mais velhos se 
tornará cada vez mais importante nos próximos anos. Alguns exemplos de medidas 
necessárias são: redução de tarefas física e mentalmente estressantes; locais 
de trabalho mais bem planejados ergonomicamente, isolamento de barulhos 
excessivos; melhor iluminação e promoção de estilos de vida saudáveis.

15    Fonte: Automotive News Europe. Disponível em: http://europe.autonews.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120908/      
       ANE/309089998/0/SEARCH#axzz2MWTqhdnr. Acessado em: 2/3/2013.
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Estratégias de retenção
A expectativa de envelhecimento 
da força de trabalho acarreta o risco 
de perda de profissionais a partir da 
aposentadoria. Uma das estratégias 
importantes para evitar que a empresa 
perca habilidades, experiência e 
conhecimentos é investir na retenção 
desses profissionais.

Nesse sentido, é importante entender 
quais são as razões pelas quais um 
profissional decide se aposentar 
enquanto outros continuam 
trabalhando. Como mencionado 
anteriormente, pesquisas indicam que 
os trabalhadores mais velhos querem 
ter maior controle do seu tempo. Por 
isso, a prática de flexibilidade de 
jornadas de trabalho pode ser uma 
alternativa interessante de retenção.

Outra questão a ser considerada é a 
flexibilidade no tipo de trabalho. Por 
exemplo: mudanças de atribuição e 
função podem reduzir a insatisfação 

com o emprego. Assim como 
oportunidades de desenvolvimento 
podem gerar satisfação ou incentivar os 
profissionais mais velhos a permanecer 
na empresa.

A flexibilidade no local de trabalho 
também é considerada uma alternativa 
para a retenção de profissionais mais 
velhos. Com os recentes avanços da 
tecnologia e a redução dos custos de 
comunicação, nem sempre é preciso 
trabalhar no escritório.

A retenção desses  profissionais é 
crítica também pela necessidade de 
transferência dos conhecimentos e 
experiências que adquiriram ao longo 
da carreira para os colegas mais jovens. 
Por isso é tão importante envolver esses 
profissionais em práticas de gestão do 
conhecimento, programas  
de mentoring, treinamento e  
trabalhos compartilhados entre as 
diferentes gerações.
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Estratégias de atração

Estratégias de 
desenvolvimento, 
educação continuada e 
gestão do conhecimento

Com o aumento da quantidade de profissionais mais velhos no mercado de 
trabalho e a redução dos mais jovens, será necessário rever os métodos de 
recrutamento para torná-los mais competitivos e adotar estratégias mais agressivas 
e inovadoras.

O cenário que se desenha para o futuro permite antecipar algumas alternativas 
nesse sentido, como o aumento da mobilidade internacional da força de trabalho e 
um maior espaço para as mulheres e os mais velhos.

Preconceitos relacionados à idade normalmente restringem o treinamento dado 
à força de trabalho mais velha ao que é estritamente necessário, e isso torna mais 
difícil a adaptação deles às novas tecnologias.

Estudos demonstram que o custo com treinamento dos mais velhos não é maior 
do que o direcionado aos mais jovens, uma vez que os mais velhos tendem a 
apresentar um índice de rotatividade inferior.

Ao contrário da crença popular, trabalhadores mais velhos possuem capacidade 
de aprender novas tecnologias, assim como os mais jovens. O método de 
treinamento simplesmente precisa ser ajustado para acomodar diferentes 
padrões de aprendizado.

Eles não apenas são capazes de ser treinados, como também são bons instrutores. 
Envolvê-los em  atividades em programas de mentoring e treinamento facilita a 
transferência de conhecimentos para os mais jovens. 

No futuro, os profissionais mais velhos poderão exercer um papel mais 
significativo como instrutores de treinamentos, pois passarão a representar uma 
parcela maior da força de trabalho. Suas habilidades podem continuar sendo 
uma fonte de vantagem competitiva para as empresas.
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