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ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DO ENVELHECIMENTO POPULACIONAL: 

Análise das Estratégias Organizacionais Para a Captação de Mão de Obra. 

1 RESUMO 

O presente trabalho aborda a questão do envelhecimento populacional 

precoce. Este fenômeno se dá de forma mundial e se destaca como grande 

preocupação nas agendas do poder público e de órgãos fiscalizadores, como 

Organização das Nações Unidas (ONU), Organização Mundial da Saúde (OMS) e 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), uma vez que estes são direcionadores 

de países desenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o Brasil. Um dos 

indicadores do processo de envelhecimento é ocasionado principalmente pela queda 

nas taxas de fecundidade e pela elevação da expectativa de vida, sendo 

considerado um fenômeno mundial. A distribuição da população por faixas de idade 

será relativamente velha, como já ocorre nos países industrializados. Assim, a 

participação das pessoas abaixo de 15 anos na população cairá de 35% para 24% 

entre 1990 e 2020; a faixa entre 15 e 65 anos crescerá de 60 para 69%: e a faixa 

acima de 65 anos aumentará de 5% para 8%. Este cenário acarretará sérias 

dificuldades no que diz respeito à captação de profissionais jovens, qualificados, 

capacitados ou, experientes, como já vem ocorrendo em países como  China, 

Alemanha, Itália, França, dentre outros, os quais já  estão sofrendo com a escassez 

de mão de obra. Sendo assim, este trabalho se inclinou a analisar como as 

empresas estão se preparando para enfrentar os efeitos do processo de 

envelhecimento populacional, no que tange á contratação de mão de obra futura. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo junto aos profissionais de recursos 

humanos do segmento industrial, por este apresentar em pesquisas e estudos, o 

menor índice de pessoas idosas em atividade. Os resultados obtidos permitiram 

observar que apesar de as empresas terem conhecimentos das tendências com o 

processo de envelhecimento precoce, as mesmas ainda não estão desenvolvendo 

políticas organizacionais como forma de se preparar os impactos futuros. 

Palavras-chave: Envelhecimento populacional. Estratégias organizacionais.  Mão 

de obra. 

 

2 INTRODUÇÃO 

A questão do envelhecimento populacional no Brasil e no mundo vem 

merecendo destaque entre os estudiosos da temática velhice e envelhecimento. 



Dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE (2008) permitem observar que o Brasil está acompanhando essa tendência de 

envelhecimento populacional. Aproximadamente 14,5 milhões de indivíduos, ou 

8,6% da população brasileira tinham pelo menos 60 anos de idade ao fim da década 

passada, contra 10,7 milhões em 1991, ou 7,3% da população. Entretanto, as 

projeções demográficas para o ano de 2020 apontam um crescimento dessa 

proporção para 13%. Orientando-se pela Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicilio – PNAD (2008), a taxa de fecundidade brasileira em 2006 foi de 2 filhos 

por mulher fértil. Assim, se mantida essa baixa taxa de fecundidade, a população 

brasileira tende a parar de crescer em 20 anos conforme informado pelo IBGE 

(2008). 

De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano do Brasil de 1996 

(2008), em consequência da queda de fecundidade entre 1970 e 1991 é possível 

observar um expressivo envelhecimento da população e uma proporção 

progressivamente menor de jovens.  

O coeficiente, representado pela taxa de fecundidade total, é, atualmente, de 

1,77 filhos em média por mulher. Para 2030, a previsão é de que o índice cairá para 

1,5. Segundo os especialistas, a taxa já está abaixo da considerada necessária para 

a reposição natural da população, de 2,1 filhos por mulher. O levantamento destaca 

que a queda do número de filhos será registrada, inclusive, em Estados que hoje 

apresentam taxas superiores à média nacional, como o Acre (2,6 filhos por mulher) 

ou o Amazonas (2,4 filhos por mulher). Estudos realizados por autores como Pastore 

(2006) sinaliza que devido a essa diminuição da taxa de fecundidade ocorrerá uma 

tendência de mudança ou mesmo inversão de valores, visto que a mão de obra 

jovem bem qualificada entrará em escassez, fazendo com que os ‘velhos 

profissionais’ retornem ou permaneçam ativos  no mercado de trabalho, na tentativa 

de suprir as carências empresariais e também dar suporte a economia do país. Mas, 

cabem aqui algumas reflexões e questionamentos: Será que as empresas estão se 

preocupando e assim, se preparando para este cenário prospectivo? Será que em 

suas estratégias está alinhada a temática do envelhecimento precoce? 

 

3 OBJETIVO 

Analisar as estratégias organizacionais para a captação de mão de obra frente aos 

efeitos do envelhecimento populacional precoce. 

 



4 METODOLOGIA 

O presente estudo empregou uma metodologia exploratória, de cunho 

qualitativo, que seguindo os ensinamentos de Cervo, Bervian e Da Silva (2007) tem 

por finalidade a familiarização com fenômeno a ser estudado, podendo identificar 

nova percepção e também, novas ideias sobre o mesmo. Como método, foi utilizada 

uma pesquisa de campo, aplicando a técnica do questionário, caracterizando-se 

assim, como  o instrumento de coleta de dados, uma vez que este, de acordo com 

Cervo, Bervian e Da Silva (2007, p. 53) “possibilita medir com mais exatidão o que 

se deseja.” 

A pesquisa se deu no Polo Industrial de Cubatão, pelo fato de as empresas ali 

estabelecidas serem de grande porte, multinacionais e terem por características, 

atividades relacionadas ao segmento industrial petroquímico e este é na atualidade 

essencial para a economia do país, frente aos desafios, principalmente fortalecidos 

pelo pré-sal. Além disso, este Polo Industrial é um dos mais importantes do país. 

Este Polo é composto por 25 empresas, variando-se em segmentos 

industriais e prestadores de serviços. Assim, para configurar o universo e amostra 

deste estudo, foram eleitas somente as empresas do segmento industrial. Elegeu-se 

um universo de 21 empresas, porém, cinco destas eram plantas da mesma 

organização e uma está desativada, como é o caso da Rhodia Química. Subtraindo-

se estas exceções, o universo passou para 15 empresas, as quais receberam o 

convite para participar da pesquisa de campo. Todavia, 5 delas se recusaram a 

participar, 2 mostraram interesse, mas não confirmaram e três não se manifestaram 

frente ao convite, até à época de tabular os dados obtidos. Logo, a amostra deste 

estudo se configurou em 5 empresas. Os sujeitos da pesquisa foram os profissionais 

do Setor de Recursos Humanos das empresas convidadas. O instrumento de coleta 

de dados foi organizado em quatro blocos e após a coleta de dados, os resultados 

obtidos foram tabulados, interpretados e apresentados em forma de tabela. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 Como o presente trabalho se propôs a responder como as empresas do 

segmento industrial estão se preparando para enfrentar os efeitos do 

envelhecimento populacional no que tange à captação de mão de obra futura, se fez 

necessário buscar referencial teórico que contemplasse a temática sobre o 

envelhecimento populacional precoce. Assim, foi fundamental buscar informações 

em fontes primárias e secundárias. Dados atualizados do IBGE, PNAD, IPEA, 



autores como Pastore, Araujo, Furtado, Motta, Balerini, entre outros, sustentaram 

teoricamente este estudo. 

À luz de Furtado (2005), o processo de envelhecimento da população é 

motivado principalmente pela queda nas taxas de fecundidade e pela elevação da 

esperança de vida, sendo considerado um fenômeno mundial. 

Nesse contexto, dados do IBGE (2008) indicam que o número de pessoas 

com 60 anos ou mais em todo o planeta passou de 204 milhões, em 1950, para 

cerca de 579 milhões em 1998. 

Compartilhando da mesma reflexão de Furtado, Pastore (2006) explica que 

em países mais avançados, as mulheres não querem ter filhos. Salienta também 

que o número de jovens na força de trabalho diminuiu consideravelmente, enquanto 

o de idosos aumentou. Esta explicação de Pastore é defendida por Furtado (2005) 

ao projetar uma estimativa de que o mundo terá em 2050, cerca de 1,9 bilhão de 

idosos, sendo esta quantia equivalente à das crianças de 0 a 14 anos. A população 

idosa, naquele ano, será equivalente a um terço da população total.  

 Pastore e Furtado são congruentes aos dados divulgados pelo IBGE, em 

agosto de 2013, os quais apontam que os idosos no Brasil deverão representar 

26,7% da população (58,4 milhões de idosos para uma população de 218 milhões 

de pessoas), em 2060, numa proporção 3,6 vezes maior do que a atual. Mesmo com 

essas projeções demográficas, o Brasil no que se refere à taxa de fecundidade, 

ainda está em posição vantajosa sobre os países em desenvolvimento, 

apresentando um percentual de 2,38 por mulher. Entretanto, Pastore (2006) sinaliza 

que esta vantagem é temporária, em função da fecundidade apresentar sinais de 

declínio e também porque a vida média vem se estendendo. 

                Complementando este cenário de perspectivas demográficas, Pastore 

(2006) descreve que no Japão e na União Europeia, as mulheres têm, em média, 

1,28 filhos. Por sua vez a proporção de japoneses com mais de 65 anos já é de 20% 

(era de 10% há dez anos) e o governo já lançou vários tipos de campanhas para 

estimular a procriação, mas os resultados esperados ainda não foram atingidos. Na 

Itália e Alemanha dá-se o mesmo, com a questão da idade. Já nos Estados Unidos o 

problema é mais ameno, pois a taxa de fecundidade é de 2,04 filhos por mulher. 

               Ainda sob a descritiva de Pastore (2006), na atualidade, as mulheres 

brasileiras continuam garantindo o futuro da população, visto que em idade fértil, 

cada uma delas tem gerado 2,2 filhos. Esse percentual está acima da taxa de 

reposição populacional que é de 2,1 filhos por mulher. Porém, o próprio autor já 



sinalizou anteriormente que esta vantagem é temporária, em função da fecundidade 

apresentar sinais de declínio e também, porque a vida média vem se estendendo, 

haja vista que em 2006, a média atingiu 1,8 filhos por mulher, nível este esperado 

para 2043.  

No mesmo raciocínio, Araújo (2001) reforça que o Brasil  possui uma 

concentração de idosos das mais altas do mundo, com 8% da população com idade 

superior a 60 anos. Essas projeções de Araújo mostram que essa longevidade em 

2025 é de 90,8 anos contra 66,7 anos em 1998. Isso está ocorrendo devido a 

melhora na qualidade de vida e os serviços prestados para a sociedade. Sendo 

assim, as projeções demográficas na ótica de Pastore e Araújo são comprovadas 

pelos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2006), onde 

indica que o Brasil será nos próximos anos a sexta população mundial em massa de 

pessoas idosas. Tudo isso, está ocorrendo, devido a melhora na qualidade de vida e 

os serviços prestados para a sociedade, conforme preconizado pelos autores. Para 

2060, as estimativas apontam que o país terá o mesmo número de habitantes do 

que 2025 (218,2 milhões). De acordo com o IBGE, a população do Brasil já 

ultrapassou, em 2013, pela primeira vez, a marca de 200 milhões de pessoas, 

chegando a 201 milhões de habitantes. 

                Estudo divulgado recentemente pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), do PNAD/IBGE (2009), entre os anos de 1992 e 2009, a 

população idosa (com idade superior a 60 anos) pulou de 7,9% para 11,4% dos 

brasileiros. Por outro lado, a parcela dos brasileiros com menos de 15 anos caiu de 

33,8% para 24% no mesmo período. A expectativa, de acordo com os técnicos do 

IPEA, é que a partir de 2030 os únicos grupos populacionais que devam apresentar 

crescimento positivo sejam os com idade superior a 45 anos. 

                Sob a ótica de Motta (in: BARROS, 2007) quando se quer definir 

indivíduos com idade mais avançada são usadas algumas expressões tais como: 

idoso, mais velho, veterano, terceira idade, velho para o mercado de trabalho, 

inativo, ancião, maduro ou experiente. Para a autora, isso ocorre porque são vistos 

como indesejáveis, lentos, improdutivos se tornando descartáveis para o mercado. 

Esta situação também é conhecida até mesmo em países considerados 

desenvolvidos, não sendo, portanto, uma prática somente brasileira. Todavia, o tipo 

de idoso ao qual o presente trabalho alude se refere ao profissional cujo mercado de 

trabalho considera ultrapassado e sem condições de atender e colaborar com os 



desafios empresariais, em virtude de sua faixa de idade, ou seja, o velho. Com isso, 

os critérios utilizados para definir o que é o idoso tornam-se confusos. O mercado de 

trabalho brasileiro, por exemplo, manifesta abertamente um preconceito em relação 

à idade iniciado por volta dos 40 anos e muito mais acentuada quando o profissional 

completa 50 anos, conforme os entendimentos de Balerini (2008). 

Na concepção de Motta (in: BARROS, 2007), a temática da velhice e do 

envelhecimento só começou a ser tratada a partir da década de 1960 pelas ciências 

sociais e isso de forma bem escassa. Entretanto, esse quadro começa a mudar, pois 

uma nova realidade está surgindo nos últimos anos, face ao crescimento do 

contingente de idosos no Brasil e no mundo. Assim, como seria possível imaginar 

em tempos atrás que, de uma hora para outra, as empresas pudessem demonstrar 

interesse pelo trabalho do idoso? Logo o idoso, tão desprezado e preterido no 

mundo dos negócios?  

Ocorre é que o mundo dos negócios não contava com o acelerado processo 

de envelhecimento mundial da população que no Brasil está ocorrendo em função 

de uma melhor qualidade de vida da sociedade, proporcionada por políticas públicas 

mais consistentes. Segundo a matéria intitulada “Envelhecimento da população é 

desafio para o mercado de trabalho”, publicada em 28/03/2013, com base em 

relatório elaborado em parceria com a EAESP-FGV e o apoio FIESP, SESI e 

Amcham, com pesquisa coletada entre novembro de 2012 a janeiro de 2013 em 108 

companhias de diversos setores de atuação, a necessidade de retenção destes 

profissionais no mercado de trabalho será necessária para equilíbrio da gestão da 

Previdência Social e como alternativa para a falta de mão de obra qualificada e 

sustentação do crescimento econômico. A pesquisa identificou que os profissionais 

mais velhos ainda não são vistos pelas empresas como uma alternativa para o 

apagão de talentos, pois há baixo incentivo para transferência de conhecimento e 

experiência, como também falta de oportunidades de carreiras com a proximidade 

da aposentadoria. Todavia, as empresas não investem na sua permanência, nem 

tampouco elas têm modelos de atuação que permitam aproveitar o melhor dos 

profissionais mais velhos. Seria este também o comportamento das empresas do 

Polo Industrial de Cubatão? 

 

6 RESULTADOS 

No Bloco A, que diz respeito ao perfil do respondente, foi possível observar 

que a maioria dos respondentes é do sexo masculino, solteiros, com superior 



incompleto, e de forma unanime,  estão na empresa há pelo menos 20 anos e na 

totalidade, ocupam  cargos pertinentes à área  de Recursos Humanos. 

 Os indicadores do Bloco B que buscaram identificar características sobe a 

empresa participante, observou-se que a maioria das organizações, é de grande 

porte; a maioria possui mais de 40 anos de existência no mercado e estabelecida 

tempo igual no Polo Industrial de Cubatão;  Possui em seus quadros mais de 1000 

funcionários  e a média de faixa etária destes, está entre 35 e 50 anos. Esse 

resultado que se aproxima da distribuição etária da População Economicamente 

Ativa do país, que tem uma parcela de 43,2 % de pessoas na faixa de 25 a 49 anos. 

(PEA, 2014). Já o número que de pessoas que continuam trabalhando nas mesmas 

empresas após aposentado está em maioria na faixa entre 51 a 100 funcionários. 

Embora uma pequena minoria acima de 200.  

 O Bloco C que se propôs a identificar as políticas das empresas quanto a  

inclusão de idosos no quadro de funcionários, mostrou as empresas foram unânimes 

ao responder que contratam profissionais entre 18 e 45 anos. Uma pequena  maioria 

das empresas admitiu ter contratado em média de 5 a 100 funcionários acima de 45 

anos de  idade nos últimos 2 anos, conforme visualiza a Tabela 1.  

  Tabela 1 – Nº de contratados acima 45 anos idade nos últimos dois anos  

 

 

 

 

 

A partir dos resultados ilustrados na Tabela 1, é preciso considerar que as 

empresas participantes são na maioria de grande porte e em média tem mais de 

1000 funcionários em seus quadros funcionais, esse resultado pode ser considerado 

baixo, ou seja, pouco. Nesse sentido, os resultados se tornam congruentes com os 

entendimentos de Balerini (2008) ao defender que o mercado de trabalho manifesta 

abertamente um preconceito em relação à idade iniciado dos 40 anos e muito mais 

acentuada quando o profissional completa 50 anos. 

Finalmente o Bloco D que versou sobre o conhecimento sobre a temática 

sobre os efeitos do envelhecimento populacional, os resultados apontaram que uma 

metade das empresas acredita na possibilidade de sentir dificuldades futuras em 

Resposta Quantidade % 

1-5 

6-50 

51-100 

101-200 

Acima de 200 

Não contrata 

2 

1 

1 

0 

0 

1 

40 

20 

20 

00 

00 

20 

Total 5 100,00 



captar mão de obra qualificada, a outra metade não. Além disso, a maioria das 

empresas afirma não estar criando nenhuma estratégia para o enfrentamento do 

envelhecimento populacional e também não ter política de contratação de 

funcionários com idade superior a 45 anos. Todavia, tem empresa que afirmou não 

acreditar nas prospecções da escassez de mão de obra jovem no futuro. 

Esses resultados se convergem para o relatório de uma pesquisa realizada e 

divulgada em 2013,  pela EAESP-FGV e com o apoio FIESP, SESI e Amcham, onde 

participaram 108 empresas de diversos setores de atuação, onde se identificou que 

os profissionais mais velhos ainda não são vistos pelas empresas como uma 

alternativa para o apagão de talentos, pois há baixo incentivo para transferência de 

conhecimento e experiência, como também falta de oportunidades de carreiras com 

a proximidade da aposentadoria. As empresas não investem na sua permanência, 

nem tampouco têm políticas de pessoal que permitam aproveitar o melhor dos 

profissionais mais velhos. 

Quando questionadas sobre os motivos que as levam contratar pessoas com 

idade superior a 45 anos, a maioria respondeu que estas contratações ocorrem, por 

falta de jovens experientes e capacitados para o mercado de trabalho. 

 No que diz respeito a possuir conhecimento sobre essa tendência e aos 

cenários prospectivos sobre idosos, metade das empresas referem não ter essa 

consciência e nem possuírem estratégias para enfrentar os efeitos do 

envelhecimento populacional.  A maior parte das empresas revela não possuir 

nenhum programa de treinamento ou reciclagem que prepare os futuros 

aposentados a permanecer em atividade após esse momento. A minoria que 

afirmam possuir aponta um programa voltado para a Aposentadoria Ativa cuja 

finalidade é preparar o funcionário para a vida pós-empresa e não para 

permanecerem na empresa.  

Tabela 2 – Existência de programa de treinamento ou reciclagem para futuros aposentados  

Resposta Quantidade % 

Sim 

Não 

Está implantando esta política 

Desconheço esta política 

0 

4 

0 

1 

00 

80 

00 

00 

Total 5 100,00 

 

Os resultados visualizados na Tabela 2 permitem inferir que há uma lógica 

para isso, pois, sob a ótica de Motta (in: BARROS, 2007), a falta de investimento nos 



idosos ocorre porque estes são vistos como indesejáveis, lentos, improdutivos se 

tornando descartáveis para o mercado. Para a autora, esta situação também é 

conhecida até mesmo em países considerados desenvolvidos, não sendo, portanto, 

uma prática somente brasileira. 

Finalmente, no que diz respeito, ao interesse dos profissionais em 

permanecerem ativos na empresa após sua aposentadoria, foi praticamente 

unanime  a resposta sim, realçando desta forma, a falta de conhecimento sobre os 

efeitos futuros do processo de envelhecimento, em função da falta investimentos nos 

aposentáveis. Esse resultado também é congruente com  o relatório da pesquisa  da 

EAESP-FGV, com o apoio FIESP, SESI e Amcham (2013), ao informar que os 

profissionais mais velhos ainda não são vistos como alternativa, pois há baixo 

incentivo para transferência de conhecimento e experiência, como também falta de 

oportunidades de carreiras com a proximidade da aposentadoria. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente ás projeções demográficas dos órgãos competentes, como IBGE, 

IPEA, PNAD e as prospecções dos teóricos e estudiosos sobre Envelhecimento 

Populacional Precoce, é possível afirmar que o mercado de trabalho deverá se 

adaptar a este emergente cenário e deixar de lado preconceitos sobre os indivíduos 

com idade mais avançada. Deverão aprender a substituir expressões como ‘velho 

para o mercado de trabalho’ ou ‘inativo’ e, também, deixar de considerar  a mão de 

obra idosa, como  ultrapassada, improdutiva e descartável para o continuar 

exercendo suas atividade.  

É possível afirmar também que o apagão de talentos já é uma realidade e que 

a necessidade de retenção dos futuros aposentados deverá fazer parte do 

planejamento e estratégias organizacionais, como possibilidade futura de captação e 

mão de obra preparada e qualificada.  

Mediante os resultados obtidos com a pesquisa de campo, foi possível  inferir 

que as empresas do Polo Industrial de Cubatão se encaixam nesse mesmo tipo de 

comportamento, pois, apesar de demonstrem ter ciência do processo de 

envelhecimento precoce da população e dos impactos decorrentes dessa situação, 

não investem em programas de treinamento ou reciclagem, que prepare e estimulem 

os futuros aposentados a permanecer em atividade pós-aposentadoria ou modelos 

de atuação que favoreçam o aproveitamento desses profissionais mais velhos. Além 



disso, essas empresas não estão preparadas para o cenário prospectivo acerca dos 

idosos. 

Todavia este estudo não se esgota aqui, pois essa temática necessita de 

maior atenção por parte das organizações empresariais e assim, maior 

aprofundamento e investigação por dos  interessados e estudiosos desta área. 
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