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O Tempo só anda de ida.  

A gente nasce, cresce, envelhece e morre. 

Pra não morrer 

É só amarrar o tempo no poste.  

Eis a ciência da poesia: 

Amarrar o tempo no poste! 

Manoel de Barros 
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RESUMO 

 

 

 

 

Considerando as significativas mudanças sociais, principalmente com a elevação da 

expectativa de vida e, consequentemente, o aumento do número de idosos velhos, 

incluindo centenários, verifica-se que esta transformação implica a necessidade de 

mudanças efetivas na sociedade e de ações específicas nas políticas sociais, com 

vistas a atender às demandas oriundas deste novo cenário social. Atualmente, o 

fenômeno empreendedorismo se mostra um aliado do desenvolvimento econômico e 

social do país e constata-se que o indivíduo empreendedor possui capacidade de 

inovar, transformar e aceita correr riscos calculados. Dentro deste contexto, o 

presente trabalho pretende verificar o interesse de servidores aposentáveis em um 

Programa de Empreendedorismo na Pré-Aposentadoria para ser implementado pelo 

Departamento de Recursos Humanos do CEFET/RJ. Realizou-se uma revisão da 

literatura sobre os temas, com vistas à identificação de fundamentos para preparar a 

elaboração de um instrumento que avalie as percepções e expectativas dos 

servidores “aposentáveis” de diferentes níveis, carreiras e cargos, do Centro Federal 

de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ) 

Campus Maracanã. A metodologia utilizada compreende a investigação bibliográfica, 

o estudo de caso e a pesquisa documental. O instrumento de pesquisa aplicado foi o 

questionário, com o objetivo de que os participantes se manifestem sobre suas 

impressões e expectativas acerca da aposentadoria, bem como sobre o interesse dos 

mesmos de que um Programa de Empreendedorismo na Pré-Aposentadoria seja 

ofertado pelo CEFET/RJ. Por meio da análise dos resultados, observou-se que os 

servidores se preocupam com a aposentadoria e julgam importante que a iniciativa 

seja desenvolvida. Verificou-se, ainda, que parte significativa dos servidores 

consultados pretende desenvolver alguma atividade, profissional ou não, após a 

aposentadoria, e um programa desta natureza deverá auxiliar para a realização deste 

projeto. A relevância do presente trabalho está na apresentação da proposta de um 

programa que contribuirá para a realização do planejamento para a inatividade, 

assegurando uma aposentadoria mais produtiva, que reflita na qualidade de vida dos 

aposentados, assim como representa um bem para o cenário social e assim como 

incentiva econômico.  

 
Palavras-chave: Empreendedorismo. Envelhecimento. Aposentadoria. Trabalho. 
Empreendedorismo na Aposentadoria. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

Considering the significant social changes, especially with the increase of life 
expectancy and therefore, the increase in the number of elder individuals, including 
centenarians. It is verified that this transformation implies the need for effective 
changes in society and specific actions in social policies, in order to meet the demands 
arising from this new social scenario. Nowadays, entrepreneurship is an ally of the 
country's economic and social development, and it is evident that the entrepreneurial 
individual has the capacity to innovate and transform, and accepts to take calculated 
risks. Within this context, the present study intends to verify the interest of “ready to 
retirement” employees in a Pre-Retirement Entrepreneurship Program to be 
implemented by the CEFET/RJ Human Resources Department. A literature review was 
conducted on the issues to identify the basis for preparing an instrument to assess the 
perceptions and expectations of "ready to retirement" employees of different levels, 
careers and positions at CEFET/RJ Maracanã Campus. The methodology used 
includes bibliographic research, case study and documentary research. The research 
instrument applied was the questionnaire, aiming that the participants could express 
their impressions and expectations about the retirement, as well as their interest that 
a Pre-Retirement Entrepreneurship Program be offered by CEFET/RJ. Through the 
analysis of the results, it was observed that the employees are concerned with the 
retirement and consider important that the institutional initiative is developed. It was 
also verified that a significant part of the consulted persons intends to develop some 
activity, professional or not, after retirement, and a program of this nature may help 
them to carry out this project. The relevance of the present paper is the presentation 
of the proposal of a program that can contribute to the realization of the planning for 
inactivity, enabling a more productive retirement, which will reflect in the quality of life 
of retirees in all aspects, and representing a well for the social and economic scenario. 
 

Keywords: Entrepreneurship. Aging. Retirement. Labor. Entrepreneurship in 
Retirement. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Para fazer uma análise do processo de aposentadoria, é preciso 

compreensão de fatores que estão envolvidos, como as questões sociais profissionais 

e psicológicas que envolvem esse momento de desligamento definitivo do mundo do 

trabalho. É necessário, também, que se compreenda o conceito de trabalho e sua 

relevância no mundo contemporâneo, bem como examinar as transformações e 

impactos sociais e quais implicações, na vida do trabalhador, estão diante da 

inatividade.  

A História resguarda a relação entre o passado e o presente, que permite 

a compreensão da contemporaneidade e também promove a busca por 

transformações da realidade. E isso destaca a relevância do diálogo da vida atual com 

o passado.  

A legislação atual, a Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que preceitua 

sobre a Política Nacional do Idoso (PNI), estabelece que idoso é a pessoa maior que 

60 anos de idade. Verifica-se uma variação de cinco anos, de acordo com o 

desenvolvimento do país. Em países desenvolvidos, a idade estabelecida é 65 anos, 

e nos países em desenvolvimento, a idade é 60. Tal diferença ocorre pelas condições 

de vida que adiantam o envelhecimento, afirma Herédia (2013). 

Segundo o Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento (PAIE), da 

Organização das Nações Unidas - ONU, (2002), o número de idosos aumentou em 

todo o mundo, o que caracteriza o aumento da longevidade no mundo e trata-se de 

uma conquista da humanidade.  

Tendo em vista que o trabalho desempenha papéis significativos - financeiro 

e psicológico -, a presente pesquisa avaliou estes dois fatores, verificando a 

importância e o interesse por um programa de empreendedorismo na pré-

aposentadoria para os trabalhadores que estão chegando a este momento.  

O empreendedorismo é um relevante apoio para o desenvolvimento econômico 

e social do país, uma vez que o empreendedor, acima de tudo, inova, transforma e 

deixa-se correr riscos previamente calculados.  

Assim, esta pesquisa visa a verificar se os servidores do Centro Federal de 

Educação Tecnológica do Rio de Janeiro Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ) 

Maracanã, que estão próximos da aposentadoria, se interessam por um Programa de 
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Preparação para Aposentadoria (PPA) de estímulo ao empreendedorismo, a ser 

desenvolvido na referida instituição. 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Os avanços tecnológicos ocorridos nas últimas décadas do século XX, nos 

diversos setores da atividade produtiva, trouxeram significativas mudanças sociais e 

uma delas é a elevação do número de idosos velhos, incluindo centenários. Segundo 

D’Alencar e Diederiche (2014), esta transformação implica a necessidade de 

mudanças efetivas na sociedade e de ações específicas nas políticas sociais com 

vistas a atender às novas demandas oriundas deste novo cenário social. Para Nunes 

(2004, p. 428), “o envelhecimento está associado a um processo biológico de queda 

das capacidades físicas, relacionado a novas fragilidades psicológicas e 

comportamentais.” 

A definição mencionada alerta para o fato de que o envelhecimento não opera 

apenas no plano biológico e, sim, que uma combinação de fatores exerce influência, 

o que permite classificar em 2 grupos: idosos jovens e idosos velhos.  

De acordo com Herédia (2013), nas últimas seis décadas, o perfil da 

população no Brasil se transformou significativamente, indicando que variáveis, que 

caracterizavam o perfil populacional em décadas anteriores, também se alteraram. 

Em consequência verifica-se uma nova pirâmide etária de brasileiros.  

Segundo D’Alencar e Diederiche (2014), observa-se, hoje, uma população 

visivelmente distinta, apresentando menos crianças e jovens e mais mulheres e 

velhos, sendo possível verificar situações diferentes num país que sempre foi 

considerado jovem, porém que, atualmente, apresenta uma significativa população de 

idosos velhos, inclusive de centenários. A população idosa vem crescendo. Estima-se 

que, até 2050, alcançará 29% (vinte e nove por cento) da população brasileira e, 

assim, surgem novas demandas de ações específicas para este novo perfil.  

A Lei nº 8.842 de 4 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional 

do Idoso, define que idoso é a pessoa maior que 60 anos de idade. Nos países 

considerados em desenvolvimento, afirma Herédia (2014), a população é considerada 

idosa a partir dos 60 anos, e nos países desenvolvidos, cinco anos são acrescidos a 

essa idade, isso por que as condições de vida nos países em desenvolvimento 

adiantam o envelhecimento.   
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Para Herédia (2013), o envelhecimento populacional, nos países em 

desenvolvimento, indica que não houve preparo social adequado para atender seus 

idosos. Essa falta de preparo se revela na ausência ou insuficiência dos serviços 

necessários, de instituições de amparo e que assegurem que suas necessidades 

essenciais sejam supridas, bem como de preparar as famílias para a real 

compreensão do envelhecimento. Esse processo de envelhecimento tomou a 

sociedade com tal velocidade que não houve tempo de criar condições que 

atendessem às demandas que afligem os idosos, considerando, também, formação 

profissional, políticas públicas e sociais.  

Segundo o Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento - 

Organização das Nações Unidas - ONU (2002), os dados acerca do envelhecimento 

populacional indicam que o número de idosos aumentou em todo o mundo, 

especialmente a faixa acima de 80 anos, ressaltando que o segmento que cresceu 

mais rapidamente foi o de acima de 85 anos. Verifica-se um aumento da expectativa 

de vida em muitas regiões do mundo, o que pode ser celebrado como uma das 

maiores conquistas da humanidade.  

A pirâmide social é alterada com o aumento de anos de vida para os idosos, 

que, anteriormente, era medida pela faixa dos 60 anos ou mais. A longevidade é 

demonstrada pela ampliação das faixas etárias que, na atualidade, vai até os 100 

anos.  

Atualmente vive-se a “Era da Longevidade”, segundo Garcia (2007). É 

importante destacar uma classificação por faixa etária, para não incorrer no erro de 

juntar idades que não estão inseridas no mercado de trabalho, conforme artigo 2º, 

Capítulo I, da Lei Nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994. 

Verifica-se um impacto deste novo cenário social, na estabilidade da 

sociedade, especialmente no grupo etário da terceira idade, no que se refere ao 

estímulo e aos desafios de uma vida ativa e economicamente produtiva. Para interagir 

com essa nova realidade social, esse grupo precisa aprender a lidar com as 

dificuldades peculiares da idade, bem como fazer delas aliadas e desenvolver novas 

habilidades.  
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Na compreensão de Cañete (1996, p. 88):  

 
[...] o trabalho é parte da vida do homem e a ele se incorpora; onde o homem 
estiver, a sua influência se fará sentir. O trabalho marca acentuadamente a 
existência humana, estando inserido em todos os momentos, sendo um fator 
decisivo para a saúde, por suas implicações ambientais, sociais e 
econômicas. 

 

Considerando o envelhecimento populacional e seus impactos sociais, as 

relações trabalhistas atuais e a necessidade de adequação a este novo cenário, o 

empreendedorismo na aposentadoria pode ser um aliado para pessoas que pensam 

em se aposentar, uma vez que estimula capacidades e atitudes, mantendo o indivíduo 

ativo e produtivo, inclusive economicamente. Trata-se de uma nova alternativa capaz 

de promover transformação interior que permita às pessoas se (re)conhecerem, 

tornando-as capazes de alcançar novos desafios nesse momento peculiar da vida.  

Observam-se muitos conceitos de empreendedorismo na visão de diversos 

autores.   

Apresentam-se na pesquisa uma variedade de conceitos de 

empreendedorismo pelos diversos autores:  

 

O relatório Global Entrepreneurship Monitor - GEM (2014) afirma que:  

 

Entende- se como empreendedorismo qualquer tentativa de criação de um 
novo empreendimento, como, por exemplo, uma atividade autônoma, uma 
nova empresa ou a expansão de um empreendimento existente.  

 

Diante das incertezas e instabilidade do mundo moderno, associadas aos 

novos parâmetros etários, a sociedade busca novos caminhos e novas possibilidades 

para despertar o idoso e os profissionais que estão próximos à aposentadoria, para 

novas possibilidades nessa etapa. Essa circunstância acontece nos diversos setores 

da sociedade e, tendo em vista a realidade etária dos servidores do Centro Federal 

de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ), 

que é uma instituição pública federal de ensino, o mesmo pode atuar junto aos seus 

servidores para promover novos comportamentos junto a este grupo de sua 

comunidade interna.  

Face às significativas transformações sociais, do mundo globalizado, as 

comunicações e informações ocorrem em grande velocidade, com impacto nas 
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relações sociais, profissionais e afetivas. A ampliação da expectativa de vida da 

sociedade promove significativos impactos sociais em diversos setores. Nessa 

realidade, as capacidades empreendedoras podem ser compreendidas como 

competências para solução de problemas e necessidades, e podem ser consideradas 

como fontes para transformação.  

 

1.2 O PROBLEMA DA PESQUISA 

 

A proximidade da aposentadoria leva à reflexão sobre o assunto e faz-se 

necessário o despertar do interesse pela pesquisa e a necessidade de pesquisar-se 

um pouco no período da pré-aposentadoria. Sabe-se que a aposentadoria é um 

acontecimento que promove transformações profundas e que, nem sempre, as 

pessoas estão preparadas. Muitas vezes o trabalhador alcança este período ainda 

com energia e disposição para manter uma atividade, e acaba aderindo à inatividade, 

de fato. Considerando essa especificidade, é este universo que se pretende abordar 

no presente trabalho.  

Considerando que a atividade laboral exerce pelo menos duas relevantes 

funções: financeira e psicológica, conclui-se que estes são fatores importantes a 

serem avaliados na pesquisa, que pretende verificar a relevância de um programa de 

pré-aposentadoria para os trabalhadores que estão chegando a este momento 

Deve-se considerar, ainda, o empreendedorismo como um significativo aliado 

do desenvolvimento econômico e social do país, pois o empreendedor é indivíduo, 

acima de tudo, que inova, transforma e que se permite correr riscos calculados.  

Para criar um ambiente de fato inovador, são necessárias condições 

favoráveis e buscar indicadores pessoais de criatividade, adaptabilidade e outros que 

colaborem para o desenvolvimento de capacidades empreendedoras nos indivíduos. 

Assim, as fronteiras das pessoas se expandem e suas capacidades empreendedoras 

são ampliadas, e à medida que a troca de experiências e desenvolvimento de novas 

ideias se estabelecem, esta capacidade empreendedora se revela.  

Desta forma, este trabalho pretende verificar se os servidores “aposentáveis” 

do CEFET/RJ Maracanã interessam-se por um programa de estímulo ao 

empreendedorismo na pré-aposentadoria na referida instituição.  

Diante do que foi citado, ao final deste trabalho, pretende-se conseguir 

responder à seguinte pergunta: Até que ponto é viável desenvolver um programa de 
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sensibilização para o empreendedorismo na aposentadoria no âmbito do CEFET/RJ, 

com vistas a fornecer subsídios aos servidores para novas perspectivas, quando 

alcançarem a inatividade em seus cargos?   

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo pretendido com a pesquisa é propor um Programa de 

Empreendedorismo na Aposentadoria para servidores do CEFET/RJ, com vistas a ser 

implementado pelo Departamento de Recursos Humanos da instituição.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Nesse sentido os objetivos específicos consistem em:  

 

 Verificar em que medida o CEFET/RJ deverá contribuir para que o servidor 
enfrente a aposentadoria e o envelhecimento de maneira produtiva. 

 

 Delinear as percepções e expectativas do servidor “aposentável” sobre a 
aposentadoria.  

 

 Promover conhecimento sobre empreendedorismo e seus benefícios para 
o público-alvo, no âmbito do CEFET/RJ, por meio da proposta de um 
programa de empreendedorismo para aposentadoria.  

 

Fundamenta-se nos princípios constitucionais de eficiência com os quais a 

Administração Pública Federal deve estar em consonância, torna-se relevante a 

implementação de um Programa em o referido grupo de trabalhadores a continuarem 

pertencendo à população economicamente ativa, gerando mais renda, impactando 

positivamente no PIB e por causalidade melhorando na qualidade de vida de seus 

servidores aposentáveis do CEFET/RJ.  

Assim, espera-se que a proposta sirva como referência ou modelo para outras 

instituições e organizações que buscam excelência e relevância nos serviços 

prestados, além de promover estímulo constante de compartilhamento de 
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conhecimento, bem como a promoção do desenvolvimento pessoal dentro da 

organização, incorporando novos valores à cultura organizacional.  

 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

Com base na abordagem da estruturação da pesquisa utilizada por Vergara 

(2000), a pesquisa pretende responder às seguintes questões:  

 

 Como o CEFET/RJ poderá contribuir para que o servidor possa encarar a 
aposentadoria e o envelhecimento de maneira produtiva? 

 

 Qual interesse os servidores têm em empreender alguma ideia ou negócio 
na aposentadoria? 

 

 O que pensam os servidores sobre a oferta de um programa de 
empreendedorismo pré-aposentadoria?  

 

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Segundo Vergara (2000): 

 

Delimitar a pesquisa refere-se à moldura que o autor coloca em seu estudo. 
É o momento em que se explicitam para o leitor o que fica dentro do estudo 
e o que fica fora. Já que a realidade é extremamente complexa.  

 

O CEFET/RJ é composto por oito unidades que são divididas da seguinte 

forma: Campus-Sede – Maracanã e sete Campi espalhados pelo Rio de Janeiro, que 

são: Nova Iguaçu, Maria da Graça, Petrópolis, Nova Friburgo, Angra dos Reis, Itaguaí, 

e Valença. Tendo em vista que os Campi são unidades jovens, que foram inauguradas 

nos últimos 10 anos, esses são compostos por servidores recém-concursados e, 

consequentemente, são comunidades ainda distantes da aposentaria. Diante dessa 

característica, optou-se em desenvolver a pesquisa com os servidores “aposentáveis” 

do Campus-Sede, uma vez que a maioria se encontra alocada nesse Campus. 

Com este estudo pretende-se estabelecer um modelo referência, inclusive 

para outras instituições. Objetiva-se que a continuidade do programa sirva de 

orientação para novos projetos institucionais acerca do tema proposto.   
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1.6 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Segundo Schmidt e Magnabosco-Martins (2011), envelhecimento e 

desenvolvimento são processos multidirecionais que acontecem ao longo da vida de 

todos os indivíduos. Mesmo considerando as limitações sociais, físicas ou intelectuais 

peculiares à velhice, o processo de envelhecimento não é definido como decadência 

ou crescimento, pois o mesmo caminha em diversas direções, englobando perdas e 

ganhos e exigindo do indivíduo a capacidade de adaptação às transformações do 

corpo, da mente e do ambiente, variando de acordo com a realidade histórico-cultural 

que o indivíduo está inserido.  

A aposentadoria é um evento marcante e de alegria, quando, afinal, o 

trabalhador poderá se dedicar a projetos que ficaram esquecidos durante o tempo 

dedicado ao trabalho. No entanto, essa interrupção pode ser traumática, uma vez que 

significa uma transformação na rotina do, até então, trabalhador. Ainda considerando 

o ponto de vista psicológico, este momento assusta, uma vez que, junto com o 

sentimento libertador, surge também o sentimento de segregação, o qual pode 

desencadear efeitos nefastos, como a depressão.  

A aposentadoria não precisa significar o fim da carreira do profissional. Pode 

ser considerada como a possibilidade de uma segunda fase profissional. Um 

profissional experiente pode usar seus conhecimentos e seguir um novo caminho com 

muito sucesso, quebrando, assim, paradigmas que tendem a colocar o trabalhador 

mais velho na condição de incapaz ou de improdutivo, ou até mesmo seguir por novos 

caminhos, através do desenvolvimento de atividades diferentes das que faziam parte 

de sua profissão.  

As pessoas na maturidade e já aposentadas, que desejam manter sua 

contribuição para o mundo, podem e devem continuar produtivas. Desta forma o 

empreendedorismo na aposentadoria vai ao encontro dos desejos de uma grande 

parcela de trabalhadores, que pretende se aposentar e ainda mantém energia, desejo 

e disposição para desenvolver atividade pós-aposentadoria.  

Embora a aposentadoria tenha como objetivo melhorar as condições de vida 

do indivíduo ao envelhecer, ela também é considerada como uma compensação para 

a possível perda de algumas capacidades para o trabalho, tendo em vista as 

limitações que surgem com o envelhecimento, o que fundamenta a associação do 

idoso com invalidez.  
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Pensando em aproveitar a experiência da maturidade como uma vantagem, o 

empreendedorismo na aposentadoria pode exercer um papel social significativo. Essa 

contribuição se reverterá positivamente para sociedade em geral, mantendo o 

aposentado produtivo, contribuindo com a economia e melhorando a vida financeira 

familiar.  

Com a abordagem do estudo de caso, realizado junto aos Servidores 

“Aposentáveis” do CEFET/RJ Campus-Sede Maracanã, e a pesquisa bibliográfica, 

espera-se alcançar o caminho para a implementação de um programa de pré-

aposentadoria na instituição, com o desenvolvimento de procedimentos que se 

moldem à realidade do Serviço Público Federal. Objetiva-se, ainda, que os resultados 

principais desta pesquisa tenham a ciência e aprovação da alta direção do CEFET/RJ 

e sejam considerados como instrumentos referenciais para outras instituições federais 

de ensino brasileiras. 

 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma: 

 

Capítulo 1 - Apresenta a introdução com a contextualização do tema, a 

descrição do problema da pesquisa, as questões de pesquisa, os objetivos da 

pesquisa, a delimitação da pesquisa, a importância do estudo e a estrutura do 

trabalho. 

Capítulo 2 - Fornece a fundamentação teórica, a revisão da literatura e análise 

de textos com base na bibliografia publicada em periódicos sobre o tema abordado 

neste trabalho, com os conceitos e definições a respeito do Trabalho, 

Empreendedorismo, Envelhecimento e Aposentadoria, Empreendedorismo na 

Aposentadoria e Programas de Preparação para Aposentadoria. 

Capítulo 3 - Descreve a metodologia utilizada, destacando a definição da 

pesquisa, a escolha do método da pesquisa, o estudo de caso, o critério e seleção da 

amostra, o instrumento de pesquisa e o tratamento dos dados. 

Capítulo 4 - Apresenta o estudo de caso e a caracterização da organização 

estudada. 

Capítulo 5 - Apresenta os resultados da pesquisa de campo. 
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Capítulo 6 - A conclusão relata as considerações finais da pesquisa de campo 

realizada e apresenta recomendações e sugestões para trabalhos futuros. 

Na sequência, apresentam-se as referências, o Apêndice 8.1 e o Anexo 9.1. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

  

Este capítulo pretende apresentar um conjunto de conteúdos utilizados na 

fundamentação teórica para o desenvolvimento desta pesquisa e que tem como 

objetivo a contribuição para a proposta de incentivar o empreendedorismo na pré-

aposentadoria dos servidores do CEFET/RJ. 

Desta forma, compreende informações sobre Trabalho, Envelhecimento e 

Aposentadoria, Empreendedorismo e Empreendedorismo na Aposentadoria.  

A pesquisa bibliográfica foi baseada em livros diversos, artigos científicos, 

publicações da ONU, IBGE e algumas dissertações e teses sobre o tema.  

A busca pela literatura foi realizada por meio das palavras “envelhecimento, 

trabalho, aposentadoria, empreendedorismo”, nas bases Scielo, Scopus, Capes e 

Google Acadêmico. Como resultados, retornaram 208 registros, que serviram de base 

para uma análise inicial.  

 

2.1 TRABALHO  

 

Ao fazer uma análise do trabalho e sua história, observa-se a relevância de 

situar o conceito e os fatos históricos que marcaram determinada época.  

Múltiplos e ambíguos sentidos são atribuídos ao trabalho. Heller (1989) 

sugere que a conceitualização do trabalho perpasse por diversas aproximações, que 

proponha, de uma forma ou de outra, algo real sobre trabalho.    

O trabalho exerce papel importante na sociedade, desde a antiguidade. É 

importante entender como se desenvolveu esse processo, para melhor compreender 

a sua dinâmica nos dias de hoje.  

Segundo Ornelas e Monteiro (2006), na Antiguidade Clássica, leia-se Grécia 

Século V AC e Roma Imperial, o trabalho seguia duas linhas de atividades: o político, 

intelectual e artístico; e os considerados subalternos, que eram caracterizados por 

uma natureza rude e pesada. Dessa forma, eram exercidos por dois segmentos 

distintos da sociedade: a elite dominante que se ocupava da primeira linha de 

atividade e a mão de obra escrava, obtida nas guerras, que desempenhava a segunda 

linha de atividade.  

Ornelas e Monteiro (2006) afirmam ainda que a preponderância de Roma, 

cinco séculos após o apogeu da civilização helênica, deixou um grande legado para o 
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progresso humano, principalmente nas Ciências Jurídicas. Suas leis e instituições 

exercem significativas influências, ainda hoje, em países civilizados. Porém, apesar 

da grande capacidade administrativa dos romanos, os proletários da época 

continuaram escravizados e submetidos aos serviços pesados, mantendo uma 

histórica trajetória de degradação.  

Com a fragmentação do Império Romano, na Idade Média, surgiu o sistema 

feudal, onde o escravo da Grécia e Roma transformou-se no servo da gleba. Nesse 

período não houve mudanças significativas nas condições de trabalho, onde a 

situação de miserabilidade e degradação ainda permaneceu.   

Após dez séculos nebulosos, onde o desenvolvimento ficou entrevado pelo 

teocracismo, surgiu o Renascimento, onde ideias humanitárias e progressistas 

contrapõem-se às concepções da Idade Média, promovendo esperança aos novos 

tempos. Ainda que mais ameno e com grandes invenções, dois séculos de movimento 

renascentista ainda não foram relevantes para o mundo do trabalho (ORNELLAS; 

MONTEIRO, 2006).  

A Revolução Industrial, ocorrida no século XVIII na Inglaterra, desencadeou 

profundas transformações nas condições de trabalho e avanços tecnológicos; porém, 

ainda persistiam a afligir a classe trabalhadora, a miséria e o serviço pesado e 

prolongado, condições de moradia e alimentação ainda muito aquém do razoável, 

afirma Berlinguer (1988).  

Segundo Mota (1986), as mudanças das condições do trabalho, a supremacia 

das máquinas, o incremento do comércio, o trabalho operário no lugar do artesanal e 

outros fatores relevantes caracterizaram a Revolução Industrial como um marco 

histórico e, nesse movimento, surgiu o Capitalismo.  

Com o tempo, as deficiências inerentes ao Capitalismo Industrial foram se 

revelando e outras transformações foram criando problemas sociais, provocando 

reações ideológicas nos intelectuais da época. A reação de grandes pensadores, 

escritores, sociólogos que compartilhavam as ideias do chamado “socialismo utópico” 

despertaram para Marx, que afirmava que a economia política era indutora dos 

acontecimentos históricos.  

Os conflitos originados das relações entre capital e trabalho, marcaram a 

sociedade e, consequentemente, a luta de classes torna-se iminente, assim como a 

necessidade de valorização do trabalho e dos trabalhadores, que caracterizavam o 

lado mais fraco da corrente econômica. Apesar da vantagem de serem superiores em 
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números, careciam de consciência destas vantagens; daí a necessidade de alertá-los 

para as injustiças praticadas pelo modelo da época e organizá-los para a revolução 

socialista, com o propósito de alcançar a igualdade econômica e desmontar o 

capitalismo opressor (ORNELLAS; MONTEIRO, 2006).   

Boa parte do século XX caracterizou-se pela competição entre os países 

capitalistas e os que seguiam o regime comunista, que desencadeou a “Guerra Fria”, 

a “cortina de ferro” e a expectativa de confronto entre a URSS e os EUA e seus 

respectivos aliados.  

Segundo Souza, Santana e Deluiz (1999), as transformações ocorridas a 

partir da Revolução Industrial impactaram as relações trabalhistas, onde ocorreu a 

substituição do trabalho escravo ou servil pelo trabalho assalariado em larga escala, 

assim como a fábrica substituiu a manufatura, posteriormente, a linha de produção. 

Nesse momento originaram-se as chamadas Eras da Gestão Empresarial.  

Profundas transformações no tocante ao trabalho aconteceram a partir do fim 

da década de 1970 e princípio de 1980. Constata-se um disparo tecnológico, onde a 

robótica e a automação preponderavam nos meios da produção, transformando a 

organização do trabalho (BOTH, 2004).  

No dia a dia de cada pessoa, o trabalho apropria-se de diferentes significados, 

para uns representa orgulho e prazer; para outros, obrigação e prisão entre outros 

significados (BRESSAN, 2012). 

Segundo Morin (2001), “para que um trabalho seja satisfatório para quem o 

realiza, parece ser importante que ele apele para suas competências.” A autora 

também afirma que interessa garantir ao trabalhador a investigação de sua 

capacidade com vistas a incentivar seu desenvolvimento pessoal e sua percepção de 

compromisso.  

França e Soares (2009) asseveram que fatores diversos interferem na relação 

do indivíduo com o trabalho. Entre estes fatores, a satisfação e o envolvimento 

promovem maior engajamento com a carreira. São fatores que devem tornar o 

desligamento mais difícil. Desta forma, as autoras afirmam, também, que o trabalho é 

um dos preditores sociais que interferem nas atitudes dos trabalhadores, inclusive, 

diante da proximidade da aposentadoria. Neste sentido, é imprescindível que o 

trabalhador conheça a percepção que tem acerca do trabalho que desenvolve. 

É necessário alertar que a delimitação de trabalho compreendida por este 

estudo é a social e econômica e refere-se ao trabalho realizado para a própria 
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subsistência e, também, para a adequação social. Trata-se de trabalho remunerado, 

onde aspectos socioeconômicos envolvidos são significativos.  

Numa sociedade que está voltada para a produção e o consumo, o trabalho 

torna-se o meio significativo para alcançar os dois níveis, à medida que o lazer fica 

em segundo plano. Quando as práticas de lazer são desenvolvidas como forma de 

expressão de si mesmo, elas mostram-se mais relevantes para o trabalhador, 

produzindo o sentimento de pertencimento (BOTH, 2004). 

Segundo Morin (2001), “o trabalho continua sendo uma maneira excelente de 

organizar o tempo e de se manter ocupado. As ocupações por ele engendradas 

proporcionam uma estrutura de defesa contra a ansiedade da morte e do vazio”.  

A afirmativa de Morin (2001) reforça a ideia de que a função do trabalho vai 

além da necessidade de subsistência. O trabalho exerce outras funções relevantes 

para o trabalhador, como questões sociais e afetivas, prevenção de danos 

psicológicos e desenvolvimento pessoal.  

A saída do mundo do trabalho na aposentadoria traz diversas implicações 

para os sujeitos. Aponta para a responsabilidade social do governo e das 

organizações de trabalho, no sentido de indicar a preparação dos trabalhadores, para 

que este desligamento não se torne experiência negativa para eles, visto que o 

trabalho e a aposentadoria devem apresentar sentidos e significados diferentes para 

os envolvidos (BRESSAN, 2012).  

Marx (1968) conceitua trabalho em duas perspectivas, que são 

concomitantes, proporcionando uma visão ampla: 

 

Todo trabalho é, de um lado, dispêndio de força humana de trabalho, no 
sentido fisiológico, e, nessa qualidade de trabalho humano igual ou abstrato, 
cria o valor das mercadorias. Todo trabalho, por outro lado, é dispêndio de 
força humana de trabalho, sob forma especial, para um determinado fim, e, 
nessa qualidade de trabalho útil e concreto, produz valores de uso. (MARX, 
1968, p. 54). 

 

Marx (1968) define os conceitos de trabalho concreto e de trabalho abstrato: 

o concreto produz uma mercadoria com valor de uso, a sua serventia; no entanto, 

quando se aparta as qualidades materiais do trabalho, somem as formas diversas de 

trabalho concreto, bem como seu significado funcional não mais se sobressai, 

verificando-se uma única forma de trabalho, o abstrato. Dessa forma, todo trabalho é 

produtivo, dos mais duráveis aos finitos, uma vez que o trabalho passa a ser 
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considerado em todos os sentidos, desde a utilidade de seus produtos, como também 

o esforço humano desencadeado em seu processo.   

O trabalho é a forma de compreensão científica e filosófica do homem na 

sociedade capitalista, independente de como o trabalho se estabelece, afirma Marx 

(1996). As revelações reais das relações de trabalho permitem o conhecimento das 

leis que regem uma sociedade e a capacidade de intervenções do homem.  

Segundo Morin (2001), o trabalho ocupa um lugar significativo na sociedade 

e ainda afirma que mesmo que as pessoas não precisem trabalhar por dinheiro, a 

maioria optaria por trabalhar com diferentes objetivos. As razões para esta escolha 

seriam: para se relacionarem socialmente, desenvolverem vínculos, terem alguma 

ocupação, evitarem o ócio, impedirem o enfado e terem objetivos na vida.  

O mesmo autor acredita que três estados psicológicos oferecem impactos 

relevantes na satisfação e motivação do trabalhador com sua profissão ou atividade: 

o sentido que a pessoa encontra na função que exerce; a responsabilidade que 

representa em relação aos resultados; e o conhecimento de seu desempenho 

(MORIN, 2001). 

  

2.2 ENVELHECIMENTO E APOSENTADORIA 

 

A reflexão sobre envelhecimento e seus impactos na sociedade é necessária 

para a constante construção de uma sociedade mais humanista e inclusiva. Esta 

compreensão complementará o presente estudo que pretende aprofundar, ainda, 

sobre os temas aposentadoria e empreendedorismo inter-relacionados. 

Segundo Vygotsky (1999), ao longo da vida, o indivíduo experimenta um 

contínuo processo de transformação. Por meio da relação consigo e com os outros, 

aprende, desenvolve-se, transforma outros e transforma-se a si mesmo, 

transformando também sua história de vida. Anos de trabalho e de convívio social 

permitem o acúmulo de experiências, que promovem ressignificações1 diversas, 

inclusive no processo de envelhecimento e aposentadoria.  

                                                           
1 A ressignificação da velhice: uma nova perspectiva político-social; Preconceitos, tabus e 

mitos; Aspectos Demográficos; População Mundial. Disponível em: < https://prezi.com/-
btej9q_yglg/a-ressignificacao-da-velhice/>. Acesso em: 05 ago 2017. 

 
 

https://prezi.com/-btej9q_yglg/a-ressignificacao-da-velhice/
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Segundo dados sobre o envelhecimento no Brasil, da Secretaria de Direitos 

Humanos (SDH), “uma em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais, estima-

se um aumento para um em cada cinco por volta de 2050”. Estima, ainda, que em 

2050, pela primeira vez, haverá mais idosos que crianças menores de 15 anos. 

Situação que, quando combinada com a significativa queda nas taxas de fertilidade, o 

aumento da expectativa de vida promove o envelhecimento acelerado das populações 

em torno do mundo.  

Segundo Gonçalves (2014), este fenômeno é uma conquista da sociedade, 

que é resultado de avanços significativos nas condições de vida, especialmente no 

campo da saúde. A autora afirma ainda que, mesmo sendo um ponto de vista positivo, 

implica desafios consideráveis, como os impactos inerentes ao envelhecimento 

demográfico. Significa um desafio para a sociedade.   

Segundo Dantas e Oliveira (2014), a partir da promulgação da Constituição 

Federal de 1988, leis e políticas de proteção ao idoso são instituídas, promovendo 

amparo legal e novas capacidades de cuidado e atenção às questões do idoso. O 

referido documento foi o primeiro instrumento legal a tratar o idoso e a velhice como 

um problema social, além da assistência previdenciária, assegurando sua proteção.  

Na Carta Magna, alguns artigos são direcionados especificamente à pessoa 

idosa. Neste sentido, o artigo 203, inciso I, destaca que “A assistência social será 

prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade 

social”, cujos objetivos são: “a proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice” (BRASIL, 1988). 

A Constituição, em seu Artigo 129, determina que “os pais têm o dever de 

assistir, criar e educar seus filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar 

e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. E também prevê no Artigo 

230 que:  

 

A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e 
bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.  
§ 1º - Os programas de amparo aos idosos serão executados 
preferencialmente em seus lares.  
§ 2º - Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos 
transportes coletivos urbanos. 

 

A demografia estabelece dois tipos de envelhecimento: o envelhecimento de 

base, que é caracterizado quando o percentual de jovens diminui na pirâmide de 
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idades; e o envelhecimento de topo, caracterizado pelo aumento do peso das pessoas 

idosas. Os dois tipos relacionam-se entre si, o que significa que, considerando uma 

perspectiva de equilíbrio entre gerações, não há pessoas idosas a mais numa 

sociedade, segundo Nazareth (2009).  

Tal referência fortalece a ideia de que o envelhecimento da sociedade não é 

resultado apenas do aumento da expectativa de vida; é, também, da queda 

significativa dos índices de fecundidade, e esta é uma grave constatação, 

principalmente para os países desenvolvidos, pois precisarão repensar o equilíbrio 

geracional, e esse é um desafio que exigirá um novo olhar sobre essa equação. 

Ao examinar os indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

2011- PNAD, referente aos grupos etários da população brasileira, nota-se que, em 

dez anos, de 2001 a 2011, o número de pessoas, com idade de sessenta anos ou 

mais, passou de 15,5 milhões para 23, 5 milhões. Isto significa um aumento de 3,1%. 

As mudanças nestes indicadores são concernentes ao processo de diminuição de 

fecundidade e de maior longevidade da população, conforme descrito no Gráfico 1.  

 

 

 
        Gráfico 1 - Total da população brasileira acima de 60 anos  

         Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios IBGE (2011) 
 

Segundo a OMS (2015), o envelhecimento populacional tornou-se um 

fenômeno mundial, que atinge países desenvolvidos e em desenvolvimento. No Brasil 

a expectativa de vida é de 73 anos, que representa mais de 15 milhões dos brasileiros 
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acima de 60 anos. Segundo França e Soares (2009), calcula-se que, até 2050, esta 

projeção atinja 81 anos, aumentando o número de idosos e de jovens, que 

representarão em torno de 18% da população mundial.  

A partir da comparação das pirâmides etárias de 2009 e 2011 do gráfico 

abaixo, observa-se a redução da participação nos grupos de idade abaixo de 30 anos 

na população total e o aumento dos grupos acima, o que confirma a tendência do 

envelhecimento populacional também do Brasil.  

 

 
      Gráfico 2 - Distribuição percentual da população residente por sexo e grupos de idade 
      Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios IBGE (/2011) 
  

Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS (2015), as transformações 

ocorridas deste processo são radicais e os impactos significativos. Uma criança 

nascida hoje no Brasil ou em outro lugar deve ter a expectativa de viver 20 anos a 

mais que uma criança nascida há 50 anos. Esta transformação implicará um aumento 

do ritmo de envelhecimento da população. Desta forma, em 35 anos, o ritmo de 

envelhecimento da população mundial é muito mais rápido que no passado.  

Para repensar este cenário atual, é necessário reconsiderar valores, em 

relação às etapas mais avançadas da vida e as perspectivas sobre a velhice.           

Oliveira (2014) reforça a ideia de que a falta de otimismo na representação do 

idoso na atualidade, atribuindo a esta faixa etária mais limitações e estereótipos 
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negativos e incapacidades do que projeções e percepções positivas para o futuro. 

Porém, deposita, na educação, a responsabilidade de transformação deste cenário 

pouco animador.  

Segundo Langevin (1998), o envelhecimento coletivo está no centro de uma 

transformação tão significativa quanto veloz, que se tornar idoso em pleno século XXI 

é uma experiência coletiva, cuja definição vem sendo desenhada com cuidado.  

Trata-se de um processo que está implantado, porém as imagens de declínio 

e senectude, culturalmente enraizadas até então, tornam complexas a reconstrução 

de novas ideias e imagens sobre as relações entre as idades e o envelhecimento. Isto 

leva a verificar que não existe uma adaptação dessa realidade em relação à 

transformação da longevidade média.  

Catão (2007) corrobora o que foi citado anteriormente por Langevin, quando 

afirma que os grupos humanos estão em constante processo de transformação e de 

ressignificações. Os significados são responsáveis pela mediação simbólica entre o 

mundo real e o indivíduo e, por meio deste “parâmetro”, o ser humano torna-se capaz 

de fazer sua análise do mundo real e agir sobre ele.  

Quando o significado de envelhecimento é visto com a ideia de declínio, isto 

permitirá efeitos negativos para o desenvolvimento humano, tanto de gerações futuras 

quanto das atuais e, consequentemente, para o desenvolvimento econômico e social 

do país, pois verifica-se que o processo de envelhecimento demográfico mundial é 

nítido.     

Felix e Catão (2013) afirmam que envelhecimento e aposentadoria são 

processos que ocorrem de maneira conjunta, tendo em vista que as concepções da 

sociedade sobre estes movimentos da vida interferem diretamente da forma das 

pessoas vivenciarem estas fases. Considera-se relevante, também, a experiência 

profissional e o que construiu nesse período. A partir da compreensão destes 

processos, será possível colaborar nesta transição.  

Segundo Gonçalves (2014),  

 

[...] o envelhecimento é um processo universal pelo qual todos passamos. 
Para além de multidimensional, o envelhecimento é um processo 
multidirecional, gradual e irreversível e é mais do que a soma do tempo que 
passa. É um fenômeno complexo, que engloba simultaneamente aspectos 
fisiológicos, psicológicos e sociais.  
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Gonçalves (2014) afirma que se considera que o envelhecimento ocorre ao 

longo da vida e que a velhice deve ser considerada como a etapa final da vida. Trata-

se de processo contínuo que indica que envelhecemos a cada dia, sem que isto 

signifique que somos velhos.   

São muitas e complexas as mudanças que constituem o envelhecimento. 

Trata-se de um conjunto de fatores que implica o declínio da capacidade inerente do 

ser humano, que gradualmente fragilizam as reservas fisiológicas, aumentando o risco 

de contrair doenças, segundo o Relatório da OMS, de 2015. Estas transformações 

não são claras ou regulares, são apenas sutilmente relacionadas à idade cronológica 

das pessoas.  

Felix e Catão (2013) afirmam que, segundo algumas pesquisas realizadas no 

Brasil, a condição e os significados de envelhecimento ainda são desvalorizados, pois 

ainda há atribuição de perdas como aspecto. É possível perceber, ainda que 

timidamente, algumas ressignificações sobre o conceito de envelhecimento e 

aposentadoria. Observa-se que vêm ganhando espaço, aos poucos, novos sentidos 

de liberdade, de planejamento de novos objetivos e novas conquistas, bem como 

satisfação pessoal, que marcam este processo.  

Felix e Catão (2013) observam, ainda, que a valorização das experiências 

reunidas ao longo da vida passa a ser considerada como representação da construção 

da nova identidade e a retomada de antigos projetos e, ainda, novos olhares acerca 

dos relacionamentos com o mundo e com o grupo social que o envolve também estão 

sendo percebidos como fatores positivos desta etapa.   

As autoras afirmam, também, que há perceptível aumento de idosos 

trabalhadores, responsáveis pela sua família, e que muitos ainda mantêm, em sua 

identidade, predominante poder econômico na família e condição de provedor, o que 

prova que estão totalmente inseridos na vida familiar, ainda distantes da segregação.  

Cerqueira (2014) destaca que ressignificar a velhice, numa sociedade 

complexa como a atual, provoca uma série de transformações e variáveis que 

impactam a cultura. Ressalta, ainda, que valores e crenças em relação à velhice 

mantêm-se em constante movimento e transformação, promovendo, assim, novos 

desafios sobre pensar o envelhecimento como modo de vida singular e insubmisso 

aos modelos dominantes.  
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A OMS (2015) assevera que o avanço da idade é seguido por transformações 

diversas e importantes, bem como perdas biológicas. Estas transformações abrangem 

papéis sociais e ainda a imposição por lidar com as perdas das relações próximas.  

Como consequências das mudanças ocorridas com o avanço da idade, esses 

adultos tendem a selecionar atividades e objetivos, optando por tudo o que for mais 

significativo, otimizando suas habilidades por meios de novas práticas e também com 

o uso de tecnologias, para compensar as perdas, mantendo, assim, a capacidade 

produtiva.  

Trata-se de um processo que, segundo Gonçalves (2014), abrange fatores de 

natureza endógena e exógena, que atuam junto com a herança genética, em 

harmonia com fatores da natureza fisiológica, psicológica e social. Ainda assim existe 

a influência do contexto em que vive: estilo de vida, gênero, profissão, condições 

financeiras, acesso a serviços de primeira necessidade. Estes são alguns aspectos 

que interferem na passagem do tempo e que permitem compreender que o 

envelhecimento é envolvido de uma “marca individual”. Logo não é possível conceber 

a velhice como grupo homogêneo. As experiências de cada um, ao longo da vida, 

ressaltam as diferenças à medida que o tempo passa.   

Segundo Garcia (2007), a idade avançada não está relacionada com a 

competência para inovar ou empreender. É possível observar na História, a presença 

significativa de líderes maduros ou idosos. Talentos e algumas habilidades não são 

prejudicados pela idade. De um lado as doenças e as alterações físicas, que impactam 

as pessoas com a idade avançada; por outro lado, observa-se que a experiência 

adquirida é aliada desta fase.    

Cada vez mais valoriza-se a vida adulta e a última fase da vida produtiva. 

Segundo Gonçalves (2014), as evidências científicas, que registravam a 

predominância de perspectivas negativas sobre a idade avançada, vêm sendo 

revistas por diversos teóricos, e novos estudos estão sendo desenvolvidos visando a 

valorizar esta etapa do ciclo da vida.  

Cerqueira (2014) afirma que “ser velho é uma condição, uma circunstância, 

uma situação conjuntural experimentada num determinado ponto da trajetória de 

vida.” Condição essa, que tem como fator essencial ter passado pela infância e idade 

adulta; logo, a velhice é a soma das experiências das outras fases da vida, nem 

sempre reconhecidas pela sociedade.  
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A autora destaca, ainda, que a concepção de velhice na atualidade não está 

mais associada com aspectos austeros do comportamento humano, ou mesmo às 

flutuações próprias da velhice, uma vez que amarguras, frustrações, adversidades são 

comuns a qualquer fase da vida. Não é só a passagem do tempo que torna as pessoas 

mais duras. 

Cerqueira (2014) revela também que, mesmo considerando que o perfil 

socioeconômico e de escolaridade dos velhos brasileiros ainda seja bastante limitado 

e distante do que se deve considerar adequado, a velhice permite mais escolhas 

sociais e de consumo. Observam-se mudanças de atitudes, hábitos e mais encanto 

pela vida que em outros tempos. Afirma que esse é o lado fascinante, não o único, 

referente às radicais mudanças que atingem a população de idade avançada.  

Vaz (1998) afirma que persiste a concepção de velhice como sinônimo de 

muita idade e inatividade. Porém, ressalta que há casos que contradizem essa 

imagem construída por estereótipos. A idade avançada não está condenada à 

inatividade, pois há muitos idosos que continuam a exercer uma atividade laboral.  

Segundo a OMS (2015), o envelhecimento populacional tornou-se um 

fenômeno mundial, que atinge países desenvolvidos e em desenvolvimento. No Brasil 

a expectativa de vida é de 73 anos, que representa mais de 15 milhões dos brasileiros 

acima de 60 anos. Calcula-se que, até 2050, essa projeção alcance os 81 anos, 

aumentando o número de idosos e de jovens, que representarão em torno de 18% da 

população mundial (FRANÇA; SOARES 2009).       

Pesquisa realizada por Costa e Campos (2009) sobre envelhecimento e suas 

representações sociais afirma a verificação da percepção negativa e de perdas por 

parte dos idosos. Observa-se o fato de forma significativa, por meio dos discursos e 

nas concepções sobre declínio e morte, assim como no impacto do afastamento social 

proporcionado pela aposentadoria.  

Tais percepções reforçam a ideia de que o desempenho no trabalho diminui 

com o envelhecimento, inclusive devido às mudanças nas habilidades de agilidade, 

força, velocidade, capacidade cognitiva, coordenação motora que, naturalmente, 

diminuem com o avanço da idade.  

Langevin (1998) declara que “envelhecimento é uma construção de 

passagens obrigatórias que delimitam e orientam a dinâmica do processo.” A autora 

menciona, também, sobre a institucionalização do envelhecimento, uma vez que tal 

critério promove múltiplas implicações: econômicas, sociais e psicológicas.  
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O envelhecimento é um processo irreversível e sua representação na 

sociedade é de frágil consonância. O tema velhice e respectivos estágios são 

discutidos constantemente, e os sentidos são o retrato da sociedade e das relações 

sociais dominantes.   

Segundo Catão (2007), os grupos humanos estão em constante processo de 

transformação e de ressignificações. Os significados são responsáveis pela mediação 

simbólica entre o mundo real e o indivíduo e por meio deste “filtro”, o ser humano 

torna-se capaz de fazer sua análise do mundo real e agir sobre ele. Quando o 

significado de envelhecimento é visto com a ideia de declínio, isto permitirá graves 

efeitos para o desenvolvimento humano, tanto de gerações futuras como das atuais, 

consequentemente para o desenvolvimento econômico e social do país, pois verifica-

se que o processo de envelhecimento demográfico mundial é nítido.   

Na visão de Bressan et al. (2012), a retirada do indivíduo do mundo do 

trabalho na aposentadoria traz consequências diversas e alerta para a 

responsabilidade social do estado e das organizações de trabalho em apontar 

programas de preparo dos servidores para que esta ruptura não seja traumática para 

eles, uma vez que trabalho e aposentadoria devem representar significados e sentidos 

diferentes para os envolvidos.     

Para Fontoura, Doll e Oliveira (2015), aposentadoria é um evento do mundo 

atual e das sociedades industrializadas. Surgiu a partir das transformações das 

relações trabalhistas, do emprego assalariado e das modificações na estrutura social 

do século XIX. Transforma-se em direito social para estágio de vida, que utiliza seu 

próprio nome e possui estrutura legal e toda uma gama de possibilidades de vivências.  

No Brasil, a classe operária, assim como na Europa e Estados Unidos, liderou, 

no início do século e na década de 20, os movimentos em favor da proteção dos 

velhos operários, que originou as Caixas e Institutos e a legislação previdenciária. A 

preocupação era a defesa e a sustentação financeira dos mais velhos e ainda não 

tinha como pretensão a “vida após o trabalho” (FRANÇA, 1999).   

Considerando os possíveis prejuízos e limitações que ocorrem no período de 

envelhecimento, Fontoura, Doll e Oliveira também destacam as vantagens 

observadas no mesmo processo, ainda que sejam menores que as desvantagens, 

que são: a liberdade, uma diminuição parcial de responsabilidade, uma maior busca 

por valores mais espirituais, maior seletividade nas atividades sociais e maior 

interesse e afinidade pelas gerações anteriores.   
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Estereótipos ultrapassados ainda marcam algumas percepções e suposições 

acerca das pessoas mais velhas. Isso implica uma visão limitada sobre a forma de 

analisar os problemas e, também, na avaliação das capacidades de se beneficiar com 

oportunidades inovadoras.  

Segundo o Relatório da OMS (2015), as populações compostas por mais 

idosos têm a diversidade como principal característica. Alguns idosos velhos possuem 

a vitalidade física e mental semelhantes com alguns jovens de 20 anos. Políticas 

devem ser organizadas para que um maior número de pessoas alcance um percurso 

positivo no processo de envelhecimento. Tais políticas devem servir para quebrar as 

barreiras que restringem atuação social e a colaboração das pessoas mais velhas. 

Essa ideia é ratificada por Oliveira, Scortegagna e Oliveira (2012, p. 16), que 

relatam: 

 

É indispensável o despertar de mais atenção e investimento do Estado e da 
sociedade civil para minimizar a precariedade da vida dos idosos. A terceira 
idade, no Brasil, não constitui um fato econômico sério, e, assim, não atrai 
maiores investimentos no setor. Essa situação, pela educação, deve ser 

revertida.  
  

De uma forma geral a sociedade tem uma visão estereotipada acerca da idade 

avançada, que incorre na discriminação em relação aos indivíduos ou grupos, apenas 

pela constatação da idade mais avançada. Trata-se de discriminação etária, podendo 

alcançar uma forma ainda mais grave de discriminação do que o sexismo ou de 

racismo (OMS, 2015). Existe a suposição de que as pessoas com idade avançada 

são dependentes ou um fardo. Tal ideia leva a crer que os custos, para desenvolver 

políticas para essas pessoas, drenam a economia.  

Tais suposições em relação à dependência na Terceira Idade tendem a 

desconsiderar as contribuições das pessoas com idade avançada para a economia. 

A política deve ser desenvolvida com o objetivo de promover a capacidade dos idosos 

para a realização de múltiplas contribuições.  

Oliveira (2014) ressalta que o idoso, enquanto ser social, procura ter sua 

identidade reconhecida pela sua história, por seu pertencimento, pela experiência que 

carrega, pelo princípio da equidade. Há algumas décadas, diante de preconceitos e 

estigmas negativos, o idoso era considerado improdutivo, desvalorizado como pessoa 

e tinha o seu potencial de investimento desacreditado. 
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No entanto, esses paradigmas vêm sendo redesenhados e colocando o idoso 

como protagonista, ativo e participativo. E a educação é importante elemento nessa 

reconstrução, para garantir a autonomia na velhice.   

Garcia (2007) afirma que o Brasil é um dos países que envelhecem mais 

rapidamente, e a faixa etária que mais cresce é acima de 85 anos. E para 

compreender o processo de continuidade do idoso no mercado de trabalho, é 

essencial avaliar as características do idoso que está retornando ao trabalho, assim 

como ter ciência do que o leva a manter-se trabalhando após a aposentadoria.  

Andrade (2014) observa que é pouco consistente a intervenção no domínio 

do envelhecimento, na preparação e representações sociais. E ainda com a 

população em constante crescimento aliada à realidade dinâmica, torna-se 

insuficiente a intervenção que vem sendo observada. As poucas políticas públicas 

observadas se restringem à criação de espaços para a prática de atividades físicas.  

Nesse sentido, afirma Oliveira (2014, p.34): 

 

A realidade reclama novos espaços educativos baseados em novas políticas 
públicas que possibilitem ao idoso condições mais dignas de vida, exigindo 
não apenas mais reflexão sobre a constante mudança e envelhecimento da 
população, mas também aliar a uma ação mais ampla em relação à condição 
humana. 

 

A aceitação da velhice como construção social transformadora, segundo 

Andrade (2014), passa a ser acolhida só agora pelos gestores e profissionais ligados 

à área de recursos humanos, demonstrando a falta de preparação nos níveis micro 

ao macro, mesmo considerando que o Estatuto do Idoso já tem 10 anos que foi 

publicado.  

Oliveira (2014) afirma que está em andamento uma revisão referente ao 

paradigma dominante da velhice, associado a uma visão negativa e deficitária. As 

pesquisas estão colaborando significativamente para a desconstrução desta 

percepção negativa e cristalizada sobre a velhice, que ainda persiste na sociedade.  

Langevin (1998) declara que o aumento da expectativa de vida, para além da 

faixa dos 60 anos, transformou significativamente o modo de vida das sociedades. A 

etapa final, em especial, é inédita em duração e conteúdo. Hoje, ultrapassar 60 anos 

é algo corriqueiro, porém ainda provoca inquietudes, uma vez que as raízes do medo 

da velhice são antigas.  
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Cerqueira (2014) confirma, observando para o fato de que os novos velhos, 

velhos jovens e todos aqueles que se aproximam chegaram ou ultrapassaram os 

sessenta anos, em especial nos centros urbanos, procuram reconstruir um novo modo 

de vida e cuidam da aparência e da saúde num processo de satisfação consigo e com 

o mundo.  

Este grupo procura estar em consonância com o mundo moderno e todo seu 

arsenal tecnológico, demonstrando certa intolerância ao sofrimento e à dor, inclusive 

à dor social de ser considerado apenas velho. Este novo velho desenvolve a 

ressignificação da velhice e também de toda a vida contemporânea.  

Pompeo e Machado (2014) sugerem que, nas últimas décadas, foi 

estabelecida uma mudança no perfil social do Brasil, em especial no que diz respeito 

à estrutura etária da população, com a elevação da previsão de vida e, 

consequentemente, o envelhecimento populacional.  

Os fatores, que causaram tal realidade, são diversos, desde os avanços 

tecnológicos que permitem o desenvolvimento da medicina e da farmacologia, que 

combatem doenças e promovem o envelhecimento saudável, bem como a cultura de 

“vida saudável”, que leva mais pessoas à prática de esportes e, ainda, ao cultivo de 

outros hábitos saudáveis.  

Andrade (2014) ressalta que: 

 

O conhecimento sobre as representações sociais da velhice constitui um 
poderoso instrumento para gestores públicos e outros agentes, com 
responsabilidade no trabalho com idosos, intentarem medidas que 
contribuam para sua verdadeira inclusão na sociedade, fomentando a 
solidariedade intergeracional cada vez mais. 

 

A velhice e o envelhecimento são assuntos que estão em evidência e são alvo 

de pesquisas científicas. É possível observar uma intensificação na produção voltada 

para esta temática. O repensar a velhice perpassa a sociedade e se torna um desafio 

para todos. O rompimento da visão preconceituosa deve ocorrer em favor da 

transformação e da promoção de estratégias que favoreçam a superação.  

Felix e Catão (2013) afirmam que envelhecimento e aposentadoria são 

processos que ocorrem de maneira conjunta, tendo em vista que as concepções da 

sociedade sobre estes movimentos da vida interferem diretamente na forma de as 

pessoas vivenciarem essas fases. Considera-se relevante, também, a experiência 
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profissional e o que construiu neste período. A partir da compreensão destes 

processos, será possível colaborar nessa transição.   

França (1995) alerta que, para fazer uma análise da aposentadoria no Brasil, 

é preciso situá-la nos diferentes segmentos da sociedade, incluindo desde governo, 

empresas, escolas e outras instituições até a relação do trabalho com o trabalhador, 

levando em conta toda sua vida.  

Nessa análise, com certeza, serão constatadas muitas desigualdades e 

contradições que, lastimavelmente, necessitarão de anos para que sejam corrigidas, 

se contar com a participação e responsabilidades de cada segmento social, 

considerando o bem-estar coletivo.  

Felix e Catão (2013) corroboram tal pensamento, afirmando que o 

trabalhador, quando chega ao período de aposentadoria, experimenta a sensação de 

estar perdido diante da transformação em sua rotina. Para amenizar este e outros 

impactos, é preciso um empenho das organizações no sentido de atender a esta 

demanda no período pré-aposentadoria, para que seus funcionários, ao concluírem 

sua carreira profissional, percebam-se como indivíduos que permanecem em 

desenvolvimento e que podem se manter ativos.   

França (2008) afirma que é muito rara a preocupação com a preparação para 

o futuro na aposentadoria, em especial, os brasileiros, tendo em vista a cultura do 

imediatismo. Desta forma, a autora afirma que o desenvolvimento de um trabalho de 

preparo para a aposentadoria deve ser a longo prazo, com planejamento para o futuro, 

reflexões sobre perdas, projetos de vida e transformações em novos projetos, sempre 

considerando as escolhas e características dos indivíduos.   

Muniz (1996) afirma que, nos últimos tempos, cada vez mais, as organizações 

estão preocupando-se com o processo de aposentadoria de seus funcionários. A partir 

das ansiedades e expectativas apresentadas no período que antecede a 

aposentadoria, as empresas vêm organizando Programas de Preparação para 

Aposentadoria (PPA). Tais programas auxiliam tanto na efetivação de suas 

responsabilidades sociais, quanto são relevantes ferramentas gerenciais.  

Ainda Muniz (1996) ressalta que, quando se apropriam desse encargo, as 

organizações alcançam duas relevantes vantagens. Primeiramente porque os 

funcionários beneficiados se sentem valorizados e não comprometem seu 

desempenho. A segunda é sobre os demais funcionários que, a partir dessa 



 

 

44 

 

observação de atenção e respeito por seus funcionários, passam a valorizar ainda 

mais a empresa, o que fortalece os vínculos entre profissionais e organização.  

A aposentadoria desperta reações de incertezas e insegurança. Em geral, sua 

proximidade é um momento de muito estresse e expectativa, sob o ponto de vista 

psicológico. Ela causa diversos sentimentos, desde a sensação de liberdade até o 

sentimento de exclusão.  

As mudanças ocorridas face à aposentadoria demandam uma preparação 

que, normalmente, não é alcançada pela grande parte das pessoas ao se aposentar. 

Muitas vezes, a falta de uma melhor compreensão desse processo desencadeia 

doenças, como a depressão, comportamentos negativos, que podem causar 

dificuldades no relacionamento familiar e isolamento (MUNIZ, 1996). 

Segundo França (1995), alguns acontecimentos devem influenciar a decisão 

de aposentar-se, e um deles é que, muitas vezes, a chegada da aposentadoria 

coincide com a entrada dos filhos na universidade, e o processo afetaria a 

possibilidade de colaboração financeira, pois a receita diminui significativamente.  

 

2.3 EMPREENDEDORISMO   

 

O empreendedorismo é um fenômeno dinâmico que antecede a Revolução 

Industrial e tem origem decorrente das transformações resultantes das mudanças nas 

relações de compra e venda. Desta forma, tal fenômeno foi se intensificando e seu 

significado é constantemente transformado.  

Em sua trajetória, observam-se diversos enfoques teóricos, que partem das 

diferentes concepções que explicam o significado amplo e complexo do fenômeno 

empreendedorismo. As discussões conceituais sobre empreendedorismo dominam 

ao menos três enfoques teóricos: econômico, comportamental e sociocultural (ASSIS, 

2006). 

O Global Entrepreneurship Monitor (GEM) desenvolve avaliação, em nível 

internacional, da atividade empreendedora. Trata-se do resultado de uma parceria 

entre a London Business School, da Inglaterra, e o Babson College, dos Estados 

Unidos. No Brasil a instituição que é encarregada pela coleta e processamento dos 

dados, desde o ano de 2000, é o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade 

(IBQP) em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE). 
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A primeira edição ocorreu com a participação de 10 países em 1999 e, hoje, 

conta com mais de 80 países que integram as pesquisas como participantes. O 

objetivo é avaliar como o empreendedorismo influencia o crescimento econômico. 

Além deste estudo, o GEM também pesquisa o comportamento dos empreendedores 

em relação à criação e gerência dos negócios, o que o remete a ser uma ferramenta 

relevante de pesquisa para melhor compreensão do fenômeno empreendedorismo no 

mundo.  

  

 
          Gráfico 3 - Taxas específicas em estágio inicial e estabelecido por faixa etária - Brasil 
          Fonte: Relatório Executivo GEM (2015) 
 

 

 
                   Gráfico 4 - Taxas específicas em estágio inicial e estabelecido por gênero - Brasil - 2015 
                   Fonte: Relatório Executivo GEM (2015) 
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 Avaliando o envolvimento da população brasileira com 

empreendimentos em estágio inicial 

 

Homens e mulheres apresentam níveis iguais de atividade. Indivíduos na faixa 

etária de 25 e 34 anos aparecem com os índices superiores de atividade, e a faixa de 

55 a 64 apresenta os menores índices de atividade.  

 

  Avaliando o envolvimento da população brasileira com 

empreendimentos em estágio estabelecido 

 

Homens apresentam níveis mais altos de atividade que as mulheres. 

Indivíduos na faixa etária de 45 e 54 anos aparecem com índices superiores de 

atividade, e a faixa de 18 a 24 apresenta os menores índices de atividade.  

 

      Tabela 1 - Percentual de Empreendedores Iniciais por Faixa Etária 

 
 

 

Ao fazer uma análise da evolução histórica do percentual de empreendedores 

que deu início a suas atividades por faixa etária, verifica-se, na Tabela 1, que o maior 

número de empreendedores está na faixa dos 25 aos 44 anos, num total de 31,4%, 

pela pesquisa entre 2002 a 2010.  

Observa-se significativo aumento percentual do número de empreendedores 

iniciais em quase todas as faixas no ano de 2010. Na faixa de 55 a 64, o percentual 

subiu de 6,5% em 2009 para 9,5% em 2010; porém, em termos proporcionais, ainda 

é baixo o índice referente a esta faixa etária.   

Segundo Dornelas (2016), o empreendedorismo dá suporte para a maioria 

das inovações que ocorrem do desenvolvimento econômico; por isso, é considerado 

como um grande aliado do desenvolvimento econômico.  
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Como já foi mencionado anteriormente, Assis (2006) destaca que o 

empreendedorismo é um fenômeno dinâmico que antecede a Revolução Industrial e 

tem origem decorrente das transformações resultantes das mudanças nas relações 

comerciais. Dessa forma, tal fenômeno foi se intensificando e seu significado é 

constantemente transformado.  

De acordo com Dornelas (2003), as transformações do mundo estão 

acontecendo em curto espaço de tempo, em especial no Século XX, quando as 

invenções, frutos de inovações e de novas formas de uso de ferramentas e serviços, 

modificaram a vida das pessoas. Estas inovações são desenvolvidas por pessoas ou 

equipes com características especiais, que querem deixar um legado para sociedade. 

Desta forma, o empreendedorismo atua transformando o cotidiano das pessoas e 

revolucionando o mundo. Esta nova dinâmica indica a necessidade de estudo e 

compreensão do processo de empreendedorismo. 

Segundo Hisrich, Peters e Shepherd (2014), o termo empreendedor tem 

origem na palavra francesa entrepreneur, que significa aquele que está entre ou 

intermediário.  

Dornelas (2003) declara que o papel do empreendedor sempre foi relevante 

na sociedade; porém, na atualidade, a importância do empreendedorismo se 

intensificou, tendo em vista que o avanço tecnológico requer mais dos 

empreendedores. 

A sofisticação da economia, dos meios de produção e serviço promoveu a 

necessidade da sistematização do conhecimento que, anteriormente, era obtido 

empiricamente. As transformações obtidas com os avanços tecnológicos também 

deram dinamismo ao mundo. A concorrência na economia, da mesma forma, faz os 

empresários quebrarem paradigmas e adotarem novos comportamentos.  

Segundo Dornelas (2016), os empreendedores são pessoas diferenciadas, 

motivadas e gostam do que fazem. Eles são ousados e não se contentam em estar 

na média, não se inibem frente ao risco e, normalmente, deixam uma contribuição. 

Na visão de Filion e Dolabela (2000), o empreendedor é um indivíduo com 

grande capacidade de mudança, onde sua criatividade facilita o desenvolvimento de 

ideia capaz de transformar o meio e motivar novos empreendimentos. 

Filion (1999) destaca também, que o empreendedor deve ter a habilidade de 

identificar oportunidades, antes que gerencie recursos. Ele precisa ser proativo e 

estas características devem ser consideradas e utilizadas no processo de capacitação 
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e treinamento, permitindo-lhe definir o seu próprio padrão de aprendizagem e, assim, 

reforçando a sua maneira de trabalhar.  

Dornelas (2003) afirma que o empreendedor busca, de forma sistemática, a 

mudança, a inovação. Da mesma forma, Dolabela (2008) sugere que “empreender 

significa identificar oportunidades permanentemente, inovar e mudar sempre”, que 

leva à conclusão de que empreender é processo dinâmico e transformador e que as 

empresas para se manterem, precisam estar em permanente estado de inovação e 

transformação. 

Moulton e Scott (2016) afirmam que o desemprego está firmemente associado 

à busca do autoemprego/empreendedorismo, assim como destacam diferenças entre 

os indivíduos que optam por esta alternativa. Sugerem que fatores distintos 

influenciam a decisão.  

Para Dolabela (2008), o empreendedor verte valores para as pessoas e para 

a sociedade. É agente transformador do crescimento econômico e da inovação 

tecnológica.  

Segundo o relatório do GEM (2011), o comportamento empreendedor é 

passível de análise sob as perspectivas da necessidade e da oportunidade. Na 

primeira perspectiva observa-se que existe a pretensão de preencher algo que está 

faltando em sua vida: complementar renda, falta de emprego e, muitas vezes, não 

possuir uma opção melhor de trabalho.  

Na segunda perspectiva, os empreendedores propõem-se a optar por um 

novo negócio, mesmo quando já têm uma alternativa de renda e pretendem aumentar 

a renda ou, ainda, adquirir a independência no trabalho. São aqueles que estão 

sempre buscando transformações.  

Com tal característica, transforma ideias em ações, tanto para o próprio 

benefício, quanto para beneficiar uma comunidade ou um grupo. Como é criativo e 

possui alto nível de energia, o empreendedor transmite imaginação e perseverança, 

características que, associadas na medida certa, permitem concretizar negócios bem-

sucedidos no mercado. 

Vidal (2003) define o empreendedor como indivíduo dotado de criatividade, 

possuidor da capacidade de estabelecer e alcançar objetivos e que tem percepção 

clara do ambiente em que vive, aproveitando para identificar oportunidades.  

O empreendedor de sucesso, além de saber criar o seu próprio negócio, deve 

saber administrar seu empreendimento, de forma a sustentá-lo por um período de vida 
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prolongado, com retorno significativo dos investimentos. Isto significa planejar, 

administrar, organizar, gerenciar e controlar as atividades relacionadas direta ou 

indiretamente com o empreendimento.  

Ainda segundo a pesquisa do GEM (2014), existem duas classificações para 

os empreendedores: iniciais, subdivididos em nascentes e novos; e estabelecidos. 

Empreendedores nascentes estão em processo de estruturar um negócio próprio; no 

entanto, ainda não pagou salários, pró-labores ou qualquer tipo de remuneração aos 

proprietários por mais de três meses.  

Os empreendedores novos são aqueles que gerenciam e são proprietários de 

um negócio recente e já remuneraram seus proprietários por mais de três e menos de 

42 meses. Estas duas categorias podem ser chamadas também de empreendedores 

iniciais ou em estágio inicial.  

Em relação aos empreendedores estabelecidos, o GEM define como os que 

administram e são proprietários de um negócio já estabelecido, que já remunerou com 

salários, pagou pró-labores ou efetuou qualquer outra forma de pagamento aos 

proprietários por mais de 42 meses.   

O empreendedorismo é um fenômeno dinâmico que antecede a Revolução 

Industrial e tem origem decorrente das transformações resultantes das mudanças nas 

relações de compra e venda. Desta forma, tal fenômeno foi se intensificando e seu 

significado é constantemente transformado.  

Em sua trajetória, observam-se diversos enfoques teóricos que partem das 

diferentes concepções que explicam o significado amplo e complexo do fenômeno 

empreendedorismo. As discussões conceituais sobre empreendedorismo dominam 

ao menos três enfoques teóricos: econômico, comportamental e sociocultural (ASSIS, 

2006).    

Segundo Rossi (2009), não existem evidências empíricas de que a abertura 

de um negócio por um indivíduo seja mais comum entre os jovens do que entre as 

pessoas com mais idade. Entre diferentes justificativas, parece que a vontade pessoal 

de investir tempo em iniciar novas empresas diminui com a idade.  

Porém, paralelamente, muitos estudos conceituais e empíricos sustentam que 

o fenômeno empreendedorismo sênior cresce. A razão, para este crescimento, acena 

para a evolução da estrutura etária da população nos países desenvolvidos, com 

número crescente de aposentados. 
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Segundo Dornelas (2003), o contexto atual é favorável ao crescimento 

significativo de empreendedores. A internet, as redes sociais, a nova economia têm 

mostrado que ideias inovadoras, associadas a um bom planejamento e a uma equipe 

motivada e competente são grandes aliados para a criação de novos e promissores 

negócios.  

O empreendedor sempre exerceu papel significativo na sociedade, e o cenário 

atual aponta como relevante este papel, demandando mais empreendedores. A 

ênfase para o empreendedorismo, nos dias de hoje, é consequência do avanço 

tecnológico e do dinamismo deflagrado com tal avanço. Assim, o momento atual é 

denominado como a era do empreendedorismo.  

Dornelas (2003) também menciona que há pouco mais de 20 anos, o jovem 

se formava e seu destino era ir pra alguma grande empresa ou alguma repartição 

pública, visando a conforto e estabilidade. Qualquer jovem profissional, que se 

aventurasse a abrir seu próprio negócio, era visto como louco ou inconsequente. 

Na visão de Dolabela (2008), a criação de empresas é uma poderosa e eficaz 

ferramenta para a criação empregos, desenvolvimento econômico e social e grande 

agente de combate à pobreza de uma sociedade. Tal conclusão torna o 

empreendedor um importante elemento do setor privado, tanto quanto uma 

multinacional.   

É necessário que o empreendedor seja capaz de captar a chance e aproveitá-

la em forma de negócio. Este elemento é somado ao empreendedorismo e, ainda, a 

habilidade para identificar e usufruir as oportunidades (SALIM; SILVA, 2010). 

Oportunidades factíveis surgem das adversidades, necessidades e 

transformações, afirmam Schmidt e Magnabosco-Martins (2011), e Druker (1986) 

confirma a ideia, declarando que as transformações são as melhores possibilidades 

de oportunidades com chances de sucesso.  

Nonaka e Takeuchi (1997), considerando e corroborando estes aspectos, 

sustentam que a capacidade empreendedora pode ser definida como resultado da 

soma de fatores naturais, vivência social, familiar e profissional, os quais são 

importantes para o processo de desenvolvimento do conhecimento pessoal e 

organizacional. 

No Século XX, observa-se uma associação entre os conceitos de 

empreendedor e inovador. 
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A função do empreendedor é reformar ou revolucionar o padrão de produção 
explorando uma invenção ou, de modo geral, um método tecnológico não 
experimentado para produzir um novo bem ou um bem antigo de maneira 
nova, abrindo uma nova fonte de suprimento de materiais ou uma nova 
comercialização para produtos, e organizando um novo setor 
(SCHUMPETER, 1982, p.72.). 

 

A inovação é considerada uma das características peculiares ao 

empreendedor, que pode ser considerada umas das mais árduas tarefas necessárias 

ao empreendedor. Ela exige que o empreendedor também tenha uma visão holística 

do ambiente para que desenvolva-se um novo bem físico ou serviço, ou ainda 

métodos para transformações de estruturas organizacionais.  

 

2.4 EMPREENDEDORISMO NA APOSENTADORIA  

 

Segundo Freire e Muritiba (2012), o aumento da expectativa de vida de 51 

anos, na década de 50, para 73 anos na atualidade, com projeção de 81 anos para 

2050, trouxe uma série de transformações sociais significativas. A princípio a inversão 

da pirâmide etária atual, onde os jovens são maioria, que passará a ter a maioria de 

adultos idosos.  

Este movimento é uma resposta direta da família brasileira à situação 

econômica do Brasil na década de 60, aliada à melhoria na qualidade de vida, entrada 

da mulher no mercado de trabalho e divulgação e uso de métodos de contracepção.  

Apesar das transformações sociodemográficas ocorridas nas últimas décadas 

e, mesmo considerando que se trata de tema atual, constata-se um número reduzido 

de programas que garantem a inclusão, capacitação e formação empreendedora para 

este grupo.  

Para alcançar resultados frente ao desafio do empreendedorismo na terceira 

idade, é necessário mais que disseminar conhecimento, é preciso estimular e 

desenvolver as habilidades empreendedoras nos indivíduos. E esta função pode 

contar com a contribuição das instituições de ensino para desenvolver a educação 

empreendedora e, nesse panorama educacional, encontra-se a terceira idade.  

Na visão de Schimitz, Lapolli e Bernardes (2011), com o aumento da 

expectativa de vida, as pessoas começam a ter uma visão diferente dessa etapa da 

vida, e o período após aposentadoria se torna mais longo. Neste sentido o 
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empreendedorismo exerce um espaço importante nesta etapa da vida de um 

significativo número de indivíduos, incentivando a percepção de oportunidades.  

Luck, Kraus e Bouncken (2014) sustentam que, cada vez mais o 

empreendedorismo sênior tem recebido atenção em pesquisas de Instituições e 

Organizações. Considerando as mudanças demográficas, que ocorreram na Europa 

Ocidental, também torna-se tema, cada vez mais de interesse para decisões de 

políticas públicas. O potencial do empreendedorismo vem se mostrando como 

atraente alternativa para quem trabalha em regime de tempo parcial, colocações com 

baixa remuneração, aposentadoria antecipada e desemprego.  

Ainda Luck, Kraus e Bouncken (2014) afirmam que, tendo em vista o interesse 

significativo pelo tema empreendedorismo na maturidade, observado nos últimos 

anos, muitos estudos e análises da literatura têm sido publicados, com o objetivo de 

melhor definir o campo de pesquisa de tema e, desta forma, melhor compreender o 

que explica a busca pelo empreendedorismo na idade avançada.  

Assim, é importante ressaltar que as Instituições de ensino têm função social 

relevante na difusão de novas informações e conhecimentos, bem como no 

aperfeiçoamento de práticas existentes, auxiliando com a necessidade de crescimento 

da sociedade na era do conhecimento, o que ratifica a importância do 

desenvolvimento da capacidade empreendedora na idade avançada, conforme 

afirmam Schimitz, Lapolli e Bernardes (2011).   

Bacigaluz (2005) ressalta que, para uma parte dos trabalhadores, a 

aposentadoria não significa um afastamento do mundo do trabalho ou das atividades 

laborais. Entre algumas categorias profissionais e aposentados, é possível constatar 

um número significativo de aposentados em pleno exercício de atividades 

profissionais.  

A autora afirma, também, que para o empreendedor, o trabalho é realizado 

com prazer e autonomia, o que justifica a necessidade de manter-se ativo em sua 

atividade profissional. Não é na inatividade laboral que encontram o prazer, e, sim, na 

continuidade do desenvolvimento do próprio trabalho.  

Estudos de Santos (1990) concluíram que existem duas formas de considerar 

a aposentadoria: enquanto necessidade de sobrevivência, ou ainda considerando a 

possibilidade de uma crise, que recusa a aceitar a condição de aposentado, os 

indivíduos continuam trabalhando normalmente, desenvolvendo a mesma atividade 

profissional ou ainda procurando outra ocupação; e considerando a liberdade que, por 
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meio do cuidado e assistência à família ou necessidade de prazer pelo lazer, procuram 

desenvolver projetos para o futuro, com o objetivo de realizar planos que não 

realizaram anteriormente.  

Van Solinger (2014) aponta para o empreendedorismo na idade avançada 

como um instrumento para adiar a inatividade de fato. A autora afirma que um, em 

cada três aposentados, retornou ao mercado de trabalho após uma aposentadoria 

precoce. Segundo a referida autora, a transição pós-carreira no empreendedorismo é 

cada vez mais comum. Declara que a opção pelo empreendedorismo pós- 

aposentadoria é mais comum entre pessoas com maior poder aquisitivo financeiro e 

com mais escolaridade.  

França et al. (2014) reconhecem que a aposentadoria como saída definitiva 

do mundo do trabalho, vem sendo substituída por novas opções de oportunidades. 

Ressaltam, também, que muitos indivíduos preferem manter suas atividades 

profissionais, ganhando, com isto, maior liberdade de estar no mundo.  

Até mesmo para os indivíduos que desejam a inatividade, ter um 

planejamento para esta transição se mostra importante, uma vez que muitos 

indivíduos dizem ter projetos, porém ao precisarem listar, poucos conseguem informar 

como pretendem desenvolvê-los (FRANÇA, 2012). 

Na visão de Kerr e Armstrong-Stassen (2011), as pessoas que optam pelo 

empreendedorismo apresentam necessidades psicossociais diferentes. Uma, que se 

mostrou significativa, foi a necessidade de realização profissional e independência, 

em contraste com as que optam pelo emprego assalariado que demonstram a 

necessidade de sustento e conexão com o mundo do trabalho.  

A perda de função útil na vida, causada pela aposentadoria, em especial 

quando ela é involuntária e precoce, é uma preocupação que causa estresse e 

impacta a autoestima, bem como leva ao sentimento de perda de controle da vida, 

afirma Fonseca (2012). 

A aposentadoria mesmo sendo um evento previsível, muitas vezes chega 

trazendo sentimentos paradoxais. De um lado, tem a liberdade e a possibilidade de 

realizações; e de outro lado, surgem medo e incertezas em relação ao futuro, gerando 

ansiedade e insegurança. Neste sentido os Programas de Preparação para 

Aposentadoria (PPA) têm como objetivo, também, a reflexão sobre as mudanças 

comuns a essa etapa (FONSECA, 2012). 
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Para Schmidt e Magnabosco-Martins (2011), o desejo de voltar para a 

situação de trabalho do indivíduo já aposentado, muitas vezes também representa a 

necessidade de valorização junto à sociedade, já que ainda há uma tendência a 

valorizar socialmente a atividade laboral. Desta forma, as oportunidades, que surgem 

do empreendedorismo, serão as opções para alcançar esta necessidade de 

valorização.  

Diante do que já foi citado, é importante ressaltar que a estrada do 

envelhecimento é complexa e diversa. A promoção da qualidade de vida na 

aposentadoria pode ser desenvolvida de diferentes formas, inclusive por meio de 

programas específicos desenvolvidos por diversos setores da sociedade.  

Portanto, a proposta de desenvolver programa de empreendedorismo na 

aposentadoria vai ao encontro da ideia de qualidade de vida na velhice. É necessário 

o envolvimento de toda a sociedade, com o objetivo de refletir e discutir novas práticas 

e novos olhares sobre a velhice, de forma a favorecer a inclusão social do idoso.   

 

2.5 PROGRAMAS DE PRÉ-APOSENTADORIA NAS EMPRESAS 

 

Segundo o último Censo em 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), há um aumento da expectativa de vida a cada ano. A população, 

com idade superior a 60 anos, deverá ultrapassar 30 milhões nos próximos 10 anos, 

o que significa 13% da população. Trata-se de um considerável contingente de 

pessoas com capacidade real de continuar uma vida produtiva.  

O período da passagem para a aposentadoria tem impacto na vida do 

trabalhador. Porém, essa etapa nem sempre é vivenciada de forma plena. Com a 

crescente expectativa de vida, a pessoa aposentada pode ter um período longo para 

essa experiência. Neste sentido, é importante ter conhecimento sobre as mudanças, 

benefícios e as dificuldades que enfrentará, para se organizar e, também, pensar em 

colocar em prática antigos projetos que foram adiados pela turbulência da vida, 

enquanto na ativa.   

Muitas organizações se preocupam e vêm discutindo as formas de preparar 

seus colaboradores para a aposentadoria. Tal preocupação vai além dos aspectos 

burocráticos e legais da questão, demonstrando interesse na adaptação do seu 

funcionário nessa nova realidade, na saída do trabalhador do seu cotidiano laboral e 
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consequente volta ao cotidiano doméstico, na reorganização do trabalho, na utilização 

do seu tempo, no cuidado com a saúde e, também, qualidade de vida.    

Ao examinar os diversos Programas de Pré-Aposentadoria, observou-se que 

Gestores perceberam a importância de promover um espaço informativo e de troca 

de experiências, onde o profissional possa ponderar efetivamente sobre suas 

expectativas e possibilidades, de maneira a planejar a sua aposentadoria de forma 

consciente, transformando este período em uma vivência positiva e, muitas vezes, 

produtiva.  

Neste sentido, constatou-se que diversas empresas, apreensivas com esta 

realidade, têm discutido e demonstrado preocupação com esse grupo dos seus 

funcionários. Elas estão desenvolvendo programas de pré-aposentadoria, de forma a 

socializar informações que permitam a saída para a inatividade com consciência e 

tranquilidade.  

As empresas pesquisadas, e que desenvolvem PPAs, destacam que tais 

programas têm caráter de respeito ao ser humano, com reflexo direto na qualidade de 

vida dos envolvidos, reconhecem os aspectos biopsicossociais, tornando-se 

importantes recursos de apoio para o papel social do idoso.   

 

2.5.1 Petrobras  

 

A Petrobrás deu início ao seu Programa de Preparação para Aposentadoria 

em 1989, e seus funcionários, que estão a cinco anos ou menos de alcançar o 

benefício, devem aderir voluntariamente. O programa é desenvolvido em cada 

regional com supervisão do RH Corporativo da companhia e é composto de seis 

encontros com abordagens informativa e reflexiva (PETROS, 1989). 

O programa prevê encontros que contemplam temas como: aspectos legais 

sobre a aposentadoria, previdenciários, qualidade de vida, discussão sobre o 

significado dessa decisão pela aposentadoria e, também, reflexões sobre as 

expectativas acerca da inatividade, sobre a nova rotina e novas possibilidades.  

Segundo a assistente social da Petrobras, a principal preocupação dos 

participantes do PPA é com a segurança financeira. Afirma que esta é uma 

preocupação legítima e acrescenta que a questão é mais complexa, pois há a ideia 

equivocada que aposentadoria é estar de férias. Segundo Márcia Olm, assistente 

social da empresa, no período inicial da inatividade é possível experimentar um alívio 
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com o ócio proporcionado, porém a sensação de inutilidade, que surge a longo prazo, 

pode desencadear depressão. 

O PPA da Petrobras visa a benefícios diversos. Promove a reflexão dos 

aspectos diversos que estão implicados na aposentadoria (biológicos, psicossociais, 

previdenciários, legais, e econômicos); estimula o amadurecimento sobre a decisão 

de se aposentar; colabora para um melhor planejamento das finanças e a reflexão 

acerca do que de fato pretende fazer após a inatividade.  

 

2.5.2 Universidade de Campinas (UNICAMP) 

 

A Universidade de Campinas (UNICAMP) constatou um progressivo número 

de funcionários em período de pré-aposentadoria. Entende que é responsabilidade 

social da Instituição, cuidar tanto de quem entra quanto de quem sai, assim como 

planejar e reorganizar sua força de trabalho que permanece.  

Neste sentido, e tendo como fundamento um diagnóstico realizado em 2006, 

a UNICAMP desenvolveu um programa de pré-aposentadoria, PPA de Bem com a 

Vida, que teve sua primeira turma em 2008. Já foram realizadas quinze turmas, e o 

programa é regularmente aprimorado, a partir das avaliações e sugestões dos 

participantes.  

O PPA de Bem com a Vida é direcionado para os servidores técnicos 

administrativos e visa a acolher este grupo quando se encontra a dois anos de se 

aposentar, amenizando o impacto que esta nova realidade pode causar. São reflexões 

acerca de diversos temas, além de também promover uma revisão na forma de 

trabalhar os vínculos, a qual propicia que o funcionário consolide a sua passagem na 

Universidade e também ressignifique a sua vida.  

A UNICAMP desenvolveu o programa com diferentes frentes de atuação, com 

abordagens específicas do processo de aposentadoria: emocional, cidadania, 

desenvolvimento e plano de futuro. O PPA tem como objetivo principal assistir os 

servidores da Universidade neste processo de decisão, planejamento e organização 

da aposentadoria. E ainda como objetivos específicos: dispor, para servidores que 

estão alcançando os requisitos legais para a aposentadoria, um espaço que propicie 

a expressão de sentimentos e emoções; reduzir as inquietudes peculiares ao 

processo, nortear a pesquisa por informações sobre aposentadoria, estimular o 
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interesse por novas habilidades e atividades, bem como a redescoberta de potenciais; 

promover a possibilidade de desenvolver um planejamento de vida considerando a 

proximidade da aposentadoria, abordando diversos aspectos, como afetivos, 

econômicos, sociais e de saúde.  

São onze encontros semanais de 3h30min, que tratam de temas diferentes 

dentro das quatro abordagens: sensibilização, ciclo de vida e rede social, 

reconhecendo sentimentos, aposentadoria. Passado e futuro que se referem à 

abordagem Emocional; planejamento financeiro pessoal e familiar, aposentadoria na 

Unicamp e possibilidades de atuação, que estão relacionados à abordagem 

Cidadania; atividade física e saúde, atividades sociais, cultura e lazer, que se referem 

à abordagem Desenvolvimento Humano; metas, talentos, habilidades e plano para o 

futuro, que estão associados à abordagem Plano de Futuro (UNICAMP, 2017).  

  

2.5.3 Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) 

 

Em maio de 2010, a Fundação Oswaldo Cruz implementou seu programa de 

preparo para aposentadoria: o Ação Oswaldo Cruz. A proposta consiste em uma série 

de ações de reflexão, atenção e norteamento aos servidores que se encontram no 

processo de inatividade.  

A ação do Programa é intersetorial, contando com a participação da 

Coordenação de Saúde do Trabalhador (CST) e dos Departamentos de Administração 

e Desenvolvimento de Recursos Humanos (DARH e DDRH). Tem como principal 

objetivo orientar os servidores para o momento da aposentadoria, abordando a 

prevenção de agravos e a promoção da saúde.  

O Programa é direcionado aos servidores que estejam a dez anos de alcançar 

os requisitos para a aposentadoria; os que recebem o abono de permanência; aqueles 

que tenham indicação de aposentadoria por invalidez pela perícia médica; e, também, 

os que se encontrem a 10 anos da aposentadoria compulsória, que acontece quando 

o servidor completa 75 anos.  

O Programa está baseado em três pilares: saúde do trabalhador, informação 

e cuidado. Quatro fases compõem o Programa: sensibilização, com ações educativas 

e de informação; adesão, onde o servidor se inscreve; desenvolvimento, onde são 

realizadas entrevistas individualizadas e módulos temáticos em assuntos de interesse 

dos participantes, como empreendedorismo, finanças, qualidade de vida, entre outros; 
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e a conclusão, que é inclui a construção de um produto que simbolize a passagem de 

cada servidor pela instituição.  

O Programa prevê um acompanhamento pós-aposentadoria com cada 

participante, avaliações regulares durante o Programa e até um ano após o servidor 

aposentado (FIOCRUZ, 2010).  

 

2.5.4 Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) 

 

O Programa de Preparação para Aposentadoria da UERJ foi instituído em 

2007, quando uma pesquisa realizada pela área de Recursos Humanos, junto a 70 

servidores docentes e técnicos administrativos, aposentados no período de até cinco 

anos, verificou a expectativa e a relevância da possível implementação de um PPA 

(UERJ, 2010).   

O Programa é voltado exclusivamente para os servidores da UERJ e vem 

facilitando a compreensão das experiências individuais, além de promover e 

consolidar e criação de novos vínculos, uma vez que as temáticas abordadas são 

comuns a todos os participantes. 

O programa tem organização e acompanhamento dos profissionais de 

capacitação do Serviço Recursos Humanos e colaboradores, formando uma equipe 

multidisciplinar, com profissionais das áreas pedagógicas, psicológica e assistência 

social, que permite aproximação de vínculos de parcerias com as diversas unidades, 

contando com os talentos internos da Universidade. Por isso, a maior parte dos 

instrutores do programa faz parte do corpo de funcionários e diversos com atuação no 

Programa desde a implantação.  

A metodologia tem como base a promoção da discussão e reflexão sobre o 

período da aposentadoria, instigar a compreensão da relevância da preparação para 

aposentadoria, incentivar a realização de planos individuais ou coletivos e desenvolver 

atividades que estimulem a devida atenção para esse momento de transformação. 

Esses encontros são organizados para 20 pessoas. 

Um questionário é aplicado no primeiro encontro, que levantará o perfil e 

necessidades do grupo. Após essa consolidação os temas serão organizados 

considerando a realidade de cada participante. O trabalho é elaborado pela equipe, 

com aproximação do grupo e dos instrutores, com vistas a atender às necessidades 
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dos participantes e preservar a identidade do grupo, dando suporte aos instrutores de 

acordo com as necessidades.  

São doze temas abordados, que são desenvolvidos a partir do questionário 

aplicado no primeiro encontro:  

 

1. Aposentadoria; 
 
2. Planejamento; 
 
3. Lazer e tempo livre;  

 
4. Atividade física e promoção da saúde; 

 
5. Alimentação saudável e qualidade de vida; 
 
6. Legislação, previdência e processo de aposentadoria na UERJ;  

 
7. Planejamento financeiro; 

 
8. Empreendedorismo;  

 
9. Pensando o voluntariado; 

 
10. Lidando com emoções e sentimentos;  

 
11. Convivência familiar;  

 
12. Sexualidade e envelhecimento; 
 
13. Cuidando da saúde na maturidade; 

 
14. Resgate de talentos; 

 
15. Espiritualidade.  
 

2.5.5 Caixa Econômica Federal (CEF) 

 

A Caixa Econômica Federal implementou o PPA em 2007, com o objetivo de 

apoiar e orientar seus empregados na preparação e no planejamento do desligamento 

da empresa, no momento da aposentadoria, colaborando para o desenvolvimento de 

competências.  

Três produtos compõem o PPA da Caixa:  
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Incentivo ao Desenvolvimento de Competências, que prevê o reembolso de 

cursos no valor de até R$600,00 (seiscentos reais) para o desenvolvimento de 

habilidades e competências.  

Oficina de Vida futura, que promove um encontro presencial de três dias, para 

reflexão sobre aspectos da vida pessoal e profissional e orientações para o 

trabalhador pensar e planejar seus projetos de vida futura. 

Aconselhamento psicológico, onde o trabalhador deverá ter custeado até 12 

sessões de psicoterapia para discussão das questões referentes à aposentadoria. 

Tais benefícios são ofertados aos empregados já aposentados ou próximos de 

requerer a aposentadoria integral pelo INSS em até seis meses.  

E ainda fica disponível, para o trabalhador, um Guia de Finanças Virtual, que 

pretende colaborar com informações a respeito de gestão de finanças pessoais nas 

diversas situações de vida (CEF, 2013)..  

O Programa de 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

Este capítulo retrata a metodologia aplicada no presente estudo, apontando 

as técnicas para coleta de dados, a seleção da amostra, o instrumento de pesquisa e 

o tratamento dos dados. 

  

3.1 DEFINIÇÃO DE PESQUISA  

 

Compreende-se a pesquisa como averiguação executada por meio de 

métodos científicos, com o objetivo de descobrir respostas para perguntas propostas, 

promovendo o surgimento de novos conhecimentos. Farias Filho et al. (2014) afirmam 

que o objetivo central da Pesquisa Bibliográfica é dar aos pesquisadores uma base 

bibliográfica sustentável para oferecer que as ações de pesquisa sejam sólidas e 

cientificamente aceitas pela academia e pela indústria.   

Segundo Gil (2002, p.17):  

 

Pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e sistemático que tem 
como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A 
pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para 
responder ao problema, ou então quando a informação disponível se 
encontra em tal estado de desordem que não possa ser adequadamente 
relacionada ao problema. A pesquisa é desenvolvida mediante o concurso 
dos conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas 
e outros procedimentos científicos. 

 
 

Gil (2002) assevera que a pesquisa bibliográfica é estruturada segundo 

material já pronto, que é retirado, sobretudo, de livros e artigos científicos. O principal 

benefício está no fato de proporcionar ao pesquisador o acesso a uma série de 

fenômenos muito mais vasta do que aquela que poderia pesquisar diretamente.  

 

3.2 ESCOLHA DO MÉTODO DA PESQUISA  

 

Vergara (2000) afirma que não há um modelo específico para esta escolha. 

Ela acontecerá entre diversas alternativas possíveis e depende da natureza do 

problema da metodologia pela qual se desenvolverá o trabalho, do tipo de pesquisa, 

da visão de mundo do investigador e, ainda, de outros fatores. Porém, há itens que 
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precisam ser considerados em qualquer projeto, e o que vai variar é o conteúdo destes 

itens.  

Gil (2002) faz uma classificação das pesquisas quanto aos objetivos: 

exploratórias, descritivas e explicativas. A pesquisa a ser desenvolvida pelo presente 

trabalho deve ser classificada como exploratória, onde a finalidade é desenvolver, 

esclarecer e transformar conceitos e ideias, fundamentados na concepção de 

questões mais precisas ou suposições pesquisáveis para estudos subseqüentes; e 

descritiva, cuja finalidade é a descrição das características de determinada população 

ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis diversas.  

Vergara (2000) afirma que as pesquisas devem ser classificadas quanto a 

seus fins e a seus meios. Referente aos fins, a pesquisa deve ser exploratória, 

descritiva, explicativa, metodológica, aplicada e intervencionista. No que se refere aos 

meios de investigação, a pesquisa deve ser de campo, de laboratório, documental, 

bibliográfica, experimental, ex post facto, participante, pesquisa-ação e estudo de 

caso.  

Ressalta-se que, considerando esses critérios, a presente pesquisa classifica-

se em relação aos fins como aplicada, pois, segundo Vergara (2000), está “motivada 

pela necessidade de resolver problemas concretos, imediatos ou não”. E quantos aos 

meios, esta pesquisa deve ser classificada como um estudo de caso, pois é 

“circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas estas como uma pessoa, uma 

família, um produto uma empresa, um órgão público, uma comunidade ou mesmo um 

pais” Vergara (2000).  

Considerando ainda os meios, utilizou-se, também, a pesquisa bibliográfica 

em artigos, livros, dissertações, uma vez que o objetivo é compreender o cenário em 

que o assunto está colocado e ter conhecimento sobre o posicionamento dos 

pesquisadores acerca do tema tratado, partindo de conceitos teóricos.  
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3.3 PESQUISA: MÉTODO QUALITATIVO  

 

O desenho da pesquisa é, segundo Gray (2012, p. 108): 

 

[...] o plano geral para coleta, mensuração e análise dos dados. Geralmente, 
um desenho de pesquisa descreve o propósito do estudo e os tipos de 
perguntas que estão sendo tratados, as técnicas a serem usadas para coletar 
os dados, as abordagens à seleção de amostras e como os dados serão 
analisados.  

 

Segundo Creswell (2007), existem justificativas diversas para optar pela 

pesquisa qualitativa. Podem ser citadas a natureza do problema, a necessidade de 

averiguar o tema em estudo (por falta de referências anteriores) e a carência de 

proporcionar uma visão detalhada do assunto a ser trabalhado.  

Para Godoy (1995, p. 62a):  
 

Os estudos denominados qualitativos têm como preocupação fundamental o 
estudo e a análise do mundo empírico em seu ambiente natural. Nessa 
abordagem valoriza-se o contato direto e prolongado do pesquisador com o 
ambiente e a situação que está sendo estudada.  

 

Para Gray (2012), ao optar pela abordagem qualitativa, o pesquisador 

pretende obter um panorama “holístico” do contexto a ser estudado; por vezes, 

envolve a interação dentro do cotidiano de grupos, pessoas, comunidade e 

organizações. É a captação de dados sobre a percepção dos atores num determinado 

campo de estudo, que significa prestar atenção e criar empatia para com os 

estudados. Nesta abordagem, o papel do pesquisador também é foco do estudo, além 

do contexto do trabalho de campo.  

A pesquisa qualitativa tem como principal característica o fato de que ela não 

é construída partindo de uma teoria ou abordagem metodológica unificada e permite 

vários métodos e posturas, inclusive a utilização de observação, entrevista, 

questionários e análises documentais. Por tratar-se de instrumento altamente 

contextual, são consideradas poderosas fontes de análise.  

As ferramentas de coletas de dados e os recursos que os pesquisadores 

qualitativos utilizam são diversos, incluindo as entrevistas semiestruturadas, 

observações, grupos focais, análise de materiais, como: documentos, fotografias, 

gravações em vídeo e outros meios (GRAY, 2012). 



 

 

64 

 

Assim, considerando o que foi citado, o presente estudo adotou a abordagem 

qualitativa, por meio de questionários/entrevistas semiestruturados, cujos resultados 

serão posteriormente analisados, a fim de avaliar as percepções e impressões de 

servidores sobre empreendedorismo na aposentadoria.   

 

3.4 ESTUDO DE CASO 

 

Para Gray (2012), os estudos de caso estudam temas e matérias onde as 

relações são dúbias e incertas. O método procura atribuir relações causais e não 

apenas descrever situações. Trata-se de abordagem particularmente útil quando o 

pesquisador pretende revelar uma relação entre um fato e contexto no qual ele 

acontece.  

O estudo de caso, para Yin (2003), é uma investigação empírica que averigua 

um fato contemporâneo dentro do seu contexto de vida real, principalmente quando 

os limites entre o fato e o contexto não estão claramente estabelecidos.   

Segundo Gil (2009), estudo de caso, “consiste no estudo profundo e exaustivo 

de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento; tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos já 

considerados.”  

Ainda segundo Gil (2009), o estudo de caso tem como propósito: explorar 

situações da vida real onde os limites não têm definições claras; resguardar a natureza 

unitária do fato a ser estudado; relatar a situação do contexto em que está sendo 

desenvolvido o estudo; formular questões ou desenvolver conceitos; esclarecer as 

variáveis causais de um determinado fato em situações muito complicadas que não 

permitam a utilização de levantamentos e experimentos. 

Assim, o método descrito será aplicado no presente trabalho considerando 

que o principal objetivo da pesquisa é verificar se é viável a proposta de programa de 

empreendedorismo para aposentadoria. Esta avaliação será realizada a partir das 

percepções de servidores que estão se aproximando do evento da aposentadoria.  
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3.5 CRITÉRIO E SELEÇÃO DA AMOSTRA    

 

Vergara (2000) afirma que a amostra deve ser definida como a população 

amostral, que é o conjunto de elementos (empresas, produtos, pessoas) que possui 

as características que serão objeto do estudo. Uma parte do universo (população) 

escolhida segundo algum critério de representatividade.  

Segundo Gray (2012), a pesquisa qualitativa trabalha, em geral, com 

amostras não probabilísticas intencionais, uma vez que procura compreender práticas 

específicas existentes em local, situação e tempo específico. Desta forma, os 

informantes são identificados por que se sabe de antemão que permitirão a 

exploração de um determinado comportamento ou característica importante para a 

pesquisa. Consequentemente, a pesquisa qualitativa, muitas vezes apresenta 

pequenas amostragens de pessoas, casos, fatos situados em contextos específicos. 

Para Gray (2012), uma consideração relevante, e tantas vezes descuidada na 

amostragem qualitativa, é a seleção do tamanho da amostra, que não deve ser grande 

a ponto de dificultar que sejam extraídos os dados densos e ricos, e também não deve 

ser pequena a ponto de dificultar a saturação de dados, saturação teórica ou 

redundância de informações.  

Considerando o citado anteriormente, o questionário foi aplicado a 68 

servidores do Campus sede – Maracanã, das duas carreiras (Técnicos e Docentes), 

que se encontram com tempo e idade de aposentadoria ou próximos a alcançar os 

requisitos para se aposentar. O número total de servidores, que se encontra neste 

grupo, é de 431.   

A opção de desenvolver a pesquisa, apenas com servidores lotados no 

Campus Sede-Maracanã, justifica-se pelo fato de ser o campus mais antigo. Os 

demais campi têm, no máximo, oito anos, com poucos servidores dentro do perfil 

definido. Assim, o público-alvo para os questionários foi de 70 servidores, sendo que 

desse total, 34 ocupam cargo na carreira do Magistério e 36 ocupantes da carreira de 

Técnico-administrativo. Desta forma, a presente pesquisa utilizou-se do processo 

amostral para coleta de dados.  
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3.5.1 Amostra-piloto 

 

Gil (2002) afirma que apenas a partir do pré-teste do questionário é possível 

validar o instrumento. Tal procedimento consiste na seleção de indivíduos do grupo a 

ser pesquisado, que aceitem observar alguns itens a mais do que os que serão 

indicados para a pesquisa em si.  

Ao terminar a construção do questionário, foi aplicado um pré-teste, ou 

pesquisa-piloto, a dois funcionários escolhidos de forma aleatória dentro da amostra 

a ser pesquisada, a fim de aprovar o instrumento de pesquisa, bem como, se 

necessário, melhorá-lo visando a maior exatidão da pesquisa.  

Com este objetivo, foi esclarecida, aos funcionários convidados, a importância 

de cumprir essa etapa teste ou pesquisa-piloto, usando as seguintes questões:  

 

1. Quanto tempo é preciso para responder ao questionário?  
 

2. Quais foram as dificuldades para respondê-lo, como, por exemplo, 
questões que não estão claras, termos que não estão precisos?  

 

3. Adequação da quantidade de perguntas. 
 

4. Adequação da ordem das perguntas.  
 

5. Se a introdução ao questionário e as instruções acerca do preenchimento 
estão claras. 

 

Os servidores escolhidos responderam que gastaram 10 minutos (o primeiro) 

e 13 minutos (o segundo) respectivamente. Informaram que não tiveram dificuldades, 

que julgaram adequado o número de perguntas, a ordenação da mesma forma e, 

ainda, que a introdução e as instruções estavam claras.   

Posteriormente a esta etapa, procedeu-se à entrega dos demais 

questionários.  
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3.6 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

3.6.1 Instrumento de Pesquisa 

 

Com relação ao instrumento de pesquisa, foi adotado o questionário para 

realizar a coleta de dados do presente trabalho. Para Gray (2012), o questionário é 

uma das técnicas mais utilizadas para coleta de dados. Afirma, também, que é 

instrumento para ser utilizado em pesquisa, por meio do qual as pessoas indicadas 

ou escolhidas devem responder a um grupo de perguntas previamente ordenadas.   

Gil (2009), corroborando a afirmativa de Gray (2012), ressalta que a referida 

ferramenta é um conjunto de perguntas que são respondidas por escrito pelo 

pesquisado. O autor Informa, também, que “[...] o questionário constitui o meio mais 

rápido e barato de obtenção de informações, além de não exigir treinamento de 

pessoal e garantir o anonimato”.  

Segundo Vergara (2000), questionário é o instrumento que possui uma série 

de questões apresentadas ao respondente por escrito. Às vezes recebe o nome de 

teste. A autora afirma, também, que o questionário pode ser aberto, semiestruturado 

ou não estruturado, ou fechado, estruturado.   

A escolha do questionário semiestruturado, para a coleta de dados, 

considerou o custo, o tempo e a garantia de um retorno considerável para o estudo. 

O instrumento foi aplicado objetivando que os servidores aposentáveis pudessem 

apresentar suas expectativas e percepções sobre a aposentadoria e averiguar o que 

eles pensam sobre um programa de preparação para a inatividade, com ênfase no 

empreendedorismo na aposentadoria. 

O questionário foi aplicado a um grupo de servidores das diferentes carreiras, 

que estivesse próximo ou com tempo para aposentadoria, seguindo o modelo 

semiestruturado, de forma que o respondente pudesse dissertar sobre a sua resposta, 

se assim o desejasse. Além disto, o modelo semiestruturado de questionário oferece 

uma forma de atender aos requisitos da pesquisa, deixando o participante livre para 

complementar sua resposta de acordo com suas percepções, segundo Gray (2012).  

Gil (2009, p. 116) destaca alguns cuidados que devem ser observados na 

organização de um questionário:  
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 As questões devem ser preferencialmente fechadas, mas com alternativas 
suficientemente exaustivas para abrigar a ampla gama de respostas 
possíveis.  

 

 Devem ser incluídas apenas as perguntas relacionadas ao problema 
proposto.  

 

 Devem-se levar em conta as implicações da pergunta com os 
procedimentos de tabulação e análise dos dados.  

 

 Devem ser evitadas perguntas que penetrem na intimidade das pessoas.  
 

 As perguntas devem ser formuladas de maneira clara, concreta e precisa.  
 

 A pergunta deve possibilitar uma única interpretação.  
 

 A pergunta não deve sugerir respostas.  
 

 As perguntas devem referir-se a uma única ideia de cada vez.  
 

 O número de perguntas deve ser limitado.  
 

 O questionário deve ser iniciado com as perguntas mais simples e 
finalizado com as mais complexas.  

 

 Convém evitar as perguntas que provoquem respostas defensivas, 
estereotipadas ou socialmente indesejáveis, que acabam por encobrir sua 
real percepção acerca do fato.  

 

 Deve ser evitada a inclusão, nas perguntas, de palavras estereotipadas, 
bem como a menção a personalidades de destaque, que podem 
influenciar as respostas, tanto em sentido positivo quanto negativo.  

 

 O questionário deve conter uma introdução que informe acerca da 
entidade patrocinadora, das razões que determinaram a realização da 
pesquisa e da importância das respostas para atingir seus objetivos.  
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3.6.2 Critério para elaboração do instrumento de pesquisa 

 

O questionário foi desenvolvido de forma clara, direta e encadeada aos 

objetivos determinados para o presente trabalho. A finalidade do questionário é 

ratificar os aspectos evidenciados na revisão da literatura, verificando o que pensam 

os servidores aposentáveis sobre aposentadoria e sobre a oferta de um programa 

preparação para o empreendedorismo para a aposentadoria.  

O instrumento da presente pesquisa compreende uma breve explicação do 

objetivo da pesquisa, a qualificação dos respondentes e de 22 questões 

semiestruturadas, e está disponível no Apêndice 8.1, elaborado de acordo com a 

temática do presente trabalho.  

Os Quadros 1 e 2, a seguir, apresentam a relação entre as questões, os 

fatores e os autores que foram utilizados na revisão bibliográfica nas temáticas 

tratadas no trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

70 

 

Quadro 1 - Fundamentação das questões propostas 
Contexto Problema da 

Pesquisa  

Específicos  Questões x 

Objetivos 

Específico

s   

Conceitos 

Abordados 

C1 

Considerando o 

envelhecimento 

populacional e 

seus impactos 

sociais, as 

relações 

trabalhistas atuais 

e a necessidade 

de adequação a 

este novo cenário, 

o 

empreendedorism

o na aposentadoria 

pode ser um aliado 

para pessoas que 

pensam em se 

aposentar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Até que ponto é 

viável desenvolver  

um programa de 

sensibilização para 

o 

empreendedorism

o na aposentadoria 

no âmbito do 

CEFET/RJ, com 

vistas a fornecer 

subsídios aos 

servidores, para 

novas perspectivas 

quando 

alcançarem a 

inatividade em 

seus cargos?   

OE1   

Verificar em que 

medida o 

CEFET/RJ poderá 

contribuir para que 

o servidor possa 

encarar a 

aposentadoria e o 

envelhecimento de 

uma nova maneira; 

 

 

 

OE2 

Delinear as 

percepções e 

expectativas do 

servidor 

“aposentável”. 

 

OE3 

Promover 

conhecimentos 

sobre 

empreendedorism

o e seus 

benefícios para o 

público alvo, no 

âmbito do 

CEFET/RJ, por 

meio da proposta 

de um programa 

de 

empreendedorism

o para 

aposentadoria. 

 

 

 

 

 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14  

 

 

 

 

15, 16, 17, 

18 

 

 

 

 

  

19, 20, 21, 

22 

 

 

 

 

 

  

 

Trabalho  

CA1 

 

 

 

 

 

Envelhecimento e 

Aposentadoria  

CA2 

 

 

 

Empreendedorism

o 

CA3 

 

Empreendedorism

o e Aposentadoria  

CA4 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
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Quadro 2 - Relação das questões propostas com autores  
 Questões 

 
Fatores 

 
Autores 

 

 

 

 

Trabalho 

 

1 - 2 

3 - 4 

5 - 6 

7 - 8 

  9 - 10 

11 - 12 

13 -14  

Qualidade de vida no 
Trabalho 

 
 
 
Marx (1968), Mota (1986), Berlinguer 
(1998), Souza, Santana e DeLuiz 
(1999), Heller (1999), Both (2004), 
Ornelas e Monteiro (2006),  Bressan 
(2012) 

Satisfação e 
Trabalho 

Desenvolvimento 
Profissional e 

Satisfação 

 

 

 

Envelhecimento e 

Aposentadoria 

 

15 

16 

17 

18 

 

Envelhecimento 

 

 

Muniz (1996),  França (1995),  Muniz 
(1996),  Langevin (1998), Vaz (1998), 
Vygotsky, L. S. (1999), Catão (2007), 
Garcia (2007), França (2008),  Costa e 
Campos (2009), França e Soares 
(2009), Nazareth (2009), Oliveira et al. 
(2011),  Oliveira (2012), Félix e Catão 
(2013), Andrade (2014), Cerqueira 
(2014), Gonçalves (2014), Oliveira 
(2014), Pompeu e Machado (2014), 
SDH (2014), Fontoura (2015), OMS 
(2015),  

 

Qualidade de Vida 

Aposentadoria 

 
 

 

Empreendedorismo 

 

 

19 

20 

 

 

Empreendedorismo 

Dornelas (1971), Shumpeter (1982), 

Drucker (1986), Hisrch (1986), Jeffry 

Timmons (1990), Shapero (1995), 

Nonaka (1997), Filion (1999), Filion e 

Dolabela (2000), Dornelas (2003), Vidal 

(2003), Assis (2005), Dornelas 

(2008),Schmitz (2009),  Salim e Silva 

(2010), GEM (2015), Moulton e Sckott 

(2016),  

 

Empreendedorismo 

na Aposentadoria 

 

21 

22 

 

Programa de Pré-

aposentadoria 

Santos (1990), Bacicaluz (2005), 

Schmitz et al (2011), Fonseca (2012), 

França (2012), França (2014), Freire e 

Muritiba (2012),  Kerr e Armstrong-

Stassen, Kraus e Bouncken (2014), 

Luck,  Kraus e Bouncken (2014), , Van 

(2014). 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
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Para elaboração do questionário, foi empregada a Escala Likert, que se trata 

de uma ferramenta que serve para medir a percepção sendo graduada com medidas 

categorizadas (GRAY, 2012). Desta forma, a escala foi elaborada com cinco pontos 

graduando de 1 a 5, onde o respondente poderá manifestar sua opinião, indicando a 

intensidade por meio da graduação oferecida. Esta forma simplifica o tratamento dos 

dados. Gil (2009) afirma que a organização desta escala é simples e de caráter 

ordinal, o que promove a facilidade da análise dos resultados por meio de dados 

estatísticos.  

 

1. De forma alguma - (DFA) 
   
2. Pouco ------------- - (P) 
 
3. Razoável  -------- - (R) 
  
4. Muito -------------- - (M) 
 
5. Extremamente -- - (E)  

 

3.6.2.1 Primeira versão do instrumento de pesquisa  

 

O instrumento de pesquisa foi elaborado de acordo com os fundamentos do 

referencial teórico do estudo. Inicialmente o instrumento foi aplicado a dois servidores 

de carreiras distintas: docente e técnica, que estão dentro do critério definido, com 

vistas a verificar a compreensão das questões por parte dos participantes e, também, 

verificou-se o tempo que foi utilizado no preenchimento do questionário.     

  

3.6.3 Aplicação do instrumento de pesquisa  

 

Foram distribuídos 70 questionários para servidores das diferentes carreiras 

do CEFET/RJ, Unidade Maracanã, que tenham alcançado ou que alcancem, nos 

próximos cinco anos, os requisitos para a aposentadoria, sendo que 68, via correio 

eletrônico, e dois impressos. As formas de preencher e devolver eram optativas, 

impressas ou por meio digital e, anteriormente, foi feito um contato para 

esclarecimento sobre o objetivo da pesquisa e as peculiaridades das questões, 

destacando os conceitos. Dos questionários distribuídos, 14 (20%) foram devolvidos 

impressos e 54 (77%) foram devolvidos via meio digital. 
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O tempo previsto, para a devolução, era de até três semanas. Porém, os 

instrumentos foram devolvidos em 10 dias. Os questionários começaram a ser 

distribuídos no dia 19/06/2017 e o último foi recebido dia 29/06/2017. Dos 70 

instrumentos distribuídos, 68 responderam, ou seja, o equivalente a 97% de retorno.  

 

3.7 TRATAMENTO DOS DADOS  

 

A metodologia tem como principal objetivo obter informações sobre as 

percepções e impressões dos servidores sobre a aposentadoria e empreendedorismo 

na aposentadoria. Com vistas a isso, as respostas foram submetidas a uma análise. 

“A análise tem como objetivo organizar os dados de forma tal que possibilitem o 

fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação” (GIL, 2009, p. 

134). 

Os dados obtidos, por meio do estudo de caso, foram apresentados de acordo 

com análises estatísticas de frequências para colaborar no entendimento dos 

resultados verificados. Segundo Vergara (2006), o tratamento dos dados compreende 

revelar para o leitor como se planeja tratar os dados coletados, justificando a 

metodologia adotada no projeto.  

A presente pesquisa adotou a codificação dos dados por meio das opções 

graduadas no questionário semiestruturado com base na Escala de Likert e 

apresentação de gráficos para organizar e relacionar a coleta de dados. Os dados 

coletados na presente pesquisa foram analisados de acordo com a revisão da 

literatura estudada.  

Considerando o objetivo geral do trabalho, que consiste em propor um 

programa de empreendedorismo para a aposentadoria, a ser desenvolvido para os 

servidores do CEFET-RJ, que se encontrem em vias de aposentadoria ou alcançando 

os requisitos legais para aposentar, a pesquisa classifica-se de acordo com o Quadro 

3 a seguir.  
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  Quadro 3 - Tipo de pesquisa 

Tipo de pesquisa 
segundo os 

objetivos 

Tipo de pesquisa 
segundo os 

procedimentos 
de coleta 

Tipo de pesquisa 
segundo as fontes de 

informação 

Tipo de pesquisa 
segundo a 

natureza dos 
dados 

Exploratória Estudo de caso Bibliográfica Qualitativa 

Descritiva Bibliográfica Documental  

 Documental   

Fonte: Elaboração da autora 

  

A análise dos dados coletados no questionário, desenvolvida sob a ótica da 

literatura estudada, permitiu a verificação do interesse e necessidade de desenvolver 

um programa de empreendedorismo na pré-aposentadoria e, ainda, oferecer o 

embasamento para o desdobramento de argumentações e conclusões da presente 

pesquisa.  
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4 ESTUDO DE CASO 

 

4.1 PERFIL DA ORGANIZAÇÃO  

 

O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

(CEFET/RJ), objeto desta pesquisa, é uma Instituição Federal de Ensino Superior, 

pluricurricular e multicampi, que tem como propósito ofertar educação tecnológica, nos 

níveis médio (profissional técnica) e superior (graduação e pós-graduação lato sensu 

e stricto sensu), educação continuada, desenvolver pesquisa e promover a extensão 

através da integração com a comunidade, nos moldes da Lei nº 11.892/2008.   

Autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Educação, possui 

autossuficiência administrativa, patrimonial, financeira, didática e disciplinar. Seus 

objetivos estão em conformidade com os conferidos a instituições de educação 

superior.   

O quadro de pessoal do CEFET/RJ conta com 628 servidores da carreira 

administrativa e 927 servidores da carreira docente, totalizando 1555 servidores 

(Relatório de Gestão 2016), que estão distribuídos nas 08 unidades: Unidade Sede 

Maracanã, Unidade Descentralizada Nova Iguaçu, Unidade Descentralizada Maria da 

Graça, Unidade Descentralizada Petrópolis, Unidade Descentralizada Nova Friburgo, 

Unidade Descentralizada Itaguaí, Unidade Descentralizada em Expansão Angra dos 

Reis e o Núcleo Avançado de Valença. 

A Unidade Sede Maracanã, que é objeto da presente pesquisa, detém a 

trajetória histórica do CEFET/RJ. Sua história tem início em 1917, com a Escola 

Normal de Artes e Ofícios do Distrito Federal Wenceslau Brás, e em 1942, se torna 

Escola Técnica Nacional, instituição referência da Rede Federal de Ensino industrial, 

que, posteriormente, transforma-se em Centro Federal de Educação Tecnológica, em 

1978. Após a Lei que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (Lei 11.892/2008), o CEFET/RJ se firma como instituição de ensino 

superior especializada na oferta de educação tecnológica em diferentes níveis e 

modalidades de ensino.  

A Figura 1, a seguir, ilustra as principais transformações pelas quais o 

CEFET/RJ passou ao longo de sua existência: 
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Figura 1 - Principais marcos regulatórios na história do Cefet/RJ 
Fonte: Relatório de Gestão do CEFET/RJ do Exercício de 2016 (2017) 

 

O corpo discente do CEFET/RJ totaliza em 15800, distribuídos pelos oito 

Campi, nos diferentes níveis e modalidades de ensino que a instituição oferta, 

conforme Quadro 4 a seguir:  

 

Quadro 4 - Distribuição de alunos por nível e modalidade de ensino 

Níveis e modalidades de ensino Alunos matriculados 
em todas as Unidades 

Alunos matriculados 
na Unidade Maracanã 

Graduação (Bacharelado, 
Tecnologia e Licenciatura) 

7835 5115 

Pós-graduação Lato Sensu 306 306 

Pós-graduação Stricto Sensu 410 410 

Ensino Médio 1100 801 

Ensino técnico subsequente 1297 1084 

Ensino técnico Integrado  3046 1997 

Ensino técnico à distância 567 567 

 Ensino técnico concomitante  1239 225 

 15800 10505 

Fonte: Elaboração da autora com base nos dados do Relatório de Gestão do CEFET/RJ do Exercício 

de 2016 (2017) 

 

No que diz respeito à contribuição social do CEFET/RJ, nos termos do 

Relatório de Gestão mencionado, o CEFET/RJ, como instância privilegiada de 

formação humana, assume o compromisso com o desenvolvimento cultural, 

tecnológico e econômico da sociedade, com capacidade de impulsionar o crescimento 

e desenvolvimento da população. Outros desafios do CEFET/RJ, além do 
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mencionados, são os de formação de mão de obra qualificada voltada para as políticas 

públicas, de mercado social.  

Parcerias constantes com instituições de fomento, como Comissão de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) e Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), são 

mantidas e contribuem para fortalecer a pesquisa e a pós-graduação e, também, na 

implementação dos grupos de pesquisa. É importante ressaltar, também, as parcerias 

com instituições de ensino no exterior, onde o intercâmbio promove condições 

favoráveis para o desenvolvimento dos alunos.  

Observa-se o crescimento institucional ao longo dos anos, tanto 

academicamente, quanto em área física. Com isso, o número de servidores também 

vem aumentando, assim como a quantidade de servidores aposentados e alcançando 

a aposentadoria, que associado ao aumento de expectativa de vida, reforça a 

necessidade de se pensar em estratégias que ajudem os servidores a pensarem e 

planejarem seus projetos para inatividade.  

Por meio do organograma simplificado da instituição na Figura 2 a seguir, é 

possível uma compreensão mais específica da estrutura do CEFET/RJ, destacando 

que as unidades organizacionais ilustradas têm o funcionamento na Unidade Sede 

Maracanã.  
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        Figura 2 - Organograma Cefet/RJ 
        Fonte: Cefet/RJ  
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O presente capítulo demonstra os resultados da pesquisa tratados por meio 

da estatística e a análise destes, com base na Revisão da Literatura abordada no 

capítulo 2.   

Assim, esta análise compreende a redução dos dados tabulados por meios 

estatísticos e a interpretação, visando a dar respostas à investigação proposta no 

trabalho.   

O questionário foi aplicado a 70 servidores das duas carreiras, 36 técnicos-

administrativos e 34 do magistério do CEFET/RJ, sendo oito entregues pessoalmente 

e os outros encaminhados por correio eletrônico. Destes, dois foram respondidos por 

meio de entrevista, por opção do participante.  

Considerando que a amostra de participantes era de 70 e, deste total, 68 

responderam, verificou-se o percentual de 97,1% como taxa de retorno ao instrumento 

de pesquisa, sendo 35 dos técnicos-administrativos e 33 do magistério, como pode 

ser verificado no Gráfico 5.  

 

 

 
                            Gráfico 5 - Retorno dos questionários  
                            Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
 
 
 

97,1%

2,9%

Servidores

Respondidos

Não Respondidos
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5.1 PERFIL DOS RESPONDENTES DA PESQUISA 

 

O instrumento da pesquisa não abrangia identificação do respondente. No 

entanto, a primeira parte do questionário solicita algumas informações para 

caracterizar o perfil dos respondentes: idade, gênero, escolaridade, tempo no serviço 

público e de contribuição e carreira.   

Em relação à idade, houve uma distribuição entre 46 e 67 anos, no grupo dos 

docentes, e 48 e 66 anos, nos técnicos administrativos, não havendo significativa 

concentração em uma idade. Obteve-se uma média aritmética de 56,5 nos dois 

grupos, com desvio padrão de 6,493587 para os dois grupos.   

 

 
                            Gráfico 6 - Respondentes por gênero 
                            Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Quanto ao gênero, dos 68 respondentes, 36 eram mulheres (24 entre os TAEs 

e 12 entre os docentes) e 32 homens (11 entre os TAEs e 21 entre os professores), 

demonstrando equilíbrio na mostra com variações pequenas, conforme Gráfico 06. 
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 PG - Pós Graduação Lato Senso/ MBA/Especialização 

 ME - Mestrado  
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 PD - Pós-Doutorado  
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                                 Tabela 2 - Formação Acadêmica 

  TÉCNICO MAGISTÉRIO 

EM 0 0 

ES 5 1 

PG 19 2 

ME 11 12 

DT 1 13 

PD 0 5 

                                        Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

 
Gráfico 7 - Formação Acadêmica dos respondentes 
Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
 

No Gráfico 7, que se refere à formação acadêmica, verificou-se que apenas 

um servidor consultado da carreira docente não possui pós-graduação. Os demais 

são portadores de títulos de pós-graduação, com maior concentração de mestres e 

doutores (12 e 13 respectivamente), e cinco, com títulos de pós-doutorado.  

No grupo de técnicos administrativos consultados, a maior concentração 

ocorre na pós-graduação lato senso, onde 20 servidores informam possuir tal título, 

contando ainda com 10 mestres e um técnico-administrativo com certificação de 

doutorado, alertando que alguns servidores respondentes estão concluindo cursos de 

mestrado.  

No grupo consultado, observa-se que, em números, a quantidade de 

servidores pós-graduados é semelhante (magistério - 32 ao todo e TAEs - 31). Porém, 
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a diferença é verificada na formação, enquanto verifica-se a distribuição de 

professores mestres (12), doutores (13) e pós-doutores (5) totalizando 30. No grupo 

de técnicos, observa-se a distribuição nos títulos de especialistas (19), mestres (11) e 

doutor (1), totalizando 31.  

Tal diferença explica-se pela natureza das atividades, onde a carreira 

docente, por se tratar de atividade relacionada ao ensino e pesquisa, impõe a 

necessidade constante de estudo. Consideram-se, também, as exigências para o 

crescimento profissional, bem como alcançar os benefícios financeiros previstos no 

plano de carreira, que estão associados à melhoria na qualificação.  

Já na carreira técnica, por sua natureza mais burocrática em diversos 

aspectos e cargos, torna-se menos urgente a necessidade de capacitação, mesmo 

com os benefícios previstos no plano de carreira, conforme legislação, que também 

favorecem a remuneração, bem como contribuem para um melhor desempenho das 

atividades. 

Ainda em relação à formação acadêmica, é notória a continuidade dos 

estudos além do necessário para ocupação do cargo, nas duas carreiras. A 

continuidade de busca de formação, po9r meio dos estudos, tende a crescer à medida 

que aumenta a imposição de escolaridade para ocupar o cargo.  

 

5.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES   

 

Na presente seção apresentam-se, por meio de gráficos, os resultados 

alcançados pelos questionários aplicados aos grupos de servidores aposentáveis 

convidados, lotados na Unidade Sede Maracanã.   

O tratamento da pesquisa foi desenvolvido com a devida distinção entre os 

servidores ocupantes da carreira docente e os servidores ocupantes da carreira 

técnico-administrativa. Esta opção tem como objetivo a verificação de possíveis 

diferenças nas expectativas e percepções em relação à aposentadoria.  
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 Questão 1: Até que ponto você considera o seu trabalho agradável? 

 

                     Tabela 3 - Questão 1: Avaliação se o trabalho é agradável 

ESCALA 1 2 3 4 5 Total 

TÉCNICO 0 0 7 27 1 35 

MAGISTÉRIO 0 0 3 12 18 33 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
 
 

 
Gráfico 8 - Questão 1: Avaliação se o trabalho é agradável 
Fonte: A autora (2017) 

 

Nos dados do Gráfico 8, referentes a esta questão, observa-se que, dentro da 

escala oferecida, não tem um servidor que tenha classificado como pouco ou de forma 

alguma. Ressalta-se que 20% de técnicos e 9,1% dos docentes classificaram como 

razoável; 77,1% de TAEs e 36,4% de docentes classificaram como muito agradável; 

e 2,9% de TAEs e 54,5% dos docentes classificaram como extremamente agradável. 

Assim, verifica-se que há satisfação com o trabalho que desenvolvem. Este resultado 

corrobora Bressan et al. (2012), que afirma que um dos significados do trabalho é o 

prazer. Assim como Both (2004), que afirma que o trabalho é o meio significativo de 

alcançar o lazer, que se relaciona diretamente com prazer.  

Assim, comprovando estes percentuais, destacam-se os seguintes 

comentários, que reforçam a satisfação do grupo:  
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“O problema não é o trabalho em si, mas obstáculos a ele devido às 

deficiências de nossa política pedagógica.” 
 
“Considerando que os meus alunos são responsáveis por esta satisfação.”  
 
“Trabalhei por 30 anos com uma faixa etária (14 a 18) no ensino médio e 
técnico e a juventude me fascina.” 
 
“Considero meu trabalho muito agradável na medida em que gosto de 
elaborar projetos e pesquisa e, sobretudo, o Ensino.“ 
 
“Considero meu trabalho agradável porque gosto muito do que faço. Muito 
agradável! É um trabalho que é desenvolvido com planejamento, não é um 
trabalho solitário. Desenvolvo relações significativas com outros profissionais, 
o nível de profissionais que lidamos facilita o desenvolvimento das ações, 
trabalho com alunos, professores etc.!  
Exceto os períodos muito estressantes!” 

 

 Questão 2: Até que ponto você está satisfeito com os benefícios financeiros do seu 

trabalho?  

 

   Tabela 4 - Questão 2: Grau de satisfação com benefícios financeiros do trabalho 

ESCALA  1 2 3 4 5 Total 

TÉCNICO 0 4 10 20 1 35 

MAGISTÉRIO 0 1 10 17 5 33 

   Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

 
Gráfico 9 - Questão 2: Grau de satisfação com benefícios financeiros do trabalho 
Fonte: A autora (2017) 
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Examinando o Gráfico 09 da questão 3, que se refere à satisfação com os 

benefícios financeiros, 11,4% dos TAEs e 3% dos docentes apontam que estão pouco 

satisfeitos com os seus salários e benefícios. Apesar de não se tratar de maioria, é 

um dado que ocorre com maior frequência entre os TAEs, justamente a carreira que 

investiu menos em capacitação, o que pode explicar essa insatisfação entre esse 

grupo, uma vez que a formação acadêmica impacta diretamente incentivos 

financeiros.  

A maior concentração de respostas ocorre na opção 4, “Muito”, Muito 

satisfeito, que alcançou 57,1% e 51, 5%, entre os técnicos e os docentes, 

respectivamente. Conclui-se, então, que a maior parte dos servidores consultados 

está satisfeita com os benefícios financeiros. Segundo Both (2004), em uma 

sociedade voltada para a produção e o consumo, os benefícios financeiros do trabalho 

são os meios de alcançar esses níveis. A afirmação comprova que a satisfação com 

os benefícios financeiros do trabalho são relevantes, uma vez que possibilita alcançar 

o lazer, a saúde e o bem-estar de uma maneira geral.    .   

A seguir, apresentam-se comentários sobre a percepção dos servidores em 

relação aos benefícios financeiros, que demonstram a preocupação com a questão 

satisfação com seus benefícios financeiros. Os relatos apontam mais preocupação 

que insatisfação:   

 

“As políticas públicas atuais levam a uma desconstrução do apoio a educação 
e cultura.” 
 
“Se considerarmos o mercado de trabalho, ainda estamos ‘menos ruim’.” 
 
“Apesar das dificuldades encontradas no âmbito financeiro, continuo 
trabalhando com satisfação.” 
 
“Respondo: Razoável, principalmente quando vemos outras categorias com 
o mesmo nível que o nosso sendo bem mais remuneradas.”  
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 Questão 3: Até que ponto seu trabalho tem importância na sua vida?  

 

                     Tabela 5 - Questão 3: Grau de importância do trabalho 

ESCALA  1 2 3 4 5 Total 

TÉCNICO 0 0 1 18 16 35 

MAGISTÉRIO 0 0 0 15 18 33 

                         Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

 
Gráfico 10 - Questão 3: Grau de importância do trabalho 
Fonte: A autora (2017) 

 

No Gráfico 10, observando as respostas a esta questão, verifica-se que a 

predominância é nas opções 4 e 5 “Muito” e “Extremamente” nas duas categorias, 

com a frequência invertida: 51,4 TAEs e 45,5 docentes consideram muito importante, 

e 45,7 TAEs e 54,5 docentes consideram extremamente importante o trabalho em 

suas vidas. Estes dados confirmam a relevância do trabalho na vida do indivíduo 

desde a antiguidade, conforme afirma Heller (1989). Na sociedade, o trabalho significa 

meio de sustentação e como meio de alcançar prazer, segundo Bressan et al. (2012).  

Os dados colhidos pelo questionário confirmam as afirmações dos autores 

mencionados. Alguns relatos feitos pelos respondentes confirmam esta relevância: 
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“Tem menor importância que as esferas familiar e espiritual em minha vida.” 

 
“Não me vejo sem trabalho.” 
 
“Manteve-me atualizado com as gerações que ministrei aula e me ajudou 
muito.” 
 
“Só tem! Fazer o que gosta ou melhor trabalhar no que gosta é de 
fundamental importância para contribuir com sua satisfação e ajudar a ser 
feliz.” 
 
“É importante porque abrange a minha relação de educadora entre o fazer, 
saber e aprender.” 
 
“O trabalho com o que gosto e isso determina um significado importante para 
minha vida. Comecei a trabalhar ainda bem jovem e, mesmo com a vida 
familiar, muitas vezes precisando de atenção, o trabalho sempre ocupou um 
espaço importante. Sempre consegui me dividir e atender a todas as 
exigências de ordem familiar ou profissional.“ 

  

 Questão 4: Até que ponto seu trabalho lhe proporciona satisfação pessoal? 

 

          Tabela 6 - Questão 4: Grau de satisfação pessoal no trabalho realizado 

ESCALA  1 2 3 4 5 Total 

TÉCNICO 1 0 6 25 3 35 

MAGISTÉRIO 0 1 0 11 21 33 

             Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

 
Gráfico 11 - Questão 4: Grau de satisfação pessoal no trabalho realizado 
Fonte: A autora (2017) 

 

Verifica-se, pelas respostas a esta questão, que o trabalho é fonte de 

satisfação pessoal, uma vez que a maior frequência de resposta encontra-se nas 

opções 4 e 5. Cabe destacar que apenas duas respostas demonstram “de forma 
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alguma” e “pouca” satisfação, como observa-se no Gráfico 11, que têm diversos 

aspectos para essa percepção de insatisfação. Verifica-se que a satisfação pessoal 

extrema se concentra na categoria docente, que pode estar relacionada com a 

questão 1, onde este grupo classificou o trabalho como extremamente agradável. Tal 

resultado confirma Bressan et al. (2012), quando este ressalta que o trabalho se 

apropria de significados como orgulho e prazer.   

Alguns servidores teceram comentários sobre suas impressões da satisfação 

pessoal no trabalho, que também corroboram os dados coletados: 

 

“Me traz grande satisfação, mas não é tudo na vida. A vida se completa, ou 
pelo menos tento completá-la com mais um conjunto de coisas. Mas, vejo o 
trabalho como algo muito importante.” 
 
“Meus alunos são presentes.” 
 
“Minha profissão é muito prazerosa.” 
 
“É importante por que abrange a minha relação de educadora entre o fazer, 
saber e aprender.” 
 
“Me proporciona, prazer alegria por fazer exatamente o que eu gosto e 
trabalhar num espaço que sempre valorizei.” 
 
“Gosto da minha profissão, atuo com pessoas que admiro e que me relaciono 
bem, e em uma instituição que gosto e me orgulho. Isso me dá satisfação 
pessoal.” 

 

 Questão 5: Até que ponto seu trabalho lhe proporciona satisfação social?  

 

          Tabela 7- Questão 5: Grau de satisfação social no trabalho realizado 

ESCALA  1 2 3 4 5 Total 

TÉCNICO 0 0 13 15 7 35 

MAGISTÉRIO 0 0 4 18 11 33 

            Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
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Gráfico 12 - Questão 5: Grau de satisfação social no trabalho realizado 
Fonte: A autora (2017) 

 

A questão 5 trata da satisfação social que o trabalho promove. Verifica-se que 

as respostas se concentraram nas opções 3, 4 e 5. Observa-se, por meio do Gráfico 

12, que, entre os docentes, a satisfação social está concentrada nas opções 4 e 5, 

54,5% e 33,3% respectivamente. Já entre os TAEs, a satisfação social está distribuída 

nas opções 3, 4, e 5, com frequências de 37,1%, 42,9% e 20%, respectivamente. 

Segundo Both (2004), o trabalho produz o sentimento de pertencimento.  

A seguir, alguns comentários dos servidores acerca da satisfação social 

promovida pelo trabalho:  

 

“Tenho muito orgulho do meu trabalho, mas a carreira docente não é muito 
valorizada socialmente.” 
 
 “Produção de conhecimento.” 
 
“Meu trabalho, propicia satisfação social, intelectual e relacional, enfim é um 
espaço de troca de conhecimentos.” 
 
“Meu trabalho é fator de bons contatos sociais, algumas grandes e estimadas 
amizades são oriundas do meu trabalho.” 
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 Questão 6: Até que ponto seu trabalho lhe proporciona satisfação profissional? 

 

        Tabela 8 - Questão 6: Grau de satisfação profissional no trabalho realizado 

ESCALA  1 2 3 4 5 Total 

TÉCNICO 1 1 12 18 3 35 

MAGISTÉRIO 0 1 4 12 16 33 

           Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

 
Gráfico 13 - Questão 6: Grau de satisfação profissional no trabalho realizado 
Fonte: A autora (2017) 

 

Nesta questão, que trata da satisfação profissional, conforme o gráfico 12, a 

maior frequência ficou entre os técnicos, onde 51,4% afirmam estar muito satisfeitos 

profissionalmente, e 36,4%, entre os professores, também afirmam o mesmo. No 

entanto, 48,5% dos professores afirmam ser extremamente satisfeitos na profissão e 

apenas 8,6% dos técnicos marcaram essa opção. Destaca-se que 2,9% de TAEs não 

estão nem um pouco satisfeitos; 2,9% de TAEs e 3% dos docentes estão pouco 

satisfeitos; e 34,3% de TAES e 12,1 dos docentes estão razoavelmente satisfeitos 

com a profissão. Verifica-se que os servidores consultados, em sua maioria, estão 

satisfeitos profissionalmente.  

França e Soares (2009) afirmam que a satisfação com o trabalho tem 

influência no desempenho da tarefa, assim como influencia no momento do 

desligamento.  

 “Meu trabalho propicia satisfação profissional, social, intelectual e relacional; 
enfim, é um espaço de troca de conhecimentos.” 
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“Poderia proporcionar mais satisfação se fosse mais valorizado pela 
instituição.” 
 
“A satisfação é por fazer exatamente o que sempre gostei, trabalhar na 
educação, com ensino, transformação, mudança de comportamento.” 
 
“Sim, promove satisfação profissional, na medida em que gosto do que faço 
e realizo com prazer.” 

 

 Questão 7: Até que ponto seu trabalho é estressante? 

 

            Tabela 9 - Questão 7: Até que ponto seu trabalho é estressante?   

ESCALA  1 2 3 4 5 Total 

TÉCNICO 7 11 11 6 05 35 

MAGISTÉRIO 5 8 13 4 30 33 

            Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

 
          Gráfico 14 - Questão 7: Até que ponto seu trabalho é estressante?   
          Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Nesta questão, que trata sobre o estresse no trabalho, observa-se, por meio 

do Gráfico 14, que o estresse foi classificado como razoável, pouco e nada 

estressante. Um pequeno número de respondentes classificou como muito 

estressante (17,1% TAEs e 12,1% docentes) ou extremamente estressante (9,1% 

docentes). Nota-se que estresse, em alto grau, não é observado pela maioria dos 

respondentes, uma vez que a maior frequência foi observada nas opções 1 (de forma 

alguma), 2 (pouco) e 3 (razoável). Considerando que o estresse é um fator negativo 

para o ambiente de trabalho, este dado mostra que a instituição CEFET/RJ não 

oferece altos níveis de estresse para seus servidores. 
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Alguns comentários feitos por alguns respondentes esclarecem o resultado 

observado nos dados: 

 
“Quando a atividade docente fica acumulada à atividade de chefia.” 
 
“Costumo dizer que o CEFET/RJ é o paraíso dos professores.” 
 
“Foi estressante no início da carreira, em comunidades bem carentes e 
abandonadas pelo poder público, como professora de séries iniciais.” 
 
“Quando se considera o clima organizacional causado por Processo de 
Gestão inadequada.”  
 
 “Nem um pouco, pois tudo é planejado com antecedência e de forma 
coletiva. 
 
“Não julgo que meu trabalho seja estressante.” 

 

 Questão 8: Até que ponto o seu ambiente de trabalho é positivo? 

 

        Tabela 10 - Questão 8: Até que ponto o seu ambiente de trabalho é positivo? 

ESCALA  1 2 3 4 5 Total 

TÉCNICO 0 1 10 19 5 35 

MAGISTÉRIO 0 4 5 14 10 33 

         Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

 
            Gráfico 15 - Questão 8: Até que ponto o seu ambiente de trabalho é positivo? 
            Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Examinando as respostas a esta questão no Gráfico 15, observa-se uma 

distribuição nas opções 2, 3, 4 e 5, com a maior concentração na opção 5, que 

classifica como muito positivo (54% TAEs e 42,4% docentes). Isso significa que a 

1 2 3 4 5

TÉCNICO 0,0% 2,9% 28,6% 54,3% 14,3%

MAGISTÉRIO 0,0% 12,1% 15,2% 42,4% 30,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

R
e

sp
o

n
d

e
n

te
s



 

 

93 

 

maior parte dos servidores julga positivo o trabalho que desenvolve. Este dado está 

diretamente relacionado com satisfação no trabalho.  

Alguns comentários foram transcritos: 

 

“Quando se considera o ambiente de sala de aula e os colegas de trabalho, 
desde que se excluam as falhas de processo decisório da Gestão.” 
 
“A equipe de trabalho me faz bem! São pessoas maduras profissionalmente 
e que procuram trabalhar respeitando uns aos outros. Isso nos faz crescer 
como pessoas e, claro, profissionalmente pela troca de experiência.” 

 

 Questão 9: Até que ponto sua carga de trabalho é extenuante? 

 

        Tabela 11- Questão 9: Até que ponto sua carga de trabalho é extenuante? 

ESCALA  1 2 3 4 5 Total 

TÉCNICO 8 9 13 5 0 35 

MAGISTÉRIO 6 12 9 4 2 33 

          Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

  

 
Gráfico 16 - Questão 9: Até que ponto sua carga de trabalho é extenuante? 
Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Ao analisar as respostas a esta questão, demonstradas pelo Gráfico 16, 

observa-se a distribuição por todas as opções, porém com menor predominância nas 

opções que classificam como “muito” ou “extremamente”, que tiveram 14,3% entre os 

TAEs e 12,1% entre os docentes; e 0% entre os TAEs e 6,1% entre os docentes, 

respectivamente. E a maior predominância foi observada nas opções em “razoável”, 

“pouco” e de “forma alguma”, destacando “razoável” com 37,1% de TAEs e 27,3% 

docentes; e “pouco”, com 25,7% TAEs e 36,4% docentes. Tal resultado que faz 
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constatar que a carga de trabalho para a maioria dos servidores consultados não é 

extenuante.  

Alguns comentários fornecem mais esclarecimentos sobre este resultado 

para esta questão: 

 
“Principalmente, pelo fato de não terminar quando saio do ambiente físico do 
trabalho.” 
 
“O que incomoda é o trabalho extraclasse, de fins de semana.  
 
 “Não há o que reclamar, pois, além dos 19 tempos de sala de aula, as demais 
atividades são uma questão de escolha, como por exemplo, participar de três 
conselhos, o envolvimento o com a pesquisa.” 
 
“Sempre tive o privilégio de fazer o que gosto dentro de uma carga horária 
satisfatória me dando até a oportunidade de um prolongamento quando 
necessário, sem trauma algum.” 

 

 Questão 10: Até que ponto o seu trabalho é importante para a Instituição? 

 

Tabela 12 - Questão 10: Importância para a Instituição do trabalho que realiza 

ESCALA  1 2 3 4 5 Total 

TÉCNICO 0 0 3 16 16 35 

MAGISTÉRIO 0 3 2 13 15 33 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
 

 
Gráfico 17 - Questão 10: Importância para a Instituição do trabalho que realiza 
Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Ao examinar as respostas da questão 10, no Gráfico 17, verifica-se a maior 

incidência nas opções 4 “muito” e 5 “extremamente”, que obtiveram 45,7% dos TAEs 

e 39,4% dos docentes e 45,7% dos TAEs e 45,5% dos docentes, respectivamente. 

Isso reflete a consciência em relação à importância para a instituição do trabalho 
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desenvolvido pelo servidor. Os servidores têm conhecimento da importância de seu 

trabalho. França (2009) enfatiza que a satisfação e o envolvimento com suas tarefas 

promovem maior comprometimento na carreira. Neste sentido, é relevante conhecer 

as percepções dos trabalhadores acerca de sua importância profissional para a 

organização.  

Alguns comentários esclarecem o resultado obtido. 

 

“Trato na formação de homens de bem e melhora de condicionamento físico.” 
 
“Para a instituição talvez não seja esta a métrica, mas para os meus alunos, 
tenho certeza.”  
 
“Por ser pedagoga e trabalhar em uma instituição de educação penso ser o 
meu trabalho significativamente importante.” 
 
“Quando se trabalha com educação, há interação com o outro, com vistas à 
mudança de comportamento e consequentes mudanças de perspectiva de 
vida e investimentos em sonhos, isso favorece ao indivíduo, por isso julgo 
muito importante o nosso trabalho.” 

 

 Questão 11: Você costuma praticar algum esporte/atividade física? 

 

                       Tabela 13 - Questão 11: Pratica esporte/atividade física?     

ESCALA TÉCNICO MAGISTÉRIO 

Sim 24 25 

Não 11 8 

Total 35 33 

                           Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

 
                      Gráfico 18 - Questão 11: Pratica esporte/atividade física?   
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Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

 Questão 12: Você possui ou pratica algum hobby? 

 

                    Tabela 14 - Questão 12: Possui ou pratica algum hobby? 

ESCALA TÉCNICO MAGISTÉRIO 

S 18 22 

N 17 11 

total 35 33 

                        Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
 

 
                       Gráfico 19 - Questão 12: Possui ou pratica algum hobby? 

                       Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
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 Questão 13: Você desenvolve alguma atividade voluntária? 

 
                 Tabela 15 - Questão 13: Desenvolve atividade voluntária 

ESCALA TÉCNICO MAGISTÉRIO 

S 10 13 

N 25 20 

total 35 33 

                    Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

 
                       Gráfico 20 - Questão 13: Desenvolve atividade voluntária? 
                          Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 
Verificando as questões 11, 12 e 13, apresentadas nos Gráficos 18, 19 e 20, 

observa-se que a maior parte dos servidores pratica alguma atividade física: 68,6% 

dos TAEs e 75,8% dos professores. Ressalta-se que 31,4% de TAEs e 24,2% dos 

professores não possuem a prática. Em relação a possuir alguma atividade de hobby, 

verifica-se que a maior parte dos servidores afirma que possui algum hobby: 51,4% 

dos TAEs e 66,7% dos professores. Por último, examinando a questão referente a ter 

alguma atividade voluntária, constatou-se que a maior frequência está entre os que 

não praticam atividade voluntária: 71,4% de TAEs e 60,6% dos professores. Um total 

de 28,64% dos TAEs e de 39,4% dos professores informou desenvolver alguma 

atividade voluntária. 

Cerqueira (2014) afirma que mudanças de atitudes, hábitos e mais encanto 

pela vida, que em outros tempos, marcam as transformações do envelhecimento, o 

que confirma o resultado das questões examinadas na presente pesquisa. Os 

aposentáveis de hoje praticam esportes, possuem hobbies, desenvolvem atividades 
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sociais e culturais. Os novos idosos estão mais atuantes fazendo suas escolhas 

sociais e de consumo.  

 

 Questão 14: Até que ponto você tem preocupação com o envelhecimento? 

 

         Tabela 16 - Questão 14: Grau de preocupação com o envelhecimento 

ESCALA  1 2 3 4 5 Total 

TÉCNICO 0 7 14 12 2 35 

MAGISTÉRIO 0 6 17 5 5 33 

          Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
 
 

 
 Gráfico 21 - Questão 14: Grau de preocupação com o envelhecimento 

 Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

  

O Gráfico 21, referente à questão 14, indica que 40% dos TAEs e 51,5% dos 

professores têm razoável preocupação com o envelhecimento, e esta opção é a que 

obteve maior frequência entre os servidores consultados. Entre os que informaram ter 

pouca preocupação com o envelhecimento, verificou-se que são 20% dos TAEs e 

18,2% dos professores. E ainda 34,3% de TAEs e 15,2% dos professores têm muita 

preocupação e apenas 5,7% dos TAEs e 15,2% dos professores admitem ser 

extremamente preocupados com o envelhecimento. Verifica-se que a preocupação 

com o envelhecimento está presente para a maioria dos servidores consultados, em 

maior ou menor grau, todos, de alguma forma, apontam alguma preocupação com a 

chegada da velhice.   

A reflexão sobre o impacto do envelhecimento deve ser papel constante para 

o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e humana. A preocupação com o 
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envelhecimento, verificada na pesquisa, corrobora o Relatório da OMS (2015), que 

afirma que o envelhecimento é um conjunto de fatores que provoca o declínio de 

capacidades relativas ao ser humano que, gradativamente, debilitam as reservas 

fisiológicas, aumentando, assim, os riscos de contrair doenças. 

Observa-se maior preocupação com o cuidado com a saúde, aparência e a 

busca para reconstruir um novo modo de vida, conforme Cerqueira (2014), 

desencadeando um processo de satisfação consigo mesmo e com o mundo. 

Procuram estar em conformidade com o mundo atual, inclusive com a tecnologia 

disponível e com os novos avanços da medicina, demonstrando intolerância à rejeição 

social por ser considerado apenas velho.   

Os comentários a seguir complementam o estudo e reforçam a preocupação 

com o envelhecimento.   

 

“Cuido da saúde e bem-estar.” 
 
“Cuido-me sem exageros com preocupação com estética, cuido da mente, do 
espírito e o corpo agradece.”  
 
“Principalmente com a saúde.”  
 
“Procuro sempre me cuidar: alimentação, exercícios físicos e mente saudável 
e alegre.” 
 
 “Não sou de pensar muito nisso, não, mas imagino que as limitações que a 
velhice traz são um pouco complicadas, com relação à saúde, realizações 
pessoais e, com certeza, ao convívio social também.”  

 

 Questão 15: Até que ponto o envelhecimento apresenta algum impacto no 

desempenho de suas atividades profissionais? 

  

Tabela 17 - Questão 15: Grau de impacto do envelhecimento no desempenho das 
atividades profissionais 

ESCALA 1 2 3 4 5 Total 

TÉCNICO 5 12 12 5 1 35 

MAGISTÉRIO 4 8 15 4 2 33 

 Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
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Gráfico 22 - Questão 15: Grau de impacto do envelhecimento no desempenho das atividades 
profissionais 
Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

O Gráfico 22 apresenta como os servidores observam o impacto do 

envelhecimento no desenvolvimento de suas atividades profissionais. Alguns 

servidores, 14,3% dos TAEs e 12,1% dos professores, informam que não percebem 

impacto algum em suas atividades. Os percentuais de 34,3% dos técnicos e de 1% 

dos professores consideram que apresentam pouco impacto sobre as atividades 

desenvolvidas. Igual número de técnicos (34,4%) e 45,5% de professores consideram 

razoável o impacto da velhice nas atividades profissionais. O total de 14,4% de TAEs 

e 12,1% dos docentes informa que sente muito o impacto do envelhecimento em suas 

atividades profissionais, e 2,9% TAEs e 6,1% de professores indicam um impacto 

extremo do envelhecimento em suas atividades.  

Alguns comentários tecidos sobre esta percepção remetem ao esclarecimento 

deste resultado.  

“Por enquanto não tenho tido um impacto do envelhecimento no trabalho, 
quando ocorre reflito sobre a questão.”   
 
“Até aqui nada! Mas sou consciente que o envelhecimento não permitirá 
paciência de trabalhar em turmas, criar projetos, enfrentar diversos desafios  
hoje enfrentados, inclusive o cumprimento de uma carga horária de trabalho 
exigente.” 
 
 “Por enquanto ainda não perdi o ânimo e nem a energia para o trabalho, 
apenas canso mais, pois agravou o problema de varizes pela idade e pelas 
horas que trabalho em pé.” 
 
“Com saúde não há impacto.” 
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 Questão 16: Até que ponto você tem preocupação com a aposentadoria? 

 

         Tabela 18 - Questão 16: Grau de preocupação com a aposentadoria 

ESCALA 1 2  3 4 5 Total 

TÉCNICO 2 7 9 12 5 35 

MAGISTÉRIO 2 4 14 5 8 33 

            Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
 

 
Gráfico 23 - Questão 16: Grau de preocupação com a aposentadoria 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Examinando o Gráfico 23, que se refere à preocupação com a aposentadoria, 

observa-se que apenas 5,7% dos técnicos e 6,1% dos professores não têm qualquer 

preocupação com a aposentadoria. Um total de 20% dos TAEs e 12,1% dos 

professores aponta se preocupar um pouco com a aposentadoria, e 25,7% e 42,4% 

demonstram razoável preocupação. Verifica-se, ainda, que 34,3% de técnicos e 

15,2% dos professores dizem-se bastante preocupados com a aposentadoria, e 

14,3% de técnicos e 24,2% de professores demonstram estar extremamente 

preocupados com a aposentadoria.  

A preocupação com a aproximação da aposentadoria decorre das incertezas 

e inseguranças que desperta. Sob o ponto de vista psicológico, sua aproximação, em 

geral, é um período de muita expectativa e ansiedade. Diante disto, Muniz (1996) 

afirma que a aposentadoria promove inúmeros sentimentos, desde a sensação de 

independência até o sentimento de rejeição.   

Algumas observações complementam o resultado da pesquisa:  
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“Estou aposentado há poucos dias, como trabalhei muito tempo em empresa 
privada e tenho um bom networking, não tenho essa preocupação no 
momento.” 
 
“Temer, Temer e mais Temer.”  
 
“O mínimo.” 
 
“As reformas da previdência que estão sendo discutidas me preocupam, pois 
podem me afetar e atrasar meus planos. Ainda não sei se pretendo me 
aposentar assim que alcançar os requisitos; porém, quero ter a liberdade de 
escolha. Faltam 15 meses para me aposentar.” 
“Minha preocupação é que as reformas previdenciárias atrasem minha 
aposentadoria e meus planos para depois desse período.”  
 
“Devido à provável redução nos benefícios financeiros.”  
 
“Acho que não vou me acostumar.”  
 
Tenho preocupação pela postura de descaso do governo com os servidores 
que ainda estão na ativa e, com certeza, quem está aposentado não fugirá à 
regra, ou melhor, pagará um preço mais alto de descaso, desvalorização e 
achatamento salarial. E isso compromete a qualidade de vida do aposentado 
que não tem mais o vigor nem força para o trabalho como outrora.”  
 
“Reflito sobre a aposentadoria e espero tomar a decisão no momento certo. 
Já tenho tempo para me aposentar, porém pretendo dar continuidade por 
mais um tempo.”    

 

 Questão 17: Você pretende se aposentar assim que alcançar os requisitos legais? 

 
Tabela 19 - Questão 17: Aposenta-se assim que alcançar os requisitos legais? 

ESCALA TÉCNICO MAGISTÉRIO 

Sim 8 9 

Não 20 14 

Indeciso 6 10 

Total 34 33 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
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                  Gráfico 24 - Questão 17: Aposenta-se assim que alcançar os requisitos legais? 
                  Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Verifica-se, no Gráfico 24, que a maior parte dos servidores, 58,8% dos 

técnicos e 42,4% dos professores, não pretende se aposentar tão logo alcance os 

requisitos legais. Assim, constatou-se que, dos servidores consultados, 23,5% dos 

técnicos e 27,3% dos professores pretendem aposentar-se logo que tiverem 

condições legais para isto. Observa-se, ainda, um número significativo de servidores 

indecisos sobre a questão: 17,6% de técnicos e 30,3% de professores. Um servidor 

não respondeu à questão.  

França (1995) alerta para acontecimentos que influenciam a decisão de se 

aposentar, e um deles é a questão financeira que, muitas vezes, impacta 

significativamente na aposentadoria, afetando o orçamento da família.   

A indecisão dos servidores é atribuída ao cenário político indefinido em 

relação à questão previdenciária. Questões práticas, econômicas e psicológicas 

também são aspectos que são considerados pelos servidores na hora de decidir pela 

aposentadoria. Os comentários a seguir ilustram e esclarecem quais as expectativas 

que os servidores nutrem em relação à aposentadoria.  

 

Pretendo, também, manter-me docente da pós-graduação em categoria 
específica para aposentados.”  
 
“Apenas se for muito lesada financeiramente.” 
 
“Não pretendo, a menos que haja risco de perder direitos.” 
 
“Já alcancei os requisitos e continuo a trabalhar.” 
“Na verdade já posso, mas estou indecisa.” 
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“Já alcancei os requisitos legais, porém se a saúde me favorecer, me 
aposentarei após a conclusão do meu doutorado. A esperança é me 
aposentar aos 70 anos.” 
 
“Porque apesar de gostar do trabalho que realizo, como ele envolve 
atendimento ao público, que considero uma atividade estressante em alguns 
momentos, em vários dias me sinto cansada, por isso pretendo me aposentar 
assim que alcançar os requisitos.”  
 
“Apesar de gostar muito do meu trabalho, vários aspectos interferem na 
tomada desta decisão: cenário político e as interferências no setor público, 
questões institucionais e questões pessoais, por isso estou indecisa se vou 
me aposentar assim que alcançar os requisitos.”.  
 
“Tenho pensado, porém sem decisão ainda, pois gosto do que faço e não me 
traz dificuldades até o momento.” 
 
“Pretendo ir até os 60 anos.”  
“Pretendo avaliar algumas questões pessoais, bem como o contexto político 
e econômico do país.” 
 
“Desde 2012 recebo abono de permanência.” 
 
“Já posso me aposentar, mas ainda não quero.”  

 

 Questão 18: Pretende desenvolver alguma atividade laboral após se aposentar no 

Serviço Público? Em caso positivo, em qual destas opções estaria a sua escolha?  

 

(   ) Atividade Remunerada Formal. 
 
(   ) Atividade Remunerada Informal. 
 
(   ) Atividade Voluntária. 
 
(   ) Abrir meu próprio Negócio . 
 
(   ) Sem perspectiva. 
 

Tabela 20 - Questão 18: Pretende desenvolver alguma atividade laboral após se 
aposentar no Serviço Público? 

ESCALA TÉCNICO MAGISTÉRIO 

SIM 22 27 

NÃO 13 6 

Total 35 33 
Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 
Tabela 21 - Questão 18: Opção de atividade laboral pretendida pós-aposentadoria  

ESCALA Trabalho Formal Trabalho Informal 
Atividade 
Voluntária 

Próprio 
Negócio 

Sem 
Perspectiva 
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TÉCNICO 9 6 9 3 1 

MAGISTÉRIO 7 6 3 8 2 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
 

 

 
                      Gráfico 25 - Questão 18: Opção de atividade laboral pretendida pós-aposentadoria  
                         Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Observando o resultado da questão 18, no Gráfico 23, constatou-se que a 

maior frequência encontra-se na resposta sim, onde 62,9% dos técnicos e 81,8% dos 

docentes consultados respondem que pretendem desenvolver alguma atividade após 

se aposentarem.  

Dos 62,9% (22) de técnicos, que pretendem desenvolver algum trabalho com 

pretensões variadas sobre o tipo de atividade a serem desenvolvidas, há maior 

predominância no trabalho formal (9). No grupo de professores, 81,8% (27) de 

professores, que pretendem desenvolver alguma atividade após a aposentadoria, 

também demonstraram diversificação nas possibilidades das atividades apontadas, 

com predominância para o desenvolvimento de próprio negócio (8).  

Kerr e Amstrong Stassen (2011) alertam que a opção pelo empreendedorismo 

aponta para necessidades psicossociais específicas, como a necessidade constante 

de realização profissional e independência. Já aos que optam pelo trabalho 

assalariado, exprimem maior necessidade de sustento e de conexão permanente com 

o mundo do trabalho.  

Vale ressaltar que, entre os técnicos, o trabalho voluntário também foi 

bastante apontado (9), onde alguns servidores optaram por esta atividade além de 
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alguma outra opção. Entre os professores, a frequência para esta opção foi menor, 

pois ficou apenas entre três servidores.  

Algumas observações feitas sobre este tópico ilustram o resultado desta 

questão da presente pesquisa.  

 

“Gosto de trabalhar com festas e eventos.” 

 

“Pretendo trabalhar em consultoria de moda, com minha filha mais velha.”  

“Restaurante ou Ateliê.” 

 

“Tenho a intenção de continuar meu aperfeiçoamento intelectual.” 

 

“Vou fazer Direito, em breve para ajudar as pessoas que precisem dos 

serviços de defensoria gratuita.”  

 

“Escrever literatura ficcional.” 

 

“Assessoria em universidade.” 

 

“Atuar em assessoramento/consultoria na área profissional de meu 

conhecimento e atuar em projetos sociais.”  

 

“Continuarei a prestar consultoria e a escrever livros didáticos. E pagarei 

INSS como autônoma para completar tempo de rede privada (tenho 16 anos 

que não averbei).” 

 

“Pretendo exercer alguma função mais alternativa, como consultoria por 

exemplo.”  

 

“Aulas em Universidades particulares e bancas de concursos públicos.”  

 

“Ministrar aula em Mestrado.” 

 

“Remuneração por atividades prestadas pontualmente (cursos, palestras, 

seminários).” 

 

“Redação de projetos para captação de recursos para ONGs.” 

 

“Atividade na área do ensino. Qual? Ainda não sei.” 

 

“Provavelmente ajudar em lar para idosos ou Centro Espírita em alguma 

atividade ligada às comunidades carentes.” 

“Abrir um negócio informal relacionado à jardinagem, fazendo arranjos para 

vender, que atualmente é um hobby.” 

 

“Atividades de proteção ao meio ambiente.” 

 

“Pretendo me envolver em Missões, na parte de evangelização e educação, 

e também educação de jovens e adultos em alguma ONG.”  
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“Trabalhar com produção e venda de produtos orgânicos.”  

 

“Exercício do Magistério.” 

 

“Consultoria nas áreas de direito ou moda, abrir um Pet shop ou uma casa de 

chá.”  

 

 Questão 19: Você já desenvolveu alguma atividade remunerada concomitante à 

sua atividade do CEFET?   

 

  Tabela 22 - Questão 19: Atividade remunerada concomitante à atividade do 
  CEFET? 

ESCALA TÉCNICO MAGISTÉRIO 

SIM 15 19 

NÃO 20 14 

Total 35 33 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

 
                      Gráfico 26 - Questão 19: Atividade remunerada concomitante à atividade do 
                      CEFET? 
                       Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
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Ao examinar o Gráfico 26, referente à questão 19, verifica-se que 42,9% dos 

TAEs já exerceram alguma atividade remunerada concomitante com seu cargo no 

serviço público, e 57,6% dos professores informaram que já exerceram alguma 

atividade com remuneração simultaneamente com seu cargo no serviço público. A 

diferença explica-se pela natureza das carreiras e das peculiaridades das atividades 

e também considerando a questão legal, que permite que professores que atuem em 

regimes parciais, acumulem mais de um emprego formal.  

As observações transcritas devem reforçar o resultado obtido na questão 

analisada. E nota-se que as atividades exercidas são bastante variadas e que não se 

restringiram ao trabalho docente ou pedagógico, apesar de estas serem as atividades 

mais constantes.  

“No período que fui parcial atuei como consultor de programas de 

desenvolvimento gerencial em empresas públicas e privadas.”  

 

“Magistério.” 

 

“Aulas em instituições particulares.”   

 

“Aulas particulares.” 

 

“Tenho 28 anos de experiência no mundo corporativo – fui executiva de um 

grande Banco Comercial.” 

 

“Vendi artesanatos e quadros feitos por mim.”  

 

“Participação em bancas e provas de em longa escala.” 

 

“Escolas particulares, direção/produção teatral.”  

 

“Coordenação em Universidade.”  

 

“Consultoria na área de engenharia.”  

 

“Consultoria eventual e autoria de livros didáticos.”  

 

 “Bancas de concursos públicos.”  

 

“Consultorias.”  

 

“Trabalhei como técnico de natação de alto rendimento de 1978 a 2000 (dois 

anos de interrupção) e consegui inúmeros títulos em vários clubes do Rio de 

Janeiro. É uma profissão que não depende do seu estado físico.”  

 

“Engenheiro na Petrobras.” 

“Participação de bancas de concursos públicos e elaboração de provas.”  
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“No passado professor da UERJ e engenharia.” 

 

“Professora.” 

 

“Prestação de serviços pedagógicos em projetos de empresas privadas. 

Revenda de roupas e bijuterias. Serviços de pinturas especiais em móveis. 

Venda de arranjos de plantas feitos por mim.  

 

“Magistério.” 

 

“Dei aulas no curso superior e pós na minha área. Fui coordenadora de dois 
cursos de graduação à distância Letras/libras durante quatro anos. Atuei 
como Coordenadora Pedagógica em vários projetos do IFRN/FUNCERN/ 
Vale do Rio Doce (Geologia e Mineração, Certificação de competências). Fui 
Coordenadora Pedagógica do curso de Trainee nas áreas de Mecânica, 
Eletrotécnica. Fui Coordenadora Pedagógica do Projeto Petrotec. 
Certificação de conhecimentos da FUNASA, Coordenadora Pedagógica em 
nível Nacional. Trabalhei como Revisora Pedagógica de provas das 
certificações de competência, trabalho direto com os professores e 
elaboração. Revisora Pedagógica de concurso público. 
 
“Magistério.” 
 
“Prestação de serviços na área de engenharia, acompanhamento de obras e 
projetos.”  
 
“Na minha formação Desenho Industrial – tenho trabalhos de designer 
gráfico.” 
 
“Como profissional liberal, exerci muitos projetos e obras.”  
 
“Aulas em pós-graduação.”  
 
“Consultoria na área de saúde e segurança do trabalho.” 

 

 Questão 20: Você considera importante que o CEFET/RJ ofereça um Programa 

de Pré-Aposentadoria, abordando assuntos que contribuam para o planejamento 

de sua aposentadoria?  

 

Tabela 23 - Questão 20: Considera importante programa de Pré-Aposentadoria pelo 
CEFET? 

ESCALA 1 2  3 4 5 Total 

TÉCNICO 2 2 3 12 16 35 

MAGISTÉRIO 1 2 5 14 11 33 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
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Gráfico 27 - Questão 20: Considera importante programa de Pré-Aposentadoria pelo CEFET? 
Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Examinando a questão 20, apresentada no Gráfico 27, observou-se que os 

servidores consultados apresentam interesse em um Programa de Pré-

Aposentadoria, que colabore no planejamento de sua aposentadoria. A maior 

frequência ficou nas opções muito e extremamente importante, nas quais 34,3% dos 

técnicos e 42,4% dos professores e 45,7% dos técnicos e 33,3% dos professores 

marcaram, respectivamente.  

A frequência foi pouco significativa nas demais opções, que indicariam 

Razoável, Pouco ou Muito Pouco interesse na proposta de um PPA. 

Segundo Muniz (1996), as organizações cada vez mais se preocupam em 

discutir e preparar os seus profissionais para essa passagem, por meio de Programas 

de Pré-aposentadoria.  

 

“Já tenho várias ideias e com certeza o que fazer por  ter envolvimento com 
a igreja e já ter um trabalho bem organizado e sistemático tanto na parte 
espiritual como na social. Mas, reforço que um projeto de preparação para a 
aposentadoria para os servidores e me incluindo, claro, ajudaria muito mais 
nas reflexões e no envolvimento com esse novo momento a ser vivido.” 
 
“Acho ótima a iniciativa, porém vejo dificuldade na mobilização das pessoas.” 
 
“Considero que possa ser muito importante para algumas pessoas, 
principalmente para as que não conseguiram pensar em atividades pós-
aposentadoria.”  
 
“É muito importante para quem se aposenta cedo, ou caso queira 
informações.” 
 
“Um programa desta natureza pode ajudar aos servidores a refletirem sobre 
suas atividades, suas rotinas e suas possibilidades após a inatividade. Um 
preparo psicológico será muito útil para esse período.” 
 
É preciso preparar as pessoas, com vistas a um planejamento para o futuro.”  
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  Questão 21: Você considera importante receber informações sobre 

empreendedorismo? 

 

Tabela 24 - Questão 21: Considera importante receber informações sobre 
empreendedorismo? 

ESCALA 1 2 3 4 5 Total 

TÉCNICO 2 1 6 16 10 35 

MAGISTÉRIO 2 5 7 11 8 33 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

 
Gráfico 28 - Questão 21: Considera importante receber informações sobre empreendedorismo? 
Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Verifica-se, no Gráfico 28, que a maior parte dos servidores, 45,7% dos 

técnicos e 33,3% dos professores, informa que gostaria muito de receber informações 

sobre empreendedorismo; 28,6% de técnicos e 24,2% de professores apontam ter 

extremo interesse em receber tais informações e, ainda, 17,1% de técnicos e 21,2% 

de professores informam razoável interesse em receber essas informações. Quanto 

aos que informaram ter pouco interesse em receber informações sobre 

empreendedorismo, a frequência foi de 2,9% de técnicos e 15,2% de professores. Um 

total de 5,7% dos professores apontou possuir interesse algum em receber 

informações sobre o tema.  

Verifica-se, com a presente pesquisa, que o tema empreendedorismo é de 

interesse da maioria dos respondentes. Segundo Schmidt e Magnabosco-Martins 

(2011), muitas oportunidades factíveis são decorrentes de adversidades, 
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necessidades e transformações. Neste sentido o empreendedorismo na 

aposentadoria é uma destas.  

Quando as organizações se comprometem com a questão do preparo de 

seus colaboradores para a aposentadoria alcançam duas vantagens: o sentimento de 

valorização por parte dos colaboradores, assim como os demais funcionários, que, a 

partir desta observação, demonstram admiração pela organização, que tornam os 

vínculos entre colaboradores e organização mais estreitos, segundo Muniz (1996).  

Alguns comentários corroboram o resultado desta questão da pesquisa:  

“Empreendedorismo Corporativo? Ou o de abertura de Plano de Negócios? 
Novas informações são sempre bem-vindas.” 
 
“Eu já sou sócia de uma empresa de consultoria em educação.”  
 
“Fui o primeiro professor do CEFET/RJ a ministrar o curso de 
Empreendedorismo na Engenharia.” 
 
 “As informações podem colaborar para preparar os servidores que 
pretendam desenvolver alguma atividade no período da aposentadoria, 
inclusive despertar habilidades e competências até então desconhecidas.” 
 
“Creio que o conhecimento só acrescenta e possibilite despertar interesse 
para empreender.”  

 

 Questão 22: Observações adicionais dos respondentes.  

 
 

“Embora já tenha adquirido tempo para aposentadoria, não consigo ainda me 
ver como tal! Acredito até que vou trabalhar até o fim dos meus dias.” 
 
“Isso precisa começar cedo... Para a maioria dos servidores públicos, deixar 
para pensar nisso em cima da hora de se aposentar, não funciona 
mais...acomodou-se.” 

 
“Acho bastante válido e importante que o CEFET tenha esse olhar humano-
social, através de um Programa (num momento em que o mundo passa por 
grandes e profundas transformações), que permite acolher e oportunizar 
servidores em situação de Pré-aposentação. Penso ser um Programa que 
melhor irá definir e prepará-lo para esse momento de transição na vida, que 
é passagem do servidor à inatividade, depois de um longo período produtivo 
de vida. Tal processo poderá ocorrer de formas diferentes, dependendo do 
tipo de aposentadoria que este servidor terá, se por tempo de serviço, por 
idade ou por invalidez. Para alguns, poderá representar, tranquilamente, o 
encerramento de um ciclo produtivo e realizador para novo ciclo de vida, que 
poderá ser de descanso, viagens, dedicação a trabalhos e ações voluntárias, 
inovadoras ou mesmo de dedicação a um hobby ou até de alguma atividade 
física que ao longo de suas vidas não puderam dedicar o tempo que 
gostariam. E para o outro grupo, os que aposentariam por invalidez, quão 
dura poderá ser esta transição, dependendo do tipo de pessoa, poderá 
representar o início de um ciclo devastador que pode gerar um sentimento de 
inatividade e inutilidade e que o programa também pode acolher e dar um 
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suporte de forma diferenciada, com acompanhamento psicológico, palestras 
sobre saúde, qualidade de vida, entre outros.  
Na verdade, tanto faz o tipo de aposentadoria, por causa do aumento da 
expectativa de vida, as pessoas estão vivendo mais tempo e buscam viver 
com mais qualidade de vida, e o que é pior é que as taxas de fecundidade 
estão caindo, e num futuro próximo teremos muitos idosos no país, no Rio de 
Janeiro, no CEFET, de forma que esse Programa poderá, futuramente, 
germinar outros tantos Programas Pós-aposentadoria capazes de realocar no 
mercado ou na própria comunidade servidores inativos que se sentem ainda 
dispostos e com vigor e que poderão dispor de seu tempo e experiência para 
realizarem projetos, ações comunitárias ou voluntárias, palestras sobre 
qualidade de vida, hobbies e tantos outros projetos capazes de beneficiar o 
próprio inativo e extremamente útil à sociedade, formando-se um ciclo de 
relações úteis, solidárias, saudáveis e bastante produtivas, cercadas de 
valores humanos tão esquecidos. Aproveito a oportunidade, para parabenizar 
a grande sacada do Programa Pré-aposentação. Precisamos, urgentemente, 
rever nossos paradigmas enquanto pessoa humana e sociedade, rever nosso 
modelo de idoso na sociedade em que vivemos. Precisamos inovar e investir 
na ideia de que o aposentado não é necessariamente um inativo.” 
 
“Concordo com a necessidade de implementar atividades que visem à 
preparação dos servidores para aposentadoria, mas acredito ser de grande 
importância o cuidado e acompanhamento aos servidores aposentados com 
implementação de políticas públicas de maneira a institucionalizar medidas 
no sentido de criar um vínculo com os aposentados, proporcionando-lhes 
melhoria na qualidade de vida, através de atividades recreativas e funcionais, 
na própria instituição, acompanhadas por equipe multidisciplinar 
(profissionais de saúde: nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, 
médicos, odontólogos, educadores físicos entre outros. Aos profissionais 
envolvidos no projeto, caberia, também, na medida do possível, e de acordo 
com as necessidades, executar visitas domiciliares eventuais aos 
aposentados ou de alguma forma manter contato com os mesmos, de forma 
a conhecer suas dificuldades prioritárias.” 
 
“O estímulo ao Empreendedorismo na Pré-Aposentadoria é um assunto 
bastante positivo. Temos muitos servidores aposentados passando por 
dificuldades e com problemas de saúde e uma atividade laboral remunerada 
vai amenizar um pouco.” 
 
“Acredito que muitos servidores devam precisar é, na verdade, de um apoio 
psicológico para esta etapa da vida. De qualquer forma acredito que 
informações sobre novos empreendimentos e possíveis projetos são sempre 
bem-vindos para pessoas em final de carreira.” 

“Não me proponho a fazer grandes planos empresariais. Quero apenas uma 
ocupação na qual, se possível, eu receba por um trabalho honesto e bem 
feito.” 

“Desejo que esta dissertação ajude, de algum modo, a despertar a instituição 
para um programa de preparação dos funcionários para a aposentadoria.” 

“Cada vez mais é importante fazer gestão de carreira. Eu me preparei ao 
longo do tempo para isso, qualificando-me, diversificando minha capacidade 
de atuação além do magistério e fazendo escolhas. Paguei oito anos de 
“pedágio” aguardando a idade mínima para a aposentadoria. E estou bem 
tranqüila, porque agora terei tempo e disponibilidade para fazer escolhas 
entre trabalhos que me são oferecidos.” 

“O grande problema que vejo quanto ao empreendedorismo é que muitos se 
lançam sem qualquer experiência e de forma precipitada.” 

 



 

 

114 

 

5.3  SUGESTÕES PARA A ALTA ADMINISTRAÇÃO DO CEFET/RJ 

  

Considerando que um dos objetivos específicos do presente trabalho 

compreendia verificar em que medida o CEFET/RJ deverá contribuir para que os 

servidores enfrentem a aposentadoria e o envelhecimento de maneira produtiva e, 

também, delinear as percepções e expectativas dos servidores aposentáveis acerca 

da aposentadoria, e diante dos resultados alcançados, destacou-se que a comunidade 

será beneficiada com a implementação de um Programa de Empreendedorismo para 

Aposentadoria.  

Independente da adoção da presente sugestão de implementação de um PPA 

com foco em empreendedorismo, por parte da instituição, o cenário é favorável, 

confirmado por meio dos dados obtidos na pesquisa.  

Verifica-se que o servidor do CEFET/RJ tem um perfil privilegiado. Trata-se 

de servidor com ótimo nível de capacitação. Manifesta estar satisfeito com a atividade 

que exerce e com seu ambiente de trabalho, reconhece a importância do seu trabalho 

para a instituição, demonstra que sua remuneração o satisfaz. É preocupado com 

saúde e qualidade de vida, pois a maioria é adepta da prática de atividades físicas e 

possui algum hobby.  

Dos servidores consultados, 100% dos professores e 98,1% dos técnicos 

informam que o trabalho é muito ou extremamente importante na sua vida. Este dado 

corrobora a observação de que grande número de servidores não pretende se 

aposentar assim que alcançar os requisitos para tal, a menos que o cenário político, 

com as reformas da previdência em discussão, indique alguma perda financeira ou de 

direitos.   

Para alcançar um ambiente organizacional produtivo e manter a satisfação e 

comprometimento dos colaboradores, de fato, é necessário que as condições sejam 

favoráveis e que se busquem indicadores e possibilidades que colaborem para o 

desenvolvimento de capacidades empreendedoras nos indivíduos. Desta forma, as 

pessoas expandem suas capacidades e desenvolvem suas habilidades, e à medida 

que a troca de saberes e informações, bem como o desenvolvimento de novas ideias 

estabelecem-se, as organizações despertam as capacidades empreendedoras e 

outras competências em seus funcionários.  

As respostas para os questionários também apontam para preocupação dos 

servidores aposentáveis com o processo de aposentadoria. No entanto, a maioria dos 
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respondentes não pretende se aposentar assim que alcançar os requisitos para tal. 

Isto deve ser explicado pela satisfação demonstrada de forma geral na pesquisa 

realizada. 

Quando as organizações se comprometem com a questão do preparo de seus 

colaboradores para a aposentadoria, alcançam duas vantagens: o sentimento de 

valorização por parte dos colaboradores, assim como os demais funcionários, que a 

partir desta observação, demonstram admiração pela organização, que tornam os 

vínculos entre colaboradores e organização mais estreitos, segundo Muniz (1996).  

Desta forma, considerando os dados verificados na pesquisa, verifica-se que 

desenvolver um Programa de Preparo de Empreendedorismo na Aposentadoria para 

os servidores do CEFET/RJ, mostra-se uma proposta relevante, uma vez que 

promoverá a melhoria na qualidade de vida dos seus servidores e produzirá impactos 

outros igualmente positivos na instituição como um todo.  



 

 

116 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As transformações impostas à sociedade, no contexto da atualidade, em 

função do envelhecimento populacional são inegáveis. Observa-se a preocupação 

das organizações com o processo de aposentadoria e a busca por soluções que 

contribuam para preparar o trabalhador para este momento.  

Face à atual realidade, o presente trabalho visa a verificar o interesse dos 

servidores na proposta de um Programa de Empreendedorismo para Aposentadoria 

a ser desenvolvido e ofertado pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 

Suckow da Fonseca. O objetivo de tal Programa é de colaborar com os servidores 

aposentáveis para o desenvolvimento de projetos ou ideias para o momento da 

aposentadoria.   

Sobre a questão da pesquisa referente ao interesse dos servidores em 

empreender alguma ideia ou negócio na aposentadoria, verificou-se que a referida 

proposta é ferramenta que deverá colaborar com este objetivo, uma vez que a maioria 

dos servidores consultados demonstrou intenção de desenvolver alguma atividade 

remunerada ou não, após se aposentar. 

Com relação ao problema da pesquisa que visa ao interesse dos servidores 

em um Programa de Empreendedorismo para Aposentadoria a ser ofertado pela 

Instituição, constatou-se que os servidores são favoráveis a tal proposta. Consideram 

que um programa desta natureza é importante ferramenta para colaborar com 

informações e orientações, bem como com o desenvolvimento de novas habilidades 

e competências, que serão úteis para ampliar as alternativas para enfrentar o desafio 

da aposentadoria.   

Sobre a questão do presente trabalho concernente à contribuição que o 

CEFET/RJ pode apresentar aos seus servidores, que se encontram próximos de se 

aposentar, por meio da oferta de um PPA que trate de questões de 

empreendedorismo, verificou-se que tal iniciativa auxiliará aos servidores para a 

chegada da velhice, assim como promoverá conhecimentos que facilitarão aos 

servidores desenvolver projetos no período da aposentadoria.   

A pesquisa realizada indica que os servidores preocupam-se com a 

proximidade da aposentadoria, destacando maior receio para o cenário atual, visto 

que a reforma da previdência em discussão deve alterar planos e mexer com os 

benefícios financeiros, criando apreensão entre os aposentáveis. No entanto, a 
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maioria dos respondentes informou que não pretende aposentar-se logo que atingir 

os requisitos para tal. Isto tem como explicação a satisfação com o trabalho e seus 

benefícios, demonstrada nos resultados auferidos na presente pesquisa.  

A pesquisa apresentou as percepções e expectativas do servidor 

aposentável do CEFET/RJ sobre o envelhecimento e sobre o processo de 

aposentadoria, destacando que conhecimentos sobre empreendedorismo e seus 

benefícios serão relevantes para a preparação da aposentadoria, por meio de um 

programa de empreendedorismo.   

De acordo com a literatura pesquisa e ainda considerando o resultado da 

pesquisa, a implementação de Programa de Empreendedorismo na Pré-

Aposentadoria no CEFET/RJ, dará suporte aos servidores que estão próximos de se 

aposentar, e será um grande aliado do desenvolvimento econômico uma vez que 

ampliará a população economicamente ativa,e por causalidade impactando no 

Produto Interno Bruto – PIB.   

 

Finalmente, pretende-se que o estudo desenvolvido deva ser um 

instrumento que, ao ser aplicado no CEFET/RJ, alcance uma maior satisfação por 

parte dos servidores. Espera-se que a iniciativa, ao ser desenvolvida, se torne um 

modelo de referência para outras instituições, e que o programa seja um marco de 

orientação para novos projetos institucionais acerca do tema proposto.        
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8 APÊNDICE  

 

8.1 QUESTIONÁRIO DA PESQUISA - ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO NA 

PRÉ-APOSENTADORIA: UM ESTUDO APLICADO NO CEFET/RJ-MARACANÃ 

 

Prezado(a), 

 

Este questionário faz parte de minha dissertação de Mestrado em Sistemas 

de Gestão da Universidade Federal Fluminense, cujo título é: Estímulo ao 

Empreendedorismo na Pré-Aposentadoria: Um Estudo Aplicado no CEFET/RJ -

Maracanã, e tem como objetivo o levantamento de informações sobre o interesse em 

um Programa Empreendedorismo na Pré-Aposentadoria para o CEFET/RJ a ser 

desenvolvido para os Servidores que estejam próximos a alcançar a aposentadoria. 

Gostaria de contar com sua valiosa colaboração, respondendo a todas as 

questões, com sinceridade, para que a referida pesquisa demonstre a real expectativa 

e consiga atingir o objetivo proposto, que é apresentar uma proposta de um Programa 

de Empreendedorismo na Pré-Aposentadoria.  

As questões são de múltipla escolha, com alternativas seguindo a ordenação 

determinada, com espaço para desenvolver observações ou algum detalhe, se for o 

seu desejo. Sua identidade não será revelada. 

Sua colaboração é muito importante para a pesquisa.  

Agradeço sua participação antecipadamente! 

 

Márcia Christina C. de Albuquerque 
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Responda considerando a seguinte ordenação: 
 

1.  De forma alguma  

2.  Pouco       

3.  Razoável      

4.  Muito      

5.  Extremamente 

 

Idade   

Gênero (  ) Feminino (  ) Masculino (  )______________   

Escolaridade (  ) Ensino Fundamental (  ) Ensino Médio  

(  ) Ensino Superior (  ) Pós-Graduação Lato Sensu/MBA 

(  ) Mestrado (  ) Doutorado  (  ) Pós-Doutorado 

Tempo no Serv. Público  ______ 
anos  

Tempo total de Contribuição______ 
anos 

Carreira  (   ) Técnico  (   ) Docente  

 

1. Até que ponto você considera o seu trabalho agradável?  

  (  ) 1    (  ) 2     (  ) 3     (  )4     (  ) 5  

Obs.:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Até que ponto você está satisfeito com os benefícios financeiros do seu trabalho?  

(  ) 1    (  ) 2     (  ) 3     (  )4     (  ) 5  

Obs.:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Até que ponto o trabalho tem importância na sua vida?  

(  ) 1    (  ) 2     (  ) 3     (  )4     (  ) 5  

Obs.:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Até que ponto o trabalho lhe  proporciona satisfação pessoal? 

(  ) 1    (  ) 2     (  ) 3     (  )4     (  ) 5  

Obs.:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5. Até que ponto o trabalho lhe proporciona satisfação social?  

(  ) 1    (  ) 2     (  ) 3     (  )4     (  ) 5  

Obs.:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Até que ponto o trabalho lhe proporciona satisfação profissional? 

(  ) 1    (  ) 2     (  ) 3     (  )4     (  ) 5  

Obs.:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Até que ponto seu trabalho é estressante? 

(  ) 1    (  ) 2     (  ) 3     (  )4     (  ) 5  

Obs.:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. Até que ponto o seu ambiente de trabalho é positivo? 

(  ) 1    (  ) 2     (  ) 3     (  )4     (  ) 5  

Obs.:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. Até que ponto sua carga de trabalho é extenuante?  

(  ) 1    (  ) 2     (  ) 3     (  )4     (  ) 5  

Obs.:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. Até que ponto o seu trabalho é importante para a instituição? 

(  ) 1    (  ) 2     (  ) 3     (  )4     (  ) 5  

Obs.:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. Você costuma praticar algum esporte/atividade física? 

 (  ) Sim    (  ) Não     

Obs.:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12. Você possui ou pratica algum hobby? 

(  ) Sim    (  ) Não     

Obs.:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

13. Você desenvolve alguma atividade voluntária? 
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(  ) Sim    (  ) Não     

Obs.:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

14. Até que ponto você tem preocupação com o envelhecimento? 

(  ) 1    (  ) 2     (  ) 3     (  )4     (  ) 5  

Obs.:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

15. Até que ponto o envelhecimento apresenta algum impacto no desempenho de 

suas atividades profissionais?  

(  ) 1    (  ) 2     (  ) 3     (  )4     (  ) 5  

Obs.:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

16. Até que ponto você tem preocupação com a aposentadoria? 

(  ) 1    (  ) 2     (  ) 3     (  )4     (  ) 5  

Obs.:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

17. Você pretende se aposentar assim que alcançar os requisitos legais? 

(  ) Sim   (  ) Não     (  ) Indeciso 

Obs.:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

18. Pretende desenvolver alguma atividade laboral após se aposentar no Serviço      

Público?  

(  ) Sim   (  ) Não    

Caso positivo, em qual destas opções estaria a sua escolha?  

(  ) Atividade Remunerada Formal  

(   ) Atividade Remunerada  Informal  

(   ) Atividade      Voluntária  

(   ) Abrir meu próprio Negócio   

(  ) Sem perspectiva 
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Em caso positivo e se tiver alguma ideia do seu projeto, descreva de forma resumida.  

Obs.:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

19. Você já desenvolveu alguma atividade remunerada concomitante à sua atividade 

do CEFET?   

      (   )Sim     (   )Não  

Caso positivo, descreva de forma resumida.  

Obs.:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

20. Você considera importante que o CEFET/RJ ofereça um Programa de Pré-

Aposentadoria, abordando assuntos que contribuam para o planejamento de sua 

aposentadoria?  

(  ) 1    (  ) 2     (  ) 3     (  )4     (  ) 5 

Obs.:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

21. Você considera importante receber informações sobre empreendedorismo?  

(  ) 1    (  ) 2     (  ) 3     (  )4     (  ) 5 

Obs.:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

22. Comentários Adicionais  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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