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RESUMO  

Este artigo propõe reflexões sobre as relações entre trabalho, aposentadoria e 
terceira idade, segmento que hoje representa uma parcela significativa da 
população. Considera-se o trabalho fundamental para a qualidade de vida dos 
sujeitos, que são muitas vezes excluídos do mercado de trabalho, sem grandes 
possibilidades de reinserção. Discutem-se as dificuldades que os idosos enfrentam 
para se manter atualmente no mercado de trabalho, a importância da preparação 
para a fase de aposentadoria e a necessidade de continuarem participando de todos 
os âmbitos da vida social e lutando para a efetivação de seus direitos. Este artigo 
utilizou a metodologia de pesquisa exploratória e descritiva, tendo como instrumento 
de coleta de dados um questionário. Os principais resultados foram que algumas 
empresas tem elevado número de funcionários com idade acima de 65 anos e outras 
o número é inferior.  
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INTRODUÇÃO 

As transformações ocorridas na economia brasileira, principalmente a partir dos 

anos 90, com a abertura comercial e com o processo de reestruturação produtiva e 

organizacional determinaram profundas modificações na estrutura do mercado de 

trabalho, impondo uma nova dinâmica de funcionamento.  

Em alguns países, a legislação previdenciária não permite que os trabalhadores 

após se aposentarem continuem trabalhando. Em outros, a legislação é mais 

condescendente e permite que os seus aposentados possam se reinserir no 
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mercado de trabalho, mas restringem os seus proventos previdenciários, o que de 

certa forma refreia o desejo desses idosos continuarem trabalhando.  

No Brasil, não existe nenhum impedimento legal para que o aposentado 

continue ou se insira outra vez no mercado de trabalho. Pelo contrário, esse 

comportamento é incentivado, uma vez que ao trabalhar o aposentado pode 

continuar contribuindo para a previdência, aumentando a receita do Estado e, assim, 

auxiliando na redução do déficit previdenciário. 

A mudança de rumos da atividade econômica, sustentada por uma 

modernização produtiva através de tecnologias e técnicas organizacionais 

inovadoras, demanda, do trabalhador, uma nova postura que exige tanto a 

ampliação de novos conhecimentos quanto a existência de habilidades que são 

essenciais na integração ao processo produtivo. Nesse novo contexto, a qualificação 

passa a ser palavra de ordem no mercado de trabalho, exigindo como pré-requisito 

um nível de escolaridade mais elevado.  

Diante desse quadro, vêm crescendo as preocupações em relação à inserção 

e/ou à reinserção do trabalhador adulto com mais idade no mercado de trabalho. O 

Brasil está preparado para incluir esses idosos no mercado de trabalho, tanto no 

plano legislativo como por meio de execução de políticas públicas de incentivos a tal 

inserção? 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

1.1 O trabalho na terceira idade 

 

O trabalho sempre foi categoria fundamental para o desenvolvimento 

humano. É necessário, no entanto, compreender as transformações nas funções, 

nas organizações e nos processos do trabalho para entender as percepções e 

representações do homem sobre a categoria trabalho.  

A maneira como o homem se relaciona com o trabalho faz com que tenha 

concepções e significados diferentes, que devem ser respeitados e entendidos, pois 

nenhum homem mesmo exercendo funções semelhantes no processo de trabalho, 
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não trabalha da mesma forma. Cada indivíduo se apropria do trabalho de maneira 

diferente, o que irá sustentar essa diferenciação será a maneira como o sujeito 

convive em seu meio social, considerado seu contexto socioeconômico. 

Segundo Grünewald (1997), do ponto de vista econômico o trabalho após os 

60 anos de idade justifica-se pela necessidade de complementação da renda, que 

diminui com a passagem para a aposentadoria, de modo a preservar, ou a resgatar, 

seu poder aquisitivo. Já do ponto de vista pessoal, o trabalho na terceira idade 

justifica-se pela possibilidade de realização pessoal do indivíduo, baseada tanto na 

prática de atividades que demandam o aproveitamento de suas potencialidades 

como e, sobretudo, na possibilidade de estimular os relacionamentos interpessoais.  

Entender o cotidiano, compreender as atitudes humanas e o processo 

histórico é um dos elementos fundamentais na vida do homem. São muitas as 

dificuldades do idoso na sua vida cotidiana, enfrentando preconceitos relativos ao 

processo de envelhecimento que está sofrendo. A aposentadoria dificulta ainda mais 

este processo, uma vez que o entendimento que se tem sobre ela é de afastamento 

do trabalho. Essa ideia tem origens históricas e culturais, uma vez que, algumas 

décadas atrás, quem se aposentava, não precisava continuar trabalhando, pois a 

renda da aposentadoria bastava para o seu sustento, o que hoje não acontece. O 

idoso enfrenta preconceitos por ser idoso, e também, por estar aposentado. 

 

1.2 Trabalho e aposentadoria 

 

A sociedade é contraditória. Por um lado considera a aposentadoria como um 

direito e uma conquista do trabalhador, depois de muitos esforços e anos de 

trabalho. Por outro, desvaloriza o sujeito depois de aposentado, que passa a ser 

visto como improdutivo e, portanto, inútil. O idoso aposentado necessita, muitas 

vezes, permanecer trabalhando por necessidade financeira, considerando-se que, 

para grande maioria dos brasileiros, os valores recebidos como aposentadoria não 

cobrem as suas necessidades de manutenção e de seus dependentes, 

principalmente quando cabe ao idoso o papel de mantenedor do grupo familiar.  

Os motivos que levam o aposentado a continuar ou não a trabalhar são muito 
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complexos. Busca-se entender, então, os motivos e as repercussões dessa opção 

no cotidiano dos indivíduos. Devem-se levar em conta os aspectos econômicos da 

vida dos sujeitos, uma vez que, quanto menor a renda, tanto maior será a sua 

preocupação quanto à aposentadoria. Sujeitos com problemas econômicos, no 

momento em que se aposentam, podem ter sua renda insuficiente para a 

sobrevivência. Esse fato é um forte motivo para mais de 4,6 milhões de idosos 

(cerca de um terço dos idosos brasileiros) retornarem ao trabalho depois de 

aposentados (IBGE, 2002). 

O mercado de trabalho brasileiro apresenta uma particularidade: o 

aposentado retorna a ele ou, em alguns casos, permanece exercendo suas 

atividades. A despeito da universalização da seguridade social, a contribuição da 

renda do trabalho na renda do idoso é importante. Nesse sentido, trabalhar, para o 

idoso aposentado, pode significar renda mais elevada, bem como autonomia física e 

mental, e maior integração social. Em 1999, das pessoas idosas, 17% trabalhavam, 

das quais a metade era aposentada (CAMARANO; PASINATO, 1999). 

Na crise social que se vivencia nos dias de hoje, os mais jovens também 

estão sofrendo o desemprego. As chances dos mais velhos são menores no 

mercado de trabalho. Para aqueles que pretendem ingressar no mundo do trabalho, 

cabe dizer que a disputa é grande e as exigências no mercado são cada vez 

maiores. 

As empresas estão cada vez mais exigentes, esperando sujeitos muito 

qualificados, que demonstrem capacidade de responder as suas expectativas e 

exigências. Os empregadores poderiam valorizar os idosos, como consultores e 

treinadores, que teriam oportunidade de passar suas experiências aos mais jovens. 

Com isso, poderia ser ampliada a possibilidade de trabalho dos idosos, que não 

conseguem se manter com os reduzidos valores da aposentadoria. A empresa sairia 

ganhando, pois evitaria gastos com treinamento externo ou com o longo período de 

aprendizagem do iniciante. 
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1.3 O retorno ao trabalho 

 

De acordo com Néri (1998), a maioria dos idosos aposentados quando 

retorna ao trabalho não volta para a atividade que exercia, devido a fatores como: o 

salário relativamente alto em comparação ao que a empresa pagaria para um 

iniciante e grandes mudanças tecnológicas e nas relações de trabalho. Segundo o 

autor, alguns tipos de trabalho tendem a desaparecer, enquanto outros passam a 

ser realizados de forma muito diferente dos velhos tempos. 

Os mais velhos possuem maior experiência acumulada, mas são descartados 

pelo mercado de trabalho, por serem considerados menos rentáveis para as 

empresas. Mesclar novos talentos com profissionais maduros pode ser um fator 

positivo para a organização. A mistura de idades se transformara numa necessidade 

nas grandes empresas, que poderão utilizar os funcionários mais experientes como 

conselheiros ou chefe de projetos, uma forma de manter o know-how dentro da 

casa. 

A situação dos idosos merece especial atenção, pois, segundo a Síntese dos 

Indicadores Sociais de 2000 (IBGE, 2001), 67,6% dos brasileiros com mais de 

sessenta anos apresentam uma renda até dois salários mínimos. Na realidade, a 

maioria dos aposentados pelo INSS (77,9%) está na mesma situação de pobreza, 

pois recebem, igualmente, um benefício médio de até dois salários mínimos. É 

importante lembrar que não são todos os idosos que possuem esse benefício. Entre 

aqueles que recebem, em muitos casos, as remunerações auferidas não conseguem 

manter o seu padrão de vida, e muitas vezes, não são suficientes sequer para 

proporcionar-lhes condições mínimas de sobrevivência. 

Por outro lado, existem distorções no sistema previdenciário, que favorecem 

determinados segmentos da população (por exemplo, aposentadorias e pensões de 

até R$ 40.000,00 para servidores públicos) causando déficits que ameaçam a 

viabilidade do sistema. 

O idoso passa, então, a conviver com o problema de inserir-se novamente no 

mercado de trabalho, que valoriza o jovem e discrimina o “velho”. Muitos 

trabalhadores idosos aposentados, ou desempregados, são obrigados a buscar 
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formas alternativas de complementação da renda para garantir a sobrevivência. 

Segundo dados do IBGE, em 2006, 5,4% da população idosa vivia com rendimento 

de até ½ salário mínimo, o que poderia ser considerada uma situação de pobreza 

(IBGE, 2007). 

 

QUADRO 1 - EXPECTATIVA DE VIDA AO NASCER 2000/2060 

2000 69,8 anos 

2010 73,9 anos 

2020 76,7 anos 

2030 78,6 anos 

2040 79,9 anos 

2050 80,7 anos 

2060 81,2 anos 

    Fonte: IBGE 

 

O número de pessoas no Brasil acima de 60 anos (definição de "idosos" 

dentro da pesquisa) continua crescendo: de 12,6% da população, em 2012, passou 

para 13% no ano passado. Já são 26,1 milhões de idosos no país. A região com 

mais idosos ainda é a Sul, onde eles chegaram a 14,4% do total. O Norte tem 

menos, com 8,8% de idosos. 

Para Chiavenato (2011), empresas bem sucedidas se organizaram e 

passaram a investir nos recursos humanos, visto que esses recursos são 

visualizados como peças chaves, responsáveis pelo sucesso ou não da empresa. 

Neste sentido, as pessoas constituem parte integrante do capital intelectual 

da organização. As organizações bem-sucedidas se deram conta disso e tratam as 

pessoas como parceiros do seu negócio e fornecedores de competências e não 

mais como simples empregados contratados. (CHIAVENATO, 2011, p.10). 

 Nesse contexto, verifica-se que muitos idosos permanecem no mercado de 

trabalho ou retornam a ele após a aposentadoria por vários motivos, entre eles: 
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necessidade de uma renda adicional, ocupação do tempo ocioso, gosto pelo 

trabalho desenvolvido. O gestor de recursos humanos encontra, assim, um cenário 

onde a presença dos idosos nas empresas será cada vez maior. 

O gestor deverá estar capacitado a lidar com o novo paradigma, considerando 

que a Administração de Recursos Humanos é responsável pelo conjunto de 

decisões integradas sobre as relações de emprego que influenciam a eficácia dos 

funcionários e organizações sintetizando que, esta área comunica as políticas e 

práticas necessárias para se administrar o trabalho das pessoas. 

Esta pesquisa foi realizada com empresas que possuem mais de 100 

funcionários na cidade de Toledo – Paraná. 

 

1.4 Vantagens da Reinserção da População idosa no mercado de trabalho 

 

Para Todeschini (2008), alguns trabalhadores mais velhos podem trazer 

vantagens para as empresas. Enquanto os recém-formados chegam ao mercado 

despreparado para exercer as funções exigidas pelas empresas, os idosos trazem 

uma bagagem de experiências. Além disso, podem assumir o papel de mentores dos 

novatos nas empresas e facilitar sua adaptação. Entretanto, há um perfil de 

profissional que atrai a atenção dos empresários, aqueles que já possuíam uma 

carreira consolidada e que, de alguma forma, mantêm-se ligados à sua área de 

atuação. 

Com a possibilidade de acesso ao trabalho ou permanência, passando a 

contribuir para aumentar a renda domiciliar, pois o capital é fundamental na ajuda 

econômica da família, mas muitas das vezes o idoso se encontra incapacitado de 

assumir determinadas funções.  

No decorrer do processo da vida, o envelhecimento saudável tem sido 

considerado como sendo um período ou uma maneira em que o ser idoso, pode 

usufruir o seu tempo para sentir-se útil através do trabalho. A participação do idoso 

no mercado de trabalho é importante não só em termos de sua ação na PEA 

(população economicamente ativa), mas igualmente na sua renda. Para continuar 

com o padrão de renda familiar, o indivíduo idoso procura estar ativo para manter o 
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nível econômico que a família está acostumada. O retorno ao mercado de trabalho 

da PEA idosa é majoritariamente constituída por aposentados, isto reflete num 

aumento de participação do benefício previdenciário e a crescente na longevidade, 

ligada às melhores condições de saúde, permitindo que essa população possa 

exercer uma atividade econômica por mais tempo. Os indicadores de autonomia 

mostraram que entre essa população idosa, não há relatos de dificuldades em 

exercer suas atividades. Até porque, a permanência no trabalho contribui, 

especialmente, para a manutenção do serviço de saúde e à permanência na vida 

ativa em idades mais avançadas. 

 

1.5 Características da Reinserção da População idosa no mercado de trabalho 

 

Considerando o contexto atual do mercado de trabalho, em relação à 

população idosa, os homens estão em melhor posicionamento que as mulheres, 

demonstrado pela maior percentagem de inserção de homens que mulheres, 

empregados nos diversos setores da sociedade. Isto se dá, fortemente por um fator 

cultural, ainda conservado nessa população – o homem trabalha fora e a mulher fica 

em casa cuidando dos afazeres domésticos e se dedicando aos filhos.  

O trabalho informal é frequente entre os idosos que já trabalhavam, deste 

modo, muitas vezes, em atividades precárias com remuneração baixa, inclui 

principalmente o setor de atividade agrícola. Os que apresentaram nível de 

escolaridade elevada tiveram acesso a trabalhos mais qualificados. Diante disso, fica 

evidente que a escolaridade possui grande predomínio sobre a permanência e o tipo 

de trabalho em idades mais avançadas, afetando assim, positivamente a renda dos 

idosos, que dentre outros fatores torna possível acesso ao mercado de trabalho mais 

qualificado e dar seguimento da atividade por mais tempo. De qualquer forma, é 

inegável que o aumento da escolaridade influencia positivamente na saúde das 

populações, com destaque para a população idosa, que têm uma maior 

probabilidade de envelhecer ativamente. Essa inter-relação idade-escolaridade 

caminha paralelamente no decorrer da vida do ser humano, contribuindo no 

processo de envelhecimento, dando uma melhor oportunidade para a inserção no 
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mercado de trabalho, e consequentemente, melhor qualidade de vida. 

A continuidade de uma vida ativa proporciona boas condições de saúde, 

especialmente as relacionadas à mobilidade física e psicológica, sendo o 

envelhecimento um evento inevitável, este processo não se limita às suas 

dimensões biológicas e psicológicas: sem atividade para manter essa população, já 

que envelhecer não é uma doença, mas uma consequência do processo dinâmico, 

progressivo e irreversível do ser humano. 

 

1.6 Evidências de Melhoria da Qualidade de Vida da População idosa 

 

Observa-se que o indivíduo idoso pode fazer parte da categoria trabalhista, a 

vida ativa, proporciona maior autonomia e mobilidades físicas. Com o decorrer dos 

anos, sucedem várias alterações fisiológicas e diminuição das funções orgânicas 

que facilita o aparecimento de uma série de enfermidades. Todavia a manutenção 

da capacidade funcional e a possibilidade de independência e autonomia são os 

melhores índices de saúde e qualidade de vida. Verificou-se que apesar da 

sociedade de maneira geral excluir o ser humano que envelhece do mercado de 

trabalho, a produtividade não está ligada à idade cronológica e sim à motivação de 

cada trabalhador, bem como ao tipo de atividade laboral que desenvolve para sua 

independência. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

As informações sobre a população possuem origem no Censo 2010. Estas 

informações mostram como a população de Toledo está distribuída por bairro, e 

informa sobre a quantidade de idosos por bairro. 

 

 

 

 

 

 



ARTIGO 

 
 

 

GRÁFICO 1 – POPULAÇAO X IDOSOS 
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Foram pesquisadas no total, 09 empresas da cidade, mas apenas 05 passaram 

as informações. Nesta pesquisa, realizada via telefone, os respondentes foram 

questionados sobre o numero de empregados formalmente contratados, com mais 

de 65 anos. Ressaltamos que todas as empresas pesquisadas possuem mais de 

cem (100) funcionários. 

O gráfico 2 demonstra a quantidade de idosos contratados nas empresas 

pesquisadas destacando-se que a grande maioria continuou suas atividades 

profissionais, mesmo após ser beneficiado pela seguridade social, como forma de 

complementar a renda familiar.   
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GRÁFICO 2 – QUANTIDADE DE IDOSOS POR EMPRESA PESQUISADA 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

As empresas procuram contratar mais jovens do que idosos, pelo alto custo 

devido à baixa produtividade e o absenteísmo ser considerado maior para esta faixa 

etária; com os avanços tecnológicos fica difícil à reinserção do idoso no mercado de 

trabalho, pelo baixo grau de escolaridade apresentado, alguns está preso às culturas 

de empregos anteriores o que dificulta a sua adaptação. 

Devido às mudanças na previdência social às empresas deverão se adequar a 

nova realidade, fornecendo treinamento para capacitação ou até mesmo 

incentivando a aposentadoria compulsória. 

A situação econômica atual, caracterizada pelo aumento da inflação, aumento 

do desemprego, diminuição da renda efetiva e queda no consumo, é um fator que 

contribui para inserção de pessoas antes afastadas do mercado de trabalho. Um 

exemplo pode ser utilizado: uma família em que o avô apenas recebia o beneficio 

social, sente necessidade de complementar a renda familiar voltando ao mercado de 

trabalho. 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho analisou a inserção das pessoas com sessenta anos ou 

mais no mercado de trabalho permitiu confirmar que o nível de escolaridade é, de 
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fato, uma variável importante na determinação do rendimento do idoso, mesmo para 

aquele que não mais exerce alguma atividade no mercado de trabalho, evidenciando 

que os benefícios da educação são apropriados durante toda a sua vida, inclusive 

na velhice. Ademais, constatou-se que o tempo de experiência, o esforço e a idade 

são positivamente correlacionados com o rendimento das pessoas de terceira idade. 

Este trabalho destacou a contribuição dos principais elementos que 

influenciam a decisão do idoso retornar ou continuar a exercer alguma atividade 

produtiva remunerada. 

As novas concepções de “aposentadoria ativa”, “corpo e mente saudáveis” 

e a grande expansão de participação social da população idosa abrirão espaço para 

atitudes mais positivas frente ao envelhecimento nos círculos familiares, sociais e, 

principalmente, profissionais, possibilitando novas perspectivas para o mercado de 

trabalho para este contingente populacional, principalmente em virtude do 

crescimento do número de indivíduos acima dos 60 anos. Ainda se mantém o 

sistema de exploração, com precárias condições de trabalho, violência e 

discriminação social, associada aos baixos recursos da aposentadoria na velhice 

para muitos desprivilegiados. 

 Observada a tendência de crescimento da oferta de trabalhadores idosos 

apontada pelo IPEA, associada à possibilidade de cada vez mais ampliação da 

idade mínima para a aposentadoria e de mudanças no sistema previdenciário, é 

imperioso planejar cuidadosamente políticas específicas para esse segmento de 

potenciais trabalhadores, com a necessidade de um novo paradigma de gestão 

social. 

O processo de envelhecimento da população, movimento em franca 

expansão, afetou profundamente a composição etária da População 

Economicamente Ativa, através do aumento significativo da participação dos 

segmentos adultos com mais idade e da redução da participação dos mais jovens. 

Desse modo, os dados anteriormente analisados podem comprovar que os adultos 

com 40 anos ou mais, apesar de apresentarem os melhores rendimentos, são os 

que ocupam, geralmente, as posições mais precárias, destacando- se o trabalho 
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autônomo. A dificuldade de conseguir uma ocupação parece ser bem maior para 

esses trabalhadores. 

 Enfim, esses resultados parecem indicar que o trabalhador adulto com 60 

anos ou mais, nos últimos anos, vem se tornando cada vez mais desprotegido e 

vulnerável no mercado de trabalho.  

Daí a necessidade da definição de políticas e programas sociais por parte 

da sociedade e do poder público, em particular, que atendam à formação e à 

reciclagem desse trabalhador, que, se desligado do mercado de trabalho, venha a 

ter melhores possibilidades de ser empregado ou de obter uma ocupação que lhe 

proporcione o direito à integração laboral e social. 

Conclui-se então que o poder público deveria implantar o sistema de cotas 

para as empresas contratarem idosos oferecendo para elas benefícios referentes à 

carga tributária e redução dos encargos sociais sobre a folha de pagamento, em 

contrapartida pesa sobre essa análise que os jovens perderiam seu espaço no 

mercado de trabalho, por serem inexperientes e encontrarem poucas oportunidades 

mesmo sendo considerados como faixa etária economicamente ativa. 
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