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Resumo 

A área comercial da indústria farmacêutica sempre se caracterizou por oferecer bons 
salários, dentro dos padrões brasileiros, e boas oportunidades para os que nela 
ingressam, sendo, portanto, bastante competitiva. No entanto, a crise que se 
instalou no país nos últimos anos tem mudado essa realidade, atingindo também 
profissionais que atuam nesse segmento com ameaças de demissão. Neste sentido, 
o objetivo principal deste estudo foi analisar como os profissionais da área comercial 
da indústria farmacêutica que têm mais de 40 anos de idade planejam suas carreiras 
a fim de se manterem no mercado de trabalho. O interesse por esse tema se justifica 
pela necessidade de entendimento do cenário que se desenha diante desses 
profissionais. O referencial teórico que embasou a pesquisa focou os temas 
empregabilidade, planejamento e transição de carreira. A literatura sobre esses 
temas reforça que a empregabilidade é um conjunto de habilidades, conhecimentos 
e atributos pessoais que possibilitam a um indivíduo estar sempre preparado para o 
mercado de trabalho. Esses atributos são importantes porque o mercado de trabalho 
é intensamente competitivo e flexível, exigindo trabalhadores com perfis dinâmicos e 
capazes de executar múltiplas tarefas em diferentes ambientes. Os dados da 
pesquisa foram coletados por meio de questionário enviado pelo googledocs para 
uma extensa rede de contatos do pesquisador e também por meio de entrevistas 
semiestruturadas. O questionário foi respondido por 250 consultores de negócios da 
área e as entrevistas foram realizadas com cinco gestores de empresas do ramo 
farmacêutico, visando identificar como as empresas se posicionam perante o critério 
empregabilidade. Os resultados podem ajudar a desvendar as estratégias de 
sucesso praticadas por profissionais que enfrentam a realidade de uma das maiores 
taxas de desemprego de todos os tempos no país, ao mesmo tempo em que poderá 
auxiliar os profissionais mais experientes na busca de melhores estratégias para se 
manterem em seus empregos ou buscarem outra colocação no mercado. 

Palavras-Chave: Empregabilidade; Planejamento de carreira; Indústria 

Farmacêutica; Consultores de negócios. 



 

 

Abstract 

The commercial area of the pharmaceutical industry has always been characterized 
by offering good salaries to Brazilian standards and good opportunities for those who 
enter it, and is therefore very competitive. However, the crisis that has settled in the 
country in the last years has changed this reality, reaching also professionals who 
work in this segment, with threats of dismissal. In this sense, the main objective of 
this study was to analyze how professionals in the commercial area of the 
pharmaceutical industry who are over 40 years of age plan their careers in order to 
stay in the labor market. The interest in this subject is justified by the need to 
understand the scenario that is being presented to these professionals. The 
theoretical framework that underpinned the research focused on the subjects 
employability, planning and career transition. The literature on these themes 
reinforces that employability is a set of skills, knowledge and personal attributes that 
enable an individual to always be prepared for the job market. These attributes are 
important because the labor market is intensely competitive and flexible, requiring 
workers with dynamic profiles capable of performing multiple tasks in different 
environments. The research data were collected through a questionnaire sent by the 
googledocs to an extensive network of contacts of the researcher and semi-
structured interviews. The questionnaire was answered by 250 business consultants 
in the area and the interviews were conducted with five managers of companies in 
the pharmaceutical industry, aiming to identify how companies are positioned against 
the criterion of employability. The results can help unravel the strategies of success 
practiced by professionals facing the reality of one of the highest rates of 
unemployment of all time in the country, while at the same time it can help the more 
experienced professionals in the search for better strategies to stay in their jobs or 
seek another placement in the market. 

 

Keywords: Employability; Career planning; Pharmaceutical industry; Business 

consultants. 
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1 Introdução 

O século XXI está marcado pela velocidade das mudanças, o que leva as 

organizações a redefinirem constantemente seu posicionamento na busca de sua 

sustentabilidade e competitividade. Drucker (1999) afirma que a informação e o 

conhecimento são as armas de nossa era. O conhecimento é mais valioso e 

poderoso do que os recursos materiais, grandes propriedades, parques de 

equipamentos ou elevados saldos bancários. 

Em todos os setores, as empresas bem-sucedidas são as que têm as melhores 

informações ou as controlam de forma mais eficaz - não são necessariamente as 

empresas mais fortes. A estratégia da busca de informações e sua utilização como 

inteligência para a tomada de decisões passa pela capacidade das pessoas de 

pensarem no passado e utilizarem as experiências no presente como planejamento 

para o futuro (Huchzermeier & Loch, 2011).  

Nessa nova realidade, conhecimento, criatividade e capacidade de prever o futuro 

tornaram-se instrumentos indispensáveis para planejar estratégias, tanto para 

pessoas quanto para as organizações (Oliveira, 2013). Essa dinâmica das 

mudanças na sociedade contemporânea estabeleceu mutações das técnicas e das 

ciências, possibilitando a ampliação do sistema de produção, dos serviços, do 

consumo e das relações sociais. Desse modo, o modelo de sociedade globalizada é 

representado pelos avanços tecnológicos que aceleram as transformações técnico-

científicas, aumentando a necessidade de conhecimentos cada vez mais elaborados 

(Freitas, 2015). 

Paralelamente a esses avanços, aumenta a exigência dos empregadores quanto ao 

nível de sofisticação e de especialização dos conhecimentos dos trabalhadores. O 

desenvolvimento econômico e tecnológico que caracteriza atualmente o mercado de 

trabalho, potencializado pela globalização, tende a produzir novas dinâmicas de 

exclusão por meio de processos de precarização do trabalho, com consequentes 

impactos sociais na vida de muitas centenas de trabalhadores (Gennari & 

Albuquerque, 2011). 

Nesse cenário de intensas mudanças, emerge com mais intensidade o problema do 
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desemprego. Um dos grandes desafios desse século, a falta de trabalho, atinge a 

todos os países, mas são os mais pobres e em desenvolvimento, como é o caso do 

Brasil, os mais afetados: segundo dados da OCDE (Organização de Cooperação e 

de Desenvolvimento Econômico), em 2018, a taxa de desemprego nos 34 países 

membros da organização se manteve estável ao longo do primeiro semestre, no 

nível de 5,4% (OCDE, 2018).  

No Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população desocupada no 

trimestre março-maio de 2018 atingiu 13,2 milhões de pessoas (IBGE, 2018). 

Embora esse número seja inferior aos 13,8 milhões de desempregados no mesmo 

trimestre, em 2017, o cenário é preocupante, já que, segundo a mesma pesquisa, o 

número de empregados com carteira assinada no segundo trimestre de 2018 caiu 

1,1% em relação ao período entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018 e 1,5% em 

relação ao mesmo trimestre de 2017, o que corresponde a cerca de 483 mil 

pessoas. Entre os dois períodos, o número de empregados sem carteira subiu de 

2,9% para 5,7% (597 mil pessoas). Também houve crescimento na quantidade de 

pessoas que não trabalham nem procuram emprego, não tratadas como 

desempregadas (IBGE, 2018).  

Complementando as pesquisas sobre o desemprego no país realizadas pelo IBGE, 

a Confederação Nacional das Indústrias (CNI) realiza trimestralmente pesquisa 

sobre o Índice do Medo do Desemprego (IMD) que é um indicador elaborado pela 

CNI, a partir de pesquisa de opinião pública que exprime o sentimento dos 

brasileiros sobre o desemprego. A pesquisa tem abrangência nacional e é realizada 

trimestralmente. No início desta pesquisa, os resultados levantados pela 

Confederação Nacional das Indústrias, realizados em junho de 2018, apontavam 

que o índice está 18,3 pontos acima da média histórica de 49,6 pontos, alcançando 

67,9 pontos em uma escala de zero a cem pontos (CNI, 2018). 

Ao se analisarem os dados constata-se que o IMD é maior entre pessoas com idade 

entre 35 a 44 anos. Ele passou, em um período curto de tempo, de 62,4 para 68,4, 

ao passo que entre os que estão entre 45 a 54 anos o IMD passou de 65,7 para 66,3 

e entre os que estão acima de 55 anos, de 66,2 para 67,9 (CNI, 2018). Pode-se 

inferir, a partir desses dados, que profissionais com idade acima dos 40 anos 
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tendem a se preocupar mais com sua estabilidade nas organizações e com a sua 

capacidade de conseguir uma nova colocação no mercado, caso fiquem 

desempregados, capacidade que pode ser interpretada como empregabilidade. 

Para Case, Case e Franciatto (1997), a empregabilidade consiste na capacidade de 

se obter trabalho e remuneração sem, necessariamente, estar formalmente 

vinculado a uma empresa. Já para Bridges (1995), a empregabilidade consistiria 

mais na capacidade de o profissional tornar-se um “vendedor de si próprio”, 

assumindo a administração da própria carreira. Bueno (1996) define 

empregabilidade como a capacidade dos trabalhadores de conquistar e manter seus 

empregos em tempos de crise. Finalmente, Carvalho (2004) avalia que a 

empregabilidade está relacionada à capacidade de o candidato a uma vaga de 

emprego dar respostas mais rápidas do que seus concorrentes em processos de 

recrutamento. 

De acordo com De Liberal, Pupo e Souza Neto (2004), estudos sobre o tema 

empregabilidade remontam aos anos finais da década de 1990. As autoras definem 

empregabilidade como “o conjunto de pré-requisitos necessários para se obter e 

conservar um emprego” (De Liberal, Pupo, & Souza Neto, 2004, p. 33). Por se tratar 

de uma definição mais elaborada, será esse o conceito que norteará o presente 

estudo. 

Em um contexto de acirrada concorrência por postos de trabalho e de instabilidade 

para manter-se no cargo, os gerentes de meia idade são os que mais sofrem com as 

exigências do novo mercado. Assim, além de terem de se preocupar com a 

manutenção de seus empregos, pessoas dessa faixa etária precisam estar atentas 

ao que contribui para manter o seu grau de empregabilidade, em caso de demissão, 

de forma que possam competir por um novo emprego com profissionais mais novos 

(Dejours, 2002). 

Um diagnóstico da situação brasileira face às mudanças da economia revelaram um 

consenso: a educação e o conhecimento são considerados essenciais para 

potencializar o nível de competitividade nas organizações, ou seja, a qualificação do 

trabalhador, bem como sua melhor produtividade se tornam essenciais para garantir 

estabilidade em uma empresa (Mattoso, 1994). Assim sendo, administrar o talento 
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tornou-se a mais importante e a mais desafiadora tarefa dos gestores e das 

organizações, porque profissionais altamente qualificados que deixam de fazer parte 

da equipe em busca de outros trabalhos transformam-se em perda para as 

organizações. Sedimenta-se, então, a necessidade de mudanças do modelo 

tradicional de gestão de recursos humanos com a implementação de políticas e 

práticas que tenham como função principal atrair e reter os melhores profissionais. O 

grande desafio do momento atual é, portanto, identificar as características que 

garantam minimamente a continuidade no mercado de trabalho. 

A indústria farmacêutica, que se caracteriza como um oligopólio diferenciado, 

baseado na inovação e nas ciências, e seus representantes - os chamados 

consultores de negócios ou propagandistas (termos utilizados indiferentemente 

nesta Dissertação), são o foco desta pesquisa. O setor farmacêutico se caracteriza 

por uma forte dinâmica centrada em pesquisa e desenvolvimento, produção 

industrial e comercialização, com altos investimentos e estratégia de competição 

focada na diferenciação de produtos. As empresas que lideram o setor são 

multinacionais de grande porte e atuam de forma global no mercado. A principal 

fonte de diferenciação de produtos é, por um lado, a pesquisa e o desenvolvimento 

e, por outro lado, o marketing (Gadelha, Maldonado & Vargas, 2008). 

O Brasil representa o oitavo maior mercado de produtos farmacêuticos do mundo 

em faturamento, porém representa apenas 2% da fatia de mercado mundial, sendo 

os Estados Unidos o principal mercado, com aproximadamente 50% do volume de 

negócios. O segmento no Brasil é quase que totalmente dependente de importações 

e utiliza a proteção de patentes como uma forma de segurança de retorno dos 

investimentos praticados. É necessário produzir novos medicamentos a cada 

patente expirada, pois, terminado o prazo de proteção, os produtos farmacêuticos 

ficam expostos à concorrência dos genéricos e similares, que utilizarão outras 

estratégias de competição (Sindusfarma, 2018). 

Para divulgar esses novos medicamentos, é necessária a atuação do propagandista 

vendedor de produtos farmacêuticos. Regulamentada em 14 de julho de 1975, pela 

lei 6.224, essa função é extremamente importante para os laboratórios, pois esses 

profissionais são o elo entre a indústria farmacêutica e os médicos. Além da 

indústria farmacêutica, os médicos, que são atualizados constantemente pelas 
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informações trazidas por esse profissional, e o público em geral, são beneficiados 

com esse trabalho, que é realizado por meio da divulgação de folders explicativos e 

da explicação das vantagens e contraindicações dos novos produtos para os 

pacientes (Catho, 2018). 

A área comercial da indústria farmacêutica sempre se caracterizou por oferecer 

remunerações adequadas aos padrões brasileiros e boas oportunidades para os que 

nela ingressam, sendo, portanto, bastante competitiva. Segundo dados do Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados (CGED), instituído pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego, o salário médio de um consultor de Produtos Farmacêuticos no 

Brasil é de R$5.016,24, para trabalhar 42 horas semanais. A faixa salarial desse 

profissional fica entre R$3.561,00 e R$11.099,00, levando em conta o piso salarial e 

o teto salarial médio de profissionais com carteira assinada em regime CLT (Salário, 

2018). 

No entanto, a crise que se instalou no país nos últimos anos tem mudado essa 

realidade, atingindo também profissionais que atuam nesse segmento, com 

ameaças de demissão. A partir de 2016, o número de demissões aumentou 

consideravelmente (11,8%), como consta do Jornal da Federação Nacional dos 

Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio, Propagandistas, 

Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos – 

FENAVENPRO (Fenavenpro, 2016). Cresce, portanto, a necessidade de que esses 

profissionais se preparem para enfrentar tanto as demandas de sua profissão, 

quanto os desafios de se manterem no mercado de trabalho. 

Diante do exposto, e considerando um corpus formado por consultores de negócios 

de produtos farmacêuticos, esta pesquisa buscará responder à seguinte questão: 

como profissionais acima de 40 anos planejam suas carreiras a fim de se manterem 

no mercado de trabalho? O interesse por esse tema se justifica pela necessidade de 

se entender o cenário que se desenha diante dos profissionais com idade superior a 

40 anos. 

Quando se iniciou esta pesquisa, dados da Pesquisa Nacional por Amostras de 

Domicílio (PNAD) referentes ao quarto trimestre de 2017 explicitam que quanto 

maior o nível de escolaridade, menor é o índice de desemprego (IBGE, PNAD, 4º 

http://fenavenpro.org.br/pdf/jornais/66-edicao.pdf
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trimestre/2017). Isso aponta para o aumento das exigências do mercado em relação 

aos profissionais de todas as faixas etárias, especialmente para os que já estão há 

mais tempo no mercado de trabalho. Atualmente, segundo dados do IPEA (2019),  

na dimensão da escolaridade dos trabalhadores, parece haver uma mudança na 

composição compatível com o aumento de rendimentos, com trabalhadores mais 

escolarizados se tornando relativamente mais presentes. Para os próximos meses, a 

expectativa é de que esse cenário de maior dinamismo do mercado de trabalho se 

intensifique, seja por conta da continuada expansão da ocupação, seja pela 

manutenção dos aumentos reais dos salários, que garantiria uma trajetória positiva 

para a massa de rendimentos reais. Já o comportamento da taxa de desocupação 

dependerá, em grande parte, da trajetória da taxa de atividade ao longo do ano 

(IPEA, 2019). 

Como objetivos a serem atingidos pela presente pesquisa, foram definidos os 

seguintes: 

Objetivo Geral 

Analisar como os consultores de negócios da indústria farmacêutica, acima de 40 

anos de idade, devem planejar suas carreiras, a fim de se manterem no mercado de 

trabalho. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar os critérios de admissão/demissão de profissionais com mais de 40 

anos de idade, na visão de profissionais de RH; 

2. Identificar os desafios dos consultores de negócios da indústria farmacêutica com 

mais de 40 anos de idade para manterem sua empregabilidade;  

3. Identificar a percepção dos consultores de negócios sobre o mercado de trabalho 

atual. 

Para atingir os objetivos propostos, será realizada uma pesquisa descritiva, de 

abordagem qualitativa e quantitativa. Serão entrevistados profissionais que atuam na 

área de Recursos Humanos, tanto em organizações quanto em empresas de 

recrutamento. Também serão aplicados questionários semiestruturados a 
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profissionais que atendam aos critérios estabelecidos para esta pesquisa: 

consultores de negócios da indústria farmacêutica, sejam empregados ou que 

estejam à procura de uma colocação no mercado de trabalho. A seleção desses 

profissionais será feita por acessibilidade, considerando o ramo de atuação do 

pesquisador (consultor de negócios de produtos farmacêuticos); serão abordados 

profissionais que fazem parte do networking do autor. 

O tema empregabilidade tem despertado cada vez mais interesse na academia. Na 

plataforma Scielo, a pesquisa pela palavra-chave empregabilidade, aplicando-se os 

filtros trabalhos em português e área de Ciências Sociais aplicadas, retornou 23 

artigos. No entanto, ao se agregar a expressão profissionais com mais de 40 anos a 

pesquisa não retornou nenhum artigo, o que sugere que, apesar do interesse pelo 

tema, não há estudos recentes sobre a empregabilidade de profissionais com mais 

de 40 anos de idade. 

Na sociedade capitalista, envelhecer é considerado um fator negativo. Ao contrário 

de outras culturas, como as orientais, por exemplo, em que os mais velhos são 

valorizados pela sabedoria e experiência que acumularam ao longo dos anos, nos 

países ocidentais, como o Brasil, profissionais mais velhos são discriminados e 

alijados dos centros de poder e decisão nas organizações (Aranha, 2007). Assim, 

faz-se necessário buscar compreender como profissionais dessa faixa etária 

enfrentam a recente crise mundial e como se preparam para atuar em um mercado 

de trabalho cada vez mais competitivo. 

Esta pesquisa justifica-se devido à atualidade do tema: no Brasil, cresce a taxa de 

desemprego e estar preparado para conseguir uma vaga no mercado de trabalho 

formal no país é, cada vez mais, um desafio para os profissionais. Ao mesmo tempo, 

no Brasil, estar empregado não significa necessariamente estar seguro: é 

necessária atualização constante para atender a um mercado sempre em 

movimento. 

Para o pesquisador, a presente pesquisa ajudará a desvendar as estratégias de 

sucesso praticadas por profissionais que enfrentam a realidade de uma das maiores 

taxas de desemprego de todos os tempos no país, ao mesmo tempo em que 

possibilitará o auxílio aos profissionais mais experientes na busca de melhores 
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estratégias para se manterem em seus empregos ou buscarem outra colocação no 

mercado. 

Esta dissertação se organiza da seguinte forma: tem-se a Introdução, em que se 

apresenta uma breve contextualização do tema; na sequência, a problematização, 

os objetivos e as justificativas para a realização da pesquisa. No capítulo 2, serão 

discutidos os conceitos centrais para o trabalho, tais como empregabilidade, carreira 

e planejamento de carreira. No capítulo 3 será descrita a Metodologia utilizada, com 

a caracterização da pesquisa, a descrição da unidade de análise e 

observação/população e amostra e os procedimentos de coleta, tratamento e análise 

dos dados. No capítulo 4 apresentam-se e discutem-se os dados coletados por meio 

dos questionários e das entrevistas. Enfim, no capítulo 5 apresentam-se as 

Considerações Finais sobre o trabalho, bem como suas contribuições e limitações. 

No fechamento do trabalho, temos as Referências e os Apêndices. 
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2 Referencial Teórico 

Nesta seção, discutem-se os principais conceitos teóricos que darão sustentação à 

nossa pesquisa, a fim de que os objetivos propostos sejam alcançados. Inicialmente, 

traça-se um breve panorama sobre as relações entre o desemprego e a crise 

econômica brasileira. Em seguida, discutem-se os temas empregabilidade, carreira, 

planejamento e transição de carreira.  

2.1 Panorama sobre o desemprego no Brasil 

O desemprego é um dos grandes desafios desse século; a falta de trabalho atinge o 

estado, o trabalhador e sua família. Apesar de tantos avanços no país, como no 

campo da industrialização, da educação e da qualificação profissional, ainda há 

muita desigualdade social, devido ao desemprego e à injusta distribuição de renda. 

Esse cenário, por vezes, torna o indivíduo escravo de seu próprio trabalho, sem 

entusiasmo ou satisfação de realizá-lo (Carvalho, 2006). 

Entre 2003 e 2013, a economia brasileira se beneficiou da melhoria dos termos de 

troca dos bens transacionados no exterior. Internamente, o governo manteve vários 

artificialismos que elevaram o poder de compra dos brasileiros, tais como aumento 

do salário mínimo e dos valores das aposentadorias; expansão de crédito e de 

programas sociais e redução de impostos sobre produtos selecionados. Essa 

política contribuiu para elevar a renda disponível das famílias a ponto de muitos 

jovens e idosos se sentirem seguros para adiar a entrada ou antecipar a saída do 

mercado de trabalho, fazendo diminuir a pressão da força de trabalho por novos 

empregos, o que resultou na baixa taxa de desemprego (IBGE, 2017). Nessa época, 

o Brasil chegou a ser visto como uma economia capitalista estável e com grande 

potencial para crescer, pois vinha mantendo uma das mais baixas taxas de 

desemprego do mundo, em torno de 4,5% (IBGE, 2017).  

Essa situação começou a ser revertida em 2014, quando os preços das commodities 

exportadas caíram. A baixa do preço do petróleo gerou desequilíbrio nas contas da 

Petrobras e colocou em dúvida o alardeado sucesso do pré-sal. Os problemas da 

economia brasileira começaram a ser percebidos pelas grandes massas que, em 

meados do ano de 2014, decidiram se manifestar, ocupando as ruas de todo o país.  
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O País viveu vários dias de instabilidade e o governo manteve artificialmente os 

preços dos combustíveis, da energia elétrica, das tarifas do transporte urbano e 

inúmeras isenções tributárias (Silva & Souza, 2017). A crise política e econômica 

acarretou o aumento das taxas de desocupação no país, que atingiram patamares 

preocupantes em 2017. Segundo dados do IBGE, o desemprego no Brasil em 2017 

atingiu a taxa de 12,7%, o que significou 13,23 milhões de trabalhadores. No período 

de seis anos, entre 2012 e 2017, a taxa de desemprego saiu de 7,4%, chegou ao 

piso de 6,8% em 2014, mas veio subindo desde então até atingir seu maior índice 

em 2017, continuando preocupante também ao longo de 2018 (IBGE, 2017). A 

Tabela 1 mostra a escalada da taxa de desocupação no país a partir de 2017, 

segundo dados do IBGE.   

Tabela 1 
Dados sobre o mercado de trabalho no Brasil em 2018 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE]. (2018). Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua. Recuperado de  
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=149.  
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De acordo com os dados da Tabela 1, no segundo trimestre de 2018 o desemprego 

saltou dos 7.307 milhões, registrados no mesmo período de 2017, para 8.118 

milhões em 2018, ou seja, um significativo aumento de 11,1%. Com a crise a qual o 

país vem enfrentando, muitos postos de trabalho foram extintos, contribuindo assim 

para o aumento da taxa de desemprego.  Segundo a PNAD, no trimestre de junho a 

agosto de 2018, havia cerca de 20.986 milhões de pessoas desocupadas no Brasil. 

Isso provocou uma forte redução do poder de compra da população, o que se 

refletiu no aumento de estoques dos produtores e, consequentemente, na 

diminuição da produção e do emprego. Esse foi o quadro que dominou o primeiro 

semestre de 2018. 

Com esse cenário, as empresas se desencantaram com o fato de o ajuste fiscal 

envolver fortes aumentos de preços públicos, elevação de impostos e cortes de 

investimentos públicos que são importantes para a geração de empregos e renda 

para a população. Os consumidores ficaram mais cautelosos com a disparada da 

inflação – que ultrapassou a casa dos 8% ao ano logo no início de 2018 – o sinal do 

desemprego começou a se alastrar (Parada & Dellagnelo, 2018). 

A crise da Petrobras alarmou os investidores, o que afetou cerca de 51 mil empresas 

no primeiro semestre do ano de 2018, gerando cerca de 50 mil demissões. Com a 

forte redução do preço do petróleo, a Petrobras diminuiu o quadro de funcionários o 

que afetou seriamente vários setores da nossa economia. O clima de incerteza levou 

os fornecedores a diminuir o interesse para prover bens e serviços à Petrobras. 

Segundo afirma Silveira (2018, p.1), a crise na Petrobrás afetou vários setores:  

 Setor automotivo - No primeiro semestre, a produção de veículos encolheu mais de 

20% em relação a igual período de 2017. A continuar nesse ritmo, o setor fechará o 

ano com cerca de 30 mil ou 40 mil postos de trabalho a menos; na cadeia produtiva, 

o desemprego se alastrou para as concessionárias de veículos e para montadoras. 

 Indústria de transformação - A queda do PIB do setor no primeiro trimestre de 

2018 foi de 0,5%. Em abril, o setor de serviços, em lugar de criar, fechou cerca 

de 7.500 empregos. Não há dúvida de que o crescimento do emprego no setor 

de serviços passou a ser bem mais lento do que nos anos anteriores. 
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 Comércio - Ao longo do primeiro semestre de 2018, as vendas ficaram 

praticamente estáveis, o que é raro; com a queda nas vendas, a indústria de 

alimentos está reduzindo o ritmo de produção e começando a demitir. A crise 

econômica de 2018 não foi mais apenas uma hipótese e consta como fato em 

toda pauta de reunião de empresários do país e também fora dele.  

As demissões em massa e a queda de renda dos trabalhadores são o efeito mais 

doloroso da política econômica praticada pelo governo nos últimos anos. O 

resultado, além da instabilidade econômica, é que muitos trabalhadores tendem a 

aceitar uma diminuição na sua renda para não serem obrigados a enfrentar uma 

demissão (Silva & Souza, 2017). Diante dessa situação preocupante, trabalhadores 

que ainda se mantêm em seus empregos veem-se às voltas com algumas 

preocupações a mais: como manter o emprego? Como conseguir uma recolocação, 

em caso de demissão? Essas questões têm suscitado discussões sobre o termo 

empregabilidade e seus desdobramentos, temas das próximas seções deste 

capítulo.  

2.2 Empregabilidade 

Segundo Gomes (2014), a elaboração do conceito de empregabilidade remonta ao 

início do século XX. Inicialmente, a palavra empregabilidade foi utilizada para 

identificar pessoas que tinham capacidade de e estavam aptas para trabalhar. Em 

meados do século XX, esse conceito era mais frequentemente utilizado como um 

conceito de política de emprego. Nos Estados Unidos, o foco da empregabilidade 

estava nos indivíduos, especialmente nos da classe menos favorecida, e em sua 

capacidade para ingressar no mercado de trabalho. Já na França, o conceito era 

abordado de uma perspectiva estatística e macroeconômica, sendo definida como a 

probabilidade e o tempo que um determinado grupo de pessoas gasta para 

encontrar um emprego, aí incluídas as condições do mercado de trabalho (Gomes, 

2014).  

Na década de 1990, o conceito de empregabilidade ampliou-se e passou a incluir 

todos os setores envolvidos no mercado de trabalho (indivíduos, organizações e 

Estado). O mercado de trabalho se tornava cada vez mais diversificado e exigente, 

devido especialmente ao processo de globalização e à rapidez do desenvolvimento 
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tecnológico, que acabaram por acarretar a diminuição dos quadros de pessoal em 

algumas empresas. Nesse contexto de intensas alterações, surge o conceito de 

empregabilidade subjetiva, definida como “a forma como os indivíduos se sentem 

identificados com a sua posição no mercado de trabalho e se conseguem empregar, 

com base nas suas habilidades, aptidões e competências humanas e sociais” 

(Gomes, 2014, p. 35). 

Berntson (2008) argumenta que a empregabilidade se refere à percepção de um 

indivíduo sobre suas possibilidades de obter emprego novo, igual ou melhor ao que 

esteja ocupando no momento. O estudo de Berntson diferencia a empregabilidade 

em duas categorias principais - empregabilidade real (empregabilidade objetiva) e 

empregabilidade percebida (empregabilidade subjetiva). Várias definições de 

empregabilidade, como descrito por Philpott (1999), McQuaid e Lindsay (2005), 

Saunders e Zuzel (2010), entre outros, foram desenvolvidas com base em, ou 

incluindo informações de negócios e indústria.  

Saunders e Zuzel (2010), por exemplo, avaliam que os empregadores valorizavam 

qualidades pessoais como confiabilidade e entusiasmo em relação ao conhecimento 

do assunto e à capacidade de negociar. Assim, para esses autores, empregabilidade 

refere-se aos atributos de uma pessoa que a tornam capaz de ganhar e manter o 

emprego. A empregabilidade está relacionada ao trabalho e à capacidade de ser 

empregado. Para os autores, essas capacidades seriam:  

 A capacidade de obter emprego inicial. Daí o interesse em assegurar que 

competências-chave, orientação profissional e compreensão sobre o mundo do 

trabalho estejam incorporadas no sistema educacional; 

 A capacidade de manter o emprego e fazer transições entre cargos e funções 

dentro da mesma organização para atender aos novos requisitos de trabalho; 

 A capacidade de obter novos empregos, se necessário, ou seja, ser 

independente no mercado de trabalho, estando-se disposto e capaz de gerenciar 

suas próprias transições de emprego entre e dentro das organizações.  

 O contínuo cumprimento, aquisição ou criação de trabalho através do uso ideal 

de esforços.  

Empregabilidade não é o mesmo que conhecimento sobre determinado assunto, 

qualificações ou especialização. Uma trajetória escolar e acadêmica de sucesso 
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pode não ser suficiente para garantir uma posição no mercado de trabalho; os 

profissionais devem estar cientes do que os empregadores estão procurando em 

qualquer funcionário e cabe aos interessados em conquistar/manter o emprego 

demonstrar competências individuais e profissionais que os habilitem a ocupar o seu 

espaço como membro da equipe de uma organização (Saunders & Zuzel, 2010). 

Harvey (2013), associando a formação superior à colocação no mercado de 

trabalho, define empregabilidade como a capacidade de um graduado para obter um 

trabalho satisfatório, afirmando que a aquisição de um emprego e a preparação para 

o mercado devem dar-se, de preferência, de forma concomitante. Argumenta ainda 

que a empregabilidade não é um conjunto de habilidades, mas uma gama de 

experiências e atributos desenvolvidos por meio de aprendizado de nível superior; 

portanto, a empregabilidade não é um "produto", mas um processo de aprendizado 

(Harvey, 2013). 

Nesse sentido, a empregabilidade é vista como uma forma de aprendizagem e 

refere-se também a preparar-se para assumir o papel de cidadão reflexivo e crítico. 

Esse é o diferencial de empregabilidade entre graduados inexperientes e indivíduos 

experientes no mercado de trabalho (Karawejczyk, 2015). 

A Comissão do Reino Unido para o Emprego e as Competências (UKCES), segundo 

Santos, Brandão e Maia (2015), dá a definição mais simples e acessível de 

empregabilidade em termos de competências, a saber, são as características que 

quase todas as pessoas precisam para fazer quase qualquer trabalho. Segundo esta 

definição, a empregabilidade não se refere apenas a habilidades, mas também a 

capacidades ou competências: aptidão, atitude e comportamento (Santos et al., 

2015). 

Segundo Martins e Oliveira (2017), depois de realizar pesquisas com os 

empregadores no Canadá, o Conference Board of Canada lançou o Employability 

Skills 2000, que define a empregabilidade como as habilidades que o indivíduo 

precisa ter para entrar, permanecer e progredir no universo do trabalho. No entanto, 

a melhor maneira de desenvolver habilidades e qualidades de empregabilidade é ter 

um emprego, de qualquer natureza, a fim de desenvolver habilidades e 

competências gerais e específicas. Nenhum emprego é uma perda de tempo 
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(Berntson, 2008). 

De Grip, Van e Lorghans (2004) apontam algumas exigências para que um indivíduo 

tenha uma carreira de sucesso: (i) o desenvolvimento de habilidades transferíveis de 

um trabalho para outro, como comunicação falada e escrita; domínio de habilidades 

com números e estatísticas; identificação de problemas e propostas de solução; 

capacidade de adaptação; planejamento e desenvolvimento de processos;  

capacidade de trabalhar em equipe; e flexibilidade para se mover entre cargos ou 

empregos.  

Nessa perspectiva, o foco está na responsabilidade individual, colocando sobre os 

trabalhadores o ônus de desenvolver suas habilidades e redes no local de trabalho 

(Hillage e Pollard, 1998). Segundo Peck e Theodore (2000), essa abordagem da 

empregabilidade, que atribui os problemas e soluções especificamente aos 

trabalhadores, pode não ser suficiente para lidar com os problemas de desemprego, 

pouca oferta de vagas e desigualdade econômica.  

Portanto, uma segunda vertente do conceito de empregabilidade tem sido defendida 

(empregabilidade interoperacional), mantendo a ênfase em iniciativas individuais, 

mas também reconhecendo que a empregabilidade de um indivíduo se relaciona à 

empregabilidade dos outros e às oportunidades, instituições e regras que as regem 

(Couto & Saraiva, 2015).  

Assim, o contexto atual exige do trabalhador uma constante atualização, 

flexibilização e adaptabilidade diante das novas demandas do mundo do trabalho, 

conhecimentos que vão além do conhecimento técnico-operacional, envolvendo 

atitudes, habilidades de comunicação e traços de personalidade. Diante dessas 

novas exigências, “é de se esperar que a empregabilidade do indivíduo passe a ser 

influenciada por outros aspectos que não os meritocráticos, ligados ao capital 

humano, como, dentre outros o seu estoque de capital cultural e social” (Helal, 2005, 

p. 3).  

Castro, Brito e Varela (2017), por sua vez, na conclusão de seu estudo sobre o 

papel de pessoas e organizações na sociedade do conhecimento, listam algumas 

características desejáveis nos trabalhadores diante dos modelos recentes de gestão. 
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Para os autores, é importante que os trabalhadores saibam utilizar o conhecimento 

de forma produtiva; gerem inovação para a organização; desenvolvam a 

escolaridade, buscando articular o conhecimento adquirido com a prática; 

desenvolvam atitudes cooperativas no trabalho em equipe e procurem o 

desenvolvimento e a atualização constantes, por meio de treinamento, das 

competências requeridas pela organização (Castro et al., 2017). 

Concluindo, vimos nesta seção que a questão da empregabilidade é mais 

comumente discutida quando relacionada à entrada do jovem no mercado de 

trabalho; no entanto, ela é bem mais complexa para o profissional sênior, já que 

desenvolver habilidades e competências individuais requeridas pelo mercado de 

trabalho não é o suficiente para garantir um emprego. A busca constante pela 

redução de custos pelas empresas muitas vezes as leva a priorizarem profissionais 

mais jovens, que realizem mais tarefas por um salário mais baixo.  Assim, 

profissionais mais experientes têm sido atingidos pelo temor de não conseguirem 

sua recolocação no mercado, impactando, dessa forma, sua trajetória na carreira 

(Lima, Carvalho Neto & Tanure, 2012).  

Em estudo sobre os conflitos vivenciados por executivos jovens e executivos 

seniores na construção de suas carreiras, Lima, Carvalho Neto e Tanure (2012) 

apontam que ambos os profissionais têm preocupação com a sua empregabilidade, 

muito em função das mudanças nas empresas em que atuam. No entanto, os 

autores afirmam que o planejamento de carreira do jovem executivo inclui a 

passagem por várias empresas, trajetória que é difundida e valorizada pelas 

organizações. O executivo sênior, ao contrário, busca a estabilidade, que lhe trouxe 

e ainda lhe traz muitos benefícios.  

Devido à importância de identificar a maneira como os profissionais constroem suas 

carreiras, buscando preservar a sua empregabilidade, nas próximas seções  serão 

discutidos os conceitos de carreira e de planejamento de carreira.  

 

2.3 Carreiras 

Uma carreira inclui todos os tipos de emprego, desde os destinados a profissionais 
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semiqualificados até qualificados e semiprofissionais até profissionais. 

Frequentemente, as carreiras estão restritas a um compromisso de emprego com 

uma única habilidade comercial, profissão ou negócios durante toda a vida útil de 

uma pessoa. A partir da década de 1990, no entanto, carreira passou a incluir as 

mudanças ou modificações no emprego durante o futuro previsível (Mattoso, 1994).  

Profundamente ligadas ao modo de funcionamento da sociedade industrial e às 

características de cada país, as carreiras podem ser classificadas em quatro tipos: 

burocrática, profissional, empreendedora e sociopolítica.  Observa-se, na Tabela 2, a 

descrição de cada um desses tipos. 

Tabela 2  

Descrição dos tipos de carreira 

 

Fonte: Balassiano, M., Ventura, E. C. F., & Fontes Filho, J. F. (2004). Carreiras e Cidades: Existiria 
um Melhor Lugar para se Fazer Carreira? (p. 101). RAC, 8(3), 99-116. Disponível em: 
http://www.anpad.org.br/rac/vol_08/dwn/rac-v8-n3-mbb.pdf   

 

Como se pode depreender da Tabela 2, cada tipo de carreira tem seus recursos 

principais, que correspondem ao que é valorizado pelas organizações em que elas 

se desenvolvem. Nesse sentido, a ascensão em cada carreira também corresponde 

a um elemento central, que pode ser desde o avanço de uma posição hierárquica a 

outra, até as redes sociais do empregado. Essas características são sensíveis aos 

tipos de organização e de sociedade, que também traçam os limites de ascensão.    

http://www.anpad.org.br/rac/vol_08/dwn/rac-v8-n3-mbb.pdf
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Nas sociedades industrializadas, as carreiras podem ser reagrupadas em dois 

grandes modelos e quatro tipos principais. Os modelos englobam as características 

fundamentais da carreira em nossa sociedade, enquanto os tipos remetem ao 

aspecto profissional desta carreira, ou seja, aos diferentes encaminhamentos 

possíveis oferecidos a uma pessoa no ambiente de trabalho (Dutra, 2006). 

Quando se observam os tipos de carreira nas nossas sociedades desde a virada do 

século, pode-se facilmente observar dois grandes modelos: o  tradicional e o 

moderno. O primeiro corresponde àquele que tem sido o dominante; o segundo 

descreve aquele que emerge a partir de meados dos anos 1970 (Forrier & Sels, 

2003). 

A gestão de carreira é a combinação de planejamento estruturado e a escolha ativa 

de gerenciamento da própria carreira profissional. A gestão de carreira foi 

primeiramente definida em uma tese de doutorado em assistência social por Mary 

Valentich como a implementação de uma estratégia de carreira através da aplicação 

de táticas em relação à orientação de carreira escolhida (Valentich & Gripton, 1978).  

O sistema de administração de carreiras tornou-se essencial logo após a segunda 

guerra mundial, como consequência do aumento da complexidade das organizações 

neste período. Os estudos sobre carreira nessa época sofreram fortes influências da 

Escola da Administração Científica que propôs a administração de carreiras como 

responsabilidade exclusiva da empresa e não do funcionário.  

Após a década de 1960, diante do aumento da complexidade nos processos e a 

expansão de mercados, as pessoas passaram a receber estímulos para refletir 

melhor sobre o seu modo de vida e, nesse novo contexto, começaram a surgir novos 

pensamentos e preocupações com relação a carreira (Dutra, 2006). 

A orientação de carreira refere-se ao design geral ou padrão da carreira, moldado 

por metas e interesses específicos e identificáveis por posições específicas que 

incorporam essas metas e interesses. A estratégia de carreira diz respeito à 

abordagem geral do indivíduo para a realização de metas de carreira e à 

especificidade das próprias metas. Duas abordagens gerais de estratégia são 

adaptativas e planejadas (Dutra, 2007). 
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Táticas de carreira são ações para manter-se em uma situação de emprego 

satisfatória. As táticas podem ser mais ou menos assertivas, com assertividade na 

situação de trabalho referindo-se a ações tomadas para promover os interesses de 

uma carreira ou para exercer seus direitos legítimos, respeitando os direitos dos 

outros (Valentich & Gripton, 1978). Os autores ainda definiram o sucesso como o 

gerenciamento de uma carreira eficaz através da obtenção de posições desejadas e 

outras recompensas. O resultado da gestão de carreira bem-sucedida deve incluir 

realização pessoal, equilíbrio entre trabalho e vida, realização de metas e segurança 

financeira. 

2.3.1 Processo evolutivo das gerações no quesito carreira 

Percebe-se a implementação de conceitos de administração que, segundo Motta 

(2012), surgiram no momento em que se consolidou a lógica de mercado, com o 

objetivo de alavancar a produtividade e gerar lucros.  

O envelhecimento é um processo de mudança contínua, que abrange diversas 

dimensões: biológica, social e psicológica. O envelhecimento está cercado de 

crenças, concepções falsas e mitos.  A velhice, como um dos estágios do 

desenvolvimento da vida, é uma etapa cheia de inquietudes, fragilidades e às vezes 

angústia. Ainda hoje persistem mitos acerca da velhice que datam de épocas 

distantes, ecos de culturas e tempos remotos (Novaes, 2016). 

Segundo Morgan (2002) o modelo mecanicista tem orientado as organizações desde 

a Revolução Industrial, aumentando a produtividade e os rendimentos financeiros. 

Porém, o mesmo se torna prejudicial à empresa quando seus colaboradores se 

rebelam contra o “modelo máquina”. O autor ainda afirma que empresas com esse 

modelo mecanicista são conhecidas como empresas burocráticas. A maioria das 

organizações atua baseadas nessa prática, elas se organizam no tempo de 

execução de atividades. Com isso, todos os colaboradores possuem horário para 

entrar, almoçar, lanchar e sair. Todas as atividades são assessoradas por normas e 

procedimentos padrão. 
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Conforme Carvalho e Quelhas (2009), as ondas de downsizing1 que varreram as 

economias desenvolvidas no começo dos anos 1990 provocaram sentimentos de 

insegurança entre os trabalhadores e tornaram atrativas algumas ideias que 

ajudaram pessoas a encontrar um lugar em meio a um mundo confuso e 

ameaçador; assim surgiram as hipóteses das carreiras sem fronteiras, das carreiras 

inteligentes e o modelo baseado em competências, adequado à economia do 

conhecimento. 

O reconhecimento das diferenças entre as gerações e a necessidade de conhecer 

as características de cada uma têm demandado estudos sobre como cada geração 

constrói suas relações de trabalho. Os que pertencem à geração dos babyboomers 

(nascidos após a Segunda Guerra Mundial até a década de 1960) estão mais 

motivados, são otimistas e workaholics. Eles têm um senso de procura por 

oportunidades de inserção econômica em diversas ocupações no campo do trabalho 

social. Aplicaram seus esforços escolares em carreiras que prometiam facilidades na 

busca de posições garantidas no universo empresarial. Valorizam o status e a 

ascensão profissional dentro da empresa, à qual são leais. No Brasil,  correspondem 

a 34% da população economicamente ativa, segundo o IBGE (2017). 

A geração X é formada pelos nascidos entre 1965 e 1977. As pessoas dessa 

geração adotam postura de ceticismo e defendem um ambiente de trabalho mais 

informal e hierarquia menos rigorosa. Ao mesmo tempo, essa geração carrega o 

fardo de ter crescido durante o florescimento do downsizing corporativo, o qual 

afetava a segurança no emprego. A percepção de que adultos leais à empresa 

perderam seus postos estimulou a tendência de desenvolver habilidades que 

melhorem a empregabilidade, já que não se pode mais esperar pela estabilidade. No 

Brasil, esse grupo é curiosamente também representado por 34% da população 

economicamente ativa, conforme dados do IBGE (2017). 

                                            

1Downsizing, que em português significa “achatamento”. É uma técnica conhecida em todo o mundo 

e que visa à eliminação de processos desnecessários que engessam a empresa e atrapalham a 

tomada de decisão, com o objetivo de criar uma organização o mais eficiente e enxuta possível. 
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Finalmente, os nascidos de 1978 em diante (geração Y) cresceram em contato com 

as tecnologias de informação e são mais individualistas. No Brasil, essa geração 

corresponde a 33 por cento (IBGE, 2017). Defendem suas opiniões e priorizam o 

lado pessoal em relação às questões profissionais. Quando as pessoas dessa 

geração começaram a nascer, encontraram o Brasil passando por grande 

instabilidade econômica e, pouco depois, foi reinstalada a democracia; no cenário 

mundial, imperava a cultura da impermanência e a falta de garantias, com mercados 

voláteis (Veloso, Dutra & Nakata, 2016). As pessoas da Geração Y se diferenciam 

das gerações anteriores justamente pelo fato de estarem totalmente inseridas no 

contexto das transformações sociais e tecnológicas que levaram à popularização da 

internet e suas consequências sociais (Veloso, Dutra, & Nakata, 2016). As gerações 

anteriores "precisaram correr atrás" para se inserir na contemporaneidade. No 

entanto, em qualquer etapa da vida produtiva, pessoas de todas as gerações 

necessitam traçar meios de atingir seus objetivos de carreira, tema a ser discutido 

na próxima seção. 

2.3.2 Objetivos ou desenvolvimento de objetivos de carreira 

O processo de gestão de carreira começa com o estabelecimento de metas/ 

objetivos. Um objetivo relativamente específico deve ser formulado. Essa tarefa 

pode ser bastante difícil quando o indivíduo não tem conhecimento de oportunidades 

de carreira ou não está plenamente consciente de seus talentos e habilidades. No 

entanto, todo o processo de gestão de carreira é baseado no estabelecimento de 

metas e objetivos definidos, sejam específicos ou gerais (Pacheco, 2018). 

A utilização de avaliações de carreira pode ser um passo crítico na identificação de 

oportunidades e planos de carreira que mais ressoam em alguém. Avaliações de 

carreira podem variar de rápidas e informais a mais aprofundadas. A maioria das 

avaliações encontradas hoje gratuitamente (embora boas) não oferecem uma 

avaliação aprofundada. O horizonte de tempo para o alcance das metas ou objetivos 

selecionados - curto prazo, médio prazo ou longo prazo - terá grande influência em 

sua formulação (Farias, 2005). 

Metas de curto prazo (um ou dois anos) são geralmente específicas e limitadas no 

escopo. Metas de curto prazo são mais fáceis de formular. São viáveis e se 
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relacionam com objetivos de carreira de longo prazo. Metas intermediárias (3 a 20 

anos) tendem a ser menos específicas e mais abertas do que as metas de curto 

prazo. Ambas as metas intermediárias e de longo prazo são mais difíceis de 

formular do que metas de curto prazo, porque há diversas incógnitas sobre o futuro 

(Perrenoud, 2000). 

Metas de longo prazo (mais de 20 anos) são as mais fluidas de todas. Falta de 

experiência de vida e conhecimento sobre potenciais oportunidades e armadilhas 

dificultam a formulação de metas e objetivos de longo prazo. Objetivos de longo 

alcance, no entanto, podem ser facilmente modificados à medida que informações 

adicionais são recebidas sem uma grande perda de esforços na carreira por causa 

da transferência de experiência ou transição de uma carreira para outra (Peers, 

2015). 

Fazer escolhas de carreira e decisões é o foco tradicional de intervenções de 

carreiras. A natureza alterada do trabalho significa que os indivíduos podem agora 

ter que revisitar esses processos com mais frequência, bem como também no futuro, 

visualizando bem mais do que no passado. Gerir a carreira organizacional diz 

respeito às tarefas de gestão de carreira, dos indivíduos no local de trabalho, tais 

como a tomada de decisões, as transições da fase da vida, lidar com o stress e 

quaisquer outros fatores relacionados. Para gerir carreiras, sem fronteiras, far-se-á 

necessário habilidades para os trabalhadores, cujo emprego está além dos limites 

de uma única organização, um estilo de trabalho comum, por exemplo, entre artistas 

e designers. Assumindo o controle do desenvolvimento pessoal, à medida em que 

os empregadores assumem menos responsabilidades, os funcionários precisam 

assumir o controle de seu próprio desenvolvimento, a fim de manter e melhorar sua 

empregabilidade (Fleury & Fleury, 1997). 

Um programa de desenvolvimento de carreira é um mecanismo planejado para 

integrar uma série de atividades relacionadas ao planejamento individual visualizado 

pelos funcionários e à gestão de carreira organizacional para os funcionários. O 

principal objetivo de projetar e desenvolver um programa de gerenciamento de 

carreira é proporcionar aos funcionários uma oportunidade de crescer dentro da 

organização e expandir seus horizontes, atualizar e usar suas habilidades o máximo 
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possível, para que a organização possa ser beneficiada em última análise (Veloso, 

Dutra, & Nakata, 2016). 

Os tempos mudaram e também as necessidades e aspirações dos funcionários. Já 

se foram os dias em que esses indivíduos se manteriam no emprego até a 

aposentadoria. No mundo de hoje, quando há muito para explorar e alcançar, 

simplesmente não se pode ser estático. São necessários desenvolvimento e 

evolução contínua de si mesmos e alcançar novos patamares. Programas de 

carreira em tal cenário tentam encontrar um equilíbrio entre os requisitos e objetivos 

do funcionário e os requisitos e objetivos da organização (Vasconcelos, 2015). 

Todo o programa é um consórcio de várias atividades e workshops que ajudam a 

promover uma melhor comunicação em todos os níveis da organização, para que 

todos possam entender os requisitos, habilidades e competências uns dos outros 

(Bitencourt, 2009). A implantação de tal programa também ofereceria aos 

funcionários uma oportunidade de entender seus próprios desejos e aspirações e a 

viabilidade de seus objetivos, de modo que possam avaliar suas habilidades e 

competências e, portanto, estabelecer metas realistas (Behr, Moro & Estabel, 2008). 

Uma vez que um programa de carreira é introduzido na organização, a alta 

administração deve certificar-se de que serve ao propósito para o qual foi introduzido 

e implementado.  

A comparação entre metas e objetivos já estabelecidos e conquistas é o maior 

indicador da eficácia de um programa de carreira; é menor a diferença entre os dois 

mais bem-sucedidos programas. Uma maior autoestima entre os funcionários se 

reflete na eficácia de uma ideologia organizacional, que também pode ser medida 

pelo grau de aumento da autoconsciência entre os funcionários. Se os 

colaboradores se sentirem autoconscientes e autodeterminados, os mesmos 

adquirem informações necessárias e úteis sobre sua carreira (Gallon & Scheffer, 

2015). 

O equilíbrio entre os requisitos e os objetivos dos funcionários e da organização 

reflete-se na implementação de um programa de desenvolvimento de carreira, que 

deve resultar em melhor comunicação para todos os níveis da organização, 

equilíbrio entre carreira individual e organizacional e identificação de talentos por 
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especialistas de RH, que são outros indicadores importantes os quais podem ajudar 

o colaborador a medir sua eficácia laboral em relação ao desenvolvimento de sua 

carreira (Le Boterf, 2003).  

Mudanças nos índices de desempenho contribuem para um melhor fluxo de trabalho 

dos funcionários, na melhoria do moral, na redução das taxas de rotatividade, 

redução do absenteísmo dos colaboradores, aumento das promoções internas e 

redução do tempo de preenchimento de vagas, que são outros indicadores positivos 

no aferimento da eficácia de um programa de carreira (Sirlei & Rabechini, 2014). 

A todo o momento a realidade nos apresenta novas tecnologias e procedimentos, 

descartando conhecimentos e práticas consagrados. A elaboração da estratégia 

pode ser dividida em três tarefas, segundo Thompson Jr, Strickland III e Gamble 

(2008, p. 121): 

1. Desenvolvimento de uma visão estratégica e missão do negócio; 

2. Estabelecimento de objetivos de desempenho; 

3. Refinamento da estratégia para produzir os resultados desejados. 

Em sentido figurado, uma estratégia normalmente é estipulada para ultrapassar 

algum problema, e nestes casos, pode ser sinônimo de habilidade, astúcia ou 

esperteza (Sirlei & Rabechini, 2014). Junto com isso, uma mudança positiva na 

atitude e no comportamento dos funcionários e a adequação das informações sobre 

a carreira organizacional também podem ser vistas como indicadores da eficácia do 

programa de carreira. 

2.3.3 Implicações de mudanças no local de trabalho 

Carreira, como uma série de movimentos ascendentes de renda, status, poder e 

segurança não são há muito tempo elencadas. No século 21, a carreira é vista como 

aprendizado contínuo e mudanças de identidade, devido à experiência e 

aprendizado pessoal, juntamente com movimentos ascendentes de renda, status e 

poder. Os funcionários, hoje em dia, querem uma carreira gratificante e as 

organizações precisam oferecê-las (Lebrun, 2013). 

A configuração psicológica tradicional dos indivíduos mudou e eles não têm mais os 
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mesmos interesses. Eles desejam uma carreira menos viva e próspera, na qual 

tenham a chance de moldar suas vidas de acordo com suas necessidades. As 

organizações precisam entender os desejos e as demandas de seus funcionários se 

quiserem criar um conjunto de talentos para eles e garantir um trabalho melhor 

(Filenga, Moura, & Rama, 2010). A fim de obter um equilíbrio com as mudanças 

contínuas no local de trabalho, tanto os funcionários quanto as organizações 

precisam chegar a termos mutuamente benéficos para que ambos possam atender 

às suas necessidades e aspirações futuras. 

O foco principal das organizações hoje é na empregabilidade dos indivíduos. Eles 

não devem se ater a um trabalho específico; em vez disso, devem se concentrar no 

desenvolvimento de habilidades e competências, que sejam portáteis e possam ser 

usadas em qualquer lugar e em qualquer crise temporal. Os profissionais devem 

cuidar de suas necessidades de carreira, desejos e aspirações (eles precisam 

assumir o controle de suas carreiras e cuidar de seus interesses profissionais) 

(Lebrun, 2013). 

Afinal, eles também têm o direito de olhar para seus empregos dos sonhos. Devem 

pensar em desenvolver novas e melhores habilidades pessoais, a fim de alcançar 

suas carreiras almejadas. Além disso, eles devem fazer todos os esforços para 

avaliar-se a si mesmos e suas competências, bem como planejar suas carreiras de 

acordo com o almejado. A maioria das organizações carece de planejamento de 

carreira. Nesse cenário, toda a responsabilidade recai sobre o colaborador, no 

sentido de escolher sua própria direção (Veloso, Dutra & Nakata, 2016). 

Os funcionários devem investir em construção de reputação, formação de redes, 

socialização e relacionamentos de aprendizado entre pares para que possam 

satisfazer seus desejos e aspirações.Os indivíduos devem estar comprometidos com 

a aprendizagem ao longo da vida para manter suas habilidades atualizadas e 

relevantes para aumentar sua empregabilidade. Embora seja responsabilidade de 

um funcionário gerenciar sua própria carreira, os tempos mudaram e agora é 

responsabilidade do empregador também fornecer aos seus funcionários 

ferramentas e técnicas, orientação profissional e oportunidades para que possam 

aprimorar suas habilidades e se reinventarem (Lebrun, 2013). 
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É responsabilidade do empregador criar um ambiente que suporte o aprendizado 

contínuo e o desenvolvimento geral dos indivíduos. Isso pode ser feito por meio de 

treinamento profissional, associações, workshops, etc. Organizações como 

Motorola, Intel e Ford são conhecidas como desenvolvedoras de pessoas apenas 

porque oferecem um ambiente favorável aos seus funcionários. As organizações 

devem tomar providências para fornecer treinamento adicional, como treinamento de 

orientação, treinamento básico e treinamento em informática, a fim de aumentar a 

empregabilidade dos trabalhadores. Junto com isso, eles devem apoiar seus 

funcionários com um sistema de recompensa adequado (Valin, 2017). 

Antes de contratar novos candidatos ou terceirizar, as organizações devem tentar 

redistribuir os colaboradores já existentes e ensinar a eles novas habilidades. As 

empresas devem ajudar os funcionários a encontrar um equilíbrio entre seu trabalho 

e a vida não profissional, para que possam produzir uma produção melhor no 

trabalho. 

2.4 Planejamento e transição de carreira 

A maioria das pessoas usa os termos "transição" e "mudança" de forma 

intercambiável - mas eles não são sinônimos. De acordo com Bridges (1995), 

consultor e autor de mudanças individuais e corporativas, é importante fazer uma 

distinção entre os dois termos, porque se trata de fenômenos profundamente 

diferentes. 

A mudança é qualquer variação externa na vida de um indivíduo, como um novo 

emprego, reorganização ou fusão de uma empresa, um novo lar ou um novo 

relacionamento; logo, a transição é uma mudança interna. Significa que aquele 

indivíduo chegou a um ponto em que é hora de abandonar uma suposição, 

autoimagem ou sonho. Uma transição poderia ser precipitada por uma mudança 

externa. Por exemplo, esse funcionário poderia ser demitido do trabalho (mais uma 

mudança), o que poderia motivá-lo a sair da sua vida ocupada e avaliar se é hora de 

pensar em perseguir um sonho/paixão latente ou mudar seu foco de trabalho para 

ter mais significado ou equilíbrio. Este período de autorreflexão pode resultar em 

redefinir quem a pessoa é e o que faz para o trabalho. Isso poderia resultar em uma 
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transição de carreira para um campo totalmente novo e um novo papel (Aranha, 

2007). 

A implementação de um desenvolvimento de carreira bem estruturado é capaz de 

ajudar os gerentes a fornecer uma orientação profissional eficaz, treinamento e 

suporte para a equipe deles. Uma estrutura útil para planejamento de carreira 

incluirá uma gama de atividades adequadas dentro das duas principais fases de 

preparação e ação. A estrutura de desenvolvimento de carreira fornece de forma 

clara o percorrer destas duas fases, que, segundo Porter (2014, p. 85), seriam: 

1)Fase de preparação – esclarecer aos funcionários sobre suas necessidades e 

expectativas de desenvolvimento de carreira, a direção de carreira que eles querem 

fazer, as escolhas de carreira que estão disponíveis para eles e suas conquistas na 

carreira e habilidades transferíveis; 2) Fase de ação - onde precisará apoiar seus 

funcionários na ação, mostrando-lhes como escrever pedidos de emprego, possuir 

ampla rede internamente, como ser bem sucedido em entrevistas de emprego, 

negociar salários e condições de emprego e gerenciar o desenvolvimento 

profissional contínuo. 

Para um indivíduo se construir de novo, far-se-á necessário primeiro se desmontar e 

fornecer um espaço em si mesmo e em sua vida para o ato criativo de construir uma 

nova carreira. As transições começam com um processo final de cinco fases, que 

segundo Barney e Hesterly (2017, p. 59), seriam: 

Desengajamento - Esta é uma ruptura real do modo de vida comum como [o 

indivíduo] o conhece - separando-se das atividades, relacionamentos e 

configurações que foram importantes, mas que não estão mais funcionando. 

Desmantelamento - Envolve o desmembramento real da vida como costumava 

saber antes de ocorrer o desengajamento. Isso pode significar desmantelar o mundo 

em que [se] operou, bem como a identidade que [foi construída] neste mundo. 

Desidentificação - Se [o indivíduo] pensa em desengajar como a mudança externa 

que iniciou a transição, então pode pensar em desidentificação como as mudanças 

internas que alteram o modo como [a pessoa] se experiencia. Começa a perder a 

maneira antiga de se definir e não tem mais certeza de quem é. Desistir de títulos e 
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papéis é uma parte importante de sua identidade, e é importante desidentificá-los 

durante essa fase. Desencanto - Esta é uma verdadeira mudança [de] visão de 

mundo; as coisas simplesmente não parecem mais as mesmas. Isso pode envolver 

emoções como decepção e choque. É hora de olhar abaixo da superfície. É o sinal 

de que [a pessoa] está pronta para ver e entender mais agora. Desorientação - 

Desorientação é apenas o que parece - não [se] sabe para onde está indo, o que 

deveria estar fazendo ou o que tem significado. 

Essa é uma pré-condição para a autorrenovação e muitas vezes, as pessoas tentam 

evitar esse estágio ou apressá-lo, pois ele pode ser muito doloroso. 

2.4.1 A Zona Neutra 

A zona neutra é o tempo entre a vida antiga e a nova. Para construir de novo, o 

indivíduo precisa se desmontar e fornecer espaço dentro de si para o ato criativo de 

construir uma nova vida. Para muitas pessoas, isso pode ser um estágio 

aterrorizante, já que passou pelas fases da zona final, mas claramente ainda não 

tem ideia de para onde está indo (Gallon & Scheffer, 2015). 

No entanto, esta fase é absolutamente essencial para encontrar um novo começo, e 

é importante que a pessoa que deseja mudanças se entregue a essa fase do vazio e 

pare de tentar escapar dela. Valin (2017) afirma que costuma sugerir aos seus 

clientes que saiam por alguns dias e façam um retiro pessoal. A solidão associada a 

um retiro permite ver e experimentar o mundo de maneira diferente e se abrir para a 

transformação (Valin, 2017). 

2.4.2 Um novo começo 

Os começos são geralmente pouco auspiciosos e silenciosos. Quando estiver o 

indivíduo estiver pronto, as oportunidades começarão a aparecer. Segundo Carvalho 

(2006), os sinais internos começarão a apontar na direção certa. E quais seriam 

estes sinais? Eles podem ser sutis e, muitas vezes, difíceis de perceber. Podem ser 

alguns ou todos os seguintes: uma ideia, uma impressão, uma imagem, uma 

sugestão, um comentário que alguém faz, um sonho ou uma fantasia. Um sinal 

interno não é um outdoor com a palavra "resposta" - não é uma resposta no sentido 
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tradicional. Tende a ser mais um realinhamento interno, mais que uma oportunidade 

externa. No entanto, uma oportunidade externa poderia precipitar esse processo. 

Alguns pontos-chave levam ao sucesso do indivíduo nesta fase, como: começar a 

agir, visualizar-se realizando um resultado final, reconhecendo cada fase deste 

processo objetiva alcançar um fim apropriado. Segundo Dutra (2006), o mercado de 

trabalho está passando por profundas transformações que exigem dos 

empreendedores novos desafio e as habilidades num ambiente competitivo: a forma 

de atuação dos recursos humanos focados no cliente, na melhoria da qualidade dos 

serviços e a excelência no atendimento. 

Dutra (2006) afirma ainda que um dos desafios das empresas seria identificar o perfil 

do consumidor e a linha de produtos que devem ser oferecidas para garantir o bom 

atendimento. Tal postura estratégica permite suprir as demandas pela existência de 

produtos adaptados às necessidades dos clientes. 

2.4.3 Etapas no planejamento para transição de carreira 

A primeira tarefa no planejamento de carreira é a coleta de informações. Isso requer 

a avaliação de interesses de carreira individuais, valores de trabalho e habilidades, 

além da coleta de informações sobre ambientes de trabalho (ocupações ou 

indústrias) que correspondem ao que se aprende sobre si mesmo. Essas 

informações também são usadas para tomar decisões sobre a seleção principal e se 

e onde frequentar a graduação ou a escola profissional (Castro et al., 2017). 

A equipe de serviços de carreira deverá estar disponível para ajudar a identificar e 

lidar com as barreiras à tomada de decisões na carreira, como equívocos sobre 

transições de carreira por organizações ou ocupações. Falta de experiência ou 

entendimento com a tomada de decisão, como um processo, resultará em outros 

problemas pessoais, que podem prejudicar a capacidade de se concentrar em 

questões laborais (Vasconcelos et al., 2015). 

Profissionais que desenvolvem planos de carreira concretos são mais propensos a 

atingir seus objetivos transitórios mais cedo do que, aqueles que "disparam para 

todos lados". Os serviços de carreira podem ajudar a desenvolver um plano de ação 

alternativo (Dutra, 2007). 
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Mudanças de carreira vêm em dois fatores: escolha e não escolha. 

Independentemente de como se chega ao ponto de uma mudança de carreira, há 

vários fatores importantes a serem considerados. Primeiro, o indivíduo deve pensar 

em seu nível de satisfação com seu emprego ou ocupação atual; em segundo lugar, 

deve avaliar o status atual de interesses, habilidades e valores e como isso mudou 

desde a sua última transição ocupacional. Usando tal informação, será possível 

determinar a direção da transição da carreira, se consistirá em uma simples 

mudança de emprego ou uma mudança mais radical na direção profissional 

(Karawejczyk, 2015). 

Assim, pode-se escolher e mudar a direção da carreira ou mesmo os empregadores. 

Qualquer que seja a razão, deve-se considerar a importância de avaliar quais são as 

razões específicas pelas quais pretende-se fazer tal mudança. Talvez a maior 

vantagem de mudar de emprego ou carreira seja a escolha por se criar um novo 

plano. No planejamento, pode-se considerar as questões a serem respondidas na 

transição, os resultados desejados e reunir informações apropriadas e desenvolver 

contatos para facilitar a transição, tudo isso sem perder os meios materiais de 

suporte (o trabalho atual) antes de criar a separação real. Este aspecto da mudança 

de carreira torna-se importante, desde que se tenha uma boa estrutura de suporte, 

para assim realizar uma transição de forma segura (Outramari, Friderichs & 

Grzybovsky, 2014). 

Entre as mudanças de vida mais traumáticas para um profissional está a separação 

involuntária do trabalho. Na transição, faz-se importante abordar o choque e as 

emoções inerentes a esse evento. Buscar proveito dos serviços de transição, caso 

oferecidos, é algo geralmente útil, mesmo que tais serviços não produzam os 

resultados exatos almejados. O processo de planejamento atual não difere muito de 

qualquer outra transição, mas será especialmente importante formular uma 

estratégia para indagar a questão, o motivo pelo qual se está mudando de emprego 

ou ocupação (Silva & Souza, 2017). 

O trabalho em rede talvez seja mais vital em uma separação involuntária, porque os 

contatos em rede muitas vezes podem se colocar como colaboradores, assegurando 

que os possíveis empregadores entendam a situação e sejam assegurados por 

alguém em quem confiam na capacidade de contribuição positiva para uma empresa 
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(Outramari, Friderichs & Grzybovsky, 2014). 

A determinação sobre o posicionamento pelas mudanças seria, então, o próximo 

degrau do planejamento. Mediante esta ótica, Mattoso (1994), aponta que as 

oportunidades estão alinhadas com os planos de carreira atuais, sendo 

disponibilizadas para verificar um plano de comunicação estratégico, em conjunto, 

com as habilidades do colaborador e as necessidades do empregador. Para que 

essa união seja corretamente observada, é necessário conscientizar-se das razões 

buscadas pela mudança (Mattoso, 1994). 

Finalmente, há o plano de procura de emprego propriamente dito. Estabelecer um 

plano "formal" que inclua metas, estratégias, cronogramas e benchmarks2 será 

extremamente útil, um plano motivador para a conclusão progressiva ora 

estabelecida (Leal, 2015). 

2.4.4 Fatores individuais para o pós-carreira 

As empresas buscam profissionais cada vez mais capacitados para mantê-las 

competitivas, reconhecendo o potencial competitivo do capital intelectual. Suas 

bases tomam diversas dimensões como: conhecimentos, estruturas de informações 

e aplicabilidade, impostas pelo indivíduo ao longo de sua vida e sua capacidade 

predisposta na adoção do curso de uma ação específica (Thompson & Strickland III, 

2008). 

A agilidade nos processos requer decisões operacionais conjuntas e 

descentralizadas e abordagem dos indicadores de eficiência frente às demandas. 

Por exemplo, um atendimento diferenciado e o tempo hábil para determinar a 

chegada de uma peça de reposição para atender à necessidade do cliente. O 

envolvimento de todos os membros voltados para o mesmo objetivo, e a sua 

                                            

2Processo através do qual observa-se, aprende-se e melhora-se, podendo ser aplicado a qualquer 

área de atividade organizacional, desde o desenvolvimento estratégico, ao serviço do cliente e sua 

satisfação, passando pelas operações. 
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importância nos processos de qualidade, nos sistemas produtivos de assistência 

técnica e operacional, assim como nas atividades administrativas, constitui-se em 

elemento positivo, acarretando às empresas uma série de benefícios (Outramari, 

Friderichs & Grzybovsky, 2014). 

As inovações organizacionais e os instrumentos de avaliação de atendimento e 

satisfação do cliente fazem grande diferencial competitivo na gestão empresarial e 

garantem ao profissional seu pós-carreira. Logo, a resiliência de carreira é a 

capacidade de, não apenas sobreviver, mas recuperar-se de contratempos, estar à 

vontade com a mudança e permanecer engajado com os desafios que o trabalho e a 

vida requerem de cada um. Ser resiliente, ter a capacidade de se recuperar, de se 

adaptar e de mudar, é essencial para a felicidade profissional e para se sentir bem 

com a vida profissional. Pode parecer que a resiliência é algo que se tem ou não 

(Leal, 2015). 

Segundo Castro et al. (2017, p. 408), existem alguns pontos essenciais para 

desenvolver a resiliência na carreira:  

Ter confiança no que você faz bem ajuda a aumentar sua capacidade de se 

recuperar quando as coisas ficam difíceis. Faça uma auditoria de pontos fortes, peça 

feedback a amigos ou colegas, releia avaliações antigas ou apenas reflita sobre o 

que você faz bem. A autocrença é realmente importante para a resiliência. Diga a si, 

regularmente como você é grande, colete evidências de suas realizações por meio 

de um diário e acredite que é capaz de fazer coisas boas. Se algo não correr tão 

bem quanto você esperava no trabalho, reserve um tempinho para pensar sobre o 

que você pode fazer diferente da próxima vez, para não se repetir. Não se debruçar 

sobre eles, mas saber que você pode passar o que quer que seu trabalho lhe faça e 

sair do outro lado é extremamente útil. Se você sobreviveu antes de saber que pode 

sobreviver novamente - isso pode fazer com que um mercado de trabalho 

imprevisível pareça menos assustador. Não confie nos outros para moldar sua 

carreira - seu chefe e seu RH estão ocupados demais cuidando de suas próprias 

carreiras para prestar muita atenção ao que você quer. Sempre seja claro sobre 

onde você quer estar em sua carreira, aumente sua autoconfiança e permaneça 

engajado com esse objetivo. 
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Aprender uma nova habilidade ou obter uma nova experiência, reunindo feedback e 

construindo um tempo para refletir e absorver o aprendizado condiz com a afirmação 

de Castro et al. (2017), pois é necessário reconhecer o que dentro da mudança pode 

ser controlado, mas evitando gastar energia contra o que não se pode controlar 

(Huchzermeier & Loch, 2011). 

Percebe-se que o autocontrole seria então capaz de auxiliar as ações com mais 

quietude e sabedoria aos desafios que surgem ao longo do dia. No ambiente de 

trabalho, por exemplo, ter autocontrole é fundamental para o bom desempenho das 

atividades. Perder a calma e se estressar não é a melhor opção quando se precisa 

apenas de um pouco de autocontrole e sabedoria. A pessoa que possui inteligência 

emocional é considerada um excelente profissional, afinal, ela é capaz de trabalhar 

de maneira confiante, segue seus ideais, vai em busca de suas metas, consegue se 

adaptar tranquilamente ao ambiente em que vive, e ainda possui outra competência 

maravilhosa que é ser flexível (Outramari, Friderichs & Grzybovsky, 2014). 

Um profissional com esse tipo de competência individual é alguém com uma enorme 

capacidade de adaptação, consegue se sentir confortável mentalmente e 

emocionalmente até mesmo diante de crises. São pessoas intuitivas, mas que usam 

a lógica quando é preciso. Pessoas resilientes são fortes, carismáticas e calmas, 

possuem um pensamento positivo, conseguem se relacionar de maneira saudável e 

estão sempre buscando formas de evoluir (Mattoso, 1994). 

Nota-se que o indivíduo que é comprometido com seu trabalho e com suas 

atividades será leal à sua empresa e aos seus clientes, por isso, o comprometimento 

é uma das competências individuais de maior qualidade que as empresas visam. 

Um profissional comprometido se dispõe a solucionar todo e qualquer desafio que 

for lançado em suas mãos. Sua atenção e dedicação são completamente voltadas 

para seu trabalho e geralmente não gosta de perder tempo com aquilo que lhe tira a 

atenção (Leal, 2015). 

Definir um grande líder seria visualizar sua capacidade em tomar decisões que 

consigam gerar resultados positivos e extraordinários. Essa é uma competência 

individual que muitas empresas buscam em profissionais que vão ocupar cargos de 
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liderança. Para saber tomar decisões seria preciso ser confiante, desenvolver um 

autoconhecimento e não adiar as decisões; o melhor seria então que fosse definido 

o quanto antes o planejamento da tomada de decisões (Huchzermeier & Loch, 

2011). 

Essa competência mostra o quanto um profissional demonstra ter habilidade em se 

relacionar com as pessoas, além de conseguir passar informações claras, com 

respeito e objetivo. Quando isso não acontece, falhas ocorrem e isso não é positivo 

para a empresa e seus resultados. Nesse sentido, o conhecimento é tudo aquilo que 

uma pessoa sabe, que estudou nos livros e aprendeu com a vida; contudo, nem tudo 

que se aprende, se pratica.  É aí que entra a habilidade, responsável pelo ‘saber 

fazer’, é com ela que se coloca em prática tudo que se aprende e sabe. Dessa 

forma, a atitude é o ‘querer fazer’, é a união do conhecimento e da habilidade para 

querer fazer algo (Outramari, Friderichs & Grzybovsky, 2014). 

Com isso, fica claro que competências individuais se diferem das competências 

técnicas, por exemplo. As técnicas são tudo aquilo que o colaborador precisa saber 

para realizar seu trabalho, como saber operar máquinas, falar outras línguas, 

entender de informática etc.; entretanto, as competências individuais são as que 

complementam os colaboradores, e fazem com que as empresas os queiram como 

vantagem competitiva perante o mercado (Leal, 2015). 

Simplificando, planejamento de carreira é o processo de organizar as ideias de 

carreira para torná-las viáveis. Para ser eficaz, um plano de carreira precisa envolver 

uma série de etapas - não importa onde se comece o processo, desde que sejam 

consideradas todas as etapas ao longo do caminho. Os empresários já perceberam 

que uma empresa requer ações planejadas e uma visão sistêmica ou estrutural com 

que possam determinar meios de apreender o perfil do consumidor, suas 

características de consumo, o estilo do produto e as formas de melhor abordar e 

oferecer os produtos (Mendes, 2016). 
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3 Metodologia 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos adotados para a 

realização desta pesquisa. Na primeira seção, apresenta-se a caracterização da 

pesquisa. Como se trata de pesquisa que combina as abordagens qualitativa e 

quantitativa, em seguida serão descritas a população e a amostra e a unidade de 

análise e observação.  A terceira seção contempla a descrição das técnicas de 

coleta de dados e a última seção descreverá as técnicas que utilizadas para a 

análise de dados. 

3.1 Caracterização da pesquisa 

Esta pesquisa, quanto aos fins, pode ser classificada como descritiva. Segundo 

Farias Filho e Arruda Filho (2015) esse tipo de pesquisa tem como objetivo 

descrever as características de determinada população ou fenômeno ou estabelecer 

relações entre variáveis, utilizando técnicas padronizadas de coleta de dados. A 

pesquisa descritiva, segundo Gil (2002), é aquela que analisa, observa, registra e 

correlaciona aspectos (variáveis) que envolvem fatos ou fenômenos, sem manipulá-

los. Nesse tipo de pesquisa, os fenômenos humanos ou naturais são investigados 

sem a interferência do pesquisador, que apenas procura descobrir, com a precisão 

possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com 

outros, sua natureza e características. 

Quanto ao meio de realização, pode ser classificada como uma pesquisa de campo, 

pois é um estudo voltado para indivíduos, grupos, comunidades e instituições, 

visando à compreensão de vários aspectos da sociedade (Marconi & Lakatos, 2003). 

Segundo Gil (2002), o estudo de campo focaliza uma comunidade, que não é 

necessariamente geográfica, já que pode ser uma comunidade de trabalho, de 

estudo, de lazer ou qualquer outra atividade humana. A pesquisa de campo é 

desenvolvida principalmente por meio da observação direta e entrevistas.  

Quanto à abordagem, esta pesquisa caracteriza-se como uma combinação 

qualitativa e quantitativa. Neves (1996) argumenta que esse tipo de trabalho pode 

contribuir para o entendimento do fenômeno estudado. Nesse sentido, a combinação 

dessas duas abordagens constitui uma triangulação de dados, o que pode 

“estabelecer ligações entre descobertas obtidas por diferentes fontes, ilustrá-las e 
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torná-las mais compreensíveis” (Neves, 1996, p.2). O autor acrescenta que uma 

combinação quali-quanti tem algumas vantagens, entre elas a possibilidade de 

controlar os vieses e de compreender a perspectiva dos sujeitos envolvidos na 

pesquisa. 

Para Collins e Hussey (2005), o método qualitativo é mais subjetivo e envolve 

examinar e refletir sobre as percepções para obter um entendimento de atividades 

sociais e humanas. Os autores esclarecem que este método corresponde a uma 

série de técnicas interpretativas que visam descrever, traduzir e entender o 

significado e não a frequência de determinados fenômenos.  É uma análise que não 

mensura dados numéricos, focando mais as emoções e o estudo de sentimentos, 

sensações e opiniões.  

Já a abordagem quantitativa é bastante utilizada no desenvolvimento das pesquisas 

nos campos social, de opinião, de comunicação, mercadológico, administrativo e 

econômico, representando de forma geral a garantia de precisão dos resultados, 

evitando enganos e distorções na interpretação dos dados (Oliveira, 2009).  

3.2 Unidade de observação  

A unidade de observação desta pesquisa constituiu-se de gestores que atuam no 

setor propagandista da indústria farmacêutica. A seleção dos respondentes foi feita 

por acessibilidade ou por conveniência do pesquisador e de acordo com o tema e os 

objetivos delineados para esta investigação (Vergara, 2015). Foram entrevistados 

cinco gestores que exercem cargos estratégicos nas empresas em que atuam, 

sendo possuidores, portanto, de informações que deram subsídios ao 

desenvolvimento desta pesquisa e à consecução dos objetivos propostos. O roteiro 

de entrevistas encontra-se no Apêndice B.  

Na Tabela 3, apresentam-se alguns dados dos entrevistados, tais como sexo, idade, 

empresa, cargo/função atual, tempo de atuação no cargo e caracterização da 

empresa. Para manter em sigilo a identidade dos respondentes, eles foram 

caracterizados como R1, R2, R3, R4 e R5 (Respondente 1, 2, 3, 4 e 5). 
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Tabela 3 
Caracterização dos gestores participantes da pesquisa 
 

 Sexo Idade Cargo / Função Tempo de 
atuação no 
cargo atual 

Empresa atual Caracterização 
da empresa 

R1 M 46 anos Gerente nacional 
Neurotoxina 

5 anos Merz Multinacional 
farmacêutica 

R2 F 37 anos Gerente geral de 
RH 

4 anos Merz Multinacional 
farmacêutica 

R3 F 35 anos Gerente Sênior de 
RH 

3 anos Merz Multinacional 
farmacêutica 

R4 F 30 anos  Profissional de RH 8 anos Michael Page Multinacional 
empresa de RH 

R5 M 53 anos Coordenador de 
treinamento e RH 

1 ano e meio Empresa do 
grupo EMS 

Nacional 
farmacêutica 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 
O R1 está desde os 21 anos na indústria farmacêutica. Iniciou sua trajetória como 

propagandista. Atuou por 19 anos na Allergan (multinacional Irlandesa), ocupando 

vários cargos. Está na Merz há cinco anos e comanda 8 consultores de negócios. É 

responsável pela redução e manutenção da sua equipe. Tem experiência em 

contratação e demissão de profissionais.  

 
A R2 tem mais de 10 anos de experiência em RH. Atuou na Michael Page (empresa 

especializada no recrutamento e seleção de executivos de média e alta gerência) e 

foi contratada pela Merz há 4 anos. Quando foi entrevistada, era gerente geral de 

RH da Merz Brasil. A partir de janeiro de 2019 foi promovida a gerente geral de RH- 

LATAM, sendo responsável pelas políticas de treinamento e RH, principalmente no 

Brasil e no México. 

 
A R3 atuou em empresas de RH da indústria farmacêutica, como Novartis e Sanofi. 

Atualmente, é a número 2 do RH da Merz Brasil.  Está na empresa há 3 anos.  

 
A R4 tem mais de 8 anos de experiência em contratação e processos de seleção. 

Trabalha na multinacional Michael Page, empresa de recrutamento que pertence ao 

PageGroup, uma rede global que opera em mais de 30 países nos 5 continentes; no 

Brasil, a empresa atua em segmentos bem definidos, realizando recrutamentos 

especializados. A empresa tem grande atuação nas multinacionais da indústria 

farmacêutica. 
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Finalmente, o R5 trabalhou 16 anos na multinacional americana Alcon, pertencente 

à Novartis (empresa sueca), onde foi propagandista, consultor e gerente de contas. 

Há 6 anos ingressou na Ofta Vision Health, empresa Nacional que faz parte do 

grupo EMS, uma das maiores organizações da indústria farmacêutica nacional. Há 

pouco mais de um ano foi promovido a coordenador de treinamento e RH, devido à 

sua experiência com contratação, demissão e treinamento de pessoas. 

3.3 População e amostra  

A população, conforme descreve Malhotra (2012), são os indivíduos objeto de 

estudo, que detêm as informações desejadas e sobre os quais se pretendem fazer 

inferências a partir de uma determinada amostra. A população desta pesquisa é 

composta por consultores de negócios de empresas nacionais e multinacionais da 

indústria farmacêutica, inscritos em vários grupos de Whatsapp dos quais o 

pesquisador participa. A população de uma pesquisa pode ser entendida como um 

universo de elementos de onde se extrai uma amostra para ser objeto de uma 

pesquisa. Quanto ao tamanho, pode ser finita, quando se conhece o seu tamanho, e 

infinita, quando o seu tamanho não é conhecido (Yin, 2014).  

Malhotra (2012) define a amostra como os elementos efetivamente participantes da 

pesquisa. Neste estudo, a amostra constitui-se de profissionais que fazem parte da 

rede de relacionamento do pesquisador, a saber, 250 colaboradores alocados na 

área farmacêutica, inscritos em vários grupos de Whatsapp e que se dispuseram a 

participar da pesquisa.  A amostra deste estudo pode ser classificada como não 

probabilística. Segundo Laville e Dionne (1999), ao contrário da amostra 

probabilística, a não probabilística é caracterizada pelo fato de que nem todos os 

elementos de uma determinada população têm a possibilidade de fazer parte da 

pesquisa.  

3.4 Instrumentos de coleta de dados 

Para Marconi e Lakatos (2003, p. 164), a coleta de dados é a “etapa de pesquisa em 

que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, 

a fim de se efetuar a coletados dos dados previstos”. O processo de coleta de dados 

foi divido em duas etapas: aplicação de questionário e realização das entrevistas. 
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Na primeira etapa, foi disponibilizado o link do questionário nos diversos grupos de 

Whatsapp do pesquisador, nos quais estão inscritos seus colegas da indústria 

farmacêutica, especialmente consultores de negócios. O questionário ficou 

disponível durante cerca de 30 dias, ao longo do mês de dezembro de 2018. 

Segundo Collis e Hussey (2005), o questionário deve ser utilizado em pesquisas 

cujo objetivo seja “descobrir o que um grupo selecionado de participantes faz, pensa 

ou sente” (Collis & Hussey, 2005, p. 165). Com esse objetivo em mente, o 

questionário elaborado para esta pesquisa (Apêndice A) constava de dois blocos: o 

bloco I teve como objetivo coletar os dados gerais dos respondentes (sexo, idade, 

estado civil, escolaridade); no bloco II, foram apresentadas questões sobre a relação 

dos respondentes com o mercado de trabalho e o seu planejamento (ou não) de 

carreira, bem como suas expectativas com relação ao seu emprego. Para não expor 

os participantes da pesquisa, não foi solicitado que eles informassem seus nomes.  

Na segunda etapa, optou-se pela realização de entrevistas semiestruturadas com 

gestores da indústria farmacêutica (caracterizados na Tabela 3), por meio de um 

roteiro previamente estabelecido (Apêndice B), com 10 questões. Os Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice D) foram assinados por todos os 

entrevistados e estão em poder do pesquisador. 

Segundo Andrade (2010), embora seja uma técnica muito utilizada na pesquisa, a 

entrevista não é uma técnica de fácil aplicação, mas é “a mais eficiente para a 

obtenção de informações, conhecimentos e opiniões sobre um assunto” (Andrade, 

2010, p. 124). De fato, as entrevistas mostraram-se fundamentais e tiveram como 

objetivo ampliar as percepções do pesquisador sobre o tema do estudo. As 

entrevistas foram realizadas pessoalmente pelo pesquisador (R1 – em Goiânia; R2 e 

R3 – em São Paulo), por telefone (R4) e por Skype (R5), entre os meses de 

novembro e dezembro de 2018.  Foram gravadas e transcritas (Apêndice D) para 

posterior análise. 
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3.5 Tratamento e análise dos dados 

Os dados quantitativos da pesquisa foram tratados e analisados por meio das 

ferramentas do próprio Google, que disponibiliza ao criador do questionário gráficos 

ou planilhas. Para análise das entrevistas, utilizou-se a técnica de análise de 

conteúdo proposta por Bardin (2010). A análise de conteúdo abarca um conjunto de 

técnicas de pesquisa que tem por objetivo a busca do sentido comum de 

determinado conjunto de dados. Esta técnica de análise de dados compreende três 

etapas:  

I – Fase de pré-exploração do material ou de leituras flutuantes do corpus das 

entrevistas, em que se realiza uma apresentação global das ideias principais e os 

seus significados gerais;  

II – Fase de seleção das unidades de análise (ou unidades de significados), em que 

o pesquisador se orienta pelas questões norteadoras que necessitam ser 

respondidas; e 

III – O processo de categorização e subcategorização. 

Segundo Bardin (2010), as unidades de análise podem ser representadas por textos, 

palavras, sentenças, frases, parágrafos ou mesmo textos completos de entrevistas, 

diários ou livros e o pesquisador pode estabelecer critérios variados para escolher 

os recortes a serem utilizados. No entanto, afirma que se percebe um interesse 

maior pela análise temática, a qual utiliza preferencialmente sentenças, frases ou 

parágrafos como unidades de análise, posteriormente categorizadas, sempre com 

base nos objetivos da pesquisa e nas discussões teóricas que orientaram o estudo.  

A Tabela 4 sintetiza a metodologia descrita neste capítulo, relacionando os objetivos 

específicos da pesquisa com os autores cujas discussões foram utilizadas para 

construção do questionário e do roteiro de entrevistas e as técnicas de coleta e de 

análise dos dados da pesquisa. 
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Tabela 4 
Síntese da Metodologia 

Objetivos 
específicos 

Autores Técnicas de coleta 
de dados 

Técnica de análise 
de dados 

Identificar a 
percepção dos 
consultores de 
negócios sobre o 
mercado de trabalho 
atual. 

Carvalho (2006); IBGE 
(2017); Silva e Souza 
(2017); Parada e 
Dellagnelo (2018). 

Questionário 
(Questões Bloco I e II) 

 

Estatística descritiva 

Identificar os desafios 
dos consultores de 
negócios da indústria 
farmacêutica com 
mais de 40 anos de 
idade para manterem 
sua empregabilidade. 

De Grip et al. (2004); 
Berntson (2008);  
Zanders e Zuzel 
(2010); Harvey (2013);  
Gomes (2014); 
Karawejczyk (2015); 
Santos et al. (2015); 
Castro et al. (2017; 
Martins e Oliveira 
(2017). 

 

 

Questionário 
(Questões Bloco II) 

 

 

Estatística descritiva 

Identificar os critérios 
de 
admissão/demissão 
de profissionais com 
mais de 40 anos de 
idade, na visão de 
profissionais de RH.    

Valentich e Gripton 
(1978); Mattoso, 
(1994); Fleury e Fleury 
(1997); Dutra (2006); 
Lima, Carvalho Neto,  
e Tanure (2012); 
Novaes (2016).  

 

Roteiro de entrevistas  

 

Análise de conteúdo  

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 
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4 Resultados e Discussões 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos, com base nos objetivos geral e 

específicos propostos, os dados da pesquisa. Como se trata de pesquisa com 

abordagem quantitativa e qualitativa, o capítulo está organizado de forma a 

apresentar separadamente os resultados de cada uma dessas abordagens. Assim, 

inicialmente apresentam-se os dados da pesquisa quantitativa, realizada por meio 

de questionário respondido por 250 consultores de negócios da indústria 

farmacêutica. A seguir, são apresentados os dados da vertente qualitativa, baseados 

nas entrevistas com gestores, já caracterizados no capítulo anterior (Tabela 3). 

Finalizando, os resultados da pesquisa, tanto quantitativa quanto qualitativa, serão 

analisados à luz dos objetivos específicos propostos para esta Dissertação e das 

discussões teóricas apresentadas no capítulo de Referencial Teórico.  

4.1 Percepção dos consultores de negócios sobre o mercado de trabalho atual 

Nesta seção, serão apresentados os dados da pesquisa quantitativa, que buscaram 

responder ao primeiro objetivo específico definido para esta pesquisa. Como já 

descrito no capítulo anterior, o questionário foi respondido por 250 consultores de 

negócios da indústria farmacêutica. As questões do Bloco I do questionário tinham 

como objetivo coletar dados para a caracterização da amostra, tais como idade, 

sexo, escolaridade, atuação profissional, índice do medo do desemprego (IMD) e 

segurança no emprego atual. Os dados coletados estão apresentados nas duas 

próximas subseções.  

As informações sobre as idades dos respondentes são particularmente importantes 

para esta pesquisa, já que o foco são os profissionais a partir dos 40 anos de idade. 

Os dados sobre a idade e sexo dos respondentes compõem as informações sobre o 

perfil dos respondentes e estão apresentados na Tabela 5.  
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Tabela 5 
Perfil dos respondentes: Faixa etária e sexo  

 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

No quesito idade observou-se que 38 entrevistados (15%) estão com idade entre 35 

a 40 anos; destes, 18 (7,2%) declararam a idade de 40 anos. Entre os demais 

respondentes, 138 (55%) têm de 41 a 50 anos, seguidos por 68 (27%) que estão na 

faixa de 51 a 60 anos; os que estão entre 61 a 70 anos são 6 (3%). Considerando-se 

os que estão entre 40 e 70 anos, têm-se 230 respondentes da faixa etária de 

interesse desta pesquisa, o que corresponde a 92% da amostra.  Quanto ao sexo, 

78,8% dos respondentes são do sexo masculino e 21,2% do sexo feminino. Esses 

dados parecem indicar que há predomínio masculino na área da consultoria de 

negócios da indústria farmacêutica; no entanto, como a pesquisa não abarcou a 

totalidade dos que atuam na área, essa informação não pode ser generalizada para 

esse segmento.    

A pesquisa também levantou dados sobre a escolaridade dos respondentes. O 

gráfico da Figura 1 apresenta os percentuais encontrados.  

 
 
Figura 1 
Escolaridade 
Fonte: dados da pesquisa (2018).  
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De acordo com a pesquisa, 35,2% dos respondentes têm curso superior completo e 

61,6% têm especialização ou Pós-Graduação. Entre esses, alguns possuem 

Mestrado. Há também os que declararam ter um curso superior incompleto (1,6%) 

ou ter apenas o Ensino Médio (1,6%).  

 

Complementando as informações sobre a escolaridade, foi solicitado que os 

respondentes indicassem os cursos superiores concluídos. Os dados indicaram que 

os consultores de negócios concluíram seus cursos superiores em áreas diversas: 

Administração (diversas linhas), Psicologia, Comércio Exterior, Fisioterapia, 

Farmácia, Direito, Economia, Publicidade, Biologia, Engenharia (diversas), entre 

outros.  Quanto aos cursos de especialização, já se observa uma maior 

concentração dos respondentes nos cursos relacionados à área da Administração 

(Marketing, Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Gestão Comercial, entre 

outros) e da saúde (Nutrição, Oncologia, Ciências da Saúde). Há também os que 

declararam terem concluído o Mestrado em Administração, Ciência Política, 

Ciências Farmacêuticas, Ciências da Saúde e Direito.   

A atuação profissional dos participantes da pesquisa foi o tema da questão 4 do 

questionário. Nessa questão, foram apresentadas algumas opções de respostas e o 

resultado está expresso no gráfico da Figura 2. 

 

 

Figura 2 

Atuação profissional na área comercial da indústria farmacêutica 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Os dados explicitam que a totalidade dos respondentes atua ou já atuou na área 

comercial da indústria farmacêutica, o que confirma a adequação da amostra quanto 

à discussão sobre empregabilidade no segmento selecionado. Segundo os dados, 

88% (220 respondentes) estão atualmente empregados na área, 64,8% em 

indústrias multinacionais e 23,2% em indústrias nacionais. Os 12% restantes 

afirmaram que já trabalharam na área, mas foram desligados.   

A penúltima questão do Bloco I baseou-se em pesquisa da Confederação Nacional 

das Indústrias (CNI), realizada trimestralmente, sobre o Índice do Medo do 

Desemprego (IMD) no Brasil. Foi solicitado que os respondentes avaliassem o seu 

IMD, considerando uma escala de 0 a 5, em que zero corresponde a não ter medo 

de ficar desempregado e 5 a ter muito medo de ficar desempregado. Os resultados 

estão expressos no gráfico da Figura 3.   

 

Figura 3 
Índice do Medo do Desemprego (IMD) 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

De acordo com os dados, os integrantes da amostra, em sua maioria (66,8%), 

apresentam um alto IMC (de 3 a 5). Na amostra, 90% demonstrou ter medo de ficar 

desempregado; apenas 10% declarou não ter nenhum medo de ficar desempregado.  

Esses dados podem ter sido influenciados pelos altos índices de demissão em 

massa na categoria ocorridos nos últimos anos, resultado de reestruturações no 

segmento farmacêutico, ocorridas no final de 2016 

(https://www.aboutfarma.com.br/secao/colunistas-e-pensadores/289/em-dezembro-

industria-farmaceutica-demitiu-duas-vezes-mais-do-que-nos-ultimos-2-anos-confira). 

https://www.aboutfarma.com.br/secao/colunistas-e-pensadores/289/em-dezembro-industria-farmaceutica-demitiu-duas-vezes-mais-do-que-nos-ultimos-2-anos-confira
https://www.aboutfarma.com.br/secao/colunistas-e-pensadores/289/em-dezembro-industria-farmaceutica-demitiu-duas-vezes-mais-do-que-nos-ultimos-2-anos-confira
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Para complementar as informações sobre o grau de segurança/insegurança no 

trabalho dos participantes da pesquisa, a última questão do Bloco I buscou avaliar o 

grau de segurança em sua estabilidade no emprego e função atuais. Os resultados 

estão expressos no gráfico da Figura 4. Nesse item, foi considerado o índice de 0 a 

5, sendo que 0 significa nenhuma segurança e 5, total segurança.  

 

 

Figura 4 
Segurança na estabilidade na empresa/função 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

Corroborando as respostas à questão anterior sobre o índice do Medo do 

Desemprego, apenas 7,6% dos respondentes afirmaram estarem seguros de sua 

estabilidade no emprego atual, enquanto 17,6% não têm nenhuma segurança. Mais 

da metade (74,8%) apresenta algum grau de insegurança (assinalaram, na escala, 

os números de 2 a 4). Ainda nesta questão, os resultados podem ser creditados ao 

alto índice de demissões no setor farmacêutico no final do ano de 2018.  

Concluindo, as respostas às questões do Bloco I do questionário permitem traçar um 

perfil da amostra desta pesquisa: é constituída basicamente por consultores de 

negócios da indústria farmacêutica: 92% estão na faixa etária de 40 a 70 anos; 

96,8% têm ensino superior, a maioria na área da Administração; 61,6% fizeram uma 

Pós-Graduação. Quanto à atuação profissional, 100% atuam ou atuaram no 

segmento farmacêutico: 64,8% em empresas multinacionais e 23,2% em empresas 

nacionais. Entre os respondentes, 90% afirmaram ter algum medo de perder o 

emprego, enquanto 74,8% declararam não estar seguros no emprego atualmente.  
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A maioria dos entrevistados (96,8%) declararam ter um curso superior e alguns até 

mesmo uma pós-graduação. Isso mostra a preocupação dessas pessoas em 

melhorar a sua empregabilidade, o que confirma o posicionamento de Harvey (2013) 

sobre as relações entre ensino superior e empregabilidade, no sentido de que 

experiências desenvolvidas por meio do processo de aprendizado de nível superior 

podem melhorar a empregabilidade.  

4.2 Desafios dos consultores de negócios da indústria farmacêutica com mais 

de 40 anos de idade para manterem sua empregabilidade 

As questões constantes do Bloco II do questionário desta pesquisa abordaram 

temas relacionados ao segundo objetivo específico proposto para este trabalho: os 

desafios dos respondentes para manterem sua empregabilidade. Foram incluídas 

também questões sobre o planejamento (ou não) que os respondentes fazem de sua 

vida profissional. As respostas a essas questões estão apresentadas a seguir.  

A primeira questão do Bloco II buscou levantar as percepções dos respondentes 

sobre o critério idade nas contratações ou demissões no setor. O gráfico da Figura 5 

apresenta os resultados.  

 
 
Figura 5 

Critério idade em contratações e demissões no setor 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
 
 

Os dados mostram que não há consenso sobre o critério idade para demissões ou 

contratações entre os respondentes, mas parece haver uma pequena concordância 

sobre o fato de que, em igualdade de condições, profissionais acima de 40 anos são 

preteridos em caso de demissões: 41,6% afirmaram que que as empresas sempre 
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optam por jovens de até 40 anos, em igualdade de condições e performance com os 

demais. Para 41,2%, não há critérios definidos para demissões no setor.   

 

A próxima questão do Bloco II tratou sobre a existência (ou não) de um 

planejamento de carreira por parte dos respondentes. Os resultados estão 

expressos no gráfico da Figura 6. 

 

 

Figura 6 

Planejamento de carreira 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Os dados apontam que pouco mais da metade dos respondentes (50,4%) 

preocupam-se em planejar suas carreiras, a fim de não serem surpreendidos. Para 

os demais, de acordo com os dados, parece que o planejamento de carreira não tem 

prioridade, pois 14% declararam não conseguirem seguir o planejamento; 19,2% 

estão tão envolvidos no trabalho que não têm tempo para seguir um planejamento e 

16% apenas acompanham o mercado de trabalho e institutos de recolocação. Essa 

postura de não planejamento é arriscada para quem está no setor, principalmente no 

que se refere à escolaridade e a melhorar a qualificação para atuar como consultor 

de negócios. Segundo uma agência de recolocação, a maioria dos propagandistas 

que ingressam neste mercado já possuem ensino superior completo, e estão cada 

vez mais qualificados, para cumprir as exigências das empresas. Para facilitar a 

adaptação à linguagem e os conhecimentos técnicos, alguns laboratórios pedem 

que o propagandista tenha formação na área de saúde, como farmácia e 

biomedicina, conforme informações atuais (https://www.catho.com.br/carreira-

sucesso/colunistas/noticias/industria-farmaceutica/. Acesso em 01 mar. 2019). 

https://www.catho.com.br/carreira-sucesso/colunistas/noticias/profissoes-em-alta/o-propagandista-e-a-industria-farmaceutica/
https://www.catho.com.br/carreira-sucesso/colunistas/noticias/profissoes-em-alta/o-propagandista-e-a-industria-farmaceutica/
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A presente pesquisa também buscou mapear as estratégias que os respondentes 

utilizariam, no caso de demissões ou mudança espontânea de emprego, para se 

recolocarem no mercado de trabalho. Considerando o atual cenário, foram 

apresentadas, no questionário, algumas opções:  agência de empregos; networking; 

LinkedIn; cursos profissionalizantes ou de aperfeiçoamento; mudança de segmento 

ou de país. Nessa questão, o grau de preferência deveria ser apontado em uma 

escala de 1 a 5 para cada opção, em que 1 seria menor preferência e cinco a maior 

probabilidade. Os resultados dessa questão estão resumidos na Tabela 6.    

 

Tabela 6 

Recursos para recolocação no mercado de trabalho 
Recursos 1 2 3 4 5 

Agência de empregos 33,2% 19,6% 27,6% 14,4% 5,2% 

Networking 2,8% 1,6% 6,4% 17,6% 71,6% 

LinkedIn 7,2% 8,0% 27,2% 30,4% 27,2% 

Cursos de aperfeiçoamento 13,2% 22% 28,8% 20,8% 15,2% 

Mudança de segmento/país 22% 23,2% 23,6% 17,2% 14% 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Como se pode notar, para 71,6% dos respondentes o networking seria a estratégia 

preferencial para tentar uma recolocação no mercado de trabalho, em caso de 

demissão, seguida por contatos no LinkedIn (27,2%). Apenas 15,2% acredita que 

fazer cursos de aperfeiçoamento poderia ajudar na recolocação e mudar de 

segmento ou sair do Brasil seria forte opção apenas para 14% dos respondentes; 

por último, para apenas 5,2% recorrer a uma agência de empregos seria a estratégia 

preferencial.  

 

Questionou-se também aos respondentes sobre, em caso de perspectivas de 

demissão, que condições eles estariam dispostos a aceitar no emprego atual para 

permanecer no cargo, caso lhes fosse dada a chance de negociar. O gráfico da 

Figura 7 apresenta os resultados dessa questão. 
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Figura 7 

Negociação para permanecer no emprego  
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
 

Entre os respondentes, 79,6% aceitariam negociar novas condições para 

permanecer na empresa; 12% não aceitariam rebaixamento de cargo, nem redução 

de salário; 8,4% aceitariam qualquer condição em uma nova empresa, mesmo 

sendo muito qualificados, e 7,6% aceitariam uma redução de até 50% do salário em 

um novo emprego. Esses índices podem significar que há um certo temor, entre os 

respondentes, de disputar uma recolocação no mercado de trabalho, talvez devido 

às exigências crescentes e ao aumento do número de candidatos por vaga de 

emprego. Esse cenário de alto índice de desemprego no Brasil pode constranger o 

trabalhador a aceitar condições desfavoráveis para manter-se empregado.  

Quando questionados sobre as ações que têm tomado para melhorar a 

empregabilidade, os respondentes se posicionaram conforme mostra o gráfico da 

Figura 8. 
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Figura 8 
Ações para melhorar a empregabilidade 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
 

Para 62% dos entrevistados, cumprir as metas traçadas pela empresa é uma 

estratégia válida para se manterem no emprego; 43,6% afirmaram que trabalham 

muito; 39,6% afirmaram que procuram melhorar a sua qualificação, fazendo cursos 

de aperfeiçoamento, como uma Pós-Graduação, por exemplo. Nessa questão, 

também havia a opção de os respondentes acrescentarem outras ações que 

julgassem melhorar a empregabilidade. Nesse item, 28 respondentes acresentaram 

alguns tópicos, que podem ser resumidos em aprender ou aperfeiçoar outro idioma, 

atualizar-se em gestão e marketing, manter o networking, atuar paralelamente em 

um negócio próprio, ser ético e produtivo, de forma que seja desejado pelas 

empresas concorrentes.  

Com relação à realização profissional, os respondentes se posicionaram da seguinte 

forma (Figura 9): 
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Figura 9 

Realização profissional 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

Como se pode notar, apenas 8% dos participantes da pesquisa se sentem tolhidos 

pelas empresas a não avançar na carreira. Em contrapartida, 18,4% se sentem 

plenamente realizados na carreira e 73,6% sentem que podem produzir e avançar 

mais, mostrando autoconfiança em sua capacidade de acompanhar o mercado. 

Esses dados parecem indicar que a amostra tem um perfil dinâmico, ambicioso e 

pouco acomodado, disposto a se esforçar para se manter no emprego atual.  

Esses dados estão em consonância com as respostas às duas questões seguintes 

(10 e 11) do questionário, em que 54% dos respondentes afirmaram que a área não 

contrata pessoas com mais de 40 anos de idade para iniciar a carreira e 46% 

afirmaram que se sentem cada dia mais pressionados no trabalho.  

Talvez devido a essa insegurança, ao serem questionados sobre quanto tempo 

pretendem continuar na área (questão 12), 40,4% afirmaram que ficariam no mesmo 

emprego até quando a empresa desejar. Esse dado demonstra um certo temor dos 

respondentes em relação a perder o emprego atual, e a terem que disputar 

novamente uma vaga no mercado de trabalho.  

No entanto, ao serem convidados a avaliar a sua empregabilidade (questão 13), 

mesmo tendo mais de 40 anos 76% avaliaram que têm uma boa empregabilidade; 

por isso, 51,6% não têm medo de perder o emprego pelo fato de terem mais de 40 

anos de idade (questão 14)  e 57,6% não acreditam que o superior, em caso de uma 

escolha forçada, optaria por um funcionário com menos de 40 anos (questão 15).  
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Em síntese, quando se analisam os dados resultantes das questões do questionário 

que trataram da empregabilidade e planejamento de carreira, constata-se que 50,4% 

faz um planejamento de carreira, buscando melhorar ou manter sua 

empregabilidade ou planejando a sua aposentadoria, talvez com uma atividade 

paralela que permita manter a renda, em caso de demissão. Para se manter no 

emprego, 62% procuram cumprir suas metas; 60% declaram se sentirem capazes 

de realizar muito no trabalho e que acompanham as tendências do mercado; 79,6% 

aceitariam negociar condições de permanência na empresa. No caso de uma 

demisssão, 71,6% afirmaram que recorreriam ao seu networking para tentar se 

recolocar no mercado e 76% avaliam que têm boa empregabilidade, por isso, 51,5% 

não têm medo de ficarem desempregados devido à idade e 57,6% não acreditam 

que seriam preteridos por terem mais de 40 anos.  

A fim de confrontar as impressões dos consultores de negócios sobre a sua 

empregabilidade e carreira com as exigências do mercado de trabalho, foram 

entrevistados cinco gestores que atuam no setor propagandista da indústria 

farmacêutica, já caracterizados na Tabela 3. Essas entrevistas buscaram responder 

ao terceiro objetivo específicos proposto para esta Dissertação. Na próxima seção, 

serão apresentados os resultados dessas entrevistas. 

4.3 Critérios de admissão/demissão de profissionais com mais de 40 anos de 

idade, na visão de profissionais de RH 

 Os dados apresentados nas próximas seções foram coletados por meio de 

entrevista semiestruturada com gestores, cujo roteiro constou de 10 questões 

(Apêndice B) e foram analisados utilizando-se a técnica de análise de conteúdo de 

Bardin (2010). Para isso, após feita a transcrição das entrevistas, procedeu-se a 

uma leitura flutuante, a fim de se identificarem as unidades de significado que se 

relacionam com os objetivos delineados para a pesquisa e que seriam respondidos 

com os dados coletados na entrevista. A priori, foram definidas as unidades de 

significado relacionadas aos termos produtividade, empregabilidade, carreira, 

transição de carreira, estando todas essas categorias relacionados aos profissionais 

com mais de 40 anos da área comercial da indústria farmacêutica, que são o foco 
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desta pesquisa.  Para melhor compreensão, questões e dados semelhantes foram 

agrupados por categorias e organizados em Tabelas.  

4.3.1 Produtividade e empregabilidade do profissional acima de 40 anos 

As questões 1, 2 e 3 do roteiro de entrevista buscaram avaliar a percepção dos 

gestores sobre a produtividade e empregabilidade dos profissionais acima de 40 

anos de idade.   A partir da leitura integral das respostas, foram selecionados os 

fragmentos mais significativos sobre esses tópicos, que estão apresentados na 

Tabela 7. 

Tabela 7 
Produtividade dos profissionais acima de 40 anos 
Questão 1: Como você avalia o nível de produtividade dos funcionários acima de 40 anos de 

idade na área comercial da indústria farmacêutica? 

R1 Depende do segmento, da percepção de cada um e da especialidade de cada um. Não se 
pode generalizar. Idade não é um fator determinante, nem tempo de serviço. Cada um se 
adapta ou produz melhor independentemente da idade. Depende também da função. Se a 
necessidade é a de um profissional que tem mais conhecimento, um consultor médico, então a 
preferência é por um profissional que atenda essas necessidades.  

R2 É ótimo! Em termos de resultados, esses profissionais são muito bem conceituados. Não vejo 
que há diferenças pelo fato de ter 40 anos.  

R3 A empresa multinacional não contrata pessoas acima de 40 anos. Eles atingem maturidade, 
conhecem melhor os caminhos, mas já são mais previsíveis. Os próprios profissionais é que 
determinam sua performance, rotina é um perigo. As pessoas não têm idade, elas têm perfil.  

R4 Em especial, a partir dos 40 anos têm um perfil diferente, uma performance mais sustentável e 
coerente. Conhecem os caminhos, e os caminhos dentro de farma não mudaram muito. A 
dinâmica comercial não mudou muito. Os que têm mais tempo de experiência tem uma 
performance mais previsível e sustentável.  

R5 Não faz distinção de idade e não vê diferença; cada idade tem uma particularidade que se tem 
que levar em conta. Os mais jovens são mais ansiosos e trocam de empresa com mais 
frequência, podem ser mais descompromissados com a empresa. Os mais velhos, por outro 
lado, tendem a se acomodarem (alguns, nem todos) no sentido de acharem que já sabem 
tudo. 

 Questão 2: Quais são os pontos fortes e as limitações de um profissional acima de 40 
anos? 

R1 Ponto forte: Experiência. Ponto Fraco: Acima de 40 anos resistência à tecnologia.  Esse fator 
determina a sua empregabilidade. Resistência ao Instagran, Facebook, LinkedIn.  

R2 Ponto forte: Maturidade para saber o que foi feito e deu certo ou errado, para evitar replicar os 
acertos e evitar os erros; conhecimento de mercado. Ponto fraco: não podem ser 
generalizadas, mas basicamente é a falta do inglês no público de mais de 40 anos (imposto 
como um pré-requisito hoje). As empresas geralmente não determinam a idade, mas fazem 
exigências com relação ao inglês.  

R3 Pontos fortes: Experiência em linhas especiais; traquejo para apresentar e vender o produto. 
Pontos fracos: falta de domínio de tecnológicas e novos aplicativos. 

R4 Pontos fortes: Conhecimento de campo e caminhos; conhecem a dinâmica do trabalho. 
Conhecem os médicos e as estratégias para abordar cada perfil. Estabilidade emocional, difícil 
de encontrar nos mais jovens; maturidade. Pontos fracos: limitações técnicas (uso de 
ferramentas – Excel, internet para análises mais a fundo); dificuldade de pensar “fora da caixa” 
e de quebrar rotinas. 

 (continua) 
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R5 Pontos  fortes: experiência, afinidade e comprometimento com a empresa. Pontos  fracos: 

pouco conhecimento de Informática e de língua estrangeira; se acham autossuficientes, acham 
que não precisam mais se capacitar. Devem fazer uma pós-graduação, aprender uma nova 
língua (espanhol, inglês) devem ser mais estratégicos e menos operacionais, para isso 
precisam de informática.  

Questão 3: Quem determina o tempo de vida útil de um profissional? 

R1 Ele próprio! Fatores externos ao negócio podem influenciar, mas o fator decisivo são os 
resultados que ele traz para a empresa. Na minha visão, se o funcionário é autossustentável, e 
tem empatia com seu gestor, ele permanece. A ideia de que está ficando velho, não tem mais 
empregabilidade, é mais interna, e não do mercado.  

R2 Ambos. O profissional precisa fazer reciclagens constantes e estar alinhado à missão da 
empresa. A empresa, por outro lado, deve proporcionar um plano de carreira.  

R3 É o gestor, o RH, baseado no que ele acha que tem que ser o futuro da empresa.  
R4 Os profissionais. Está tudo na mão dos profissionais. Eles têm que ter consciência do cenário 

em que estão inseridos, devem ter compreensão do que está chegando e ficando nas 
organizações. DevemoOlhar com atitude positiva e tentar se igualar e manter os pontos fortes.  

R5 Acredito que está na mão do profissional, depende do que ele faz. A empresa simplesmente 
toma as decisões baseadas naquilo que ela está observando.  

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Na avaliação dos gestores entrevistados, a competência de um profissional de 

campo (consultor de negócios/propagandista) da indústria farmacêutica não é 

medida pela idade, mas sim pela performance de cada um. Segundo eles, de uma 

maneira geral, a idade não é fator determinante quando se trata de medir a 

produtividade, mas está relacionada a questões como segmento de atuação e 

especialização nesse segmento. No entanto, alguns avaliam que o profissional com 

mais de 40 anos é mais maduro, tende a ser mais responsável e a dar um melhor 

resultado para as empresas, devido, em parte, à experiência acumulada na função 

ao longo dos anos; o R5, inclusive, acrescenta que os mais jovens são mais 

ansiosos e podem ser descompromissados.  

Apesar de, de uma maneira geral, apontarem que o fator idade não interfere na 

produtividade do profissional, parece haver uma orientação por parte das empresas 

do setor, especialmente as multinacionais, para a contratação de profissionais mais 

jovens, de acordo com o comentário de R3, que pontua que existe um certo 

preconceito das empresas com relação a profissionais mais velhos. Para ela, no 

entanto, “as pessoas não têm idade, têm perfil. ” 

Na esteira dessas observações, quando questionados sobre as vantagens e 

desvantagens de um profissional com mais idade, os entrevistados foram unânimes 

em apontar a experiência, o equilíbrio e a maturidade profissional, além do 

conhecimento do campo, como pontos fortes. Em contrapartida, apontaram como 



67 

 

pontos fracos o pouco domínio e até a resistência ao uso de tecnologias; a falta de 

um outro idioma; a resistência a mudança de planos e a autossuficiência. 

Ao serem questionados sobre quem determina o tempo de permanência do 

profissional em uma empresa, nenhum dos entrevistados apontou o fator idade 

como determinante. Os entrevistados foram enfáticos ao afirmarem que esse tempo 

só depende do profissional, de sua maneira de conduzir a própria carreira. Já R2 

condicionou a permanência aos objetivos da empresa “o que a empresa quer”. A 

opinião discordante ficou por conta da R3, que afirmou que quem determina o tempo 

de carreira do profissional em uma empresa são os gestores, o RH, baseado no que 

eles acham que deve ser o futuro da empresa.   

Além da produtividade, o roteiro de entrevista apresentou aos respondentes uma 

questão (4) que buscava levá-los a avaliar empregabilidade do profissional com mais 

de quarenta anos, no sentido da manutenção do emprego. As sínteses das 

respostas estão apresentadas na Tabela 8. 

Tabela 8 

Empregabilidade dos profissionais acima de 40 anos 
Questão 4: Qual o perfil de quem consegue, acima dos 40 anos, se manter empregado na 

indústria farmacêutica?  

R1 Quem consegue produzir, independente de idade.  
R2 Vejo como um cenário misto. Recentemente contratei um gerente de 59 anos! Os mais 

maduros são mais cautelosos, mais experientes. Já os mais jovens costumam ser mais 
impacientes. Mas há quebra de paradigmas nos dois cenários. O ambiente saudável é um 
ambiente misto. Subir na carreira depois dos 40, com base no que eu tenho visto, é menos 
frequente. 

R3 Quem já está em cargo de gestão. Está tudo muito ligado à tecnologia. Se conseguir se 
atualizar sempre, e, em uma entrevista, mostrar atualização, precisa vencer a barreira. Um 
currículo não mostra tudo: na hora da entrevista tem que saber vender o peixe. Gestor tem 
mais empregabilidade, porque é mais difícil encontrar o perfil para a empresa.  Quem sabe que 
tem que produzir e quem sabe mudar, mantendo sucesso e eficiência. 

R4 Algumas empresas precisam de gente com experiência e que tenha mais paciência com 
relação a salários, ambiente misto é o ideal. 

R5 O profissional que se capacita, se mantém motivado e com energia consegue se manter. O 
profissional deve buscar sempre especialização, cursos de qualquer natureza, etc.  

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
 

Com relação à manutenção do emprego, os respondentes apontaram como fatores 

importantes a constância na produtividade, independentemente da idade (R1), mas 

também a capacidade de se adaptar a mudanças e a resiliência (R2). A R3 foi 

enfática ao afirmar que profissionais que estão nos cargos de gestão têm mais 

estabilidade nas empresas. Apontou também os fatores domínio da tecnologia e 
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atualização como diferenciais na empregabilidade de pessoas com mais de 40 anos. 

A R4 assinala que não é basicamente a idade que influi na manutenção do emprego; 

para ela, o ideal seria um ambiente misto, com experiência dos mais velhos somada 

à vitalidade do jovem. Enfatiza, também, que é importante ter “paciência com o 

salário”, o que os jovens geralmente não têm. Finalmente, o R5 afirma que a 

manutenção de funcionários mais velhos está atrelada à sua constante capacitação, 

motivação e energia. 

4.3.2 Critérios de contratação, demissão e recolocação de profissionais com 

mais de 40 anos 

No cenário atual do mercado de trabalho no Brasil, a preocupação com o 

desemprego é constante. Nesta pesquisa, como já discutido na seção anterior, 90% 

dos consultores de negócios com mais de 40 anos que responderam ao questionário 

revelaram que têm algum medo de perder o emprego. Devido a esse alto índice, os 

gestores entrevistados foram questionados sobre os critérios de contratação e 

demissão desses profissionais. Além disso, questionou-se sobre as dificuldades que 

um profissional acima de 40 anos encontra para se recolocar em uma grande 

indústria farmacêutica, em comparação com um mais jovem. As respostas às 

questões 5, 6, 7 e 8 estão agrupadas na Tabela 9. 
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Tabela 9 
Critérios para contratação, demissão e recolocação 
Questão 5: Por que os profissionais acima de 40 anos não estão sendo mais contratados com 

a mesma frequência que os acima de 30 no ramo farmacêutico? 

R1 A gestão da indústria farmacêutica é de gente na faixa dos 30 anos. Profissionais mais jovens 
são ágeis, competitivos; gestão atual contrata agilidade, jovens são mais resilientes. O 
profissional de mais de 40 anos é mais calmo, mais tranquilo. A palavra é adaptabilidade. A 
resiliência é o fator determinante.  

R2 Falta do inglês, que é pré-requisito. As empresas não definem idade, geralmente, mas pedem 
alguém com inglês. Pedem também alguém com disponibilidade para viagens. 

R3 Tem a ver com limitações com as ferramentas tecnológicas e técnicas, os de 40 cometem o 
erro de achar que podem sempre fazer a mesma coisa. 

R4 Costuma ser porque eles não dominam a tecnologia. Há preconceito com relação à 
produtividade.  

R5 Linha natural as empresas gostarem de contratar jovens, mas se demonstrar energia e 
vontade o de mais de 40 consegue uma vaga. 

Questão 6: Em uma contração, a idade é fator decisivo? 

R1 Para a minha linha, não. O funcionário deve avaliar suas condições e o que tem para oferecer 
para buscar uma colocação no mercado.  

R2 Em 90% das empresas não, outros 10% fazem exigência de idade. É mais característica da 
empresa, e não do mercado.  

R3 Quando eram empresas multinacionais, vendedor, consultor, elas queriam até 40 anos. 
Gerente ou diretor, podia ser até quase 40 anos, por imposição das empresas. 

R4 Não.  
 

R5 Não. O fator determinante é a energia e a capacitação. Profissional de mais de 40 anos que 
apresenta energia, comprometimento e atualização, a idade não é fator decisivo. Pode ser que 
devido a valor de salário ele venha a ser cortado, mas se tem energia, ele se recoloca 
rapidamente.  

Questão 7: O que se leva em conta numa possível redução obrigatória de pessoal na indústria 
farmacêutica? A idade é fator decisivo? 

R1 Nem sempre, depende do tempo e salário, se for um salário mais alto, isso pode ser 
determinante. Isso numa linha geral, cuja substituição de pessoas é mais tranquila. Se for uma 
linha especial, seria a produtividade, quanto o profissional custa para a empresa e quanto ele 
traz de renda para a empresa. Um profissional de vendas é mensurado pelo quanto ele custa e 
o quanto ele traz de renda para a empresa. A indústria farmacêutica não é uma ONG.  

R2 Não a idade, basicamente. Vários fatores devem ser analisados, alguns RHs olham os custos, 
altos salários pesam. A performance abaixo da expectativa da entrega pode influenciar na 
permanência, mesmo se tiver um salário alto.  

R3 A idade não pesa. Ter família, quanto a pessoa contribui para a empresa, quem produz mais, e 
também o salário. Às vezes, por necessidade, há uma mescla: metade família, metade 
produtividade. Se o de 40 anos ganha mais que o de trinta, ele vai ser mandado embora.  

R4 A idade não pesa, nem para a empresa. Se a produtividade é a mesma, se o retorno é o 
mesmo, não é a idade que conta, é o comportamento. A empresa deve ver o funcionário, de 
40 anos ou não, como uma pessoa com quem ela pode contar.  

R5 Idade não importa. A energia vence o preconceito, apesar de que os custos podem ser fator 
decisivo. 

   Questão 8: Quais as dificuldades que um profissional acima de 40 anos encontra para se 
recolocar em uma grande indústria farmacêutica em comparação com um profissional mais 

jovem? 

R1 Um profissional só se recoloca em uma grande indústria se a bagagem dele é a necessidade 
da indústria; em igualdade de condições, o mais novo leva vantagem. Um profissional 
extremamente qualificado tem que buscar se manter na área que domina.  

R2 Preconceitos em algumas empresas, mas há outras tantas que não tem. É preciso encontrar o 
perfil técnico desejado pela empresa. Esses fatores limitam não só os de 40, mas também os 
de 30.   

R3 É muita demanda, muita oferta, muita gente nova preparada para entrar. Tem muitas 
demandas com relação a salário, por causa da família.  

(continua) 
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R4 A forma como ele se posiciona. Para um recrutador, a experiência é muito importante. É 

preciso mostrar que é flexível, está disposto a fazer as coisas de forma diferente. É preciso 
saber contar a história, valorizar a experiência, mas não se mostrar limitado. Manter um perfil 
humilde diante do recrutador. É difícil a recolocação em uma mesma posição, quando ela é 
alta.  

R5 O profissional com pouca habilidade em informática, provavelmente não vai ter um LinkedIn, 
uma ferramenta valiosíssima para contratação. As empresas buscam profissionais ali. Se não 
tem uma rede LinkedIn, terá mais dificuldade. As empresas analisam tudo, se o profissional 
tiver uma visão 360, leva vantagem. 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

De acordo com o que se pode depreender das respostas dos gestores, atualmente 

as empresas do ramo farmacêutico têm preferência pelos profissionais mais novos 

devido a alguns fatores, como agilidade, resiliência, produtividade, energia e domínio 

de ferramentas tecnológicas (são mais “antenados”). Além de buscarem essas 

características, os gestores deixaram claro que algumas empresas exigem que se 

contratem pessoas mais novas, especialmente para atuar em algumas linhas de 

produtos (produtos naturais). No entanto, o R5 resumiu o que parece ser o 

pensamento compartilhado por todos: “se demonstrar energia e vontade, o de mais 

de 40 consegue a vaga”.  

Complementando essa pergunta, questionou-se diretamente aos entrevistados se a 

idade é um fator decisivo para a contratação. Todos se posicionaram contrariamente 

a essa ideia: a idade não é fator decisivo para a contratação na área de consultoria 

de negócios em 90% das empresas (R2), mas pode ser por parte de algumas 

empresas multinacionais (R5). Para os entrevistados, o que pesa basicamente na 

hora da definição do desligamento é a produtividade, o retorno financeiro para a 

empresa.  

Sobre os critérios utilizados em caso de demissão forçada, ficou claro pelas 

respostas dos entrevistados que a idade não é fator decisivo, mas sim o salário e os 

custos de um funcionário sênior. O fator produtividade foi citado pela R2 e a energia 

pelo R5, para a manutenção de um funcionário com mais de 40 anos. Segundo a 

R3, as empresas também tendem a considerar se o empregado tem família, antes 

das demissões. 

Finalmente, sobre as dificuldades que um profissional com mais de 40 anos 

encontra para se recolocar em uma indústria do ramo farmacêutico, os entrevistados 

posicionaram-se de maneiras diversas. Para o R1, desde que atenda à demanda da 
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empresa, não há problemas com a recolocação, mas em caso de disputa, o 

candidato mais novo terá vantagem. Já a R2 aponta que há um preconceito das 

empresas em contratar profissionais mais velhos; nesse sentido, para ela, é papel 

dos recrutadores, quando encontram uma pessoa com o perfil desejado pela 

empresa, mas que tem mais de 40 anos, tentar convencer a gestão a pelo menos 

conversar com o candidato. Para a R3, há muita oferta de mão de obra, muita gente 

nova preparada para entrar e, numa disputa isso pode ser determinante.  Ela cita 

também o fato de que os profissionais mais jovens são pouco exigentes com relação 

a salário, em contraste com os mais maduros, que têm demandas com a família e 

expectativas mais altas com relação a salário. A R4 aponta que a forma como as 

pessoas se posicionam na hora de uma entrevista é muito importante: é preciso 

mostrar flexibilidade, valorizar a experiência, mas não se mostrar limitado ou 

irredutível em suas posições. Para ela, manter um perfil humilde em uma entrevista 

é uma boa estratégia. A R4 avalia também que é difícil uma recolocação em uma 

mesma posição quando ela é alta. Concluindo, o R5 chama a atenção para alguns 

fatores importantes para uma recolocação: o domínio da informática; uma rede 

robusta de relacionamentos ou networking (ele cita o LinkedIn) e “uma visão 360º”, o 

que significa conhecer bem o negócio e os processos da empresa em que se está 

inserido.  

4.3.3 Transição e planejamento de carreira 

A questão de número nove buscou mapear a opinião dos respondentes com relação 

ao planejamento e à transição de carreira do profissional com mais de 40 anos. As 

respostas a essa pergunta estão apresentadas na Tabela 10.    
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Tabela 10 
Planejamento e transição de carreira 

Questão 9:  Como você vê a relação planejamento e transição de carreira por parte das 
indústrias e profissionais? 

R1 As empresas, em especial as multinacionais, têm isso muito bem desenhado. O profissional, 
entretanto, aos 20 anos ele já sabe o que ele quer; isso e os de acima de 40 anos vão pensar 
em se preparar, na grande maioria, na hora que a vaga surge. Ele não quer se preparar 
antecipadamente. A carreira você constrói. O mesmo com o desligamento: se não for um 
processo de corte grande, ele acontece ao longo do tempo, e o profissional não quer acreditar. 
Ele tem que estar antenado, ele não é insubstituível. Ele tem que entender que a nossa 
carreira tem ciclos e se preparar.  

R2 O planejamento de carreira hoje existe mais do que antes. O mercado oferece isso e os bons 
profissionais buscam por isso nas empresas. No entanto, devido à crise, isso pode não se 
materializar em salários, mas em planejamento de carreira, aperfeiçoamento para alcançar as 
metas. 

R3 Sente falta por parte das indústrias, pouco investimento, não faz um preparo para os 
empregados e os empregados, sem motivação, atropelam etapas. 

R4 Por parte da indústria ainda falta. A indústria não pensa em um planejamento para pessoas 
que permanecem na empresa e querem terminar na empresa. Não há preparo para os que 
estão no final da carreira. Mas há históricos de indústrias que tem programas da melhor idade, 
um turno diferente de visitador médico (p. ex. venda entre 6 da tarde e 2 da manhã) só 
contrata pessoas que já se aposentaram ou que foram cortadas anteriormente. Promover 
empregabilidade de pessoas de mais de 60 anos, que já contribuíram muito e ainda têm a 
contribuir.  

R5 O profissional não pensa em planejamento de carreira. Isso está na mão dele, não deve 
delegar para ninguém. Ele tem que pensar e tomar as providências visando o futuro.  

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
 

Com relação ao planejamento e transição de carreira, os entrevistados têm posições 

diversas. Para o R1, embora as empresas, especialmente as multinacionais, tenham 

essa prática, a construção e planejamento da carreira é responsabilidade de cada 

um; o profissional deve entender as fases de sua carreira e se preparar para o final 

da sua vida produtiva. Para a R2, hoje os profissionais buscam por empresas em 

que encontrem a possibilidade de planejarem suas carreiras a longo prazo. Devido 

ao momento atual das organizações, esse planejamento pode se materializar em 

capacitações para alcançar as metas, não especificamente em salários. Já R3 e R4 

afirmam que isso ainda falta nas indústrias, e que não há planejamento de carreira 

para as pessoas que querem ficar nas empresas até o final. No entanto, R4 aponta 

que já há algumas iniciativas nesse sentido, como a contração de consultores já 

aposentados para trabalharem em horários especiais (entre 6 da tarde e 2 horas da 

manhã), quando médicos plantonistas estão mais disponíveis e vão atendê-los, com 

certeza. Iniciativas como essa promovem a empregabilidade de pessoas com mais 

de 60 anos, que já contribuíram muito com a empresa, mas ainda têm muito a 

contribuir. O R5, finalmente, foi enfático ao afirmar que a responsabilidade pelo 

planejamento da carreira é do profissional, e ele não deve delegar isso para 
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ninguém, avaliar e tomar as providências para manter a sua empregabilidade e 

planejar a sua aposentadoria.  

Concluindo, nesta seção foram apresentados os resultados das entrevistas com 

profissionais de RH que atuam na indústria farmacêutica. Nessas entrevistas ficou 

patente que, embora os profissionais de mais de 40 anos de idade enfrentem 

algumas dificuldades de manutenção e recolocação nessa área, o fator idade não é 

considerado determinante em momentos críticos da carreira de consultor de 

negócios, como demissão, contratação e recolocação. Aliás, em alguns momentos 

os entrevistados apontaram vantagens de profissionais mais maduros sobre os mais 

jovens, como experiência, conhecimento do campo, capacidade de relacionamento 

com os médicos, entre outros.  

Complementando as discussões sobre os resultados da pesquisa, no próximo 

capítulo esses resultados serão sumarizados, a fim de responder ao objetivo geral 

do presente trabalho.   
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5 Considerações Finais 

A pesquisa descrita nesta Dissertação teve como objetivo geral analisar como os 

consultores de negócios da indústria farmacêutica acima de 40 anos de idade 

devem planejar suas carreiras, a fim de se manterem no mercado de trabalho.  Para 

atingir esse objetivo, profissionais que fazem parte de grupos de relacionamento do 

autor dessa dissertação foram convidados a responder a um questionário que 

buscou, aos mesmo tempo, levantar seus receios em relação ao mercado de 

trabalho e identificar suas estratégias para manter a empregabilidade em um 

mercado turbulento e instável. Também foram entrevistados cinco gestores de RH 

relacionados à indústria farmacêutica, visando identificar os critérios de 

admissão/demissão de profissionais com mais de 40 anos de idade, na visão desses 

profissionais.  

De certa forma, ao se iniciar a pesquisa, havia a percepção de que profissionais com 

mais de 40 anos de idade estavam perdendo seu espaço no mercado de trabalho, 

pelo simples fato de estarem nessa faixa de idade. Ao término desta pesquisa, 

entretanto, constatou-se que os consultores de negócios que responderam ao 

questionário, na maioria das respostas, mostraram saber o que as empresas em que 

atuam e o mercado de trabalho, de uma maneira geral, requerem deles. Ao se 

analisarem as respostas dos consultores, nota-se que há certa consonância com os 

posicionamentos revelados pelos gestores em suas entrevistas. Em seus 

comentários, os gestores não foram enfáticos com relação à importância da idade 

para a demissão, contratação e recolocação no mercado. Embora os entrevistados 

tenham sido unânimes em admitir que há uma crise também no mercado 

farmacêutico e que os riscos de demissões sempre existem, eles não apontaram 

que o fator idade seja determinante. Para eles, as admissões na área seguem 

alguns critérios, que são definidos pelas empresas, e mesmo quando elas 

determinam que querem um profissional mais jovem, sempre há a possibilidade de 

que uma pessoa com mais de 40 anos se encaixe melhor no perfil desenhado por 

elas. Segundo os entrevistados, isso depende muito do setor que está contratando e 

não é uma regra geral.  
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Outro fator que pode desencadear uma demissão, segundo os gestores, é a questão 

salarial: empregados com altos salários, se não ocupam cargos de gestão, podem 

ser alvos de demissões, para a substituição por pessoas mais novas, que não têm 

muitos benefícios acumulados e que aceitam negociar salários, o que não está 

relacionado com a idade propriamente dita, mas com outros fatores internos das 

organizações. O temor demonstrado pelos consultores talvez esteja relacionado com 

os mitos que cercam a velhice, e que, segundo Novaes (2016), persistem ainda 

hoje. Esse risco é real, mas o surgimento de novas possibilidade de trabalho para 

consultores mais velhos e experientes, em horários de trabalho alternativo, conforme 

apontado por um dos entrevistados, pode abrir novos horizontes.  

Outro fator apontado pelos entrevistados nesse sentido é a importância do 

envolvimento do profissional com a empresa à qual ele está ligado. Saunders e 

Zuzel (2010) avaliam que, mais do que qualquer outro critério, o indivíduo deve 

demonstrar competências individuais e profissionais que o habilitem a ocupar o seu 

espaço como membro da equipe de uma organização. Isso pode ser traduzido como 

o que os consultores mesmo apontaram em suas respostas ao questionário 

aplicado: trabalhar para atingir as metas, ser comprometido com a empresa; 

acompanhar as tendências do mercado e ser flexível e sensível ao momento pelo 

qual a empresa passa. Essas também foram as posturas identificadas pelos 

gestores de RH e que, segundo eles, auxiliam na manutenção do emprego.  

Nesse aspecto, programas de desenvolvimento de carreira implementados pela 

organização seriam muito úteis aos empregados; no entanto, como apontado pelos 

gestores, essa é uma preocupação apenas de algumas indústrias farmacêuticas 

multinacionais, não uma regra no setor. Esses programas, segundo Veloso, Dutra e 

Nakata (2016) seriam muito úteis para ajudar os funcionários a crescer dentro da 

organização, na medida em que eles atualizariam e expandiriam suas habilidades, o 

que, em consequência, acabaria por beneficiar também as empresas.   

A pesquisa descrita nesta Dissertação aborda a Empregabilidade com profissionais 

acima de 40 anos na indústria farmacêutica e constitui-se em uma tentativa de 

abordar um tema importante para profissionais que já trabalharam ou que ainda 

trabalham nas indústrias farmacêuticas. Para esses, é importante relembrar a 

importância de se repensar suas carreiras e de se preocuparem com o planejamento 



76 

 

de carreira para se evitarem surpresas desagradáveis no futuro. Para profissionais 

dos demais segmentos, serve de alerta sobre a necessidade de rever seus 

mercados e saber que as exigências sobre o domínio das inovações tecnológicas e 

de outros idiomas, por exemplo, chegam também para os profissionais que têm mais 

de 40 anos que, até há pouco tempo, contavam com a experiência e conhecimento 

do mercado para suprir essas lacunas.  

A importância desse estudo para o mundo acadêmico ultrapassa as fronteiras da 

indústria farmacêutica: outras profissões poderão ser estudadas e novas respostas 

ajudarão a entender o tema empregabilidade de uma forma mais ampla.  

Concluindo, a par de todas as dificuldades enfrentadas pelos consultores de 

negócios no mercado de trabalho, o cenário não é tão ruim como parece. No 

entendimento dos gestores entrevistados, funcionários que se dedicam, cumprem 

suas metas e se atualizam, buscando desenvolver suas habilidades, não correm o 

risco de serem demitidos para dar lugar aos mais jovens. Segundo eles, cabe a cada 

um gerenciar a sua carreira, mantendo-se atualizado com relação aos recursos 

tecnológicos e procurando aprender outros idiomas, especialmente o inglês e o 

espanhol. Essas ponderações estão em consonância com as afirmações de Dutra 

(2006), para quem as transformações no mercado de trabalho exigem novas 

habilidades, em um ambiente altamente competitivo. 

Sobre as redes de relacionamento, os gestores enfatizaram a importância de que os 

profissionais se mantenham conectados. Segundo eles, o LinkedIn, hoje, é uma 

ferramenta necessária para quem quer se manter empregado e visível no mercado 

de trabalho. Desde a foto apresentada (que deve ser muito bem escolhida, ser ética 

e apresentar o candidato demonstrando boa aparência) até a escolha do que vai 

para a vitrine, como textos publicados e comentários, tudo deve ser muito bem 

planejado. Segundo eles, as empresas têm buscado profissionais nessa plataforma 

e é importante que, mesmo estando empregado, o indivíduo deve ter cuidado com o 

que se mostra nela.  

Além disso, o profissional com mais de 40 anos deve atualizar-se em sua área de 

atuação. O mercado farmacêutico é dinâmico e está em constante inovação e o 

profissional dessa área deve estar preparado para responder sobre ela quando 
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questionado pelo seu público-alvo. Para isso, o domínio de ferramentas tecnológicas 

deve ser buscado com aplicação e aprender outro idioma é indispensável. Segundo 

os gestores, esses são diferenciais que vão determinar a escolha entre um 

profissional mais jovem e um mais maduro. Aliar experiência com dinamismo e 

produtividade é o que o mercado busca.  

Ao término deste trabalho, podem ser apontadas algumas contribuições da 

pesquisa, especialmente para os consultores de negócios que atuam na indústria 

farmacêutica. A primeira delas diz respeito à necessidade de que haja constante 

atualização desses profissionais, tanto com relação aos novos produtos oferecidos 

pelo segmento, quanto no que diz respeito à sua própria qualificação.  

Como discorrido ao longo desta Dissertação, a indústria farmacêutica caracteriza-se 

por inovações constantes em sua linha de produtos, e o profissional de vendas deve 

estar preparado para apresentar um novo produto com desembaraço e para 

responder às dúvidas de seu cliente com relação a esse produto, convencendo-o 

sobre as vantagens de incorporar o novo medicamento ao tratamento recomendado 

pelo médico aos pacientes. Para isso, é indispensável que o profissional se dedique 

a conhecer a fundo o portfólio de produtos da empresa que representa. 

Quanto à qualificação, constatou-se que o mercado tem sido muito exigente. É 

preciso que se busquem novos conhecimentos, seja por vias acadêmicas (cursos de 

graduação, especialização e pós-graduação) seja por cursos avulsos e que sejam 

compatíveis com a função exercida. Enfatiza-se, mais uma vez, a necessidade da 

busca por conhecimentos em novas tecnologias e em outras línguas, especialmente 

o inglês e o espanhol. Considera-se, nesse caso, que a carreira de consultor nem 

sempre permite a frequência a cursos regulares, devido às constantes viagens a 

trabalho. Uma opção, nesses casos, seriam os cursos a distância oferecidos por 

instituições de credibilidade no mercado. 

Como limitações desta pesquisa, podem ser apontadas algumas fragilidades do 

instrumento de coleta de dados o que, por vezes, pode ter sobreposto algumas 

percepções dos respondentes. Para pesquisas futuras, sugere-se que o número de 

gestores participantes seja ampliado e que se realize um estudo quantitativo 

também com esses profissionais, com o objetivo de traçar um panorama mais 
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completo de suas percepções sobre a empregabilidade e a gestão de carreira dos 

consultores de negócios da área.    
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Apêndices 

Apêndice A - Questionário 

Bloco I – Dados do respondente 

1. Idade: (_____) anos  

2. Estado civil: (__) solteiro   (__) casado    (__) separado/divorciado      (__) 

outros 

3. Gênero: (__) masculino (__) feminino 

4. Escolaridade: (    ) Ensino Médio (    ) Ensino Superior   (    ) Pós-graduação 

5. Curso Superior em: _____________________________________________ 

6. Pós-Graduação em: _____________________________________________ 

Bloco II 

1 -Com relação à empregabilidade de profissionais com mais de 40 anos de idade 

que trabalham na área comercial da indústria farmacêutica, na sua opinião, em caso 

de uma retração de mercado ou mudança organizacional as empresas:  

(a)  Tendem a optar por profissionais com menos de 40 anos de idade, em 

igualdade de condições e performance.   

(b)  Procuram valorizar quem é mais antigo na empresa e demitem os mais 

novos de casa. 

(c)  Não seguem nenhum critério para demissão em caso de mudança forçada 

pela indústria. 

(d)  Procuram preservar profissionais com mais tempo de casa e que estejam 

acima de 40 anos de idade.   

2- Atualmente você trabalha em indústria farmacêutica nacional ou 

multinacional? 

(     ) Nacional ( Origem brasileira ) 

(     ) Multinacional ( Origem estrangeira ) 
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3-  Com relação a sua carreira você: 

(a)  Segue um planejamento para não ser surpreendido, principalmente porque 

tem mais de 40 anos de idade. 

(b)  Acompanha o mercado de trabalho e institutos de recolocação e sabe o que 

significa IMD. 

(c)  Trabalha com esforço, sem ter tempo para se preocupar com o amanhã. 

(d)  Não consegue seguir o que planejou, apesar de já ter mais de 40 anos de 

idade. 

Nas questões de 5 a 9  marque 1 a 5, considerado uma escala em que 1 = não 

concordo e 5 = concordo plenamente. 

4- Você considera, hoje, que tem uma empregabilidade boa mesmo depois dos 

40 anos?  (     ) sim (   ) não 

5- Você fez, faz ou pensa em fazer um planejamento de sua carreira? (      ) 

6- Você se preparou ou está se preparando para a sua aposentadoria? (     ) 

7- Você sente risco de perder o emprego por ter mais de 40 anos de idade? (    

) 

8- Você acha que em igualdade de condições com relação à performance, se 

fosse obrigado, seu superior optaria por escolher um funcionário mais jovem? 

(    ) 

9- Classifique as opções apresentadas enumerando-as de 1 a 5, considerando 

1 = Mais importante e 5 = Menos importante.  

Se fosse forçado a buscar uma recolocação no mercado de trabalho, você:  

(    ) Procuraria uma agencia de empregos. 

(    ) Recorreria ao seu networking. 

(    ) Recorreria ao Linkedin. 

(  ) Investiria em sua formação, realizando Cursos profissionalizantes ou de  

aperfeiçoamento. 

(    ) Mudaria de segmento ou de região/país. 
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10- No segmento farmacêutico, numa transição forçada você aceitaria: 

(a) Redução salarial de até 50 % em uma nova proposta 

(b) Não aceitaria redução nem de cargos nem de salário. 

(c) Aceitaria qualquer condição, mesmo sendo muito qualificado. 

(d) Gostaria de poder negociar o próprio o salário. 

11- O que você tem feito para melhorar sua empregabilidade? 

(a) Procuro cumprir minhas metas 

(b) Trabalho sempre em equipe, não me opondo ao meu chefe. 

(c) Trabalho muito, exaustivamente. 

(d) Trabalho de acordo com o que me é exigido. 

(e) Busco melhorar minha qualificação por meio de cursos de graduação e/ou 

pós-graduação. 

12- Por quanto tempo pretende continuar trabalhando em seu segmento ou na 

área comercial da indústria farmacêutica? 

(a) Até 5 anos. 

(b) Mais 10 anos. 

(c) Ainda não pensei nisso. 

(d) Até quando a indústria me quiser. 

13- Pensando em mudança forçada de emprego, qual seria a sua atitude, em 

ordem de importância:  

(    ) Mudaria do Brasil e tentaria algo novo. 

(    ) Estudaria para um concurso, mesmo sabendo que a concorrência é grande. 

(    ) Tentaria com dignidade uma carreira, sem CLT. Ex. Uber, Comércio, etc. 

(    ) Iria trabalhar com parentes até surgir uma chance mesmo recebendo menos. 

(    ) Faria um novo curso, com expectativa de me recolocar 

14- Nos tempos de crise em que vivemos, o que melhor podemos fazer com 

relação à nossa empregabilidade? 

(a) trabalhar duro e torcer para não perder o emprego. 

(b) Estudar e ficar atento a possíveis oportunidades que  remunerem melhor. 

(c) Planejar junto com a família a melhor decisão após uma demissão forçada. 

(d) Montar um negócio próprio em caso de desligamento. 
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15- Pensando em plano B ou continuidade de sua empregabilidade você: 

(a) Tem pós-graduação e se sente atualizado. 

(b) Nunca fez uma pós-graduação. 

(c) Pretende voltar a estudar para ter chances melhores de permanecer 

empregado. 

(d) Gostaria de voltar a estudar mais não tem tempo ou desistiu. 

16-  Em relação à sua vida profissional,  você, hoje, se sente:  

(a) realizado profissionalmente. 

(b) capaz de ainda realizar muito profissionalmente. 

(c) Capaz de produzir e acompanhar o mercado 

(d) injustiçado, principalmente por sentir que mesmo após os  40 anos de idade 

não consegue mais desenvolver ou criar muito devido a imposições das 

empresas. 

17- Com relação ao mercado atual na indústria farmacêutica: 

(a) A indústria não contrata pessoas com mais de 40 anos para iniciar a carreira 

comercial 

(b) A indústria contrata com facilidade, independentemente da idade 

(c) A indústria prefere profissionais experientes, independente de linhas. 

(d) Os profissionais de RH sempre revelam o real limite de idade na hora de 

contratar.  

18- Por fim, marque o que melhor descreve o que você sente com relação ao 

seu emprego e ao mercado de trabalho atual.  

(a) Apesar de gostar do que faço, me sinto a cada dia mais pressionado no 

serviço. 

(b) Trabalho no meu segmento, pois tenho dificuldade para me recolocar em 

outro. 

(c) A experiência que tenho, hoje com mais de 40 anos de idade, não é suficiente 

para eu me manter empregado por muito tempo. 

(d) Infelizmente, me sinto preocupado com medo de perder meu emprego.    

 

Muito obrigado! 
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Apêndice B – Roteiro de entrevista 

1 - Como você vê o nível dos funcionários acima de 40 anos de idade em 

relação a produtividade comercial da indústria farmacêutica? 

1- Quais os pontos fortes de um profissional acima de 40 anos? E quais suas 

principais limitações? 

2- Por que os profissionais acima de 40 anos não são contratados com a mesma 

frequência que os acima de 30 no ramo farmacêutico? 

3- Quando se pode determinar o nível mais alto de produtividade de um 

profissional de campo (Ou externo), em termos de altas performances? (Em 

faixa etária). 

4- Quem geralmente determina o tempo de vida útil dos profissionais ou média 

dos mesmos? 

5- O que se leva em conta numa possível redução obrigatória de pessoal na 

indústria farmacêutica? A idade é fator decisivo? 

6- E para uma contração, a Idade é fator decisivo? 

7- Como você vê a relação planejamento e transição de carreira por parte das 

industrias e profissionais? 

8- Como conseguir manter altos índices de empregabilidade no setor 

farmacêutico? 

9- Quais as dificuldades que um profissional acima de 40 anos encontra para se 

recolocar em uma grande indústria farmacêutica em comparação com um 

profissional mais jovem? 
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Apêndice C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu, ____________________________________________, aceito livremente 

participar como entrevistado na pesquisa que visa à elaboração da dissertação para 

o trabalho de conclusão do Mestrado Profissional em Administração da Fundação 

Pedro Leopoldo, do mestrando Breno Castilho Xavier, orientado pela Profa. Eloísa 

Helena Rodrigues Guimarães. O objetivo dessa dissertação é analisar como os 

consultores de negócios da indústria farmacêutica acima de 40 anos de idade 

planejam suas carreiras a fim de se manterem no mercado de trabalho. Estou ciente 

de que a entrevista será gravada e transcrita, preservando-se a identificação do 

entrevistado, sendo analisada de forma a garantir a confidencialidade, privacidade e 

anonimato, não correndo riscos de que minhas opiniões e ideias possam ser 

utilizadas contra mim. Estou ciente, também, de que posso recusar a participar ou 

retirar-me do projeto, em qualquer fase da pesquisa, sem que isso me traga alguma 

punição. Estou ainda ciente que se tiver qualquer reclamação contra a pesquisadora 

posso procurar a Fundação Pedro Leopoldo, por meio da coordenação do Curso de 

Mestrado (sec.mestrado@fpl.edu.br) ou de sua Ouvidoria (ouvidoria@fpl.edu.br). 

Após convenientemente esclarecido pela pesquisadora e ter entendido o que me foi 

explicado, consinto em participar desta pesquisa.  

 

Local e data. 

 

 

Assinatura de Entrevistado                 Assinatura do Pesquisador 

 

 

Mestrando: Breno Castilho Xavier - MPA/Fundação Pedro Leopoldo 
(breno.xavier1@gmail.com) 

Orientadora: Profa. Dra. Eloísa Helena Rodrigues Guimarães - MPA/Fundação 
Pedro Leopoldo (eloisa.guimarães@fpl.edu.brl)  

mailto:sec.mestrado@fpl.edu.br
mailto:ouvidoria@fpl.edu.br
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