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Os indivíduos passam a maior parte de suas vidas inseridos no ambiente de 

trabalho e, quando chega o momento da aposentadoria, percebe-se que poucas organizações 

estão criando programas e ações que preparam, psicologicamente e institucionalmente, o 

docente para tal momento. Este trabalho tem como objetivo analisar as ações desenvolvidas 

por três Instituições de Ensino Superior (IES) da região sul de Santa Catarina, vinculadas ao 

sistema Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE), para orientar seus 

docente no percurso da aposentadoria. Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva, cujos 

meios de investigação utilizados foram as pesquisas documental e de campo. O pressuposto 

teórico adotado foi a perspectiva do envelhecimento dos trabalhadores, especialmente 

docentes, nas organizações e o desafio de lidar com a aposentadoria à luz de França e Soares 

(2009). Os dados foram coletados por meio de entrevistas estruturadas com os gestores 

responsáveis pelo setor de Desenvolvimento Humano das instituições previamente 

selecionadas. A análise dos dados foi realizada considerando o modelo básico de programa de 

preparação para a aposentadoria proposto por França e Soares (2009). Verificou-se que 

nenhuma das Instituições possui um programa estruturado de preparação para a aposentadoria 

de seus docentes, entretanto desenvolvem ações voltadas à qualidade de vida. Tais ações 

influenciam indiretamente na criação de hábitos saudáveis do indivíduo nos cuidados com o 

corpo e na maneira de viver. O motivo de as IES em estudo não terem um programa 

específico de preparação para a aposentadoria dos funcionários pode estar relacionado com a 

falta de informações sobre a quantidade de funcionários prestes a se aposentarem. As três IES 

em estudo desenvolvem apenas ações voltadas à qualidade de vida, direcionadas para todos 

aqueles que trabalham na instituição. Porém, tais ações acabam influenciando e preparando 

indiretamente no modo de viver dos funcionários e na forma como eles desenvolvem suas 

atividades laborativas. Na análise, ficaram pendentes os temas referentes ao planejamento 

financeiro a médio e longo prazo, relacionamento familiar e pessoal, atividades remuneradas, 

palestras com profissionais que trabalham a questão da aposentadoria e o convite para algum 

familiar ou amigo que queira participar das ações junto com o futuro aposentado.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 As pessoas passam a maior parte de suas vidas no ambiente de trabalho e 

dependem desse para sobrevivência. Porém, após determinado tempo de trabalho, 

contribuição ao INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social) e determinada idade, o 

indivíduo tem direito à aposentadoria.  

O trabalho é visto como uma maneira de o indivíduo se autorealizar e integrar 

socialmente. Entretanto, quando chega o momento da aposentadoria, para algumas pessoas tal 

etapa é vista de forma positiva e, para outras, é vislumbrada como um período de incertezas e 

negação diante dos dias a serem vivenciados futuramente (BITENCOURT et al., 2011). 
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Conforme Debetir (2011), a fase transitória para a aposentadoria para algumas pessoas é 

vivenciada como um momento de oportunidades e realização de planos pessoais, já, para 

outros, esta fase é vista como um momento de crise.  

Em 2007, a terceira idade no Brasil, era composta de aproximadamente quinze 

milhões de pessoas, cerca de três vezes mais se comparado a 1970. Houve um crescimento 

nas últimas décadas da população brasileira com idade superior aos sessenta anos, algo em 

torno de 47%, e que, ainda conforme as projeções demográficas, nos próximos vinte e cinco 

anos essa população atingirá cerca de trinta e dois milhões de pessoas (NERI, 2007).  

Percebe-se que são poucos os estudos sobre a aposentadoria na área da 

administração. Nascimento et.al., (2016) ratificam que por conta do aumento da população 

idosa no Brasil, e das mudanças que ocorrem no perfil demográfico, o envelhecimento 

populacional está sendo alvo de estudos das áreas de Ciências Humanas e da Saúde, havendo 

assim poucos estudos ligados à área da administração. A Lei da Política Nacional do Idoso nº 

8.842, criada em 04 de janeiro de 1994 deixa bem claro, conforme o seu Art. 10, inciso IV, 

alínea c, que se deve "criar e estimular a manutenção de programas de preparação para 

aposentadoria nos setores público e privado com antecedência mínima de dois anos antes do 

afastamento" (BRASIL, 1994, s.p).  
Desta forma, o presente estudo procura analisar as ações que estão sendo 

desenvolvidas com foco na preparação para a aposentadoria de funcionários, de três 

instituições de ensino superior, vinculadas ao sistema ACAFE de Santa Catarina. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O SENTIDO DO TRABALHO 

 

O trabalho representa um valor importante na sociedade conforme expõe Morin 

(2001), além de influenciar no que diz respeito à motivação do colaborador, bem como a 

satisfação e a sua produtividade. O trabalho sempre foi fundamental para o desenvolvimento 

humano. Porém a forma como a pessoa se relaciona com ele faz com que se tenham 

significados e percepções distintas, afinal, nenhuma pessoa, mesmo que exerça funções 

semelhantes, trabalha de forma igual (BULLA; KAEFER, 2003).  

Segundo Xavier (2004, p.1), "O trabalho ocupa um importante espaço na vida 

humana. Constitui o significado na vida de todos. As pessoas vivem ao redor de sua atividade 

profissional". O trabalho organiza a vida das pessoas, quase tudo que se faz se determina 

conforme as exigências do trabalho, no entanto, ao aposentarem-se, pode haver consequências 

como depressão, doenças emocionais e físicas. A aposentadoria é vista, então, como um 

período sem função em que as pessoas se sentem sem futuro, como se fossem descartadas. Por 

tais motivos que a maioria da população não aceita a aposentadoria (XAVIER, 2004). 

Muitas pessoas continuam trabalhando quando se aposentam, pois, a 

aposentadoria não se torna suficiente para a sobrevivência ou simplesmente por não terem um 

motivo que os façam parar de trabalhar (BITENCOURT et.al, 2011). 

Conforme Oliveira, Torres e Albuquerque (2009), a preocupação com a saúde é 

um dos fatores de maior importância para o bem-estar da pessoa. No estudo feito por Souza et 

al. (2011), a percepção do trabalho é acima de tudo entendida como vida, além disso o 

trabalho associa-se a saúde, prazer, dignidade, crescimento e relações sociais. O trabalho, 

segundo Kubo e Gouvêa (2012), é visto não só como uma forma de obter salário, mas como 

uma atividade que proporciona status social, bem como a criação e manutenção de contatos 

interpessoais.  

 

 



2.2 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL 

 

O envelhecimento populacional teve início no final do século XIX nos países da 

Europa Ocidental, espalhando-se em seguida pelo Primeiro Mundo. Nas últimas décadas, 

alcançou o Brasil e os demais países classificados como Terceiro Mundo. No Brasil, no final 

da década de 60, observou-se uma generalizada e rápida queda da fecundidade, essa queda faz 

com que haja um rápido processo de envelhecimento da população (CARVALHO; GARCIA, 

2003).  

Segundo Gomes e Pamplona (2015, p. 226): “O envelhecimento das populações 

não é caracterizado somente pelo aumento isolado da população mais velha e idosa, mas 

também pelo declínio da população em idade ativa”. Por meio da queda da fecundidade e da 

mortalidade, houve mudanças no ritmo de crescimento da população e na distribuição etária. 

O número de pessoas com mais de sessenta anos aumentou e, por causa das melhorias nas 

condições de vida de modo geral, a esperança de vida se estendeu e a tendência é de um 

aumento contínuo (SABATÉ, 2016). Conforme Kunzler (2009), no mundo contemporâneo o 

envelhecimento está atrelado culturalmente como uma forma de a pessoa sair do mercado de 

trabalho e ingressar na aposentadoria.  

Em estudo realizado por Fernandes e Garcia (2010), a velhice em âmbito 

universal diante dos homens tem significado de doença, aposentadoria, dependência. Porém, 

quando questionados sobre o sentido da velhice para si, a percepção foi caracterizada de 

forma diferente, passando a velhice a ser vista como um “estado de espírito”, no qual, mesmo 

estando na fase idosa, as pessoas ainda se sentem jovens (FERNANDES; GARCIA, 2010).  

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 

2008, houve e haverá uma evolução da pirâmide etária absoluta no Brasil entre os anos de 

1980 a 2050. A Figura 1 retrata a pirâmide etária da população de 1980 elaborada pelo IBGE 

em 2008. 

 
Figura 1 - Pirâmide Etária Absoluta em 1980 

 
                                                Fonte: IBGE (2008). 

 

Percebe-se, na Figura 1, que no ano de 1980, a pirâmide estava estruturada de 

forma triangular, com sua base alargada, isso significa que a população idosa era 

extremamente pequena e que havia ainda na época um elevado índice de fecundidade. O 

número de crianças e jovens (0 a 29 anos) era maior que o número de adultos (30 a 59 anos). 

Na Figura 2, também elaborada pelo IBGE em 2008, retrata-se a evolução da pirâmide etária 

no ano de 2010. 



Figura 2 - Pirâmide Etária Absoluta em 2010 

 
                                                            Fonte: IBGE (2008). 

 

Percebe-se, na Figura 2, que a pirâmide etária em 2010 ainda possuía sua base 

alargada se comparada ao topo, sendo o topo, a representação da população idosa. Porém 

quando comparada à pirâmide etária de 1980, é possível notar que a população de crianças 

decresceu, devido ao declínio nas taxas de mortalidade e de fecundidade. Tal declínio já havia 

sido ratificado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2008, que 

afirmava que a taxa de mortalidade infantil estava declinando no país, por consequência das 

políticas públicas de saúde, e que no Brasil diversas ações foram criadas com o objetivo de 

reduzir a mortalidade infantil, ações tais como: campanhas de vacinação em massa, 

aleitamento materno, atenção ao pré-natal e agentes comunitários de saúde.  

Gomes e Pamplona (2015), explicitam que a queda da taxa da fecundidade faz 

com que haja modificação na estrutura da pirâmide etária. Em 1970, 24 a taxa de mortalidade 

em crianças menores de 1 (um) ano de idade era de 100 para cada um mil nascidos, já em 

2008 essa taxa caiu para 23,30 óbitos a cada um mil nascidos com idade inferior a 1 (um) ano 

(IBGE, 2008). A Figura 3 apresenta a expectativa da pirâmide etária do Brasil no ano de 

2050. 

Figura 3: Pirâmide Etária Absoluta em 2050 

 
                                               Fonte: IBGE (2008). 

 

Nota-se, na Figura 3, que a população idosa aumentará significativamente em 

2050. O topo da pirâmide (número de idosos) é proporcional à base (número de crianças), ou 



seja, a população mais jovem será praticamente proporcional à população idosa. França 

ratifica, que no ano de 2008 a expectativa de vida do brasileiro era de setenta e três anos, 

porém em 2050 tal expectativa passará a ser de oitenta e um anos de idade. O número de 

jovens será igual ao número de idosos, uma representação de 18% com relação à população 

total brasileira (FRANÇA, 2009). 

 

2.3 A SEGURIDADE SOCIAL E A APOSENTADORIA 

 

A seguridade social possui por objetivo constituir ações dos governos e da 

sociedade para que sejam assegurados os direitos à previdência social, à saúde e à assistência 

social (KERTZMAN; CARREIRO, 2003). No Brasil, a Previdência Social é o ramo da 

atuação estatal, que visa à proteção de todo indivíduo ocupado numa atividade laborativa 

remunerada, para proteção dos riscos decorrentes da perda ou redução, permanente ou 

temporária, das condições de obter seu próprio sustento. Eis a razão pela qual se dá o nome de 

seguro social ao vínculo estabelecido entre o segurado da Previdência e entre o segurador 

estatal (CASTRO; LAZZARI, 2006).  

Conforme Kertzman e Carreiro (2003) várias são as categorias existentes para que 

uma pessoa possa se filiar ou contribuir ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS): 

Empregado, Empregado Doméstico, Trabalhador Avulso, Contribuinte Individual, Segurado 

Especial, Segurado Facultativo. 

A aposentadoria é um benefício previsto em lei pelo Estado brasileiro e dá o 

direito à pessoa de receber um valor determinado, como uma forma de gratificação 

(BITENCOURT et al., 2011). O conceito da aposentadoria remete em si a uma série de 

ambiguidades, e o termo aposentadoria é usado para referir-se a dois conceitos distintos: o 

primeiro conceito é o de aposentadoria legal, ou seja, é a aposentadoria concedia àqueles que 

adquirem o direito de pensão, após anos de contribuição à previdência social e que mesmo 

assim a pessoa continua trabalhando de forma remunerada. O segundo conceito é o da 

aposentadoria concreta, no qual significa que a pessoa, após aposentar-se, acaba saindo do 

mundo do trabalho (FONTOURA; DOLL; OLIVEIRA, 2015). 

Os tipos de aposentadorias existentes no Regime Geral da Previdência Social, 

conforme Duarte (2007), são: aposentadoria por idade, por invalidez, por tempo de 

contribuição e aposentadoria especial.  

O trabalhador não precisa mais se afastar da empresa para aposentar-se, e tal 

exigência deixou de existir em julho de 1991, com a criação da Lei nº 8.213. Somente a 

aposentadoria por invalidez exige que o empregado se afaste do emprego, pois é a 

incapacidade que determina a concessão da aposentadoria por invalidez (FOLLADOR, 2008). 

 

2.4 A IMPORTÂNCIA DE REALIAR A PREPARAÇÃO PARA A APOSENTADORIA 

 

Nem sempre as pessoas conseguem adaptar-se ao momento da aposentadoria e, 

quando isso acontece, podem ocorrer resultados negativos e, até mesmo, o desenvolvimento 

de doenças, surgindo problemas tais como: isolamento, dificuldades de relacionamento com a 

família e até mesmo depressão (MUNIZ, 1997). Debetir (2011) expõe que a falta de reflexão 

sobre a aposentadoria pode levar a pessoa a desenvolver comportamentos e hábitos que não 

promovam a qualidade de vida. Para a maioria das pessoas que se aposentam, a qualidade de 

vida sofre rebaixamento, devido ao fato de enxergarem a aposentadoria como uma condição 

socioeconômica inadequada (ALVARENGA, et al., 2009). 

O estudo realizado por Neri (2007) mostrou que cerca de 95% das pessoas idosas 

aposentadas não receberam nenhum tipo de preparação à aposentadoria e dos 5% que 

receberam, 2% foram de empresas privadas e 3% do governo.  



Tanto para aquela pessoa que deseja continuar no mercado de trabalho quanto 

para aquela que almeja sua saída, é necessário que haja uma atenção especial do departamento 

de gestão de pessoas com aqueles que se sentem obcecados pelo trabalho e que tenham 

dificuldades em imaginar o tempo livre que terão futuramente (FRANÇA; SOARES, 2009).  

Um Programa de Preparação para a Aposentadoria (PPA) facilita o bem-estar das 

pessoas que estão próximas de se aposentarem, dando oportunidades de reflexão sobre os 

aspectos positivos e negativos da fase de transição à aposentadoria, e as possíveis alternativas 

para lidar com os problemas que podem surgir. Além disso, permite ao futuro aposentado 

adotar práticas e um estilo de vida que lhe promova qualidade de vida (FRANÇA; SOARES, 

2009). 

Os ganhos que se obtém em fazer a preparação para a aposentadoria podem ser 

muitos conforme argumentam Rizzi e Bohm (2015), tais como: preservação da saúde (física, 

emocional e mental), melhor qualidade de vida, esclarecimentos de dúvidas sobre a 

aposentadoria e reorientação de carreira. É importante que as empresas criem programas de 

preparação e reflexão à aposentadoria para que os empregados próximos dessa fase possam 

refletir sobre os pontos negativos e positivos do momento. Além disso, os programas fazem 

com que a pessoa enfrente a fase de forma mais consciente e tranquila (BARBOSA; 

TRAESEL, 2013).  

Conforme Muniz (1997) a maioria dos países que adota um programa de 

preparação para a aposentadoria (PPA) baseia-se no modelo americano, criado no ano de 

1950. Tal modelo consiste em realizar cursos em que são discutidas questões para aqueles que 

estão próximos de aposentarem-se, assuntos tais como: saúde, finanças, mercado de trabalho, 

entre outros. França e Soares (2009) consideram que um programa de preparação para a 

aposentadoria deve conter dois módulos: o módulo formativo e o módulo informativo. No 

Quadro 3, apresenta-se os aspectos básicos que devem ser considerados em um programa de 

preparação à aposentadoria, conforme a proposta de França e Soares (2009). 

 

Quadro 3 - Aspectos básicos a serem considerados em um programa 
Módulos Ações

Palestras com profissionais que trabalham a questão 

da aposentadoria

Dicas sobre bem-estar e saúde que levem os funcionários a 

melhorar seus hábitos e apresentações sobre criatividade e 

hábitos saudáveis com psicólogos e médicos geriatras.

Prazo de duração dos programas-projetos voltados para esse 

público (ideal seria um ano).

Convite para familiar ou amigo convidado pelo aposentável 

para participar de algumas palestras e workshops.

Aprofundar aspectos relacionados à qualidade de vida na 

aposentadoria:

- Planejamento financeiro a médio e longo prazos;

- Dieta e nutrição;

- Relacionamento familiar e social;

- Atividades de lazer;

- Atividades educacionais;

- Atividades remuneradas;

Atividades voluntárias.

Metodologias utilizadas

Metodologias utilizadas com os funcionários:

- Dinâmicas de grupo;

- Workshops ;

- Vivências

Articulação entre os módulos
As atividades do módulo II são realizadas depois das

do módulo I.

Acompanhamento

Avaliação das ações junto aos participantes;

Acompanhamento da aposentadoria dos profissionais que 

pedem desligamento da empresa - até cinco anos após o 

desligamento.

II - Experiencial ou "formativo"

I - Informativo

 
                                   Fonte: Adaptado de França e Soares (2009). 

 



Bitencourt et al. (2011), enfatizam em seu estudo que uma empresa, ao criar um 

PPA, não deve copiar o modelo de outra empresa sem levar em consideração o contexto da 

mesma e de seus trabalhadores. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar as ações desenvolvidas por Instituições 

de Ensino Superior da região sul de Santa Catarina, vinculadas ao sistema ACAFE, para 

orientar seus profissionais no percurso da aposentadoria. Para tanto, essa pesquisa é 

caracterizada como qualitativa descritiva. Quanto aos meios de investigação classifica-se 

como: pesquisa de campo, pesquisa documental e estudo de multicasos. 

A população utilizada é composta por três IES localizadas no sul de Santa 

Catarina, que integram o sistema ACAFE, sendo que, optou-se fazer um estudo de multicasos, 

a fim de conhecer quais ações que estas desenvolvem no percurso da aposentadoria de seus 

funcionários. O referido sistema foi criado em 02 de maio de 1974, com o objetivo de integrar 

e congregar as entidades mantenedoras do ensino superior do Estado de Santa Catarina. É 

uma associação civil e não possui fins lucrativos. Sua sede encontra-se em Florianópolis, 

Santa Catarina (ACAFE, 2003). 

Em cada uma dessas instituições foi entrevistado o responsável pela área de 

desenvolvimento humano. Os nomes das IES em estudo não serão revelados, assim, são 

utilizados nomes fictícios: IES "A", IES "B" e IES "C". Nesta pesquisa são utilizados dados 

secundários e primários. Os dados secundários foram obtidos no website das IES e também 

foram enviadas perguntas aos gestores por e-mail. Já os dados primários, foram obtidos por 

meio de entrevistas estruturadas sendo gravadas por um aparelho celular e transcritas 

literalmente. 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS DADOS SECUNDÁRIOS 

 

Os dados secundários apresentados a seguir contextualizam o surgimento e a 

trajetória das IES em estudo, buscando descrever a importância que estas trazem à região sul 

de Santa Catarina. Já os dados com mensuração de frequência, obtidos através de perguntas 

enviadas aos gestores, apresentam o total de funcionários de cada IES juntamente com a 

classificação por número de professores e gestores, auxiliares, assistentes e técnicos. Além 

disso, são apresentados o número de funcionários aposentados que continuam a trabalhar nas 

instituições e a quantidade de funcionários a se aposentarem em um período de dois anos. 

 

4.1.1 Caracterização das IES 

 

Antes de apresentar as IES propriamente ditas, julgou-se interessante 

contextualizar o sistema ACAFE no qual as instituições fazem parte. No ano de1974, segundo 

dados secundários da ACAFE (2017), dezesseis fundações educacionais do Estado de Santa 

Catarina se uniram em meio a um objetivo: desenvolver o ensino superior de Santa Catarina. 

Além disso, possuíam também como objetivo planejar, articular e coordenar ações que fossem 

integradas entre si.Mais precisamente a ACAFE surgiu em 02 de maio de 1974. Atualmente o 

sistema é composto de onze universidades e cinco centros educacionais, sendo que é 

considerado como uma sociedade civil, porém sem fins lucrativos. As instituições buscam 

promover entre si o intercâmbio administrativo, técnico e científico a fim de resolver 

problemas comuns existentes nas áreas de administração, ensino, pesquisa e extensão. 



O sistema ACAFE faz com que as IES vinculadas busquem desenvolver 

microrregiões do estado de Santa Catarina por meio de projetos e programas que dão 

assistência às comunidades, além de contribuírem para que haja melhoria da qualidade de 

vida, inclusão social e construção da cidadania.São 53 cidades atendidas, cerca de 142.293 

alunos matriculados em cursos de graduação e pós-graduação. Além disso, o sistema possui 

8.968 professores e 5.924 funcionários. Ao todo são ofertados 925 cursos de graduação e 554 

cursos de pós-graduação. 

Com relação as IES pesquisadas, baseando-se no website da “IES A”, verificou-se 

que ela foi criada no ano de 1964, como Faculdade de Ciências Econômicas do Sul de Santa 

Catarina, na cidade de Tubarão, Santa Catarina. No ano de 1967 a faculdade foi vinculada ao 

IMES (Instituto Municipal de Ensino Superior) através de uma Lei Municipal e que deu 

origem à FESSC (Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina). Na década de 1990 passa 

a ser reconhecida como sendo a maior universidade do sul do estado e quadruplica seu quadro 

de cursos de graduação e pós-graduação. Já no ano de 1992, instala o campus na cidade de 

Araranguá, sul de Santa Catarina. 
Em 1996 instala um Campus na cidade de Florianópolis, e logo em seguida um 

Campus no município de Palhoça. Dois anos mais tarde foram criadas as unidades nas cidades 

de Braço do Norte, Içara, Imbituba e Laguna. No ano de 2002 a “IES A” possuía quase vinte e 

três mil alunos e dois mil professores e funcionários, além de possuir cinquenta e quatro 

opções de cursos. No ano de 2005 criou o Campus Universitário Virtual para oferta de mais 

cursos de graduação e pós-graduação à distância, atendendo atualmente mais de treze mil 

alunos. Atualmente a “IES A” possui mais de cinquenta cursos de graduação presencial, trinta 

cursos de graduação à distância, sessenta e dois cursos de pós-graduação presencial e trinta e 

oito cursos de pós-graduação à distância. Possui ainda cinco cursos de mestrado e dois cursos 

de doutorado. 

Conforme seu website a “IES B” foi criada no ano de 1974, por meio de uma lei 

municipal sendo controlada na época pelo poder público. Em 1977 passa a ter autonomia de 

funcionamento e recebe de doação de um instituto e de uma escola técnica mais de vinte mil 

metros quadrados, juntamente com livros, maquinários e mobiliários. As atividades iniciais se 

deram em escolas do município e foram desenvolvidos diversos projetos para melhoria da 

qualidade. O principal objetivo na época era fazer a unificação das escolas municipais para 

que houvesse maior oferta de vagas, além disso implantou um centro de menores para 

atendimento às crianças carentes. A “IES B” criou também uma escola de marceneiros e 

especializou diversos profissionais, instituiu uma biblioteca municipal e um museu ao ar livre, 

sendo este considerado o único do gênero na América Latina.  

Ao longo dos anos a “IES B” foi desenvolvendo cursos técnicos, nas áreas de 

secretariado e contabilidade, cursos supletivos a fim de oportunizar as pessoas a melhoria de 

sua escolaridade e instituiu uma escola de ensino básico que possuía um projeto pedagógico 

diferenciado e que oportunizava crianças de municípios vizinhos. O curso superior de 

Administração de Empresas foi o primeiro a ser criado pela “IES B”, no ano de 1998. 

Atualmente a instituição possui quatorze cursos de graduação presencial, dezessete cursos de 

pós-graduação presencial e dezenove na modalidade à distância em parceria com a “IES C”, 

além de oferecer três cursos técnicos e mais de vinte cursos de extensão. A “IES B” desde sua 

fundação vem sendo base de desenvolvimento na região em que está situada e desenvolve 

diversos projetos de promoção social e cultura.  

Conforme histórico encontrado no website, a “IES C” foi criada no ano de 1968 e 

os cursos da época eram todos voltados para o magistério. Conforme o Estado ia crescendo, 

novos cursos iam surgindo, a fim de conseguir atender a demanda empresarial da época. Nos 

anos de 1973 e 1988 passou a ser reconhecida como utilidade pública. As atividades 

institucionais iniciaram em um colégio no centro do município de Criciúma, por meio de um 



curso pré-vestibular. Já no ano de 1971 a “IES C” transferiu-se de lugar e se instalou em uma 

Escola Técnica localizada na época no bairro pinheirinho, sendo que dois anos mais tarde 

instalou seu próprio campus universitário, ao lado da Escola Técnica. 
Entre os anos de 1974 e 1991 a “IES C” possuía quatro unidades de ensino, sendo 

desencadeado mais tarde o processo de Universidade e a criação da Unifacri – União das 

Faculdades de Criciúma. Em 1997 a “IES C” passa a ser reconhecida como Universidade, 

recebendo então sua certidão de nascimento. Atualmente a “IES C” está localizada no 

município de Criciúma e possui mais de quarenta cursos de graduação presencial, incluindo 

bacharelados, licenciaturas e tecnológicos. Além disso possui quarenta e oito cursos de pós-

graduação presencial e vinte cursos na modalidade à distância, sete cursos de mestrado e dois 

cursos de doutorado. Possui ainda sete cursos técnicos e mais de setenta cursos de extensão. 
 

4.1.2 Quadro de Funcionários 

 

    Quadro 4 - Número de Funcionários das IES 

IES 
Total de  

Funcionários 

Professores e  

Gestores 

Auxiliares / Assistentes / 

Técnicos 

A 2.653 1.699 (64,04%) 954 (35,96%) 

B 444 225 (50,67%) 219 (49,33%) 

C 1.499 875 (58,37%) 624 (41,63%) 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

    Quadro 5 - Faixa etária dos funcionários 

Faixa Etária IES A IES B IES C 

de 18 a 30 anos 480 (18,09%) 105 (23,65%) 309 (20,61%) 

de 31 a 45 anos 1249 (47,08%) 225 (50,67%) 688 (45,9%) 

de 46 a 55 anos 585 (22,05%) 71 (16%) 332 (22,15%) 

56 ou mais 339 (12,78%) 43 (9,68%) 170 (11,34%) 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Quadro 6 - Nº de funcionários aposentados versus nº de funcionários a se aposentarem 

IES 

Funcionários aposentados  

que continuam  

trabalhando na instituição 

Funcionários prestes a se 

aposentarem em 

um período de dois anos 

A 141 (5,31%) 35 (1,32%) 

B Não há controle dos dados Não há controle dos dados 

C Não há controle dos dados Não há controle dos dados 

    Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Nenhuma das IES realiza o desligamento do funcionário quando ele se aposenta, 

ficando a critério do funcionário aposentado continuar ou não trabalhando na instituição. O 

desligamento só ocorrerá quando o funcionário aposentado solicitar. Para a “IES B” e "IES C" 

não há controle dos funcionários aposentados nem daqueles que estão para se aposentar, 

conforme a gestora, esse assunto não interfere nas relações do funcionário com a instituição e 

não há interesse em saber esse tipo de informação. Entretanto, a "IES A" informou que há 

uma grande dificuldade em controlar esse tipo de informação, pois na maioria das vezes o 



funcionário que se aposenta não informa à instituição ou mesmo tem aqueles que já tem 

tempo de serviço para se aposentarem e não solicitam a aposentadoria por medo de a 

instituição fazer o desligamento quando ele se aposentar. 
 

4.2 RESULTADOS DADOS PRIMÁRIOS  

 

Iniciando a apresentação dos resultados obtidos nas três entrevistas realizadas, 

observou-se que as IES em estudo não possuem um programa específico voltado à preparação 

para a aposentadoria. Apenas a "IES A" teve um programa nesse estilo, na época o nome do 

programa era "Olhando para o Futuro", porém as atividades eram desenvolvidas apenas com 

funcionários que possuíssem mais de vinte anos de carreira na instituição, entretanto, 

conforme a gestora, o programa acabou sendo extinto devido ao fato de haver baixa adesão 

dos participantes. 

O motivo de as IES não aderirem à um programa pode estar relacionado ao fato de 

os funcionários sofrerem resistência a qualquer tipo de programa desenvolvido. 
 

Foi possível identificar que as IES em estudo desenvolvem apenas ações voltadas 

à qualidade de vida de seus funcionários, cada uma das atividades desenvolvidas está 

vinculada à um programa, conforme o Quadro 7. 

 

   Quadro 7 - Programa de Qualidade de Vida das IES 

IES Programa Criação 

A PRÓ-ATIVA 2010 

B ENERGIA 2016 

C ÂNIMA 2013 

                     Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Dentro dos programas de qualidade de vida de cada IES foram identificadas as 

ações desenvolvidas, conforme o Quadro 8. 

 

   Quadro 8 - Ações desenvolvidas pelas IES   
IES A IES B IES C 

Pausa ativa Ginástica Laboral Meditação 

Hidroginástica Aula de dança Tai Chi Chuan 

Ioga Dicas de saúde e nutrição Ioga 

Caminhada Academia Caminhada orientada 

Semana de prevenção à  

acidentes 

Semana de prevenção à  

acidentes 

Semana de prevenção à  

acidentes 

Dicas de saúde e nutrição Ações voluntárias Oficinas 

Escola de postura   Ações voluntárias 

Massagem   Ginástica laboral 

Natação   Saídas de campo 

    Dicas de saúde e nutrição 

                       Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

  

Entretanto, por mais que as IES não possuam um programa de preparação para a 

aposentadoria estruturado, é possível identificar que as ações de qualidade de vida 

influenciam indiretamente na vida dos funcionários e que estas são também um meio de 

preparar de forma indireta o indivíduo para que ele mantenha hábitos saudáveis e cuidados 

com o corpo, desde a sua juventude.Essas ações também são identificadas como fatores de 



higiene, conforme a teoria dos dois fatores de Herzberg apud Silva (2008), pois referem-se às 

políticas da instituição e fazem com que não haja insatisfação dos funcionários no ambiente 

de trabalho. Das atividades propostas por França e Soares (2009), constatou-se que as IES 

desenvolvem apenas ações relacionadas a: 

 

 Dicas de bem-estar e saúde (Natação, hidroginástica, massagem, aula de dança, 

ginástica laboral, escola de postura, academia, tai chi chuan e meditação); 

 Atividades de lazer (Saídas de campo);  

 Atividades Educacionais (Oficinas);  

 Atividades voluntárias;  

 Dieta e Nutrição (realizadas durante a SIPAT - Semana Interna de Prevenção a 

Acidentes de Trabalho). 
 

Conforme os gestores, grande parte das ações acontecem semanalmente e duram 

em média 1 hora. Com relação à forma em que são divulgadas, na “IES A” a divulgação 

ocorre por meio da intranet, por meio de um portal e em alguns casos as divulgações são 

feitas por meio do e-mail. 

. 

Na "IES B" as divulgações ocorrem por meio do e-mail, sendo que este é 

considerado o meio mais forte de divulgar as ações desenvolvidas, mas, também ocorre a 

divulgação oral, em que os responsáveis passam em cada setor divulgando e reforçando as 

ações. 

As ações da "IES C" são divulgadas por meio de folders e painéis espalhados pelo 

campus e também por meio do e-mail. 

 

Nas IES estudadas as divulgações são feitas para todos os funcionários, sendo 

que, das ações desenvolvidas, nenhuma é específica para os aposentados ou para àqueles 

próximos de se aposentarem, as ações são desenvolvidas para todos. As ações não possuem 

custo ao funcionário, exceto a academia e as saídas de campo, cobra-se um valor devido à 

manutenção que se têm e ao custo de transporte, porém ambos gestores não revelaram quanto 

estas custam. As dicas de bem-estar e saúde são repassadas pelas IES em períodos de 

campanha de vacinação, campanhas de AIDS e principalmente na SIPAT (Semana Interna de 

Prevenção à Acidentes). Com relação ao profissional responsável por aplicar essas ações, não 

foi possível identificar o responsável por cada uma, porém identificou-se que em suma 

maioria são profissionais das áreas de Educação Física, Fisioterapia, Psicologia e Medicina e 

Nutrição. Quanto às metodologias utilizadas com os funcionários, identificou-se: palestras, 

workshops, saídas de campos, dinâmicas de grupo e vivências, que vem de encontro aos 

dados apresentados no Quadro 8. 

Nenhuma das IES em estudo já realizou ou realiza acompanhamento de ex-

funcionários aposentados, quando questionados sobre esse assunto as respostas foram. 
 

A proposta de França e Soares (2009) é de que haja acompanhamento dos 

profissionais que se aposentaram e que foram desligados, e que esse acompanhamento deve 

ser de até cinco anos após a saída do funcionário. Nas IES em estudo não há acompanhamento 

nem mesmo daqueles que já estão aposentados e que continuam trabalhando nas instituições. 

França e Soares (2009) sugerem que sejam feitos acompanhamentos junto aos funcionários 

das ações desenvolvidas, mas não cita a técnica específica. Nas IES o método de análise 

utilizado é a pesquisa de clima, por meio disso as ações propostas são analisadas juntamente 

aos funcionários, a fim de verificar se estas satisfazem a necessidade deles. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com base no estudo realizado, foi possível constatar que as IES possuem 

importante papel na sociedade em que atuam, sendo cada vez mais reconhecidas na formação 

de profissionais, nas diversas áreas de atuação, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Juntas ofertam mais de cem tipos de cursos de ensino superior, e contribuem 

significativamente com a sociedade, por meio dos serviços prestados às comunidades.  

Baseando-se na proposta de França e Soares (2009), verificou-se que as IES 

estudadas desenvolvem ações de qualidade de vida que podem ser classificadas em: dicas de 

bem-estar e saúde, atividades de lazer, atividades educacionais, atividades voluntárias; dieta e 

nutrição. Além disso, as IES dispõem de várias metodologias, sendo elas: palestras, 

workshops, vivências, saídas de campo, e que todas as três desenvolvem as ações com 

profissionais capacitados, das diversas áreas: Educação Física, Fisioterapia, Psicologia e 

Medicina e Nutrição.  

Como não há um programa estruturado de preparação para a aposentadoria, com 

relação ao prazo de duração, foi identificado que as ações duram em média uma hora e 

ocorrem na maioria das vezes semanalmente, sendo revistas a cada ano, de acordo com a 

necessidade dos funcionários. Essa revisão se baseia na pesquisa de clima, método utilizado 

pelas instituições para saber se o que está sendo oferecido está de acordo com a necessidade 

dos funcionários.  

Sugere-se que a amostra deste trabalho seja ampliada, a fim de comparar todas as 

demais instituições que integram o sistema ACAFE, e que a pesquisa seja feita em outras 

organizações, tanto do setor público quanto do setor privado. 
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