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QUAL A IMPORTÂNCIA DO LÍDER NO PROCESSO DE
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RESUMO
A aposentadoria é um fenômeno do mundo moderno e das sociedades
industrializadas, mesmo sendo um direito de todos, em dias atuais, a aposentadoria
ainda é tratada como uma morte social, onde o empregado sai da produtividade para
a “inutilidade”. O artigo irá estudar e analisar a importância do líder no processo da
aposentadoria, verificando quais são os processos de aposentadoria existentes na
empresa OUK e sugestões de programas de educação previdenciária. Para que com
isso tenha uma diminuição do impacto social durante a aposentadoria tendo como
principal pergunta: De que forma o líder pode influenciar ou orientar o colaborador a
requerer a aposentadoria, para que essa decisão seja consciente e de forma
voluntária? Utilizando entrevista aos colaboradores da empresa acima citada,
análise de documentos internos do programa de incentivo a demissão voluntária,
assim como pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre
o número de aposentados no país e procedimentos de aposentadoria junto a Instituo
Nacional de Seguridade Social (INSS).
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INTRODUÇÃO
A aposentadoria é um fenômeno do mundo moderno e das sociedades
industrializadas, nas novas formas de trabalho, o emprego assalariado e as
modificações na estrutura social no século XIX, contribuíram para a criação da
instituição aposentadoria. (SANTOS; DOLL E OLIVEIRA 2015),
A aposentadoria se configura como um fenômeno de múltiplas aparências
que acarreta mudanças significativas na trajetória pessoal e profissional do
indivíduo, o que envolve aspectos de cunho social, econômico, cultural e familiar.
Dessa maneira, tratar deste tema, torna-se uma tarefa complexa e endereça a
algumas reflexões acerca das condições amplas e diversas nela envolvidas.
Segundo Antunes; Soares e Silva (2013)
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Nesse contexto de aposentadoria, Marra (2013), diz que até o final da década
de 1980, a aposentadoria era tida como uma morte social. Hoje, a representação de
aposentadoria como uma forma de exclusão social, diminuiu drasticamente. Esse
público de aposentados desenvolve com mais frequências novas carreiras, em
muitos casos voltados para o trabalho voluntário, lazer e o cuidado com a própria
saúde e de sua família.
Antes de falarmos em aposentadoria, primeiramente, temos que destacar a
importância do trabalho na vida humana, visto ser uma atividade desenvolvida pelo
indivíduo na qual ele aplica sua energia física e mental e produz algo útil para si e
para a comunidade, voltando para o lado cultural, temos o emprego como a honra e
em muitos casos a virilidade o homem, segundo Soares e Silva (2015). No entanto,
é importante analisar o contexto do mercado de trabalho que se institui, versus o
sistema socioeconômico atual. Nessa divergência estão presentes os altos índices
de desemprego, o trabalho de forma precária, a utilização em massa de meios
virtuais, as exigências de aperfeiçoamento profissional sem a devida qualificação por
parte da organização e em algumas empresas de economias mistas que elaboram
programas de incentivos a demissões voluntarias.
O trabalho se insere nessa realidade como um círculo vicioso no qual o
indivíduo precisa conviver em meio a incoerências, tais como a necessidade de
qualificação contínua e o risco iminente de perda de sua atividade laboral.
Considera-se, assim, que a aposentadoria se constitui um fator de intranquilidade
para o indivíduo, transpondo-se aos temores e preocupações normativos ao
processo vital, haja vista que as perspectivas de futuro em relação à instabilidade
econômica, saúde e envelhecimento são permeadas por desinformação, resignação,
depreciação e estigmas. Nesse sentido, é importante observar ainda os diversos
tabus que a sociedade mantém em relação à aposentadoria. (COUTINHO;
POCHMANN; ANTUNES, 2006,2007).
Segundo Marra (2013), que nos diz que o conceito de aposentadoria é fluído
e, portanto, torna-se tarefa difícil atribuir-lhe uma definição única. A aposentadoria é
uma etapa da carreira profissional no qual o indivíduo encerra total ou parcialmente
suas atividades de cunho laboral.
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Aposentadoria pode ser considerada um benefício concedido ao trabalhador
que já contribuiu e cumpriu uma série de requisitos, em que ele recebe uma
remuneração mensal, embora afastado de suas atividades. França (2009) refere-se
à aposentadoria como o contraponto ao trabalho, mas aponta que seu conceito vem
se modificando, visto que um número crescente de aposentados prefere continuar
trabalhando. Estar aposentado, para alguns, pode ter significado positivo como
liberdade, quebra de rotinas e para outros negativos, como inutilidade, nostalgia e
envelhecimento.
O envelhecimento deveria ser enfrentado como um processo natural,
inevitável para qualquer indivíduo, pois faz parte da evolução da vida e é nessa fase
que ocorrem alterações biológicas, fisiológicas, psicossociais entre outras. Contudo,
a aposentadoria representa uma importante fase de transição na vida das pessoas,
vem acompanhada de ganhos e perdas, pode ser um evento desencadeador de
ansiedade e ameaçador do equilíbrio psicológico da pessoa (RODRIGUES et al.
2005).
Para que a transição trabalho para a aposentadoria seja concretizada de
maneira mais tranquila, é fundamental que sejam propostos Programas de
Preparação para Aposentadoria PPA nas organizações (FRANÇA; SOARES, 2009).
Atualmente os PPA são realizados de dois a cinco anos antes da aposentadoria,
com encontros periódicos, em que são abordados temas como promoção de saúde,
uso do tempo, educação, trabalho e produtividade.
Em controvérsia a esse cenário de múltiplas definições, em que a
aposentadoria ainda é um assunto em tabu dentro e fora das organizações, temos o
papel da liderança que tem sua definição bastante clara e objetiva. Martins; Almeida;
Verginio, (2015) diz que a liderança pode ser entendida como a capacidade de
influenciar as pessoas na busca por um objetivo comum. A liderança é a habilidade
de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir objetivos
comuns, inspirando confiança por meio de força e caráter.

O que iremos estudar e analisar nesse artigo, será a importância do líder no
processo de aposentadoria, verificaremos quais processos de aposentadoria
existentes na empresa OUK e sugestão de programas de educação previdenciária,
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para a diminuição do impacto durante a aposentadoria tendo como principal
pergunta: De que forma o líder pode influenciar ou orientar o colaborador a requerer
a aposentadoria, para que essa decisão seja consciente e de forma voluntária?
Utilizaremos entrevista aos colaboradores da empresa acima citada, análise de
documentos interno no programa de incentivo a demissão voluntária, assim como
pesquisas do CDL e do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o
número de aposentados no país e procedimentos de aposentadoria junto a
Previdência Oficial.
1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
1.1 Liderança
A liderança ocorre sempre que alguém procura influenciar o comportamento
de um indivíduo ou de um grupo, qualquer que seja a finalidade (Robson; Tavares;
COSTA 2015)
Liderança pode ser entendida como a capacidade de influenciar as pessoas
na busca por um objetivo comum. Modo que empreguem excelência a serviço da
equipe. A liderança e a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem
entusiasticamente visando atingir objetivos comuns, inspirando confiança por meio
de força e caráter. (Martins; Almeida; Verginio 2015)
De acordo com Maximiano (2000), a explicação mais simples sobre liderança
diz que uma pessoa A é um líder ou tem liderança quando consegue conduzir ações
ou influenciar o comportamento das pessoas B, C e D.
Tipos de Liderança:
No que diz respeito à liderança, concentram-se mais no modo como os lideres
tomam decisões e como essas influenciam os liderados. (WAGNER, HOLLENBECK
1999)
1.1.1 Liderança autocrática, liberal e democrática
Na liderança autocrática, o líder centraliza totalmente a autoridade e as
decisões e os subordinados não têm nenhuma liberdade de escolha. A liderança
autocrática enfatiza somente o líder. São características do líder autocrático ser,
dominador, emitir ordens e esperar obediência plena e cega dos subordinados, esse
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perfil de liderança é temido pelo grupo, que só trabalha quando ele está presente.
Os grupos submetidos à liderança autocrática apresentaram o maior volume de
trabalho produzido, com evidentes sinais de tensão, frustração e agressividade,
causando assim um desgaste maior na qualidade de vida de seus liderados.
Neste modelo de liderança liberal, o líder permite total liberdade para a
tomada de decisões individuais ou em grupo, participando delas apenas quando
solicitado. A liderança liberal enfatiza somente o grupo. O comportamento do líder é
evasivo e sem firmeza. Os grupos submetidos à liderança liberal não se saíram bem
quanto à quantidade nem quanto à qualidade do trabalho. E ainda apresentaram
fortes sinais de individualismo, desagregação, insatisfação; agressividade e pouco
respeito ao líder.
Na liderança democrática, o líder interage bem com a equipe e com os
indivíduos, encorajando-os, preocupa-se igualmente com o trabalho e com o grupo.
O líder atua como um facilitador para orientar o grupo, ajudando-o na definição dos
problemas e nas soluções, coordenando atividades e sugerindo ideias. Os grupos
submetidos à liderança democrática apresentaram boa quantidade e melhor
qualidade de trabalho, acompanhadas de um clima de satisfação, integração,
responsabilidade e comprometimento das pessoas.
[…] a maioria dos grupos prefere um líder democrático, nesses
estudos, membros de grupos conduzidos por um líder autoritário
eram extremamente submissos ou extremamente agressivos em sua
interação. Também eram os mais propensos a deixar a organização
(...) já na liderança liberal (“laissez-faire”), o líder permite autonomia
em decisões individuais ou grupais, enquanto a liderança
democrática, o líder age como um facilitador ao grupo e sugere
ideias. Os grupos em que a liderança permanece liberal são
verificados sinais de individualismo, pouco respeito com relação ao
próximo, ao contrário da liderança democrática onde predomina a
boa qualidade de trabalho em equipe, responsabilidades com
resultados e comprometimento com a organização. ” (WAGNER,
HOLLENBECK 1999)

1.1.2 Liderança transacional e transformacional.
Os líderes transacionais foram definidos como pessoas que enfatizam o
trabalho padronizado e tarefas orientadas. O ponto focal está na finalização de
tarefas, com recompensas ou punições, a fim de influenciar e melhorar o
desempenho dos empregados. Em contraste, os líderes transformacionais foram
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definidos como aqueles que identificam potencial em seus seguidores (Jogulu &
Wood, 2006). O líder transformador é capaz de fazer os seguidores abdicarem de
suas próprias preocupações e batalharem por um objetivo comum para alcançar
metas nunca imaginadas como possíveis (Barbuto, 2005).
1.2 Aposentadoria
Segundo o Dicionário Etimológico de Língua Portuguesa, aposentar – dar
descanso do trabalho após longo tempo. Dervs: aposentado – adj. Aposentação – s.
f. Ato de aposentar. Suf. ção. Aposentador – s. m. Aquele que aposenta, que
hospeda, que alberga. Suf. dor Aposentadoria s. f. Ato de aposentar, hospedagem.
De aposentador + ia. Reforma do serviço, isenção do trabalho. Aposentamento – s.
m. O mesmo que aposentação, aposentadoria. Suf. mento (BUENO, 1988, p. 295).
Segundo Antunes; Soares; Silva (2013), ao analisarmos a história da
aposentadoria, observa-se que esta possui origem recente, tendo sido introduzida,
na maioria dos países ocidentais, entre os séculos XIX e XX. O aumento significativo
da expectativa de vida foi condição essencial para estruturar um benefício aos
trabalhadores, de modo que, não necessitassem, obrigatoriamente, permanecer
trabalhando até o final da vida. Debert (2004 apud VERAS; RAMOS; KALACHE,
1987).
A aposentadoria consiste em um direito previsto, desde 1930 no governo de
Getúlio Vargas que substituiu a Caixa de Aposentadoria e Pensão (CAPs) por
Instituto de Aposentadoria e Pensão (IAP) e ao longo dos anos foram sendo criados
outros institutos até que em 1964, foi criada uma comissão para reformular o sistema
previdenciário, que culminou com a fusão de todos os IAPs no INPS (Instituto
Nacional da Previdência Social), criado por Eloah Bosny em 1966. Em 1990, o INPS
se fundiu ao Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência
Social (IAPAS) para formar o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Esse
direito (benefício) pode ser alcançado quando cumpridos determinados requisitos,
especialmente relacionados ao tempo de serviço, tempo e valor de contribuição e
idade. A aposentadoria também pode alcançar o trabalhador em casos de
incapacidade permanente para o trabalho, configurando a chamada aposentadoria
por invalidez, previstos pelo Instituto de Nacional de Seguridade Social (INSS).
Outra questão importante sobre o processo de aposentadoria é o valor a que o
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aposentado fará jus a título desse direito/benefício, que poderá ser integral ou
proporcional.
1.3 Educação Previdenciária
A educação previdenciária, tem se tornado ainda mais relevante devido às
recentes mudanças demográficas (elevação da longevidade, queda na taxa de
fecundidade) e sociais (ascensão dos níveis de renda da população) do Brasil.
O Programa de Educação Previdenciária (PEP) é desenvolvido pelo Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS foi criado no ano 2000, e tem objetivo de
promover a inclusão de trabalhadores no Sistema Previdenciário, divulgar políticas
públicas, valorizar a cidadania e conscientizar as pessoas sobre seus direitos e
deveres em relação à Previdência Social. Segundo o site do INSS já foram mais de
85 mil ações, que beneficiaram cerca de 10,5 milhões de pessoas. O que se
pretende com o programa é ampliar o nível de cobertura previdenciária, reduzir a
informalidade, controle social, incluir temas previdenciários nos diálogos sociais,
auxiliar cidadãos a compreender e a exercer seus direitos.
Entre as atividades realizadas pelo PEP estão palestras, seminários,
campanhas, fóruns e cursos para representantes de empresas, sindicatos,
associações, escolas e universidades. Além disso, o programa leva informação para
quem vive ou trabalha no campo, nas igrejas, nas tribos indígenas, nas prisões, nas
feiras livres. O PEP já formou mais de 105 mil disseminadores das informações
previdenciárias.
1.4 Papel do Líder No Processo de Aposentadoria:
Verificamos que a liderança exerce papel fundamental nas organizações e
para tanto o líder eficaz deverá ter competências diversas.
O líder deve ficar atento, uma vez que entre as principais queixas a respeito
dos líderes de equipe, estão a qualidade para coordenar boas reuniões,
envolver todas as discussões, resolver conflitos e utilizar todas as
ferramentas de recursos humanos da equipe. (PREE 1989, p.65)

Segundo Reddin (apud LACOMBE; HEILBORN, 2008,p.23) “cria o espírito da
equipe”, entende-se que o líder é quem motiva e desenvolve o bem-estar do liderado
na organização.
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Contudo, já vimos que o líder é a pessoa que tem o poder e facilidade de
coordenar um grupo de pessoas, de diferentes personalidades, elevando-as ao
mesmo objetivo, no caso o poder de influenciar. O Líder deve manter o ambiente
organizado, incentivar, guiar e orientar os liderados é alguém que é considerado o
principal responsável pela realização dos objetivos de um grupo.
Nesse sentido que estudamos os tipos de liderança para entender o papel do
Líder, no processo de decisão de aposentadoria. Existe influência do líder no
momento de desligamento? Existe influência do líder no acompanhamento do
colaborador a participar do PEP? Existe uma orientação do líder para que a
transição trabalho para a aposentadoria do colaborador seja bem vista/quista dentro
da organização e sociedade?
2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A fim de atingir os objetivos propostos nesse presente artigo, foi realizada
uma pesquisa com um grupo de 5(cinco) da empresa OUK sendo 2 líderes e 3
empregados operacionais elegíveis a aposentadoria, onde verificaremos o impacto
que se dará na decisão pela aposentadoria.
A pesquisa será de estratégia exploratória, utilizando como instrumento de
coleta de dados por entrevista com perguntas abertas. Outra ferramenta que
utilizaremos, será a análise das estatísticas apresentadas pelo IBGE sobre o número
de aposentados existente hoje no país, assim como análise documental da
previdência oficial (INSS) sobre aposentadoria em tempos atuais, assim como
análise interna do processo de incentivo ao desligamento voluntário dos últimos
2(dois) anos da empresa OUK.
3. ANÁLISE DE DADOS
Com base nos dados secundários coletados, nas entrevistas em profundidade
realizadas com as lideranças e com os funcionários da empresa OUK
caracterizamos que os empregados tomaram a decisão em se desligar da empresa
de forma voluntaria e individual, contudo essa decisão só foi tomada uma vez que os
colaboradores estavam sem perspectivas de crescimento, desmotivados com sua
atividade laborativa.
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entrevistado, foi a situação econômica e política que estão vivendo nos dias atuais,
devido à incerteza em continuação das atividades laborativas. Devido a essa
situação a empresa OUK desde 2014 está realizando o programa de incentivo ao
desligamento voluntário. O programa que foi aprovado pela Diretoria Executiva da
OUK é alinhado ao Plano de Negócios e Gestão (PNG). Em 2014 a expectativa da
empresa na adesão desse programa foi de 12.000 mil empregados em todo o país.
Porém apenas 8 (oito) mil empregados que aderiram. Esse ano o mesmo programa
foi lançado no mês de abril, se encerrando em julho do decorrente ano, com a
expectativa de adesão dos mesmos 12(doze) mil funcionários, onde apenas 4
(quatro) mil aderiram. Nesse programa os empregados recebem uma quantia de
valor para que o mesmo possa se aposentar.
Por se tratar de um plano de negócio e estratégia da empresa, a presença do
líder na tomada de decisão deveria ser mais assídua, uma vez que o mesmo faz
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parte da estratégia organizacional. De acordo com os entrevistados, o processo de
aposentadoria, foi influenciado, não pelo líder diretamente, mas sim pelo incentivo
apresentado pela organização, pelo clima organizacional que está devido à incerteza
política e a ociosidade das atividades laborativas. Mesmo com o programa de
educação previdenciária ou Programa de preparo para a aposentadoria (PPA)
existente dentro da organização, os colaboradores não participaram, alguns
desconhecia a existência do programa.
Se olharmos o cenário nacional atual, boa parte dos brasileiros ainda não
colocou a preparação correta para a aposentadoria como prioridade na sua vida. De
acordo com uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC
Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), seis em cada
dez brasileiros (64,2%) não se preparam corretamente para a aposentadoria,
excluídas as contribuições com o INSS. Os motivos mais citados para a ausência de
preparação são a falta de recursos financeiros para este fim (32,7%) e o
desconhecimento de como começar a poupar (19,6%).
Segundo a economista-chefe do SPC Brasil, o número de pessoas que ainda
não se preocupam com a aposentadoria são alarmantes.
As pessoas não pensam que no futuro terão uma redução de renda quando
pararem de trabalhar. E quanto mais velho, mais caros são os planos de
saúde, maior a propensão a ter problemas de saúde que necessitem de
remédios caros e cirurgias. Tudo isso deve ser pensado ainda quando
jovem. (MARCELA KAWAUTI,2016)

4. CONCLUSÃO
No Brasil, é crescente o número de aposentados, foram concedidas
1.061.724 de aposentadorias no ano de 2011. O presente artigo demonstrou quanto
as pessoas pensam na aposentadoria, até aqueles em que estão longe do processo.
Porém, quando se fala em preparo à aposentadoria ou educação previdenciária
pouco é compreendida e falada.
O grupo de empregados entrevistados, quando questionado sobre este
assunto, a importância do líder no processo de aposentadoria, informaram que não
levaram em consideração a opinião do líder, ou até mesmo permitiram o que líder os
influenciassem, muitos empregados desconheciam o programa de preparação da
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aposentadoria existente na organização, apenas levaram em consideração a
situação política atual, levando em consideração os incentivos financeiros fornecidos
pela empresa para que tivesse a aceitação.
A aposentadoria não deve ser tratada como um plano futuro, a programação e
o acompanhamento da mesma deve ser feito assim que houver a contratação, uma
vez que os valores reais dos benefícios pagos pela previdência oficial (INSS), foge
muito da realidade percebida na ativa. A decisão da aposentadoria deverá ser algo
em conjunto com a instituição família, uma vez que muda a rotina familiar.
A liderança deve fazer seu papel de influenciar, orientar, não no sentindo de
desligamento do empregado pelo fato da inutilidade das atividades laborativas, mas
pelo fato que o líder tem papel fundamental na vida do colaborador, uma vez que foi
seu referencial e exemplo, cabe a liderança em conjunto com o RH e serviço social
da empresa a disseminação de informação, uma vez que falta o conhecimento das
pessoas com relação aos PPA.
Outra questão que é importante frisar é que as empresas ainda se encontram
resistentes ao disponibilizá-los aos seus colaboradores esses programas devido a
receio de perda de talentos, até mesmo as empresas privadas. Dificultando assim o
processo de transição a essa nova condição social. Planejar a aposentadoria, estar
preparado para possíveis desordens e ajustes no curso desta etapa da vida, sem
dúvida, é positivo e relevante para sobrevivência. Ainda neste contexto, o PPA
promove o bem-estar dos futuros aposentados, pois ressalta os aspectos positivos e
oportuniza a reflexão sobre os aspectos negativos da mudança bem como a
discussão de alternativas para lidar com eles.
É importante ressaltar que a pesquisa mostrou que no período pósaposentadoria os indivíduos não pretendem se tornar inativos, irão recorrer a
trabalhos voluntários ou alternativos, com novas vivências. O estudo aponta que o
tema da aposentadoria no Brasil se configura como um vasto campo de pesquisa
ainda a ser melhor compreendido, visto que a pessoa tem uma maior expectativa de
vida e deve se preocupar cada vez mais com seu bem-estar.
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