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Empresas do ramo de tecnologia, conhecidas por reunir profissionais jovens e com alta 
capacidade de adaptação, tem sido acusadas de, muitas vezes, confundir a necessidade de 
contratação de talentos inovadores com a discriminação de funcionários mais velhos. 
 
Essa é a denúncia de um estudo conduzido pelo Departamento de Pesquisa sobre o Trabalho com 
500 profissionais de TI no Reino Unido. Segundo o levantamento, 71% dos entrevistados 
apontaram que suas empresas tratam seus funcionários com menos favorecimento conforme a 
idade avança. 
 
Além disso, mais de 80% dos profissionais de TI no Reino Unido estão abaixo dos 45 anos de 
idade e a percepção desses funcionários é de que conforme ficam mais velhos, maior a 
probabilidade de discriminação. 
 
Os gerentes sênior são acusados por 79% dos entrevistados por tratar de maneira diferenciada - 
e injusta - os funcionários com mais idade. Outros 56% disseram que a gerência comum é 
responsável pelo tratamento deficiente. De acordo com os entrevistados, recrutamento, 
pagamento, promoção e treinamento são as áreas mais evidentes de discriminação.  
 
Os funcionários mais velhos, no entanto, não são os únicos afetados pela diferença etária. Alguns 
também declaram que já se sentiram discriminados por serem muito jovens e ocupar 
determinadas posições. Outros já dizem que seus salários são menores em função da idade ou 
não são considerados para promoções. 
 
A maneira de avaliar a maturidade da carreira para os profissionais de TI no Brasil, no entanto, 
pode ser diferenciada. De acordo com Cristian Parada, diretor de Recursos Humanos da 
consultoria Wengamen, as restrições de oportunidades existem para os profissionais mais velhos 
que não atingem níveis gerenciais. 
 
"Analistas ou técnicos sem grande especialização por volta dos 45 anos não têm muitas 
oportunidades senão as posições de gerenciamento. Existe bastante espaço para esses 
profissionais como líderes de equipe", explica. 
 
Na avaliação de Parada, no entanto, a tendência natural para que os profissionais de TI sejam 
bem sucedidos é que entre 20 e 35 anos se desenvolvam na área de tecnologia e a partir de 
então, passem para as atividades de coordenação e gerência. "Quando uma pessoa passa por 
essa idade e não atinge o nível de maturidade na carreira, realmente existe um problema". 
 
De acordo com o especialista, constituem exceções os cargos carentes de profissionais. Nessa 
situação, a faixa etária não é o fator determinante para a contratação. "Um desses casos diz 
respeito aos implementadores de ERP. Tais profissionais têm conhecimento profundo da 
ferramenta e são carentes no mercado. Existem boas oportunidades para eles em qualquer 
idade", sinaliza. 
 
Parada informa também que uma alternativa para os profissionais que preferirem as posições 
mais técnicas é constituir a chamada "carreira em Y". O modelo prevê a mesma remuneração de 
um profissional da área gerencial, mas com atributos técnicos. "Uma 'perna' do Y diz respeito à 
remuneração gerencial e a outra, ao conhecimento técnico", explica. 
 
O especialista ressalta, porém, que para continuar buscando oportunidades mesmo com idade 
avançada, o profissional deve manter o nível de especialização e não deixar de lado os 
treinamentos de idiomas.  



"Antes dizíamos que era a empresa que fazia a carreira do profissional. Hoje, nada mais certo do 
que dizer que é o profissional que é o responsável por sua própria carreira. Neste cenário, 
capacitação é fundamental", conclui.. 
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