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A cartilha também atua como instrumento de auxílio para assegurar avanços, 
junto aos Programas de Inclusão da Pague Menos desenvolvidos, os quais têm 
como objetivo valorizar e empoderar as frentes de diversidade, além de promover 
a inclusão de pessoas pertencentes a cada frente de diversidade.

Programa de Representatividade: composto pela Comissão de Diversidade e 
Inclusão e os 5 grupos de afinidade: Equidade Racial, Equidade de Gênero, 
Inclusão de Pessoas com Deficiência, Integração de Gerações e Igualdade de 
Oportunidade LGBTQIAP+;

Programa Trainee Operações e PDI Acelerado: ambos programas com o 

Sobre esse Material

A Cartilha de Integração de Gerações é um material elaborado pela área de 
Comunicação, Cultura, Clima & ESG com o objetivo de trazer boas práticas, 
reflexões e mais conhecimento ao nosso Time de Gigantes acerca de um tema 
muito presente no nosso dia a dia: a interação com pessoas de diferentes gerações.

Esse material é complementar aos outros documentos de Diversidade e Inclusão 
produzidos ao longo do primeiro ciclo do Programa de Diversidade e Inclusão da 
Pague Menos, quais sejam:

Cartilha e Manifesto de Diversidade e Inclusão da Pague Menos 2021: 
posicionamento da Pague Menos quanto ao tema, apresentando as frentes de 
diversidade do primeiro ciclo de trabalho;

Política de Diversidade e Inclusão: documento que formaliza o nosso 
posicionamento e compromisso com as nossas frentes de Diversidade e 
Inclusão;

Trilha do Conhecimento de Diversidade e Inclusão: disponível em nossa 
Universidade Corporativa (UP FARMA), a qual é composta por um curso 
introdutório sobre Diversidade e Inclusão, além dos cursos de Comunicação 
Inclusiva e de Comunicação Não-Violenta.

Para ter acesso a esses materiais, 
escaneie o QR Code ao lado.

Conheça os programas:

Cartilha de Integração de Gerações

https://paguemenos.atenalms.com.br/skin/atena/home


Cartilha de Integração de Gerações

6

O conceito de diversidade vem sendo bastante trabalhado na Pague Menos desde 
a publicação do Manifesto de Diversidade e Inclusão. Para compreendermos 
melhor o que é diversidade geracional, vamos retomar a explicação inicial do 
tema, feita na Cartilha de Diversidade e Inclusão:

O que é Diversidade Geracional?

intuito de aumentar os percentuais de pessoas que fazem parte de nossas 
frentes de  diversidade em cargos de alta gestão;

Programa de Acessibilidade: adaptação de toda a estrutura física e psicossocial 
da Pague Menos aos Princípios do Desenho Universal;

Programa de Atração e Seleção Inclusivos: assegurar um processo seletivo 
totalmente inclusivo para a Pague Menos.

Existem diversos tipos de diversidade na 
sociedade, o que reflete diretamente nos 
tipos de diversidade presentes também 
em nossa organização. Entender quais 
são esses grupos diversos é de extrema 
relevância para impulsionar o respeito e 
o acolhimento na Pague Menos. 

“

”
Dentre os diferentes tipos de diversidade presentes, tanto em nossa organização, 
como na sociedade brasileira, a diversidade geracional (ou de gerações) se refere, 
justamente, às diferentes faixas etárias ou às idades. É o conceito de abranger 
profissionais de diferentes faixas etárias em um mesmo ambiente colaborativo de 
trabalho, gerando uma pluralidade de perfis sociais, comportamentais e culturais.

Se você fizer um exercício de observar as pessoas que trabalham ao seu redor 
e, indo além, as pessoas que estão hoje presentes no mercado de trabalho, irá 
perceber que as gerações com maior volume no mercado são:
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Se observarmos os recortes feitos acima, é possível deduzir que a diversidade 
geracional não diz respeito apenas ao ano em que alguém nasceu, mas também 
envolve uma série de características comportamentais, econômicas, culturais 
e até mesmo tecnológicas. Sendo assim, as diferentes influências moldam os 
comportamentos no ambiente de trabalho.

A partir dessas principais características, entendemos que cada geração pode ter 
expectativas diferentes em relação ao trabalho, bem como maneiras diferentes 
de se relacionar, de gerir, de utilizar a tecnologia no dia a dia e, até mesmo, 
podem existir diferenças em suas prioridades. Essas diferenças podem ocasionar 
conflitos ou mal-entendidos na rotina em grandes, médias e pequenas empresas, 
caso não exista uma cultura colaborativa e inclusiva forte dentro da organização.

Portanto, quando falamos de diversidade geracional, é importante esclarecer 

O termo se refere à explosão 
demográfica após a 2ª 

guerra mundial. Possuem 
padrão de vida estável, 

preferência por qualidade e 
não quantidade, sendo pouco 
influenciados por terceiros.

Baby Boomers Geração X Geração Y Geração Z

Geração marcada pela 
ruptura com as regras e 
os valores das gerações 
anteriores. A busca por 
seus direitos e procura 
de liberdade também 

são marcas fortes.

Também chamados de 
Millennials. Estão sempre 

conectados, preferem 
computadores a livros, 
vivem em redes sociais 
e buscam sempre novas 

tecnologias.

Ainda mais conectados 
que a anterior, a Geração 

Z são os que possuem 
de forma mais natural 

a internet, pois, ao 
começarem a escrever, 

ela já existia.

1940 1960 1980 2000 2010

ESTABILIDADE
Educação rígida, valores sólidos, 

obstinação, responsabilidade, 
dificuldade em lidar com mudanças.

Entendimento da tecnologia como 
uma nova aliada, ruptura com os 

paradigmas das gerações anteriores, 
maturidade, independência, busca 

pela liberdade e pelos direitos.

Postura desafiadora e competitiva, 
facilidade de adaptação, capacidade 
de se dedicar a várias e diferentes 

tarefas ao mesmo tempo e ambição.

Individualidade, desapego, não 
desejam estabilidade, ansiedade, 

velocidade como estilo de vida, redes 
sociais como principal forma de 

expressão e interação.

Fonte: Ação Gerencial

MUDANÇAS

TECNOLOGIA

CONECTIVIDADE

Palavra-chave Principais 
características

B
X
Y
Z
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Os benefícios e desafios da Integração de Gerações nas organizações

De acordo com uma pesquisa feita pelo IBM, com 1.784 colaboradores e 
colaboradoras de empresas localizadas em 12 países diferentes e 6 indústrias, foi 
constatado que as Gerações Y, X e Baby Boomers, muitas vezes, têm os mesmos 
valores e necessidades.

que não se busca uma priorização 
de um determinado grupo acima do 
outro, mas sim a inclusão e integração 
de profissionais competentes, sem 
distinção de faixa etária. Tais aspectos 
devem estar aliados à construção de 
um ambiente onde todos os indivíduos 
sejam respeitados, unindo diferentes 
intelectos e vivências e conseguindo 
agregar muito mais valor ao mesmo 
propósito e missão.

Isso significa que, se atuarem em colaboração, o potencial de criação e inovação 
é enorme! Em um estudo feito pela GPTW – Great Place to Work com algumas 
empresas, um ambiente com diversidade geracional permite que haja um 
encantamento com a diversidade do outro, pressupondo que nos encantemos 
com a beleza do envelhecimento e entendamos como este processo pode nos 

Principais Objetivos de Carreira

Causar um impacto positivo na minha organização
Ajudar a resolver desafios sociais e/ou ambientais
Trabalhar com um time diverso
Trabalhar para uma organização entre as melhores 
do meu setor
Trabalhar com que sou apaixonado
Me tornar um especialista na minha área
Gerenciar o equilíbrio entre minha vida e trabalho
Me tornar um líder sênior
Alcançar a segurança financeira
Iniciar meu próprio negócio
Fonte: Pesquisa do Millennial do IBM Institute for Bussiness Value 2014, Millennials n=1.153, Gen X n=353, Baby Boomers n=278.
Q15: Selecione os 2 objetivos de carreira de longo prazo que são os mais importantes para você.
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agregar valor como pessoas, comunidade e empresa.

Essa diversidade também possibilita trocas intergeracionais, trazendo feedbacks 
construtivos e diferentes perspectivas. Gerações diferentes podem ter práticas e 
atitudes diferentes em relação ao trabalho, que, se bem administradas, podem 
se complementar.

De acordo com a pesquisa, as equipes superam as decisões individuais em 66% 
das vezes e a tomada de decisão melhora à medida que a diversidade da equipe 
aumenta. Em comparação com as decisões individuais, as equipes compostas 
exclusivamente por homens tomam melhores decisões de negócios em 58% das 
vezes, enquanto as equipes com diversidade de gênero o fazem em 73% das vezes.

As equipes que também incluem pessoas de diferentes gerações e diferentes 
localizações geográficas tomam melhores decisões de negócios em 87% das 
vezes.

É preciso reconhecer que, 
historicamente, os empregos 
e posições de trabalho foram 
desenhados para as pessoas mais 
jovens, tendo em vista que a própria 
legislação trabalhista, consolidada 
na CLT, foi concebida na década de 
40, quando a expectativa de vida de 
quem morava no Brasil era de 45 anos. 
Entretanto, a população com mais de 
60 anos, em 2019, correspondia a 13% 
da população brasileira e, por causa da 
mudança de expectativa de vida, que 
passou de 45 para 80 anos, esse valor 

EquipesTimes diversos Decisões
que seguem um processo 
inclusivo tomam decisões 

2x mais rápido com 1/2 
das reuniões

tomam melhores 
decisões de negócios 
em até 87% do tempo

tomadas e executadas 
por equipes diversas 
entregam resultados 

60% melhores

Em outra pesquisa, feita pela Forbes, 
foi revelado que:
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tende a dobrar na próxima década.

Apesar dessas pessoas ainda enfrentarem desafios para se manterem 
empregadas ou se realocar no mercado de trabalho, nos últimos anos, percebe-
se uma movimentação das empresas na criação de equipes mais diversas e no 
desenvolvimento de processos seletivos mais inclusivos.

A diversidade geracional, além de contribuir para o clima organizacional, é um 
importante fator para a melhora da convivência, do aprendizado entre gerações 
distintas e do desenvolvimento de profissionais mais pacientes, flexíveis, 
tolerantes e abertos a novas ideias.

Nosso Compromisso com nossas Pessoas 50+

Em 2021, iniciamos os trabalhos de 
Diversidade e Inclusão na Pague Menos 
com a criação de uma Coordenação 
de Diversidade e Inclusão, dentro da 
Diretoria de Gente, Cultura & ASG.

Nesse momento, realizamos um 
Diagnóstico para entender como 
estávamos em relação à Diversidade, ou 
seja, a presença de pessoas diferentes 
dentro da nossa organização, e quanto à 
Inclusão, ou seja, a representatividade 
das frentes de diversidade, 
especialmente nos cargos de liderança, 
gestão e alta gestão da companhia. 
Atualmente, acompanhamos esses 
indicadores mensalmente, para 
monitorar os nossos avanços em cada 
uma das frentes.

A partir desse diagnóstico e do monitoramento 
desses dados, definimos nossas frentes de 
Diversidade (mulheres, pessoas pretas, pessoas 
com deficiência e pessoas 50+), além de termos 
publicado o nosso primeiro Manifesto de Diversidade 
e Inclusão e a nossa Política de Diversidade e 
Inclusão, dois documentos importantes que que 
descrevem o nosso posicionamento e compromissos 
quanto à essa temática.

Cartilha de Integração de Gerações

Assista ao nosso Vídeo 
Manifesto de Diversidade 

e Inclusão!

https://youtu.be/v14QnhvlQxc
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É válido ressaltar ainda que, em virtude da nossa presença em todos os estados do 
país, e no Distrito Federal, entendemos como de extrema importância trabalhar 
a Diversidade Cultural.

Ao longo do último semestre de 2021, também conscientizamos e sensibilizamos 
todo o nosso Time de Gigantes, especialmente as nossas lideranças, quanto a 
alguns conceitos importantes dessa temática, além de comunicação inclusiva 
e comunicação não-violenta, temas também relevantes para assegurar um 
ambiente cada vez mais seguro e plural.

Diante disso, para a frente de Integração de Gerações, temos como compromisso 
a implementação de políticas, de programas e de projetos voltados, mais 
especificamente, às nossas pessoas 50+, para que se desenvolvam e tenham a 
oportunidade de crescimento dentro da Companhia. Além disso, por meio dessa 
frente, temos o objetivo de alcançar o nosso cliente principal, gerando uma 
representatividade que permeia toda a Pague Menos, em seus espaços internos 
e externos.

Por isso, em 2022, iniciamos o ano com os cinco Programas de Inclusão, citados 
no primeiro capítulo desta Cartilha: Programa de Representatividade, Programa 
Trainee Operações e PDI acelerado para nossas frentes de Diversidade, Programa 
de Acessibilidade e Programa de Atração e Seleção Inclusivos. Esses programas 
representam um planejamento robusto da área de Diversidade e Inclusão para 
assegurar a superação de nossos desafios atuais.

Para formalizar os nossos compromissos, ainda em 2021 fomos reconhecidos 
pelo Selo Engaja Sênior, uma certificação dada às organizações que possuem 
mais de 5% do seu quadro de colaboradores e colaboradoras composto por 
profissionais acima dos 50 anos.

Por fim, em janeiro de 2022, divulgamos oficialmente a nossa Agenda ASG, um 
planejamento robusto de sustentabilidade da Pague Menos, que visa assegurar 
Saúde para Todos: saúde para as pessoas, para o meio ambiente e para os 

Empoderamento e Protagonismo na Melhor Idade Selo de Certificação
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10% do quadro total de colaboradores com mais de 50 anos em 2025;

50% de cargos de alta gestão (a partir de gerente regional para operações 
e de gerentes de área para as demais unidades de negócio) ocupados por 
mulheres em 2025; 

15% (2025) e 30% (2030) dos cargos de liderança (a partir de gerentes de 
loja para operações e de coordenadores para as demais unidades de negócios) 
ocupados por pessoas pretas;

6% de profissionais com deficiência em 2030.

negócios. Esse planejamento conta com 32 compromissos, divididos entre 9 
metas.

E para reafirmar o nosso compromisso com uma Pague Menos mais diversa e 
inclusiva, temos uma meta direcionada para essa temática: incluir em nossas 
operações grupos de diversidade e respeitar as diferentes opiniões, raças, 
gêneros, orientações sexuais, dentre outras.

Essa meta, ligado ao pilar “saúde para os negócios”, possui quatro objetivos e um 
deles está voltado para a nossa frente de Integração de Gerações, quais sejam:

Boas práticas para combater o Etarismo

Agora que você já sabe o que é diversidade geracional e o nosso compromisso 
com as nossas pessoas 50+, vamos falar sobre algumas boas práticas para 
combatermos o etarismo no dia a dia de trabalho.

Primeiramente, é importante saber o que significa Ageísmo ou Etarismo.

O que é Ageísmo ou Etarismo?

É a discriminação com base na idade (vindo da palavra age, em inglês). 
Comumente, é praticada contra pessoas com mais de 50 anos. Esse 
preconceito surgiu de estereótipos fortemente enraizados na cultura e 
construção da sociedade e podem se referir à saúde, capacidade e empenho, 
idade, fragilidade, entre outras características.
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Esse tipo de discriminação pode trazer diversas consequências para o indivíduo e 
é um desafio global, como afirma o relatório de 2021 da Organização das Nações 
Unidas (ONU). A discriminação por idade leva a uma saúde física e mental mais 
precária, maior isolamento social e solidão, insegurança financeira, queda na 
qualidade de vida e até morte prematura.

Diante disso, a Pague Menos entende a necessidade de criar um espaço que gere 
aproximação e integre colaboradores e colaboradoras de diferentes gerações, 
aproveitando o máximo de vivências e contribuições de cada pessoa. O intuito 
é fazer com que as trocas favoreçam um ambiente de trabalho mais acolhedor 
e seguro, onde as percepções das diferenças possam agregar no dia a dia da 
organização.

Baseado em um material publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
para evitarmos ageísmo em nossa forma de nos comunicar, separamos três dicas 
para estarmos atentos quando nos comunicamos.

Evite generalizações: ter a mesma idade não significa que se é igual. Na 
verdade, nos tornamos mais diferentes entre si à medida que envelhecemos. 
Assumir que todas as pessoas de uma determinada idade são iguais não 
reflete com precisão o mundo ao nosso redor;

Tente trocar associações do envelhecimento a fragilidades, vulnerabilidades 
e dependências: ser mais velho não significa, necessariamente, ser mais 
frágil, vulnerável ou dependente. Pessoas mais velhas continuam sendo 
ativas, participativas e grande contribuintes em seus ambientes de trabalho, 
comunidades e sociedade, de diversas maneiras;

Não alimente o conflito entre gerações: a ideia da existência de um conflito 
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Nossas lideranças

Falar de geração é falar de diversidade! Você, nossa liderança, é o principal 
propagador dos nossos compromissos e boas práticas, para que consigamos ter 
mais representatividade, harmonia e na geração do senso de pertencimento em 
todo nosso Time de Gigantes, mas, principalmente, em nossas pessoas com mais 
de 50 anos.

Para criarmos ambientes favoráveis em nossos times, para que hajam trocas 
saudáveis, podemos adotar algumas práticas, como líderes, além das citadas no 
capítulo anterior:

Reconheça as diferentes gerações que cercam você no ambiente de trabalho;

Encontre os motivadores de cada geração que compõe a sua equipe para 
impactar positivamente em seu desempenho;

Procure incentivar a cultura de colaboração e empatia na empresa, estimulando 
as equipes a enxergarem a visão do outro e equilibrar comportamentos;

Customize a comunicação para cada colaborador ou colaboradora, entendendo 
como manter uma comunicação inclusiva e não violenta;

Desenvolva planos de carreira e de desenvolvimento para colaboradores e 
colaboradoras em seu time, para que tenham o caminho concreto de melhoria.

Contamos com todo nosso time de 
líderes, para conseguirmos valorizar 
a diversidade geracional e tornar 
o ambiente da Pague Menos mais 
seguro, inclusivo e plural. E também 
contamos com cada uma das nossas 
pessoas 50+, que são essenciais nesse 
processo, sendo representantes dessa 
frente, impulsionando outros Gigantes 
e nos ajudando a integrar as diferentes 
gerações!

entre diferentes gerações pode causar um desgaste nas relações cotidianas, 
levando a uma desarmonia em decisões estratégicas. Por que não valorizar a 
diversidade que existe dentro dos times e dar voz às diferentes experiências 
e visões?

Essas são algumas dicas para podermos refletir e atuar para, de fato, passarmos 
a valorizar a diversidade geracional que temos em nossa Companhia, com suas 
diferentes características, e também integrar o nosso Time de Gigantes.
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