


Pesquisa revela que muitos
executivos planejam ficar na ativa
depois dos 60 anos. Se você
pretende fazer o mesmo, prepare-se
POR LIA BOCK

S
e depender só da vontade,
boa parte dos executivos vai
adiar a aposentadoria até
quando der. É o que mostra
uma pesquisa recente da

empresa mundial de recrutamento
Korn/Ferry International, com 2 000
diretores e gerentes de aproximada-
mente cem países, O levantamento
descobriu que 44% deles planejam
continuar no batente depois dos 64
anos. Outros 15% afirmam querer
trabalhar com mais de 70 anos. No
Brasil, esse desejo tem a ver com o
aumento da expectativa de vida. Se-
gundo o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), entre 1991
e 2002, a expectativa de vida no país
saltou de 66,9 para 71 anos.

De acordo com os pesquisadores,
há duas maneiras de interpretar o in-
teresse em seguir trabalhando depois
dos 60 anos. A primeira revela que
há uma falta de segurança financei-
ra entre os profissionais, os brasilei-
ros em especial, quando o assunto é
aposentadoria. Não é à toa, portan-
to, que num outro estudo realizado
pelo banco inglês HSBC, divulgado
em maio, os executivos do Brasil apa-
reçam como mais pessimistas em re-
lação à aposentadoria do que os pro-
fissionais americanos e canadenses.
O levantamento da Korn/Ferry in-
dica ainda que outra razão para mais
executivos quererem alongar a car-
reira é a percepção de que estarão
com a saúde em dia lá na frente.
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Mas qual o impacto dessa decisão
na sua vida profissional? O mais evi-
dente é o aumento da competição pe-
los cargos do topo da pirâmide orga-
nizacional. Como quem está lá em ci-
ma vai querer adiar seu afastamento,
em tese, os gerentes terão que bata-
lhar ainda mais por promoções ver-
ticais. Outra conseqüência é exata-
mente a cobrança para que você este-
ja bem fisicamente — que isso se tra-
duza em disposição para se manter
atualizado, Quem não ficar de olho
nesses aspectos corre o risco de se sen-
tir ameaçado no futuro pelos mais jo-
vens da empresa.

Outro desafio importante é conven-
cer as organizações de que, após os 45
anos, você não vai se tornar descartá-
vel. Quem passou dessa idade, em ge-
ral, reclama que costuma ser encara-
do como alguém com "prazo de vali-
dade" vencido. A percepção se confir-
ma na prática. Segundo dados do Guia
EXAME-VOCÊS/A - As Melhores Em-
presas para Você Trabalhar, edição
2004, dos mais de 380 000 funcioná-
rios das companhias classificadas, só
9% tinham entre 46 e 55 anos e 1%,
mais de 55 anos.

A boa notícia é que algumas empre-
sas como o Bristol-Myers Squibb, a
corretora AON, o laboratório farma-
cêutico Apsen e a Votorantim Indus-
trial estão abrindo vagas para os mais
experientes. A organização do empre-
sário Antônio Ermírio de Moraes, por
exemplo, tem um terço das cadeiras
da diretoria preenchido por executi-

vos com mais de 50 anos. "O merca-
do hoje é muito rápido, não permite
erros e, por isso, volta a valorizar os
sêniores", diz Gilberto Lara Nogueira,
diretor corporativo de desenvolvimen-
to humano da empresa.

"As organizações, lentamente, têm
percebido que o mais importante é a
capacidade de trabalho do executivo,
não a sua idade", afirma Rodrigo Araú-

jo, consultor da Korn/Ferry no Brasil.
"Se os profissionais são preparados,
experientes e dispostos, têm chance,
sim, de competir com os mais novos."
Segundo o levantamento da Korn/
Ferry, 21% dos entrevistados revela-
ram que a companhia para a qual tra-
balham tomam medidas para reter o
conhecimento dos mais experientes.

É unânime entre os caçadores de ta-
lentos que os contatos, as vivências e
a calma dos profissionais sêniores não
devem ser descartados. Mas, assim co-
mo os mais novos devem absorver o
que os mais experientes têm a ofere-
cer, a recíproca é verdadeira. E man-
ter-se jovem não significa apagar as
rugas, mas estar sempre atualizado e,
principalmente, aberto às novidades.
"O maior risco para o profissional sê-
nior é achar que já sabe tudo", diz a
farmacêutica Luiza Schenberg, de 52
anos, diretora da Planta de Operações
Técnicas do Bristol-Myers Squibb.

Luiza trabalha há 27 anos na em-
presa e afirma ter pique para mais 27.
Ela coordena um grupo de 280 pes-
soas e conta que a receita do trabalho
produtivo é mesclar conservadoris-
mo e arrojo. "A impetuosidade dos jo-
vens precisa da calma e da experiên-
cia dos mais velhos, e vice-versa", diz
ela. Quanto ao tal cansaço que vem
com a idade, Luiza rebate: "Eu real-
mente me canso mais do que quem
tem 30 anos, mas sinto que sou mais
resistente ao estresse do que eles". A
opinião de Felipe Westin, diretor de
RH da Bristol, reforça a de Luiza. "A
diversidade é o nosso segredo", diz ele.
"A maturidade traz tranqüilidade pa-
ra o trabalho, e isso é indispensável."
Perceber essa vantagem é importante
tanto para quem tem 30 anos quanto
para quem chega aos 50 com a pre-
tensão de continuar ativo. Assim é pos-
sível planejar os próximos passos da
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carreira antes que seja tarde.

Fonte: Você S.A., ano 8, n. 84, p. 60-62, jun. 2005.




