
Pesquisa mostra que a competitividade dos negócios assusta executivos

Jovens já sonham com aposentadoria
Carolina Sanchez Miranda

Você já pensou na sua apo-
sentadoria? Em se tratando
desse assunto, nunca se é jo-
vem demais. Principalmente
se considerarmos o planeja-
mento de uma vida financei-
ramente confortável para um
período em que já não se quer
mais ser tão pressionado
por resultados.

O tema a
ser t ra tado
aqui não tem
como foco os
planos de pré-
vidência prí
vada. Mas vale
a pena lembrar
que ter uma re-
serva em qual
quer época da vi-
da é um fator de
independência na
carreira de qualquer pes-
soa. Significa poder escolher
onde e de que maneira se
quer atuar.

E parece que os executivos
estão começando a refletir
mais sobre sua vida profissio-
nal no longo prazo. Uma pes-
quisa recente da consultoria
DM Recursos Humanos indi-
ca que 68% dos entrevistados
com idade entre 30 e 39 anos
já fizeram algum tipo de pla-
nejamento para a aposentado-
ria. Entre os mais velhos, com
até 50 anos, o número de pes-

soas que pensa sobre o assun-
to é semelhante, 69%.

— Foi uma surpresa o por-
centual de executivos mais jo-
vens que já começaram a pla-
nejar o que farão no futuro —
comenta Sônia Gonzales, res-
ponsável pela divisão DM
Executivos, da DM Recursos

H u m a
nos. Para
e l a , o
atual ce-

ternativas para a carreira a
longo prazo. — Não haverá
oportunidade para todos con-
tinuarem a ascender nas com-
panhias como executivos,
pois as organizações conti-
nuam a se tornar cada vez
mais enxutas e com estrutu-
ras organizacionais horizonta-
lizadas — justifica ela.

No total, foram ouvidos
quase 3 mil profissionais. En-
tre eles, 1.581 tinham até 39

anos e, 1.363, de 40 a 50
anos de idade. Os partici-

pantes ocupavam car-
go de gerência, dire-
toria e vice-presidên-

cia e atuavam nos setores
de bens de consumo,

autopeças/automo-
tivo, farmacêutico,
químico, tecnolo-
gia, telecomuni-
cações, eletrôni-
co, metalúrgico,
bens de capital,

 

nano com-
petitivo de
negócios
pode ex-
plicar o fa-
to de muitos
profissionais, com até 39
anos, pensarem sobre ai

serviços, siderurgia, minera-
ção e papei e celulose,

— Ter um negócio próprio
continua sendo o plano mais
considerado — diz Sônia.
Tanto entre os profissionais
mais jovens — 37% das res-
postas — como entre os mais
experientes — 39% das res-
postas — essa foi a alternativa
mais apontada.

A segunda intenção mais
indicada foi a de estudar um
tema especifico ou envolver-
se com algum outro assunto
não relacionado com o foco
da atual atividade profissional.
Essa idéia foi manifestada por
25% dos executivos com até
39 anos e por 29% daqueles
com até 50 anos.

Representando 19% das
respostas dos que tinham até

39 anos, está o planejamento
de viagens para o período da
aposentadoria. Dezessete por
cento dos executivos com ida-
de entre 40 e 50 anos também
pretendem fazer o mesmo.

Em um ponto, no entanto,
a maioria dos participantes
concorda: querem trabalhar
menos. — Mesmo os que ain-
da não haviam começado a
planejar algo para o futuro,
manifestaram o interesse de
poder trabalhar meio período
ou sem tantas responsabilida-
des — afirma Sônia.

A pesquisa também inves-
tigou a expectativa de carreira
dos executivos ouvidos até a
aposentadoria. — Cerca da
metade deles espera mudar
de empresa ou de cargo em
até dois anos — conta Sônia.
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