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Chegar aos 45-55 anos de vida, com 20 ou mais anos de carreira profissional - não raro, 
dedicados a uma mesma empresa - até bem pouco tempo atrás vinha sendo considerado o fim 
da linha para os executivos brasileiros.  
 
Diante de um movimento de grande valorização dos talentos jovens para ocuparem cargos de 
direção, vistos como peças fundamentais para a oxigenação das empresas - por terem mais 
disposição para enfrentar os novos desafios e propor soluções ousadas para os problemas - 
não foram poucos os executivos que vi nos últimos anos perderem os postos que tinham para 
pessoas mais jovens e encontrarem depois dificuldades de se recolocarem no mercado.  
 
O discurso predominante por parte de quem contratava era o da necessidade de ter líderes 
capazes de responder às demandas futuras. Ou seja, a escolha por profissionais mais jovens 
muitas vezes se justificava pelo questionamento de que os mais velhos talvez não tivessem 
fôlego para levar adiante os planos estratégicos da empresa, em geral, traçados para 10-15 
anos.  
 
Olhados dessa perspectiva, os mais jovens, evidentemente, levavam vantagem. No entanto, 
passados alguns anos de experimentação desse modelo, o mercado corporativo brasileiro 
começa a caminhar em outra direção, sobretudo, pela constatação de que os jovens são, sim, 
cheios de energia e idéias inovadoras, o que tem resultado muitas vezes em desempenhos 
brilhantes, que fazem grande diferença nos negócios, mas lhes falta o amadurecimento, que só 
o tempo pode trazer.  
 
É em busca desse amadurecimento que as empresas estão agora, por terem se dado conta de 
que isso se traduz em bom senso, visão integrada do negócio e menos ansiedade no processo 
de tomada de decisão - características que sobravam no perfil daqueles que já tinham alguns 
anos de estrada.  
 
Recentemente, conversando com o presidente de uma grande companhia, exemplo dessa 
revalorização do executivo mais experimentado a que me refiro, ouvi-o dizer que só depois de 
ter sentido na pele o preconceito em relação à idade, passou a olhar com mais atenção para 
esta questão, e que agora procura dar a cada um o seu devido valor, independente da idade 
que tenha.  
 
Essa tomada de consciência, tanto por parte das empresas, como dos próprios executivos, não 
significa naturalmente que estejamos regredindo ao passado em busca de estruturas 
tradicionais que não fazem mais sentido nas empresas modernas. O que me parece estar em 
curso, isto sim, é uma reacomodação dos lugares de cada um na construção dos resultados do 
negócio e a percepção de que talento não tem idade.  
 
Basta observar que as empresas que mais têm obtido sucesso são justamente aquelas que 
procuram equilibrar na balança as competências diferentes, porém, complementares, de uns e 
de outros. De um lado, jovens que revitalizam os profissionais mais experimentados, de outro, 
pessoas experientes que contribuem com o seu conhecimento na maturação das competências 
de quem está iniciando a carreira.  
 
O que se insinua no horizonte corporativo brasileiro é aquele ponto idealizado em que o 
espírito livre e não-condicionado dos jovens pudesse somar à maturidade e à experiência dos 
mais velhos, resultando numa concepção de negócio com o futuro em perspectiva, mas 
apoiado em uma estrutura sólida, sedimentada ao longo de um passado consistente que tem 
seu valor e reflete positivamente no presente.  
 
Não se trata é claro de pensarmos num modelo de empresa semelhante aos grandes e lentos 
dinossauros, porque estes, como sabemos, foram extintos pela incapacidade de se adaptarem 
a um mundo corporativo que sofreu transformações profundas. Mas quem sabe estejamos 
caminhando para uma concepção de empresa que se assemelhe mais às girafas, animais que 



souberam se adaptar aos desafios evolutivos e estão aí até hoje, porque souberam, ao mesmo 
tempo, manter a cabeça nas nuvens e os pés apoiados no chão.  
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