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A falta de executivos preparados para lidar em um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico 
e ao mesmo tempo permeado por maiores exigências de governança, vem quebrando um velho 
paradigma nas empresas: o de que quem chegou aos 40 anos já tem prazo de validade no 
mercado de trabalho. Esses profissionais não só passaram a ser mais valorizados, como são 
disputados a peso de ouro pelas companhias.   
 
É o que revela pesquisa feita pela DBM, consultoria especializada em capital humano, com 
exclusividade para o Valor. "Há uma necessidade de se contratar gente para posições-chave que 
reúnam conhecimento técnico e experiência", explica Cláudio Garcia, novo presidente da DBM 
para o Brasil e América Latina. Uma mudança significativa no que se via até então, sobretudo 
porque o peso da idade sempre foi um fator negativo na contratação de executivos.   
 
Antes, quando um profissional chegava aos 40 anos se considerava carta fora do baralho, tinha 
dificuldade de encontrar um novo emprego caso fosse demitido e não raro se sentia na linha de 
tiro por, em geral, ocupar cargos de chefia e ter salários altos. Hoje, ele é bastante assediado 
pelas empresas que pagam o que for preciso para contratá-los.   
 
De acordo com o levantamento, a idade média da alta cúpula gira em torno de 40 e 50 anos. "Em 
72,6% das empresas ouvidas, os principais executivos possuem uma carreira e uma bagagem 
sólidas", afirma Pedro Frascino, consultor da DBM e um dos responsáveis pela pesquisa.   
 
"Embora ainda haja um percentual relativamente alto de companhias que consideram a juventude 
um traço de cultura a ser preservado, a pesquisa mostra que o preconceito em relação aos 
executivos mais velhos vem perdendo força", diz.   
 
Frascino acredita que o problema, atualmente, não não está mais tão ligado a idade do 
profissional, mas em como ele obtém resultado para a organização. Inclusive, caiu por terra a 
idéia de que o executivo de meia idade está desatualizado. "Muito pelo contrário. Ele possui um 
diferencial por ter acompanhado ciclos mais longos de negócios, com os altos e baixos da 
economia".   
 
Outra constatação refere-se à percepção de 46,9% dos entrevistados sobre o número de 
profissionais com mais de 40 anos em postos de liderança, considerado alto. Enquanto 38% 
avaliam que o volume está na média do mercado, apenas 13,4% o consideram reduzido.   
 
Segundo Frascino, este resultado leva a crer que há uma relação dúbia dos entrevistados com os 
profissionais com mais de 40 anos. Por um lado, os executivos seniores são vistos mais e mais 
como necessários. De outro, há uma percepção de que o volume deles na alta administração das 
empresas é alto ou já está em linha com o que o mercado tem como padrão.   
 
"Isso sugere que muitas empresas podem até desejar ter mais executivos seniores, no entanto, 
temem ampliar seus quadros com profissionais de 40", completa. Para o consultor, uma 
explicação seria o fato de que existe preconceito contra empresas que reúnem, mais do que a 
média, profissionais de mais idade. Assim como existe o auto-preconceito. "Muita gente aprendeu 
a olhar pessoas com mais idade de uma determinada forma. Não podemos esperar que se mude 
isso de uma hora para a outra", diz Garcia. A pesquisa ouviu 179 profissionais de RH de 
companhias de pequeno, médio e grande portes.   
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