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Quando o senador John McCain subir ao palco na Convenção Nacional do Partido Republicano 
em Minneapolis, amanhã, ele se tornará o candidato mais velho a aceitar a indicação de seu 
partido para concorrer a um primeiro mandato presidencial. McCain, que terá 72 anos quando 
aceitar formalmente a indicação, vem tentando transformar a idade avançada em atributo (ele 
é esperto) e um contraponto à mensagem que está sendo transmitida por seu rival de 47 
anos, o senador Barack Obama (ele prega um novo começo). Esta eleição, pelo menos em um 
nível, será um referendo nacional da mudança versus a experiência.   
 
Uma dinâmica parecida está em ação nas empresas. A impressão que se tem sempre é de que 
os jovens dominam o mundo, particularmente depois do boom pontocom (é só lembrar dos 
caras do Google e Facebook). Mas você pode ficar surpreso com o número de cidadãos idosos- 
magnatas da mídia, donos de cassinos, magnatas chineses- que estão fazendo negócios, 
começando novas empresas e geralmente dando uma "surra" nos membros das gerações baby 
boomer e Y.   
 
Se hoje os 60 anos de idade são os novos 40, então os 80 são os novos 60. Ficar mais mole 
com a idade simplesmente não é para esses caras. Todas os dias Sumner Redstone, 85 anos e 
presidente dos conselhos de administração da Viacom e da CBS, levanta às 5h em sua mansão 
de Beverly Hills, nada, anda de bicicleta, faz esteira e lê com atenção relatórios financeiros até 
a abertura dos mercados. Rupert Murdoch, 77, luta alguns rounds com um técnico de boxe, 
antes de dirigir-se para o seu império global de mídia. O editor-chefe da revista "Playboy", 
Hugh Hefner, 82, dá duro no exercício das lendárias prerrogativas de seu trabalho.   
 
Decidimos avaliar essas pessoas. Pesquisamos nossa rede mundial de correspondentes e 
fizemos uma lista de pessoas com idades entre 75 e 100 anos, e que comandam suas 
companhias ou exercem uma influência real sobre seus negócios. Nós os classificamos do mais 
idoso ao mais jovem e chamamos nossa lista de "Twenty-Five Over Seventy-Five" (Vinte e 
cinco com mais de Setenta e Cinco). (Há tantos que decidimos listar outros 25 em nosso site 
BusinessWeek.com.)   
 
A primeira coisa que você vai perceber em nossa lista é que a maior parte dessas pessoas são 
empresários-fundadores. De Li Ka-shing de Hong Kong a Muriel "Mickie" Siebert de Wall Street 
e Albert Frère da Bélgica, não existe ninguém acima deles na hierarquia corporativa. E mesmo 
quando há acionistas observando todos os seus movimentos, muitos desses senhores 
controlam suas companhias através de ações com superpoderes de voto. A experiência 
extrema compensa? Nem sempre. Um cálculo posterior mostra que a maioria dos idosos de 
nossa lista que comandam companhias abertas não conseguiu bater seus respectivos índices 
nos últimos cinco anos. Mas há exceções. A Berkshire Hathaway de Warren Buffett acumula 
valorização de 59% no período, contra 40% do índice Standard & Poor´s 500.   
 
Septuagenários que "comandam o espetáculo" não é a norma no mundo corporativo. Na 
maioria das empresas a idade limite é 65 anos. A essa altura o mérito e os anos de serviços 
prestados não significam nada: é hora de tirar o relógio de ouro do pulso, partir para um 
campo de golpe e começar a receber a aposentadoria. As pessoas que preferem continuar 
trabalhando sentem-se roubadas, é claro. Robert A. Lutz, veterano do setor automotivo 
lembra-se de quando a Chrysler o deixou ir embora porque ele havia atingido a idade limite. 
"Eu finalmente fico bom no que faço, depois de aprender muitas lições a duras penas. E então, 
eles jogam esse patrimônio fora e me mandam para casa", diz ele.   
 
Os gurus da administração afirmam há muito tempo que as empresas precisam ser mais 
flexíveis em questões que envolvem a aposentadoria. Jeffrey A. Sonnenfeld, que ensina 
administração na Yale University, reconhece que todos devem enfrentar "avaliações brutais e 
regulares", não importa a idade. "Mas assim como a raça não é usada como desculpa, a idade 
também não deveria ser."   
 



Sabemos o que você está pensando. As pessoas mais velhas resistem a mudanças. Elas estão 
sempre lutando a última batalha. Às vezes isso é verdade. Mas elas também possuem 
perspectivas históricas e contatos impressionantes formados ao longo de uma vida. Elas 
podem ser adeptas da avaliação dos riscos e do reconhecimento de oportunidades.   
 
São atributos úteis num momento de distúrbios épicos. Em setor após setor, a troca rápida de 
tiros está testando executivos. Muitas companhias também se vêem carentes de conhecimento 
institucional, em parte como resultado das incessantes trocas de emprego da atual geração de 
administradores. Nessas circunstâncias, o executivo aposentado pode parecer um salvador. 
Gerard R. Roche, 77, presidente sênior do conselho da empresa caça-talentos Heidrick & 
Struggles, arrumou emprego para vários executivos mais velhos nos últimos anos. "A chave", 
diz ele, "é que eles ainda estão lúcidos."   
 
Normalmente, coisas ruins precisam acontecer antes que as companhias façam uma exceção 
às regras de aposentadoria. Em junho, Victor F. Granzi, diretor-presidente da Hearst, pediu 
demissão inesperadamente. O conselho pediu a Frank A. Bennack Jr., 75, que retornasse ao 
cargo que foi dele por 24 anos. Em 2004, a Delta Air Lines indicou o membro do conselho 
Gerald Grinstein, então na casa dos 70 anos, para comandar a companhia. Quanto a Lutz, aos 
76 ele tem hoje indiscutivelmente o cargo mais importante de sua longa carreira. Como vice-
presidente do conselho de administração da General Motors, ele está supervisionando a 
mudança de estratégia da montadora, que está se afastando dos veículos utilitários esportivos 
e das picapes, que consomem muita gasolina.   
 
Executivos mais velhos sempre manifestam uma serenidade do tipo "já-estive-lá-já-fiz-isso". 
"Sinto-me muito mais à vontade para assumir riscos", diz Harold Burson, que foi um dos 
fundadores da firma de relações públicas Burson-Marsteller, em 1953, e aos 87 anos continua 
atuando como consultor de clientes blue-chips. "O planeta não vai parar de girar se eu estiver 
errado". E apesar do pensamento convencional de que as pessoas tendem a ficar mais 
conservadoras na medida em que envelhecem, Burson diz que rejeita rotineiramente a 
ortodoxia. Por exemplo, ele encoraja presidentes de empresas que são seus clientes a serem 
muito mais vigorosos em questões públicas, como o comércio. "Há 15, 20 anos atrás", diz 
Burson, "eu teria dito: fique na defensiva e faça o sistema trabalhar."   
 
A maioria dos executivos mais experientes citam o valor de coisas intangíveis como a intuição, 
a paciência e a perspectiva. Eles dizem que os executivos mais novos sempre carecem disso. 
"Certamente os administradores mais novos não têm a vantagem da experiência", diz 
Redstone. "Mas eu acho que eles não estudam História para poderem tomar as melhores 
decisões para suas companhias".   
 
Outros afirmam que os MBAs com os quais trabalham são obcecados demais com os números 
e têm sua criatividade moldada a partir deles. Siebert, que administra a firma de 
investimentos que leva seu nome, diz que os operadores mais jovens, tendo experimentado o 
mercado apenas em uma fase de alta, estão agora despreparados para a fase de baixa. "Eles 
fizeram dinheiro tão rápido e em quantidades tão grandes", diz ela, "que eles não perceberam 
que poderiam perder esse dinheiro duas vezes mais rápido."   
 
Finalmente, a idade confere às pessoas uma certa imunidade na política interna. Essas pessoas 
podem dizer coisas que colegas mais novos jamais ousariam. Lutz se tornou um tipo 
provocador na GM. Ele foi o único executivo disposto a prosseguir com o projeto de um carro 
elétrico apesar dos problemas iniciais. "Uma vantagem colossal de se estar na ´prorrogação´ é 
que você pode ser direto, dizer o que pensa e se abster em grande parte da cautela política", 
diz ele. "Eu sempre me pergunto, retoricamente: se eles não gostarem, o que vão fazer? 
Antecipar minha aposentadoria?"   
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 set. 2008, Eu & Carreira, p. D10. 


