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É cada vez mais comum, em empresas brasileiras, jovens ocuparem posições estratégicas. 
Setores que se estabeleceram há pouco tempo, como internet e tecnologia da informação (TI), 
possuem vários executivos com baixa faixa etária. Ainda assim, para cargos tradicionais, como 
direção jurídica ou de relacionamento com investidores, o tempo de carreira ainda é 
valorizado. Mas, afinal, existe idade ideal para determinados cargos? Especialistas acreditam 
que a experiência sempre será importante, mas, hoje, os jovens estão com maturidade, 
formação acadêmica e profissional cada vez mais completas. A idade ideal para cada cargo 
também depende da cultura organizacional de cada empresa e do mercado em que atua.  
 
Para Paula Gianetti, superintendente de recursos humanos (RH) do Banco Real, o mercado 
brasileiro mudou muito nas últimas décadas e abriu de vez as portas para os jovens. “Passava-
se mais tempo nas empresas e a hierarquia levava em conta o tempo de casa. Por isso, 
durante muito tempo os cabelos brancos falavam mais alto. A exigência maior para os 
executivos atuais são visão estratégica e liderança, características que um jovem com boa 
formação e razoável experiência pode ter. Hoje, é muito mais comum encontrar jovens 
profissionais em cargos estratégicos”, afirma.  
 
Segundo Paula, o Brasil vive um momento interessante. “As empresas estão empenhadas em 
reter os principais talentos. No entanto, muitos são jovens e suscetíveis a propostas salariais 
mais vantajosas. Trabalhamos diariamente para apresentar coisas novas, desafiá-los e mantê-
los motivados. Vejo isso como a grande prova de que cabelos brancos não são mais 
fundamentais”, acredita.  
 
Jacqueline Resch, sócia-diretora da Resch Recursos Humanos, observa que as mudanças 
vieram com a globalização. “As coisas acontecem muito rápido atualmente. Hoje, o jovem é 
muito mais preocupado com o desenvolvimento profissional”, afirma. Para Jacqueline, em 
muitos casos a cultura da empresa influi. “¿s vezes, o diretor de marketing de uma companhia 
é jovem porque o público-alvo é também. Para tanto, é preciso ter alguém que fale a mesma 
língua”.  
 
Fábio Saad, gerente da divisão de mercado financeiro da consultoria especializada em 
recrutamento Robert Half, crê que o perfil da vaga também é determinante. “No mercado 
financeiro, há cargos em que é exigida muita energia, disposição, viagens constantes, 
mudanças de cidades, enfim, necessidades mais fáceis de se encontrar em jovens do que em 
profissionais mais experientes, normalmente pais de família. Ao mesmo tempo, há áreas mais 
técnicas, em que a experiência e conhecimento são fundamentais”.  
 
Fernando Lujan pode se considerar um destes jovens profissionais vencedores. Formado em TI 
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Lujan ocupa desde os 22 anos a 
diretoria de desenvolvimento da empresa de telecomunicação corporativa TotalIP. Hoje, aos 
27, acredita que ainda tem muito a aprender profissionalmente, mas se vê bem preparado 
para os desafios. “Trabalho com computadores desde os 12 anos e, por isso, sinto-me mais 
capacitado do que alguém mais velho, fora da geração que cresceu inserida na tecnologia 
atual”, afirma.  
 
Aos 35 anos, Gilberto Duarte, diretor-executivo de seguros do Grupo Santander também 
investiu em sua formação, mas acredita que as experiências profissionais também são muito 
importantes. “Sou graduado em engenharia de produção pela Universidade de São Paulo e 
possuo MBA na Massachusetts Institute of Technology, em Boston, mas tenho certeza que 
minhas experiências profissionais no Brasil e exterior foram muito fundamentais para assumir 
o cargo”. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 12, 13 e 14 dez. 2008, Seudinheiro. B-
20. 


