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OPINIÃO

Nos últimos anos, principalmente com o crescimento
mais acelerado da economia, muitas empresas, que
antes buscavam um perfil de executivos com faixa
etária entre 25 e 45 anos, agora estão de olho em pro-
fissionais mais velhos, mais experientes e que têm
condições, justamente por causa desses fatores, de
serem melhores líderes e gestores. Se bem que ainda
não chegamos aos padrões dos Estados Unidos e,
principalmente, dos países europeus, que sempre
valorizaram profissionais seniores, acima de 50 anos.

Trata-se de uma atitude inteligente se levarmos em
conta que, mais experiente, o executivo está mais sá-
bio, mais centrado e apto a usar tudo o que aprendeu
da melhor forma possível, a favor de si e da empresa.
Na maturidade, as pessoas são mais seguras, se impor-
tam menos com o que os outros pensam, querem ser
felizes e fazer os outros felizes. Os mais jovens, ao con-
trário, estão mais preocupados com a própria carreira,
em ascender rapidamente dentro da empresa sem se
preocupar muito com os custos do voluntarismo.

A gana de viver bem e intensamente dos profissionais
mais maduros — e que tem tudo a ver com a aproximação
inevitável da morte — produz efeitos positivos em grande
parte das pessoas, que dão viradas espetaculares perto dos
45 ou 50 anos. Muitos mudam de emprego, de casamento,
de cidade, de país. Outros se lançam a novas profissões,
querendoaproveitarotempopreciosodeformamaisinte-
ligente e prazerosa. Vão, finalmente, atrás de seus sonhos.
Médicos tornam-se chefs de cozinha. Engenheiros
abandonam posições de prestígio e bons salários para se
aventurarem em negócios próprios com que sonharam
desde os tempos de faculdade. Empresários vendem
empresas que os enriqueceram e começam um novo
negócio, apenas motivados pelo desejo de empreender.
Não é por outro motivo que dois terços das maiores
obras do mundo, em ciência, literatura, artes plásticas e
música, foram produzidos no auge da maturidade.

Por que as empresas devem descartar profissio-
nais mais maduros e experientes? É óbvio que as or-
ganizações precisam de sangue novo, de jovens pro-
fissionais cheios de energia e ousados, mas é preciso
haver equilíbrio. Em primeiro lugar, é preciso acabar
com o preconceito de que os profissionais mais ve-
lhos são pessoas deficientes, lentos, com menos vi-
gor físico e mais propensos a doenças. Pesquisas
americanas recentes constatam que pessoas com
mais de 50 anos tendem a cuidar melhor da saúde do
que aquelas que estão na faixa entre 25 e 40 anos.

Há muitas razões para que as empresas aproveitem
os diferenciais e o potencial desses profissionais mais
maduros. Esses executivos não precisam ser estimu-
lados, seja por um chefe, por uma recompensa ou por
uma estrutura para dar o melhor de si. Sem a impulsi-
vidade e o voluntarismo que caracterizam os jovens,
eles tomam decisões com mais sabedoria, com uma
visão mais ampla das consequências e da relação cus-
to-benefício. Com base na experiência, têm melhor
capacidade para prever erros e crises que possam afe-
tar o negócio. Enfim, tendem ao equilíbrio. ■

Diferença da experiência
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Se o século passado foi dominado pelos países desenvol-
vidos, o atual parece que será liderado pelos emergentes.
Toda discussão recente tem sido sobre como a China de-
verá tomar a liderança dos EUA como maior potência
mundial. Alguns calculam que até 2025 isso já será ver-
dade e jornalistas como Martin Wolf, do Financial Times,
decretam inclusive o fim do mundo ocidental como o
conhecemos. Em que pese a real probabilidade dessa
tendência, começa a haver também uma discussão sobre
o padrão de crescimento chinês e sua maior responsabi-
lidade como potência mundial.

A China passou as últimas três décadas impondo
um rápido ritmo de expansão em investimentos, com
o objetivo claro de virar um grande exportador. A po-
lítica deliberada iniciada com Deng Xiaoping em 1978
teve sucesso superlativo e hoje a China investe 40% do
PIB e, de fato, se transformou no principal exportador
de manufaturados do mundo. Mas com o mundo es-
truturalmente crescendo menos nos próximos anos, o
país terá que olhar para dentro para poder continuar
crescendo. As políticas mais recentes têm sido focadas
em desenvolver o mercado doméstico, objetivo esse
apenas parcialmente alcançado ainda.

Para que isso aconteça, o chinês terá que deixar de ser
também o grande poupador que hoje é, com taxas de pou-
pança semelhantes à taxa de investimento. Mas, para isso,
os chineses terão que ter alternativas de poupança pública,
principalmente, que forneçam previdência e saúde, e que
permitam à população abrir espaço para consumo. Esse
passo ainda não foi dado e é de onde vem a dúvida para a
expansão do consumo. Ao mesmo tempo, há cada vez
menos gente sendo agregada ao exército de trabalhado-
res. O resultado será um mercado de trabalho mais pres-
sionado e sofisticado, com salários maiores, mas tam-
bém com demandas sociais maiores.

Essas demandas sociais serão testadas a partir de
agora. A questão central é se a China precisará de re-
formas adicionais, além das econômicas, que tragam
mais liberdade à população; que torne o país mais pa-
recido com as democracias ocidentais. Um de seus
principais estrategistas, Justin Yifu Lin, em longo per-
fil feito pela revista The New Yorker, deixa subtendido
que o caminho continuará sendo de reformas estrita-
mente controladas pelo Partido Comunista.

Essa ideia de ocidentalização, de democratização do
país não parece estar de fato nos planos. Mas os riscos
de uma economia gigantesca sob um severo controle do
Estado é que no final o controle acaba sendo menor do
que o possível, abrindo espaço para aumento da cor-
rupção e de ligações espúrias entre Estado e setor pri-
vado. Aliás, tendência essa que tem se acelerado nos
últimos anos na China.

A principal discussão sobre o que será a China, assim,
não passa apenas pela equação econômica, mas principal-
mente em dirimir demandas sociais reprimidas de uma
classe média cada vez mais sofisticada. Equilibrar centra-
lização econômica com desenvolvimento privado é algo
que até hoje não deu certo em economias muito grandes e
este será o verdadeiro teste chinês na próxima década. ■

A China e o futuro
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O ano de 2010 vem sendo marcado pela rápida reto-
mada econômica do Brasil. Desde o início do ano, a
busca por executivos tem crescido em todos os seg-
mentos da economia. Porém, o segmento de bens de
consumo não duráveis tem se destacado, com cresci-
mento no primeiro semestre de 2010 de 21%, se
comparado ao mesmo período em 2009. Esse cresci-
mento possui alguns pilares de sustentação, como a
expansão do consumo nas classes C e D e, sem dúvida
alguma, a grande expectativa dos empresários e das
multinacionais presentes no Brasil com os dois maio-
res eventos esportivos do planeta — Copa do Mundo
em 2014 e Olimpíada em 2016 —, gerando uma pers-
pectiva de seis anos de bons ventos.

As empresas do setor de bens de consumo já ini-
ciaram suas mudanças para suportar o crescimento.
A expansão de linhas de produção e a construção de
fábricas estão acontecendo a toque de caixa, além de
investimentos pesados em operações logísticas. A
prova disso é o aumento de quase 200% na busca por
profissionais das áreas de engenharia e cadeia de su-
primentos no último ano.

O Brasil passa a ser o grande foco de investimen-
tos do mundo todo, em todos os subsegmentos de
consumo, principalmente em alimentos e bebidas.
O Brasil está entre os cinco maiores mercados con-
sumidores e diversas empresas já têm iniciado pro-
cessos de transferência de suas decisões estratégi-
cas regionais, importando executivos de Estados
Unidos, Europa e Ásia.

Toda essa movimentação de mercado impacta no
perfil dos executivos brasileiros. A pressão por resul-
tados aumenta e, em contrapartida, a valorização
desse executivo, que passa a ser ouvido pelas matri-
zes espalhadas pelo mundo, cresce.

Os executivos brasileiros também estão apren-
dendo a lidar com as grandes multinacionais brasi-
leiras, empresas que há dez ou 15 anos tinham opera-
ções modestas no exterior e, hoje, desfrutam de po-
sições de liderança em mercados mundiais. Esses
executivos têm a possibilidade de atuar como matriz
e não mais como filial, demandando assim um perfil
mais empreendedor e tomador de riscos.

Outra função em alta é a de recursos humanos.
Não basta ampliar fábricas, investir em novos produ-
tos e em sistemas de TI fabulosos se a estratégia de
atração e retenção de talentos não for acompanhada.
O RH tem tido como grande desafio buscar soluções
de capital humano que sustentem as estratégias de
crescimento das empresas. Algumas empresas estão
formando um pipeline de talentos de nível gerencial,
com o objetivo de alocá-los em novas funções, que
serão criadas num breve futuro e/ou cobrir eventuais
perdas de talentos ao mercado, tudo isso sem infla-
cionar salários e benefícios.

A briga por oportunidades e por talentos está
aberta e quem mantiver suas estratégias bem alinha-
das e execução primorosa irá sair na frente. Boas co-
memorações a todos, mas sem exageros. ■
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