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Especialistas afirmam que envelhecimento não significa diminuição de oportunidades e 
apontam setores onde a maturidade é o diferencial 
 
Ter mais de 40 anos não é mais sentença de baixa empregabilidade, afirmam especialistas. 
 
A idade tem se tornado fator irrelevante na decisão de quem vai ocupar qual cargo. A 
aposentadoria dos baby boomers, pessoas nascidas logo após a Segunda Guerra Mundial, está 
abrindo espaço para a Geração X, os nascidos nas décadas de 1960 e 1970, ocupar cargos de 
chefia. A análise é da executiva de Recursos Humanos (RH) da Manpower, Márcia Almström. 
 
"Diferentemente do passado, a experiência tem feito diferença", afirma Márcia. De acordo com 
ela, a geração que hoje está entre 40 e 50 anos desenvolveu uma capacidade única de 
estruturar seus planos, e visão estratégica. Os profissionais dessa geração têm mais 
conhecimento funcional que as pessoas mais jovens, afirma a executiva. "A Geração Y não 
busca os mesmos objetivos nas empresas. 
 
Eles tem uma tendência maior a seguir carreira solo." O gerente da divisão de engenharia da 
empresa de headhunting Robert Half, Fabiano Kawano, aponta que na sua área de atuação o 
movimento chega a ser o inverso do comum, com empresas buscando e tendo dificuldades de 
encontrar executivos já com experiência. "Existe um gap muito grande entre os engenheiros 
com mais de 20 anos de experiência e aqueles com de 10 a 20 anos de experiência", explica 
Kawano. 
 
O executivo usa pesquisa recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 
provar que o mercado é promissor. Segundo ele, o único grupo da população economicamente 
ativa em crescimento é o que abrange pessoas acima de 50 anos. 
 
A necessidade de profissionais mais maduros em posições de liderança é indiscutível, diz a 
analista da Manpower, "não é somente porque são áreas que necessitam de experiência, mas 
também por carência de profissionais". 
 
Márcia recorre à pesquisa anual da Manpower para elencar oportunidades na área de 
engenharia, vendas, produção, financeira e contábil. 
 
CONSULTORIA 
 
Com a experiência acumulada, existe ainda a possibilidade de se montar uma consultoria, 
afirma Alexandre Nunes, diretor de Produtos e Implantação da Elancers, empresa de 
recrutamento dona do site Vagas Online, ou agir como consultor dentro da empresa onde já se 
trabalha. "Uma coisa é ser consultor dentro de uma empresa, outra é abrir a própria 
consultoria. É preciso avaliar se ele tem clientes e espírito empreendedor para isso." A 
executiva da Manpower enfatiza que a função de consultor e professor é uma das ideais para 
profissionais mais maduros. Ela aponta que os jovens entrando no mercado hoje contam com 
boa formação técnica, mas estariam carentes de experiência. 
 
"Estes funcionários acima de 40 anos são referências para os jovens." Desde que deixou o 
emprego na Shell há onze anos, Roberto Thiengo seguiu por este caminho. Hoje ele é 
consultor de gestão, atendendo o Sebrae e o Senac, além de clientes privados. 
 
Ele alerta que o processo de mudança de carreira não foi instantâneo, e ele buscou se 
especializar. 
 
"Fui estudar, consegui o meu mestrado. Tem que ter bagagem", afirma Thiengo. 
 
Hoje com 60 anos, Thiengo complementa os seus ganhos como consultor dando aulas na 
Unigranrio e ministrando cursos de gestão na sua empresa. 



 
"Fiz cursos da FGV (Fundação Getulio Vargas) para ensino a distância." PERIGOS. O maior 
perigo para o profissional acima dos 40 anos é ficar desatualizado em relação aos colegas mais 
novos. Caso por algum motivo se veja fora do mercado de trabalho, o risco é ainda maior. 
 
"Quanto mais tempo o profissional ficar fora do mercado, pior", afirma Alexandre Nunes, da 
Elancers. 
 
A recomendação é se manter em contato com os ex-colegas, procurar seminários e cursos de 
atualização profissional e palestras relacionadas à área em que deseja atuar. 
 
"É agir como se estivesse empregado, procurando gerar resultados mesmo não trabalhando", 
explica Nunes. 
 
"Seis meses desempregado é uma coisa, seis meses sem atuação na sua área… você já pode 
se considerar fora do mercado." 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 3, 4 e 5 jun. 2011, Seudinheiro, p. B-16. 
  


