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A vida útil dos executivos aumentou? Não é uma pergunta fácil de ser res-
pondida, mesmo de acordo com pesquisas que têm sido publicadas nos últi-
mos anos. De um lado, é certo que executivos mais maduros voltaram a ser
cobiçados pelo mercado em consequência da falta de talentos acarretada pe-
lo crescimento econômico do País, bem como pela crise econômica global
que levou as empresas a apostar em profissionais mais experientes, princi-
palmente na área financeira. Por outro lado, a maior parte das empresas
manteve a idade limite para a aposentadoria dos executivos.

A idade, por si só, não é o melhor critério para definir se o profissional
mantém ou não condições de atender às necessidades da empresa, se tem
ou não capacidade de se adaptar às vertiginosas mudanças e se ainda está
preparado para os novos desafios propostos. Temos uma infinidade de
exemplos de empreendedores e mesmo executivos geniais que continua-
ram liderando as organizações além do limite de idade imposto atualmente
pela maioria delas. Ainda hoje vemos fundadores de grandes empresas aci-
ma de 70 anos influenciando as estratégias do negócio.

A imposição de uma idade-limite é a sinalização de que a organização pre-
cisa se renovar, se oxigenar, ganhar sangue novo para manter acesa a chama
da criatividade e da inovação. Para isso, precisa de ideias novas, da vitalida-
de, da energia, da ousadia e do dinamismo característicos das pessoas mais
novas. Há exceções à regra, mas a renovação faz parte da vida.

Setores mais dinâmicos, como os de tecnologia, tecnologia da informação
e varejo, por exemplo, requerem profissionais mais jovens, mais antenados
com os avanços tecnológicos e científicos e com as mudanças comportamen-
tais dos públicos estratégicos. São áreas extremamente dinâmicas, que im-
pactam de forma dramática a competitividade do negócio e exigem atualiza-
ção constante, quase em tempo real. É por isso que se encontram com facili-
dade CEOs com menos de 40 anos em empresas desses setores.

Outro fenômeno que decreta a obsolescência de um profissional é o pro-
cesso de mudança de uma empresa, seja por meio de fusões e aquisições,
seja pela necessidade de alterações até em seu core business. Independen-
temente da idade, vão dançar aqueles executivos que não forem inovado-
res e criativos ou não tiverem a capacidade de se adaptar rapidamente à
nova realidade. Em contrapartida, nessas situações, ascendem aqueles
profissionais com capacidade de antever os novos cenários.

Há muitas formas positivas de encarar essa realidade. Quando se trata
de aposentadoria por idade, o executivo tem tempo de se preparar para
uma nova vida, seja curtindo o ócio com dignidade, seja abraçando proje-
tos com os quais sempre sonhou, seja mantendo-se no mercado com um
negócio próprio. Pode até continuar a prestar consultoria ou outros servi-
ços à empresa na qual se aposentou. Já aqueles que foram ejetados da em-
presa por outro tipo de obsolescência, a saída é ir à luta, atrás de novas
oportunidades. E, se possível, buscar outras qualificações. ■
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Em tempos recentes, nenhuma outra imagem captura tão bem a beleza e a
exclusividade do design britânico quanto o icônico pavilhão britânico na
World Expo em Xangai, no ano passado. Este moderno símbolo da criativida-
de britânica desempenhou um papel fundamental ao reforçar a imagem do
Reino Unido como uma nação inovadora e pioneira. Eu criei o London De-
sign Festival (LDF) há nove anos exatamente para isso. Meu objetivo sempre
foi destacar o brilhantismo inovador da criatividade britânica, mostrando a
rica fusão cultural de nossa comunidade de design. Desde então, o LDF cres-
ceu e se tornou um dos mais importantes eventos de design do mundo — um
lugar em que as pessoas podem fazer negócios e conseguir novos contatos.

Meu outro trabalho é como Embaixador de Negócios para as indústrias
criativas britânicas. Meu papel é inspirar as empresas a atingir todo o seu
potencial e promover os negócios e o comércio britânico no exterior.

Em visita ao Brasil como parte da delegação de negócios criativos do
UK Trade & Investment (UKTI), liderada pelo presidente do Grupo de Em-
baixadores de Negócios, Lorde Marland. Nós, ao lado de dois outros Em-
baixadores de Negócios, Brent Hoberman e Tamara Mellon, participamos
do Brazil Design Week.

O design brasileiro, da moda à arquitetura, normalmente é reconhecido
especialmente por ser vibrante, mas apenas recentemente seu mix único de
influências está sendo abraçado por sua inventividade, originalidade e di-
versidade. E é empolgante ver uma nova geração de designers brasileiros ul-
trapassando as fronteiras da moda, da arte e da arquitetura sul-americanas.

A presença do UKTI no Brazil Design Week representa o papel que o
Reino Unido pode desempenhar como um centro de design estabelecido,
ajudando a contribuir para a emergente cena de design no Brasil.

Então, por que os designers brasileiros devem optar por fazer negócios
na Grã-Bretanha? Primeiro porque o Reino Unido pode oferecer uma in-
finidade de experiência e conhecimento. O país abriga uma indústria de
design com foco comercial há mais de um século, e seus 200 mil desig-
ners e 6.500 equipes internas de design são a base do rico pool de compe-
tências do Reino Unido. E essa infraestrutura profissional alimenta um al-
to nível de criatividade individual e autoexpressão.

De fato, não há um estilo único de design britânico — vários estilos de
design do mundo todo são fundidos, desenvolvidos e celebrados em um
belo mix cultural que estimula e influência. Essa criatividade individual é
apoiada por um estabelecimento educacional artístico que confere um al-
to valor ao pensamento independente e à autoexpressão.

Com os jovens designers brasileiros continuando a criar e inovar haverá
oportunidades incríveis para que nossos países trabalhem juntos em vários
projetos. Certamente, o Reino Unido estará de olho no Brasil para acompa-
nhar a próxima onda de jovens e brilhantes talentos e para incentivá-los a
deixar sua marca indelével na diferenciada indústria de design britânica. ■

Quando o executivo fica obsoleto
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Dados do Fundo de População das Nações Unidas (Unfpa) indicam que 12,9%
do total de latino-americanos com idade entre 15 e 29 estavam desempregados
em 2009, sendo que as taxas de desemprego entre jovens afrodescendentes são
maiores do que entre os demais da região. O relatório Juventude Afrodescendente
na América Latina: Realidades Diversas e Direitos (des)Cumpridos mostra que,
no Brasil, por exemplo, o desemprego entre os jovens afrodescendentes chegava
a 23,8% no início da década, contra 20,7% entre o restante da população jovem.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 39.
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