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Vania Carvalho, superintendente de marketing do Senac RJ, mudou três vezes de emprego depois dos 40 anos de 
idade. 
  
A rapidez com que os negócios mudam atualmente obriga os executivos a estudar e a se 
atualizar constantemente. Quem se acomodar ou achar que já pode tirar o pé do acelerador 
corre o risco de ser atropelado por um profissional mais novo na corrida corporativa. Esse 
cenário, comum em praticamente todos os setores, intensifica-se exponencialmente quando se 
trata de marketing. 
  
Características como proatividade, dinamismo, brilho no olhar, estar atento às tendências 
tanto tecnológicas como de mercado, além de entender e saber se posicionar rapidamente nas 
redes sociais e perante públicos distintos são essenciais no exercício da profissão. Porém, 
quase sempre relacionadas aos jovens talentos. 
  
"Por ser uma área ligada à inovação, é essencial ter a mente aberta, curiosidade e inquietude. 
Isso leva algumas empresas a acharem, erroneamente, que os mais seniores não vão 
conseguir acompanhar esse ritmo", afirma Magui Lins de Castro, sócia da CTPartners, 
especializada em recrutamento no alto escalão. 
  
De acordo com especialistas ouvidos pelo Valor, algumas organizações - especialmente 
multinacionais - chegam a impor um limite máximo de idade na hora de traçar o perfil do 
executivo que vai comandar seu departamento de marketing. 
  
Outras não adotam essa política abertamente, mas recusam profissionais com base em 
supostas deficiências no currículo quando o motivo verdadeiro é a sua faixa etária. Cabe aos 
headhunters, portanto, negociar e convencer o cliente de que mais importante que o ano de 
nascimento de um candidato é a sua competência e a sua atitude. 
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De qualquer modo, existe um consenso de que essa área é mais cruel em relação à idade do 
que as outras. "Um diretor de recursos humanos ou de finanças, por exemplo, consegue 
diminuir um pouco o ritmo com o passar do tempo, ainda que suas responsabilidades 
aumentem. No marketing, quem fizer isso está fora do mercado", ressalta Magui. 
  
Na opinião do consultor sênior da área de consumo da Korn/Ferry International no Brasil, Tiago 
Salomão, a experiência desses profissionais continua sendo valorizada e tendo um peso 
importante na hora de uma contratação. A velocidade atual das transformações, no entanto, 
faz com que eles tenham de estar sempre "antenados" para conseguir usá-la em seu favor. "O 
executivo com idade mais avançada precisa demonstrar o mesmo nível de energia e 
entusiasmo dos que estão chegando agora", diz. 
  
Vania Carvalho, 56 anos de idade e 35 na área, concorda. Depois dos 40, ela já trabalhou na 
Intelig, Unilever e Brasif e atualmente, é superintendente de marketing do Senac no Rio de 
Janeiro, onde comanda uma equipe de pessoas que têm entre 23 e 28 anos. "Tenho que estar 
sempre à frente e criar meios para uma convivência harmoniosa no ambiente de trabalho", diz. 
  
Para ela, o líder precisa entender, ouvir e desenvolver seus subordinados. Caso contrário, não 
vai conseguir inspirá-los, mobilizá-los nem ser respeitado. "O que me torna mais 'empregável' 
atualmente é a minha experiência em gerir pessoas e projetos. Mesmo assim, não posso 
descuidar da parte técnica da profissão", diz. 
  
O professor Licinio Motta, diretor geral de pós-graduação da Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM), afirma que existe uma gama de cursos na instituição onde o público sênior 
é maioria. Os MBAs, por exemplo, têm um processo de seleção mais rigoroso e exigem 
vivência gerencial e tempo mínimo de graduado por parte dos candidatos. Os profissionais 
mais maduros também lotam as classes dos programas de curta duração, destinados a suprir 
carências em assuntos específicos como mídias sociais e pontos de venda. 
  
Em sua opinião, até os anos 1990 a discriminação era maior em todos os setores em relação a 
profissionais com mais idade. "Hoje, existe o entendimento de que é preciso agregar pessoas 
com experiências, habilidades e idades diversas", diz. 
  
Antes de se tornar headhunter, Magui, da CTPartners, foi presidente da Kodak no Chile e 
também atuou no marketing de marcas como Coca-Cola e Gillette. De acordo com ela, o 
executivo com mais bagagem em busca de um novo emprego muitas vezes não tem paciência 
para começar tudo de novo em uma companhia ou indústria diferente. 
  
"Alguns reconhecem que não têm a mesma disposição de antes para entender um produto do 
zero, fazer inúmeras apresentações e viver naquela correria". Um caminho natural para esses 
profissionais é migrar para cargos estratégicos em agências de publicidade e consultorias. 
  
Salomão, da Korn/Ferry, ressalta que o mais importante é o executivo se posicionar em uma 
função adequada ao seu atual momento de vida. Pesquisas de mercado, análises e gestão de 
relacionamento com o cliente, por exemplo, costumam ter um impacto menor na vida pessoal 
do profissional - e exigem, inclusive, profissionais com mais maturidade. 
  
No caso de Vania, diminuir o ritmo é algo impensável. "Ainda me considero jovem, motivada e 
próxima à minha equipe. Quero continuar com força total por muito tempo", diz. 
  
Para isso, Motta, da ESPM, afirma que estar sempre atualizado é fundamental. "Se tiver 
dificuldade para acompanhar o segmento ou se recolocar, o executivo precisa fazer uma 
análise interna e uma reflexão mais profunda sobre sua carreira. Não adianta simplesmente 
culpar a idade ou o mercado", aconselha. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 abr. 2012, Eu & Investimentos, p. D3. 
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