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Um grande número de executivos quer continuar trabalhando além dos 64 anos de idade. Esse 
desejo, manifestado em recente e ampla pesquisa intitulada Executive Quiz, da Korn/Ferry 
International, vem acoplado à constatação de que as empresas, em sua maioria, não têm 
programas eficientes de aposentadoria. Em outras palavras, os dirigentes empresariais que há dez 
anos pensavam se aposentar antes de chegar aos 60 anos, agora já admitem "pendurar as 
chuteiras" como sexagenários. 
 
Ao que se informa na pesquisa, eles querem permanecer mais tempo na atividade como forma de 
reforçar o "pé de meia" e, assim, ter mais qualidade de vida no terço final da existência. 
 
Conforme relatório divulgado pelos autores da pesquisa, 50% dos quase 2 mil executivos globais 
ouvidos disseram que tem em seus planos trabalhar além dos 64 anos de idade. Outro dado 
revelador é que 15% desse universo quer trabalhar além dos 70 anos de idade. Só 2% indicaram 
a vontade de parar de trabalhar antes dos 50 anos. E 7% disseram que tentarão se aposentar 
entre 50 e 54 anos. Os que dizem que vão parar ao chegar à faixa dos 64 e 69 anos é da ordem 
de 29%. Outros 28% querem aposentar entre 60 e 64 anos de idade. 
 
Afora o fato de apontarem a escassez de melhores planos de previdência privada como fator que 
os obriga a ficar mais tempo trabalhando, os analistas da pesquisa também ressaltam que "o 
declínio econômico dos últimos anos tem nitidamente extenuado as poupanças para a 
aposentadoria de todos os tipos de funcionários, incluindo executivos". 
 
Fazem, porém, a ressalva de que há outros fatores a postergar a aposentadoria daqueles que hoje 
ultrapassaram a barreira conhecida como ‘dos quarentões’. Observam que os nascidos entre os 
anos 40 e 50, conhecidos como baby boomers, são identificados com trabalho árduo e proveitoso 
"e muitos simplesmente não estão prontos para diminuir o ritmo, especialmente na medida em 
que o ciclo de vida continua a aumentar". 
 
Seja qual for o motivo, porém, os gestores empresariais têm de estar atentos a essas questões. 
Têm de pensar não apenas na oferta de melhores perspectivas para quem vai se aposentar, mas 
também em como indicar um processo substitutivo (migração do talento sênior) que permita à 
empresa não sofrer sobressaltos. 
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