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Geração baby boom vai trabalhar mais
r

Crise econômica, escassez de talentos e apego ao trabalho faz com que os líderes adiem o descanso

COMPORTAMENTO

Terciane Alves

Pesquisa mundial divulgada na
última semana pela consultoria
de recrutamento de executivos
Korn Ferry jogou por terra a fa-
ma de que a geração baby boo-
mer - aquela que surgiu da ex-
plosão de nascimentos pós Se-
gunda Guerra Mundial - teria
uma aposentadoria cheia de
mordomias. Crise econômica,
apego ao trabalho e mesmo a
falta de talentos para substituir
tais profissionais, informa o es-
tudo, feito com executivos de
100 países, fazem com que es-
sa população reveja planos e di-
ga que está disposta a trabalhar
anos extras.

A imagem de executivos
que teriam a aposentadoria dos
sonhos sempre esteve alicerça-

Quase metade de 2 mil
executivos planeja
continuar trabalhando
além dos 64 anos

da em qualidades como ética e
dedicação ao trabalho atribuí-
dos em especial à essa gera-
ção, que foi criada após a fase
de austeridade imposta pela
guerra. Os planos mudaram.
Quase metade (44%) de dois
mil executivos pesquisados pe-
la consultoria planeja conti-
nuar trabalhando além dos 64
anos de idade, outros 15% di-
zem que irão trabalhar além
dos 70. O estudo foi batizado
de Questionário de Executivos

(Executive Quiz) da Korn/Fer-
ry International.

Quando indagados sobre a
idade que planejam se aposen-
tar, a resposta mais popular
dos executivos foi entre 64 e
69 anos (29%). Vinte e oito
por cento diz entre 60 e 64
anos, 19%, de 55 a 59; 15%,
além dos 70; 7%, entre 50 e 54,
e 2% antes dos 50.

Ao mesmo tempo, 62% dos
executivos disseram que plane-
ja trabalhar até mais tarde em
suas vidas do que haviam pen-
sado há três anos. Eles aprovei-
tam o fato para fazer uma quei-
xa. Um total de 60% respon-
deu que seus empregadores
possuem programas de benefí-
cios inadequados de aposenta-
doria.

"O declínio econômico dos
últimos anos tem nitidamente
extenuado as poupanças para a
aposentadoria de todos os tipos
de funcionários, incluindo exe-
cutivos", disse Charles W.B.
Wardell III, diretor executivo
da Korn/Ferry International e
diretor da região nordeste dos
EUA. "Acreditamos, porém,
que existam outras motivações
induzindo os executivos a adia-
rem a aposentadoria além da
idade tradicional. A geração
dos nascidos entre os anos 40 e
50 (baby boomers) é identifica-
da por sua ética de trabalho - e
muitos simplesmente não es-
tão prontos para diminuir o rit-
mo, especialmente na medida
em que o ciclo de vida conti-
nua a aumentar. Embora isto
não resolva o déficit demográfi-
co pendente de talentos, esta
pesquisa oferecerá às organiza-
ções mais oportunidades para
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ALERTA: o tema é preocupação de Alan Greespan, presidente do banco central americano

potencializar o talento sênior e
migrar conhecimento institu-
cional para funcionários mais
jovens".

O questionário Executive
Quiz examinou também a ques-
tão sobre gerenciamento de co-
nhecimento e como as compa-
nhias estão se preparando para
uma aposentadoria iminente
de dezenas de milhões da gera-
ção de baby boomers na próxi-
ma década.

Menos da metade (41%)

acredita que seus empregado-
res estão "muito preocupados"
ou "relativamente preocupa-
dos" sobre o potencial de per-
der conhecimento crucial quan-
do os baby boomers se aposen-
tarem.

Adicionalmente, apenas
21% dos executivos disse que
a companhia para a qual traba-
lham está ativamente tomando
medidas para reter conhecimen-
to crucial que poderia de outra
forma ser perdido quando os

baby boomers se aposentarem.

INVESTIMENTOS
A onda de envelhecimento da
geração baby boom não preocu-
pa somente os estudiosos do
mercado de trabalho. Inúmeros
especialistas em finanças te-
mem, por exemplo, que não ha-
ja americanos jovens em núme-
ro suficiente para dar conta de
todos os títulos que os baby
boommers colocarão à venda
para financiar sua aposentado-

ria. O assunto é tratado no li-
vro The Future for Investors
(O que o futuro reserva aos in-
vestidores), de Jeremy Siegel,
professor de Finanças da Uni-
versidade de Wharton.

Ele lembra que a maior parte
das nações industrializadas te-
rá contigentes populacionais
mais velhos, sobretudo por cau-
sa das taxas baixas de fertilida-
de e de expectativas de vida
mais longas. Em 1950, havia
sete trabalhadores americanos
para cada aposentado de 65
anos ou mais. Hoje, são 5,9, e
em 2050, serão apenas 2,6. No
Japão, havia 10 trabalhadores
por aposentado em 1950; hoje,
esse número é de 3,1, e será
l,3 em 2050.

Mark Freedman, consultor
do governo americano para as-
suntos de maturidade, autor do
best-seller PrimeTime: How
Baby Boomers Will Revolutio-
nize Retirement and Trans-
form America (Fase Nobre: Co-
mo os Baby Boomers Vão Re-
volucionar a Aposentadoria e
Transformar os Estados Uni-
dos), aborda o aspecto compor-
tamental.

Os boomers são a geração
que nasceu depois da Segunda
Guerra Mundial e protagoni-
zou o movimento hippie, a re-
volução sexual e a feminista.
"Ao invés de diminuir o pas-
so, eles estão acelerando, cor-
rendo atrás de novos objeti-
vos: uma segunda carreira, ou-
tro parceiro, a concretização
de um sonho de infância', ex-
plica Freedman. "Querem cur-
tir os anos de bônus que os
avanços da ciência lhes pro-
porcionam." •



Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 3 abr. 2005. Empregos, p. Ce 2.




