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Empregadores adoram trabalhadores jovens. Eles não devoram dólares com planos de saúde. 
Parecem enérgicos e maleáveis ao mesmo tempo. E custa pouco contratá-los. Não é 
surpreendente o fato de as empresas se mostrarem felizes ao se despedirem dos trabalhadores 
antigos e caros, encorajando sua saída através de planos de aposentadoria antecipada. Mas o 
autor Ken Dychtwald, com os consultores Tamara J. Erickson e Robert Morison, afirma que esse 
modo de pensar poderá colocar em perigo as empresas americanas. Os estereótipos do 
trabalhador jovem e impetuoso e do veterano exaurido, acreditam eles, estão redondamente 
errados. Além disso, não é improvável que, até o fim da década, as empresas estarão lutando 
para manter os empregados maduros e serão obrigadas a repensar como lidar com diferentes 
grupos etários. AP  
   
A questão não é de benevolência: interessa à empresa preservar capacidades que se somam à 
disposição para fazer melhor, em qualquer idade ou função  
 
Esta é a premissa de "Workforce Crisis: How to Beat the Coming Shortage of Skills and Talent", 
um livro extremamente interessante, que esboça tendências que poderão afetar cada canto da 
atividade empresarial nos EUA. Dychtwald, conhecido especialista que normalmente escreve obras 
mais animadoras, como "Age Wave", sobre como a geração "baby boom" vai redefinir os termos 
do envelhecimento, aqui adota uma visão mais complexa sobre as tendências demográficas. Ele e 
seus co-autores afirmam que, na esteira da queda das taxas de natalidade e com as crescentes 
evidências do valor dos trabalhadores mais antigos, as companhias mudarão radicalmente a 
maneira como vêem o talento experiente. A questão não se resume à falta de gente, fisicamente 
falando, mas se refere também à perda potencial de competências dos veteranos.  
 
Felizmente, muitos empregados mais velhos não querem realmente correr para a porta de saída. 
Em suas pesquisas, os autores constataram que os trabalhadores maduros freqüentemente 
possuem níveis de satisfação no trabalho, produtividade, lealdade e entusiasmo maiores do que 
seus colegas mais jovens. Além disso, os trabalhadores mais velhos têm menor propensão a 
mudar constantemente de emprego, a se envolverem em disputas com os colegas, ou a sofrerem 
de exaustão. O que eles querem é um trabalho que tenha significado, reconhecimento da 
experiência que possuem e flexibilidade que lhes permita reduzir ou alterar suas 
responsabilidades no ocaso de suas carreiras.  
 
A parte mais intrigante de "Workforce Crisis" trata de como as empresas deveriam preparar o 
local de trabalho para as necessidades de cada um dos três grupos: os que têm mais de 55 anos, 
os que estão na metade da carreira e os que têm menos de 34 anos. Entre outras coisas, os 
autores compartilham com o leitor os resultados de uma pesquisa feita entre 7.700 trabalhadores. 
Também analisam casos de empresas que conseguem atrair e manter diferentes grupos etários. O 
livro termina com uma seção útil, embora menos reveladora, sobre montagem de acordos de 
trabalho, treinamento e benefícios que se encaixam nas necessidades das pessoas em diferentes 
fases da vida.  
 
A discussão sobre os trabalhadores mais velhos cobre questões que Dychtwald já explorou em 
livros anteriores, como o fim do sistema tradicional de aposentadoria e a possibilidade de essas 
pessoas se lançarem em novas carreiras. Haverá aqueles que agora se dispõem a assumir 
responsabilidades no exterior, que em outras épocas evitariam, por razões familiares. Outros 
poderão revelar suas potencialidades em cargos que envolvem treinamento ou preceptoria, nos 
quais aplicarão suas competências em tempo parcial.  
 
E há os trabalhadores na fase intermediária de suas carreiras: a administração nem sempre se 
preocupa com as necessidades daqueles que estão entre os 35 e os 54 anos. Não deveria ser 
assim, uma vez que alguns desse grupo poderão sentir-se cada vez mais frustrados, à medida 



que carreiras vão se estagnando e eles não conseguem progredir em direção a postos de alta 
gerência. Além disso, esses trabalhadores podem se sentir prensados entre as obrigações com os 
filhos e os pais que estão envelhecendo, enquanto outros podem estar tentando voltar ao 
mercado de trabalho depois de um período fora para criar os filhos pequenos. Alguns, em meio à 
crise da meia-idade, sentem uma grande necessidade de mudanças. Seja qual for a razão, os 
trabalhadores deste grupo freqüentemente dão valor à flexibilidade e à ajuda na realização de 
tarefas. Novas atribuições e treinamento podem revigorar suas carreiras. Eles podem precisar de 
mais oportunidades de liderança, longos períodos sabáticos, ou ambos.  
 
Finalmente, há os trabalhadores mais jovens, com outro conjunto de preocupações. Na pesquisa 
feita pelos autores, esse grupo surgiu como o menos satisfeito e o menos engajado. Querem 
respeito, independência, agendas de trabalho que eles mesmos possam definir e deveres 
desafiadores com uma remuneração suficiente, seja em dinheiro ou tempo de folga. Os 
empregadores que querem mantê-los precisam construir um ambiente amigável, envolvente e de 
alto desempenho. Dê poder aos funcionários jovens, exponha-os a diferentes oportunidades e - 
talvez o mais importante - permaneça em contato com eles e facilite a volta desses jovens para a 
sua empresa se eles decidirem sair para tentar outros empregos, aconselham os autores.  
 
No fim das contas, "Workforce Crisis" é menos uma análise de uma calamidade iminente no 
mercado de trabalho, e mais uma argumentação inteligente a respeito dos benefícios que podem 
resultar da adequação das condições de trabalho às necessidades de grupos diferentes de 
funcionários. Com a imigração contínua e o adiamento da aposentadoria, a falta de talentos 
poderá nunca se transformar em um desastre nacional. Mas, sem dúvida, as empresas que se 
esforçarem para reter funcionários em cada um dos diferentes estágios de suas carreiras 
provavelmente atrairão os melhores talentos, seja qual for o mercado em que atuem.  
 
Fonte: Valor Econômico, 27 abr. 2006, Eu & Livros, p. D6. 


