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Companhias têm de ajudar funcionários a se preparem para essa nova etapa 
 
A maioria das empresas possui programas de trainees, de jovens talentos, mas são raras as que 
têm algum programa estruturado para ajudar seus colaboradores a se prepararem para a 
aposentadoria, um dos momentos mais difíceis da vida profissional. Como iniciar uma nova 
carreira e continuar produtivo quando se aposentar? Como planejar o passo-a-passo antes de sair 
de onde está? Quais as alternativas empreendedoras para a aposentadoria?  
 
A maioria das empresas, além de não possuir programas estruturados, têm grande dificuldade em 
lidar com o tema. O assunto, delicado, é um verdadeiro tabu. O vice-presidente de Recursos 
Humanos de uma multinacional sediada em São Paulo admitiu ficar muito constrangido na hora de 
conversar com um funcionário prestes a se aposentar. Ele disse que se sente como um médico 
que vai atender um paciente terminal.  
 
Essa situação acarreta um custo invisível e enorme tanto para as empresas quanto para os 
trabalhadores. Estes últimos, à medida que o tempo passa, vão se sentindo marginalizados, pois 
não são mais convocados para certos projetos. E vão se acomodando. A sensação de não ser mais 
produtivo e útil acaba causando uma série de problemas, inclusive de saúde. Do lado da empresa 
é fácil contabilizar, além da improdutividade, os prejuízos informais decorrentes de um clima 
inadequado, o alto custo financeiro de manter pessoas seniores e a perda da oportunidade de 
criar espaço para novos talentos entrarem na empresa. Todos saem perdendo.  
 
Tema ainda é considerado tabu para a maioria das empresas  
 
Essa situação tende a se agravar. O Brasil possui hoje cerca de 22 milhões de aposentados e esse 
número pode dobrar nos próximos dez anos. Ou seja, teremos em breve um total de aposentados 
superior à população da Argentina. Um enorme capital intelectual experiente que não pode ser 
desperdiçado. Esse público, inclusive, ainda não foi identificado, com raras exceções, como 
potencial mercado consumidor para produtos e serviços customizados.  
 
As empresas precisam criar programas que desenvolvam o espírito empreendedor no período 
pósaposentadoria. Precisam capitalizar essa energia e ajudar essas pessoas a encontrarem 
significado produtivo - não apenas atividades cosméticas.  
 
Um alerta: empreendedorismo não é sinônimo de pessoa jurídica. Não significa que todo 
aposentado deva abrir um negócio próprio. Alguns, sim. Outros tantos podem desengavetar os 
sonhos que tiveram de ser preteridos enquanto se dedicavam a uma empresa. Outros podem 
continuar na empresa como prestadores de serviço, passando para as novas gerações o 
conhecimento acumulado. Abraçar uma causa social é outra alternativa. Um professor, uma 
médica, um artista, todos, sem exceção, podem, sim, ser empreendedores, independentemente 
da área em que atuaram. É uma questão de postura de espírito, não de status jurídico.  
 
Graças ao aumento da expectativa de vida, que a todos beneficia, os aposentados também têm 
mudado seu posicionamento. A pergunta agora é o que fazer com os 20 anos extras que todos 
ganhamos. Sabemos que não dá mais para passar todo esse tempo fazendo palavras cruzadas, 
freqüentando bingos ou tentando ser útil enfrentando fila no banco para pagar contas para a 
família.  
 
A vida hoje começa aos 60 e não mais aos 40, como pensávamos até uma década atrás. Esse é o 
desafio para as empresas: proporcionar aos seus colaboradores a oportunidade de repensar o 
próximo estágio de sua vida, estimulando-os no caminho do empreendedorismo, até mesmo na 
aposentadoria.  
 
Fonte: Forbes Brasil online - acesso em 17/6/2005 


