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Grande parte dos executivos brasileiros que recebem "benefícios" durante a carreira descuida-
se de fazer reservas para quando os mesmos terminarem. Carro, viagens ao exterior, bons 
restaurantes, planos de assistência médica, acesso a salas VIP, freqüência a clubes, facilidades 
para resolver questões particulares e tantas outras "mordomias" oferecidas pelas empresas 
são incorporadas com facilidade pelos executivos. Esquecem apenas que tudo isso é transitório 
e tem um alto custo que é bancado pelas organizações que esperam um retorno com 
dedicação e produtividade no trabalho.   
 
A descoberta, muitas vezes tardia, dessa situação só é percebida quando o executivo fica 
desempregado ou se aposenta. Vinte anos coordenando programas de "Pós-carreira - 
preparação do executivo para a aposentadoria" permitiram verificar que muitos executivos 
quando chegam a esta fase da vida não perdem apenas sua identidade organizacional, mas 
também todos os símbolos que representavam status na família e comunidade. E mais grave 
ainda, sem uma reserva patrimonial que lhe permita manter o padrão de vida.   
 
Este fenômeno tem se tornado mais sério com o chamado "colarinho branco" - profissionais da 
classe média que perderam boa parte do seu poder aquisitivo nos últimos anos. Conduta 
diferente da que tem sido adotada pelo chamado "colarinho azul".   
 
Muitos profissionais preocupam-se durante sua vida ativa em manter as aparências não 
possuindo nem mesmo casa própria. Pagam aluguel, freqüentam ambientes sofisticados e 
caros, eventualmente possuem casa na praia ou campo - com baixa liquidez - e mantém um 
círculo de amigos estritamente ligado ao mundo do trabalho ou empresa. Abominam qualquer 
participação associativa ou comunitária mantendo uma conduta individualista em relação ao 
mundo que os cerca.   
 
Já o chamado "colarinho azul" é mais solidário, participa da comunidade e realiza outras 
atividades até como forma de aumentar a renda. Seja por necessidade ou fenômeno 
sociológico, ele cria comportamentos de ajuda mútua característicos de pessoas com vida mais 
simples.   
 
Portanto aqui vão algumas recomendações básicas para executivos que estão em fase de 
ascensão profissional ou iniciando sua carreira:   
 
Planeje, de forma integrada, sua vida e carreira: Ao planejar seu futuro considere questões de 
ordem pessoal familiar, conjugal, financeira, trabalho, renda, reserva financeira, patrimônio, 
etc. O mundo do trabalho não é tudo na vida. Cuidado para não manter um círculo de relações 
estritamente ligado à vida profissional.   
 
Atividades paralelas: Caso você tenha uma forte dependência ou até dedique muita 
importância à sua "identidade organizacional", ou seja, você se orgulha muito em dizer aos 
outros que é fulano de tal, da empresa qual, pense bem se não necessita criar alguma outra 
identidade como forma de reduzir sua vulnerabilidade pessoal e profissional. Que tal tornar-se 
professor, palestrante, consultor, líder comunitário, empreendedor de um pequeno negócio, 
etc? Quando lhe faltar o cartão de visita da empresa você terá outro para apresentar no seu 
círculo de relações?   
 
Saúde física e financeira: Amplie a preocupação em "malhar" muito além do desejo de ficar 
saudável aos olhos dos outros. Preocupe-se também com a saúde de forma integral - interna e 
externamente - para sentir-se melhor com você mesmo e não apenas quando lhe dizem que 
"você está muito bem". Crie reserva financeira de forma diversificada e que atenda sua 
perspectiva e prioridades de vida. Não se deixe levar apenas por orientações de curto prazo 
que visam ganhos imediatos. O estilo de vida que você pretende levar no futuro deve ser 
considerado para saber quanto de patrimônio, de reserva financeira e de fontes de renda você 
deverá ter no futuro.   
 



Independência familiar: Muito cuidado em criar filhos dependentes cujo custo você poderá não 
ter condições de manter no futuro. Atualmente, o conforto da casa dos pais aliado ao 
desemprego está mantendo muitos jovens entre os 30 e 35 anos na confortável e perigosa 
situação de filhos sem assumir responsabilidades como cidadão ou até pela sua sobrevivência. 
Muitos executivos temem aposentar-se porque descuidaram do processo educacional dos seus 
filhos para a vida. Os prepararam para serem apenas filhos.   
 
Interesse pela vida: Procure manter gosto e sentido pela vida. Preocupe-se com a sua 
individualidade e tudo aquilo que possa fazer parte da "sua comunidade". Cultive amigos, 
interesses e não imagine que a vida será só sucesso, facilidade ou alegria. Haverá momentos 
tristes, depressivos, de perdas. Cultive também a capacidade de enfrentar adversidades como 
forma de crescer.   
 
Enfim, estas pequenas e simples recomendações não esgotam o assunto. São apenas 
lembretes para reflexão e ação. Tudo o mais vai depender de você.   
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