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Nos últimos anos, o comportamento imediatista e descompromissado do brasileiro, no que 
tange à forma como ele conduz a sua carreira, tem dado lugar a uma postura que valoriza a 
visão de longo prazo. É muito comum ouvirmos que investir em um plano estruturado logo 
cedo tornou-se pressuposto para a construção de uma carreira sólida e de sucesso. Esta 
ênfase - decorrente do aumento da competição e da complexidade crescente das relações no 
trabalho - faz parte da rotina das pessoas desde a fase acadêmica e se estende ao longo de 
seu crescimento profissional dentro das organizações.   
 
Há um consenso em torno da importância do planejamento da carreira. Afinal, no atual mundo 
competitivo dos negócios também se aplica a famosa teoria de Darwin de que sobrevivem 
apenas as espécies mais adaptadas às mudanças do meio. O aumento da longevidade traz à 
tona também a preocupante constatação de que o trabalhador brasileiro não está totalmente 
preparado para lidar com o pós-carreira ou com a fase da aposentadoria. Embora sejamos um 
país ainda tipicamente "jovem", se comparado aos grandes centros desenvolvidos, a população 
acima de 60 anos quintuplicou nas últimas três décadas. Isso significa, na prática, que 
caminhamos para viver mais tempo fora do que dentro do mercado de trabalho.   
 
A anunciada falência da previdência social nada mais é do que conseqüência desta realidade. O 
boom dos planos de previdência privada também mostra que tanto as pessoas quanto as 
instituições já vêm despertando para o envelhecimento da população, seu impacto na 
qualidade de vida e na dinâmica dos negócios. Sabe-se que o profissional, mesmo em idade 
avançada, estará apto física e psicologicamente a exercer suas funções na empresa por mais 
tempo. Hoje assistimos à mescla do talento e ousadia dos jovens com a prudência e 
experiência dos maduros.   
 
Mas não resta dúvida de que, independentemente do tempo de permanência no trabalho, 
todos os profissionais, em algum momento, irão se deparar com este momento de transição. 
E, infelizmente, quando a aposentadoria se aproxima, poucos estão condicionados a deixar 
suas carreiras para se dedicar a novos projetos, que incluem mais tempo de convivência com a 
família. No caso dos executivos que construíram uma carreira bem sucedida e para os quais as 
finanças se tornaram questão resolvida, a falta de apoio e de preparo durante a pré-
aposentadoria implica em problemas como depressão pela perda súbita da identidade 
profissional.   
 
Isso, em geral, acontece porque nas relações modernas o trabalho passou a ocupar um papel 
de status na sociedade. O respeito e a admiração estão ligados ao emprego e ao cargo que o 
indivíduo exerce. É por isso que para quem conquistou posições de liderança é difícil refletir e 
aceitar a idéia da aposentadoria. Obviamente, os executivos que ganharam notoriedade 
pública durante suas carreiras dificilmente sofrem do mesmo problema. Jack Welch, ex-CEO da 
General Electric, que teve sua aposentadoria anunciada em meados de 2002, em sua saída 
negociou um acordo financeiro vantajoso que lhe rendeu um patrimônio razoável. Permitindo 
que passasse a atuar como consultor, a dar entrevistas e a escrever livros sobre sua história.   
 
Apesar de aposentado, recebeu o reconhecimento por seu trabalho, pois se planejou para isso. 
Diferentemente de muitos profissionais que, ao deixarem suas cadeiras, perdem seus objetivos 
e planos para o futuro. Claro que existem líderes que trabalham bem a idéia da transição, mas 
no geral ainda persiste nas empresas certa dificuldade em empreender processos de sucessão. 
As próprias empresas, nesse sentido, têm um papel fundamental na realização de uma 
transição saudável para quem assume a liderança. A solução, muitas vezes, está na 
aposentadoria parcial, na redução da carga horária de trabalho em que os executivos 
continuam na organização, enquanto na função de coaching, auxiliam na preparação dos novos 
líderes.   
 
Além disso, cabe ainda às companhias pensar desde cedo no pós-carreira e propor iniciativas 
que estimulem a implantação de um programa de transição para a aposentadoria. 
Incentivando as pessoas a construir um projeto de vida ao final da etapa profissional, 



facilitando o processo de sucessão e de transição na empresa. Transformando assim a velhice 
em uma etapa produtiva e saudável da vida. Tal conduta não apenas cria, entre os 
funcionários, um ambiente motivador, como também fortalece a imagem, facilita a gestão e a 
transferência do conhecimento na própria organização.   
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