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Para lidar melhor com a transição, executivo deve planejar pós-carreira com antecedência 
 
Depois de 20 anos de carreira na área de publicidade, João Ricardo Matta decidiu buscar nova 
graduação em uma universidade. Matta não está insatisfeito com sua profissão, mas preocupado 
em ter uma ocupação daqui a 23 anos, quando chegará à idade de se aposentar. Com a elevação 
contínua da expectativa de vida, cada vez mais pessoas estão despertando para a necessidade de 
se planejar a pós-carreira, uma nova fase da vida, cuja transição pode ser difícil como qualquer 
outra. 
 
Matta conta que passou a se preocupar com sua futura vida de aposentado, quando tinha 35 
anos. A partir daí, aderiu a uma previdência privada internacional e se matriculou no curso de 
Direito. "Espero trabalhar em um pequeno escritório, montado em casa, e poder desacelerar a 
minha rotina", explica. Enquanto esse dia não chega, Matta se divide entre a Experiência Digital, 
empresa de consultoria da qual é sócio, e as aulas da faculdade.  
 
PLANEJAMENTO. Para Cecília Shibuya, vice-presidente de Eventos e Relações Institucionais da 
Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV), hoje, as pessoas começam a pensar a 
respeito dessa fase da vida bem cedo, mas ainda adiam os planejamentos. "O ideal é que aos 35 
ou 40 anos aconteça uma reflexão sobre qual seria uma possível atividade para o pós-carreira", 
analisa a consultora, que trabalha com programas de aposentadoria e atende pessoas com idades 
a partir de 20 anos. 
 
De acordo com Cecília, executivos se dedicam muito ao trabalho, deixando de lados seus outros 
perfis, além do profissional. Por isso, a volta para casa pode ser angustiante, quando se descobre 
a necessidade de se reconquistar amigos e, até, a família. "Essas pessoas deixam as empresas 
sem conhecerem seus talentos, suas habilidades e competências. Por isso, ficam perdidas. É como 
se não houvesse vida fora da empresa", explica. Essas angústias podem levar à depressão, e 
elevam a incidência de alcoolismo e vício em jogos entre os aposentados. 
 
Reduzir a jornada de trabalho é fundamental, na avaliação de Cecília, mas ela desafia aqueles que 
desejam parar de trabalhar após a aposentadoria. "Todos projetam para o futuro aquilo que não 
podem fazer hoje. Quando a pessoa trabalha muito, idealiza atividades que, inseridas no 
cotidiano, perdem valor. É preciso contemplar tanto o lado social, quanto o acadêmico e o 
intelectual, para fugir do marasmo. O ócio favorece a depressão", justifica. 
 
Cecília aconselha que o profissional separe trabalho de projeto, para encarar tudo como 
oportunidade. Um hobby pode se tornar uma atividade muito agradável, quando identificado com 
antecedência. São muitas as opções de possíveis ocupações apontadas pela consultora, todas com 
vantagens e desvantagens que devem ser levadas em consideração. Dar aulas, realizar palestras, 
trabalhar com consultoria ou turismo, abrir um negócio próprio e atuar no terceiro setor são 
apenas algumas delas. "O melhor caminho é eliminar uma a uma as atividades de que não se 
gosta, para depois avaliar as restantes. Aconselhamos que a pessoa tenha um objetivo", afirma 
Cecília. 
 
CONSULTORIA. Fátima Costa, gerente de Produtos da Intelig Telecom, pensa em reduzir ao 
máximo sua carga de trabalho, mas não descarta a possibilidade de prestar consultoria. Ela 
garante que evitará criar vínculos profissionais. "Se houver necessidade, farei trabalhos isolados", 
afirma. No restante do tempo, a executiva investirá em viagens. 
 
 
 



Trabalhar por prazer. Esses são os planos de Lucy Souza, sócia da Inter-link consultoria e 
presidente da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais 
(Apimec). Aos 50 anos, a executiva se imagina reduzindo o ritmo de trabalho dentro de 
aproximadamente 10 anos, mas afirma que continuará atuando neste mercado, dando palestras 
remuneradas, ou não, e prestando consultoria. "Vou dividir meu tempo entre viagens, estudos e o 
trabalho", planeja. Lucy começou a pensar a respeito da aposentadoria aos 30 anos, e pouco 
tempo depois optou por investir em uma previdência privada. "É da natureza do meu trabalho 
planejar o futuro. Não iria fazer diferente com o meu próprio amanhã", diz. A executiva espera ter 
aposentadoria de aproximadamente R$ 3,5 mil, considerando as contribuições ao INSS e a 
previdência complementar. Suas preocupações financeiras se referem à educação dos filhos e 
emergências de saúde. 
 
TERCEIRO SETOR. Trabalhar para o terceiro setor também é visto como alternativa por Antônio 
Barradas, gerente de Operações da Panduit do Brasil. Ele, inclusive, já atua em duas entidades e 
tem, pouco a pouco, se envolvido mais nessa atividade. O executivo vem, ainda, se inserindo no 
mercado de construção civil, no qual atua há três anos. Engenheiro eletrônico, Barradas 
identificou essa atividade como promissora, por estar em expansão e caracterizar-se pela 
presença de pequenas empresas. Já construiu dois imóveis e conseguiu uma renda extra no 
aluguel deles. "Quero continuar trabalhando, mesmo que em um ritmo menor. Vou me aposentar 
apenas dessa correria e da pressão por resultados e metas", afirma. Barradas vislumbra também 
a possibilidade de conviver mais com a família, já que hoje se divide entre São Paulo e Bragança 
Paulista, onde a esposa e os filhos moram. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26 mar. 2007. Carreiras, p. online 


