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Niemeyer trabalha a pleno vapor aos cem anos. Dercy Gonçalves trabalhou até os 102. Ana 
Maria Braga quer chegar aos 110. E você? As carreiras estão cada vez mais curtas. O prazo 
médio no cargo para um diretor de marketing é de dois anos. Para os presidentes e CEOs o 
prazo também é cada vez mais curto, o que acontece em geral para todos os profissionais. As 
empresas de search têm dificuldades em colocar executivos acima dos 40 anos.  
 
Como podemos resolver essa dicotomia entre vidas cada vez mais longas e o mundo 
profissional que quer gente cada vez mais jovem? A resposta deveria passar pelo 
desenvolvimento pessoal, levando a várias mortes por causa natural e ao nascimento de várias 
outras vidas profissionais.  
 
Deodata Pereira Borges,104 anos, participa de sua segunda eleição em 2008. Em 2006, aos 
102 anos, ela concorreu a deputada federal em Feira de Santana, mas saiu derrotada, com 
13,5 mil votos. Este ano ela tenta se eleger como vereadora. Segundo o Tribunal Superior 
eleitoral (TSE), ela é a candidata mais longeva das próximas eleições. Por onde caminha, o 
pessoal acena para "Mamãe", seu codinome. Seu filho, João Borges, diz: ‘Ela tem bom 
raciocínio, lembra das coisas fácil. Ela come tudo. É muito sadia."  
 
O avanço da medicina e da qualidade de vida aumentam a longevidade cada vez mais. Em um 
recente congresso, o palestrante perguntou a uma audiência atônita sobre quem gostaria de 
morrer de câncer aos 65 anos. Ante a negativa geral, ele informou que o câncer seria resolvido 
em seis meses, com cura ou não, e que o próximo desafio seriam os pulmões ou o coração aos 
75 anos, e dois anos para a solução. Se essa etapa fosse vencida, chegaríamos aos 85, com a 
guerra do Alzheimer, e vários longos anos de batalha. Mas a verdade é que a medicina vem 
resolvendo essas doenças, e chegaremos ao ponto, com a tecnologia dos genomas, não mais 
de curá-las, mas de introduzir os genes que evitem o seu desenvolvimento.  
 
Objetiva-se chegar a uma vida média próxima dos 110 anos. José Antonio Fagundes Borges, 
75 anos, depois de 50 anos como engenheiro na Marcopolo, é hoje presidente do Conselho, 
posto que ocupará até 2010, mas continuará depois disso, como consultor, até 2018. É ainda 
presidente de três associações e vice-presidente de duas, uma delas a Federação das 
Indústrias do Estado de São Paul (Fiesp). Cuida da alimentação e faz ginástica cinco vezes por 
semana: bicicleta, abdominal, peso. Decidiu, agora, também se tornar um dos mais novos 
investidores do País. Produzirá equipamentos médicos que usam elementos radioativos, com 
finalidade terapêutica... Os seres humanos deveriam planejar sua vida profissional de forma a 
que a carreira contivesse varias profissões, indo, por exemplo, das várias posições numa 
estrutura empresarial, na carreira docente, na consultoria, na política e no empreendedorismo. 
O que hoje acontece de forma casuística (ou às vezes compulsória), passaria a se dar de forma 
planejada, com a preparação natural dos processos evolutivos. Assim as competências seriam 
melhor desenvolvidas e aproveitadas, realizando-se plenamente o potencial individual. O 
estudo formal (ou não) deveria ser parte essencial da existência para ajudar a desenvolvê-las. 
Alan Greenspan, aos 82 anos, após vários anos como Presidente do Federal Reserve (FED, o 
banco central americano), hoje escreve artigos para o Financial Times, dá entrevistas para o 
Wall Street Journal e para a CNBC, e ainda acrescenta mais um capítulo ao seu mais recente 
best-seller. Julio Ribeiro e Roberto Duailibi comandam duas das agências de publicidade mais 
férteis do Brasil, ambos na faixa dos 70 anos. Duailibi acaba de publicar um estudo sobre a 
vida de Monteiro Lobato , proferindo palestra no Festival Literário Internacional de Parati (Flip). 
Julio Ribeiro passou a dedicar-se também à pintura, produzindo belíssimos quadros. A máxima 
anterior de aposentadoria na faixa dos 60 ou 65 anos na área privada e em torno dos 70 no 
governo, ficando, a partir daí, em casa, de chinelo e pijama, é hoje assustadora. Como viver 
mais 30, 40 ou 50 anos sem produzir ou contribuir para a sociedade? E dependendo de 
aposentadorias que encolhem continuamente, reduzindo a qualidade de vida. E sem acesso ao 
mercado de trabalho formal, que em geral demanda e continuará a demandar profissionais 
cada vez mais jovens. Os exemplos citados, escolhidos aleatoriamente, segundo notícias 
publicadas nos jornais dos últimos dias, mostram que é possível a reinvenção criativa da vida e 
a convivência com várias mortes profissionais, por meio de uma filosofia nômade. Não 



devemos ter um domicílio profissional fixo e, sim, construir a carreira como se estivéssemos 
vivendo em domicílios virtuais, que facilitassem a gestação contínua de várias vidas. Uma após 
a outra. Com a liberdade plena de quem renasce. Quantas vezes se quisesse. Deuses criadores 
de nós próprios. Sem necessidade de descanso no sétimo dia.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29, 30 e 31 ago. 2008, Vida Executiva, p. C9. 


