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Apesar de vivermos uma era onde somos donos de nossas próprias carreiras, a transição para 
a aposentadoria continua sendo um dos momentos mais difíceis dos executivos. Muitos ainda 
enxergam essa fase como o fim da linha. Sair de cena na hora em que os holofotes não estão 
mais voltados em sua direção é, sem dúvida, um processo complicado. Em alguns casos, 
chega a ser traumático, sobretudo quando se dão conta de que o status, poder e prestígio 
desaparecem. Sua identidade, confundida com a da empresa, perde-se na ruptura.   
 
A experiência de acordar no dia seguinte sem aquela rotina atribulada de incontáveis reuniões, 
viagens dentro e fora do país, almoços e jantares de negócios gera uma sensação de vazio. Se 
antes tempo era algo escasso, nessa etapa tempo é o que não falta. Sobram até horas. Muitas 
horas. Ninguém pensa que um dia essa realidade vai bater à sua porta. Mesmo conscientes, 
poucos realmente param para pensar no que desejam após pendurar as chuteiras.   
 
Há sempre a falsa imagem de que vai se recuperar o que foi perdido ao longo dos anos em 
troca da ascensão ao topo: a tão desejada liberdade. No entanto, ao se deparar frente a frente 
com a aposentadoria descobre-se que viver dali em diante numa praia paradisíaca ou fazer 
cruzeiros pelo mundo pode não ser sua verdadeira ambição.   
 
Mais do que uma necessidade, torna-se imprescindível planejar o que fazer antes da partida. 
Dados do IBGE indicam que a expectativa média de vida das pessoas no Brasil é de 72 anos, 
quase 30 anos a mais se comparado à década de 40. Se para uns a aposentadoria significa o 
fim, para outros, esse é apenas o começo de uma reviravolta. Aqueles que têm um espírito 
empreendedor enxergam nela um passo para projetos mais amplos.   
 
Claro que partir do zero e construir uma carreira solo, sem ter por trás o sobrenome da 
empresa, em princípio, assusta. Mas desbravar o desconhecido nem sempre é tão assustador. 
Não se deve sucumbir ao ostracismo. Este é um grande alerta. Há exatamente um ano me 
aposentei da empresa na qual passei 25 anos e atingi o posto de número um.   
 
Planejei detalhadamente, nos doze meses que antecederam minha saída, tudo o que faria na 
nova etapa. Reconheço que desenvolver uma identidade pessoal não é fácil, mas devagarzinho 
percebi a importância de construir uma marca própria. Tanto que me surpreendi há pouco 
tempo ao ser bem recebido no Chile, onde estive para travar contatos e tocar alguns projetos.   
 
Era minha primeira experiência fora do país em carreira solo. Ao desembarcar no aeroporto de 
Santiago não tinha me esperando aquela limusine que a companhia sempre deixava à 
disposição dos seus presidentes, nem todo o aparato de pessoas, hotéis e mordomias às quais 
estava habituado. Em compensação, eu mesmo tinha preparado do começo ao fim, todos os 
passos que daria em busca dos meus objetivos. Saí de lá após duas ou três reuniões por dia, 
almoços e jantares, com os contatos que buscava e possibilidades de várias grandes 
empreitadas.   
 
Claro que não existem receitas prontas, e sim desafios. Porque a vida não acaba. É preciso 
entender desde cedo que abrir mão de realizações pessoais ou familiares para se dedicar a 
uma carreira profissional tem um preço. E que isso não signifique adiar para um futuro incerto 
os planos de uma vida feliz quando não se é mais o ator principal no universo corporativo, mas 
pode, seguramente, se tornar o ator principal de sua vida.   
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