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laudo o comediante Jerry Sein-
•eld decidiu encerrar o seriado
'Seinfeld" e, consequentemente,

anunciar sua aposentadoria, em 1998,
houve um espanto geral. Afinal, o pro-
grama estava na nona temporada, era
líder de audiência nos Estados Unidos e
rendia a Seinfeld o maior salário e popu-
laridade da TV, Na época, o comediante
simplesmente declarou: "É preciso dei-
xar o palco enquanto a platéia ainda esta
aplaudindo". Embora seja uma decisão
muito pessoal, saber a hora de parar, e
o que fazer depois disso, é uma questão
fundamental também no mundo corpo-
rativo, embora minimizada ou ignorada
por boa parte dos homens de negócios.

Os especialistas'concordam que se
deve começar a pensar no chamado "pós"
logo que se inicia a carreira. "A hora de
passar o bastão vai chegar mais cedo ou
mais tarde e é preciso se preparar finan-
ceira e psicologicamente para isso", afir-
ma a diretora-executiva e orientadora de
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pois de passar o bastão
carreira da Lens & Minarelli, Maria Giu-
Uese. "Vejo executivos tão dependentes
de sua imagem corporativa que não acei-
tam envelhecer. Eles não querem encarar
a realidade e ficam bravos quando se fala
em aposentadoria."

Luíz Eduardo Falco, presidente da Oi e
Executivo de Valor, da uma boa noção de
por que isso acontece. "A vida corporati-
va é sedutora. Você tem agenda cheia, é
procurado pelas pessoas, ganha muito
dinheiro. No pós-carreira, teoricamente,
não existe nada disso. É muito mais ex-
citante decidir como investir R$ 200 mi-
lhões dentro da empresa do que R$ 200
dentro de casa", exemplifica. Falco, entre-
tanto, não se acha deslumbrado e nem de-
pendente cio mundo empresarial. "Posso
me aposentar da vida corporativa, mas
não me aposentarei da vida. Não se pode
deixar de lado toda a experiência acumu-
lada", diz. O presidente da Alpargatas,
Márcio Utsch, também quer se manter
ativo e fazer bom uso de seus conheci-
mentos. "Acho que minha vida produtiva
não vai cessar nunca, seja na Alpargatas,
seja em qualquer outro lugar. Não me
imagino jogando dominó na praça."

De acordo com Renato Bernhoeft,
presidente da Hõft Consultoria, o pós-
carreira se tornou mais importante nas
últimas décadas com o aumento dos ín-
dices de longevidade. "Em nossa cultura,
não somos educados para olhar o futuro.
A dúvida sobre o que fazer desaparece do
nosso repertório após a escolha de um
curso universitário."

Maria Giuliese faz uma conta rápida
para ilustrar a importância dessa refle-
xão: "Se o profissional se aposentar com 55
anos e viver até os 85, o que ele fará durante
esses 30 anos? Toclo mundo precisa de um
projeto, uma ocupação, mesmo que não
seja para ganhar dinheiro".

Na opinião do diretor nacional de
pós-graduação da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM), Ri-
chard Lucht, o profissional deve lembrar
que ele e a empresa não são uma entida-
de única. "Você esta no cargo, mas não

ê o cargo. Todo executivo um dia será
substituído, seja por vontade própria,
seja por aposentadoria ou por outros
fatores", diz. A seu ver, o paradoxo para
quem está em uma situação como esta é
que, geralmente, o profissional se sente
experiente, qualificado e capaz, mas, ao
se aposentar, passa a ser visto como inú-
til pela sociedade e por ele próprio.

Lucht acha que a próxima geração so-
frerá menos com a aposentadoria, uma vez
que já estará acostumada corn a alta rota-
tividade nos empregos desde o início da
vída profissional. "Os executivos sêniores,
que estão em vias de se aposentar, muitas
vezes trabalharam em uma única empresa
a vida toda. O vínculo emocional que eles
têm com a organização é enorme."

Para Bernhoeft, a atual crise econômi-
ca fez com que a atenção dos veteranos
em relação a isso aumentasse. "Com tan-
tos cortes e demissões', os profissionais
começaram a pensar um pouco mais na
vida. Mesmo assim, a questão financei-
ra ainda é a maior preocupação deles."
Ele afirma que geralmente as mulheres
lidam melhor com o pós-carreira, pois
sempre exerceram outros papéis parale-
lamente ao de executiva. "Elas são esposa,
mãe, clona-de-casa. As mulheres sabem
separar melhor as coisas e não colocam
todas as suas fontes de realização no tra-
balho, como os homens."

Atuar em conselhos de empresas, con-
sultorias, abrir um negócio próprio e até
mesmo partir para o mundo acadêmico
são os caminhos mais comuns para os
executivos que deixam a vida corporativa.
Tudo isso, no entanto, precisa ser pensado
com bastante antecedência para se tomar
uma opção real. Sem planejamento, a per-
da do "sobrenome corporativo" e o desli-
gamento do cargo podem ser uma expe-
riência traumática e trazer graves conse-
qüências. "Os .executivos se entregam às
empresas de tal modo que se tornam 'figu-
ras S,A.'. Depois que se aposentam, não sa-
bem o que fazer e entram em depressão."

Os Executivos de Valor se dividem em
relação ao tema. Antônio Cãssio dos San-

tos, presidente da Mapfré, por exemplo, é
um dos que já se preocupam com o futu-
ro. "Quero acumular recursos agora que
estou no auge da minha carreira para ter
tranqüilidade e liberdade depois", afir-
ma. Hoje, com 44 anos, Santos planeja
começar a atuar em hospitais e ONGs pa-
ralelamente à carreira executiva quando
completar 50. Aos 60, o plano é encerrar
a atividade de executivo remunerado e
se dedicar integralmente ao trabalho
voluntário e assistencial. "Não preten-
do parar de trabalhar nunca, mas o foco
mudará. Quero oferecer meus serviços
aos mais necessitados."

Alessandra Carlucci, presidente da
Natura, é outro que vê a satisfação pes-
soal ligada ao trabalho social. "Ainda
não parei para pensar seriamente nisso,
mas vou me concentrar em gerar valor
de forma equilibrada para a sociedade,
incluindo a questão do meio ambiente."
Atuar de forma mais efetiva no terceiro
setor também é o desejo de Roberto Se-
túbal, presidente do Itaú Unibanco. "Há
muita coisa a ser feita na área de educa-
ção", diz, sem deixar de lado antigos pla-
nos no âmbito pessoal. "Quero estudar
coisas diferentes como história e filoso-
fia, além de viajar pelo Brasil e conhecer
lugares mais distantes como Alasca, Ásia
e Rússia, que exigem tempo."

Aos 43 anos de idade, Marcelo Martins,
presidente cia Cargill Agrícola já atua di-
retamente no terceiro setor, comandando
a Fundação Cargill, e se preocupa não só
com a sua aposentadoria, mas com a de to-
dos os seus profissionais. "Há mais de dez
anos temos um programa específico para
este tema aqui na empresa. Com a ajuda de
consultores externos, mais de uma cente-
na de executivos já foi atendida."

Em outra linha está Wilson Amaral,
presidente cia Gafisa. O executivo revela
que recebe convites para integrar conse-
lhos de administração praticamente toda
semana, e já chegou a participar, simulta-
neamente, de sete. Mas essa não seria uma
opção suficientemente satisfatória. "Senti-
ria falta do día-a-dia", diz ele. "Acho que eu
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teria um negócio próprio, algo como um
family office, que me obrigasse a olhar de
perto a atuação de várias empresas."

Mesmo sem a intenção de se aposentar
em curto prazo - embora já pudesse, apôs
seus 36 anos de empresa-, o presidente da
Nestlé, Ivan Zurita, pretende mudar total-
mente de setor quando chegar sua hora de
sair de cena. "Vou ficar só cuidando das
minhas fazendas e dos meus bois", afirma
ele, que jã cria e comercializa animais.

Para alguns presidentes, no entanto,
deixar o cargo atual esta fora de cogita-
ção. Bernardo Hees, da ALL, diz que quer
mesmo é trabalhar e não se aposentará,
assim como Rubens Ometto, da Cosan:
"Não tenho plano B", admite.

O consultor Júlio Sérgio Cardozo res-
salta, porém, que nem sempre é o executi-
vo quem decide se vai ou não se aposentar.
Ele conta que foi CEO da Ernst & Young
para a América Latina até 2007, quando
chegou aos 65 anos de idade e precisou
deixar o cargo devido à política da em-
presa, "Atingi a idacle-limite e fui obriga-
do a me aposentar. Felizmente, como era
urna coisa que eu já esperava, tive tempo
para me preparar para uma segunda
carreira", afirma. Hoje, no comando da
Júlio Sérgio Cardozo & Associados, ele
aconselha e prepara executivos que estão
passando por essa transição. "Este pode
ser um momento de muitas realizações
na vida de uma pessoa. Basta que ela se
preocupe com a saúde financeira, física e
mental com bastante antecedência."

Assim como Cardozo, outros vetera-
nos que jã passaram por essa transição
dizem que há, sim, vida além da empre-
sa. Após trabalhar por 29 anos na Kodak,
onde chegou ao cargo de presidente da
empresa para a América Latina, Milton
Maretti se aposentou ha cerca de um ano
e meio. "Poderia estar só descansando,
mas já estou envolvido em três atividades
que me dão muito prazer, diz, acrescen-
tando que, mesmo tendo se preparado
para essa nova fase da vida, não hesitou
em buscar ajuda profissional. "Quem é do
alto escalão geralmente tem uma rotina
agitada. Quando sai da empresa, o pro-
fissional está instável emocionalmente e
com o estresse lá em cima. Por isso não se
deve largar tudo de um dia para o outro"
aconselha. Atualmente Maretti comanda
uma consultoria de gestão de pessoas, ad-
ministra uma fazenda de frutas exóticas
no Nordeste e está escrevendo um livro.

12 EXECUTIVO de Valor | Maio 2009

Josmar Bignotto também consegue
aproveitar a vida fora dos negócios. Ele
ficou 33 anos na Goodyear e foi presi-
dente da empresa no Chile, cargo que
ocupou por quatro anos. "Estava lá ape-
nas com minha esposa, longe dos filhos
e dos amigos no Brasil. Esse isolamento
fez com que eu começasse a pensar mais
em mim. Fui amadurecendo a idéia de
deixar a vida corporativa e abrir a ca-
beça para o mundo. Decidi então me
aposentar e voltei para o Brasil", conta.
Ele afirma que a transição não foi fácil,
pois esta é uma fase de muitas dúvidas e
receios. "Listei 45 alternativas para a mi-
nha vida fora da companhia e fui buscar
uma orientação. Depois, com uma análi-

se mais racional e realista, escolhi 3 e as
coloquei em prática."

Hoje Bignotto tem uma consultoria,
atua em conselhos de administração e é
professor da Escola de Marketing Indus-
trial e do Instituto Brasileiro de Gover-
nança Corporativa (IBGC). "Sou dono do
meu tempo, tenho autonomia e liberda-
de para trabalhar onde, quando e como
quiser. Também faço palestras, muitas
vezes de graça, e me sinto feliz em poder
compartilhar meu conhecimento com
os mais jovens."
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