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Foi-se o tempo em que ficar anos
a fio em uma empresa só, mos-
trar fidelidade, era a tônica domi-
nante no mercado de trabalho.
Hoje, afirma o diretor da consul-
toria Exec, Carlos Eduardo Alto-
na, a perspectiva dos profissio-
nais é outra, de caráter mais ime-
diato. “O horizonte atual é de
três a cinco anos”, afirma.

Ele lembra que, com o cresci-
mento econômico, a quantidade
de oportunidades disponíveis
no mercado de trabalho do País
é maior. “Isso acontecia antes
nos Estados Unidos e na Europa;
o brasileiro nunca teve essa opor-
tunidade. Agora, quer aproveitar
essa perspectiva para testar dife-
rentes empresas e setores.”

De acordo com Altona, as rela-
ções de prazo mais longo se esta-
belecem principalmente em “se-
tores de perfil técnico”, como o
farmacêutico e o de engenharia.
Mesmo nesses casos, em sua opi-

nião, um programa de prepara-
ção para a aposentadoria como o
da Basf não tem o efeito de atrair
bons profissionais. “Acho que o
principal benefício é o clima in-
terno. Ninguém entra na empre-
sa hoje pensando na aposentado-
ria, daqui a 20 ou 30 anos.”

‘Sobrenome’. Segundo Jaqueli-
ne Weigel, profissional especiali-
zada em treinamento e proprie-
tária da Weigel Coaching, o fun-
cionário que está há muito tem-
po na mesma empresa sente, no
momento de se aposentar, a per-
da do “sobrenome” – de repente,
não é mais aquele que se identifi-
ca como “fulano de tal”, da “com-
panhia tal”. “É uma mudança
que envolve poder e o apego que
as pessoas têm a ele. O trabalho
inclui visualizar algo de relevan-
te nessa situação, que envolve a
perda de uma identidade e busca
de uma outra.” / F.S.

Expansão econômica
reduz prazo das
relações de trabalho
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Empresas treinam
executivos para
a aposentadoria
Para especialistas, debater o tema abertamente é uma arma
poderosa na hora de formar sucessores em grandes companhias

JAQUELINE WEIGEL
ESPECIALISTA EM TREINAMENTO
“O executivo sair de uma forma
menos brusca é bom para o
diretor e para seus subordinados,
além de ser um sinal de respeito.”

CARLOS ALTONA
DIRETOR DA EXEC
“Sou um pouco cético. Não acho
que as empresas estejam tão
interessadas em relações de
longo prazo. Acho que querem
oportunizar um certo ‘turn over’.”

Com mais oportunidades
no mercado, profissionais
testam diferentes setores
e cargos, sem pensar na
aposentadoria

Carreiras

Últimos dias. Figueiredo, 61 anos, deixa a Basf e planeja longas viagens nos próximos meses
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Fernando Scheller

Parece cena de filme: no dia da
aposentadoria, em uma festa
com colegas, o personagem
principal sorri, mas esconde o
medo do que virá. Uma pergun-
ta fica no ar: após tantos anos
na empresa, o que fazer com o
tempo livre? É essa questão
que consultorias ajudam exe-
cutivos a responder pelo me-
nos dois anos antes do último
dia de trabalho. A conclusão é
que existe vida inteligente de-
pois da aposentadoria, incluin-
do novos rumos profissionais.

Segundo Caroline Pfeiffer Ma-
rinho, diretora da consultoria
DBM, o objetivo dessas iniciati-
vas é que o executivo reflita so-
bre o que conquistou nas últi-
mas décadas e defina o que pre-
tende fazer na nova fase. Geral-
mente, diz ela, a carreira conti-
nua, mas migra para atividades
como consultoria, vida acadêmi-
ca e trabalho voluntário. “É uma
forma de fazer a pessoa buscar
alternativas com base na própria
experiência. O importante é fa-

zer escolhas livres e evitar ficar
preso a possibilidades de alguma
forma relacionadas à empresa.”

Algumas companhias iniciam
a preparação do funcionário pa-
ra uma nova configuração profis-
sional bem antes da hora da apo-
sentadoria. Para formar sucesso-
res com tranquilidade, a alemã
Basf desenvolveu o programa Vi-
da na Maturidade, direcionado a
profissionais acima de 50 anos.
“A ideia é mostrar que existe vi-

da fora da Basf e de qualquer or-
ganização”, diz Wagner Brunini,
vice-presidente de RH da empre-
sa. “Não queremos ensinar nin-
guém a vestir pijama, mas sim
dar ferramentas de reflexão para
uma fase pós-Basf.”

Segundo Brunini, encarar o te-
ma ajuda muito na formação dos
sucessores, já que a equipe é to-
da envolvida no debate. “Eu só
preparo alguém para me substi-
tuir com qualidade se estou bem
comigo mesmo”, afirma o execu-
tivo. A partir dos resultados obti-
dos nos últimos dois anos, Bruni-
ni quer estender a iniciativa para
a América do Sul. “Embora a
Basf tenha diversas práticas glo-
bais, não tenho notícia de proje-
to parecido em outro lugar. É al-
go que desenvolvemos localmen-
te”, explica.

Últimos dias. O vice-presiden-
te da Basf para a América do Sul,
Fernando Figueiredo, encerra
amanhã 32 anos de atividade na
companhia. No conglomerado
alemão, já passou pelas áreas jurí-
dica, de comunicação e foi dire-

tor de RH. Há exatos dois anos,
foi comunicado pela matriz ale-
mã que teria de deixar a compa-
nhia. Não foi surpresa: há três dé-
cadas na Basf, ele sabia que os
executivos de alto escalão são
desligados ao completar 60 anos
– Figueiredo teve mais de um
ano de “prorrogação”.

Apesar de ter sido um dos capi-
tães da ideia do programa de pre-
paração para a aposentadoria na
Basf, o executivo admite que “ca-

bulou” as atividades individuais
e em grupo. Criou seu próprio
método de desligamento: ao lon-
go de 2010, mergulhou em um
programa de MBA da Federação
Paulista de Futebol (FPF), com
o objetivo de ajudar na empresa
de marketing esportivo criada
pelo filho. Palmeirense roxo, Fi-
gueiredo priorizou uma ativida-
de que lhe desse prazer.

Graças ao plano de previdên-
cia angariado em 32 anos de Basf,

o executivo agora pode se dar ao
luxo de escolher uma nova ativi-
dade com calma. No curto pra-
zo, a principal meta é aproveitar
a vida. “Vou para Salvador no dia
25 e volto em 15 de janeiro”, diz.
Ele planeja uma grande viagem
com a esposa ainda no primeiro
semestre de 2011: “Ela gosta mui-
to de tênis. Vamos assistir às ro-
dadas finais de Roland Garros,
visitar amigos pela Europa e pe-
gar o início de Wimbledon.”

● Opinião

A partir desta edição, a colu-
na ‘Fato Relevante’ deixa de
ser publicada.
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