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A maioria pensa sobre isso quando já está com um nível alto de frustração e estresse. Muitas 
vezes, o plano B precisa ser traçado às pressas.  
 
Quando foi ao centro de treinamento do Corinthians anteontem para anunciar o fim de sua 
carreira como jogador de futebol, Ronaldo reconheceu que, embora a vontade de continuar 
exista, ele não tem mais condições de atuar em alta performance. Devido ao histórico de 
problemas físicos, Ronaldo planejava sua aposentadoria para o fim de 2011, mas a antecipou 
levando em conta também a falta de desafios e perspectivas com a eliminação precoce do time 
na taça Libertadores da América. 
 
"Ele saiu no limite. Teve a noção clara de que esse ciclo se encerrou, conseguiu preservar a 
boa imagem e evitar maiores problemas", afirma Vicky Bloch, professora da FGV, do MBA de 
RH da FIA e fundadora da Vicky Bloch Associados. De acordo com ela, é comum ver pessoas 
adiarem a aposentadoria e terminarem suas carreiras de forma melancólica, desgastando-se 
no cargo. Maradona, por exemplo, ficou mais tempo em campo do que deveria, enquanto Pelé, 
Zico e Raí saíram por cima, sem nunca terem entrado em decadência e com um bom plano 
pós-carreira. 
 
"O mais importante é não se deixar levar pela emoção. É preciso se planejar financeiramente e 
saber como iniciar outro ciclo com novos projetos e desafios". Assim como no esporte, 
reconhecer que chegou a hora de sair de cena é um verdadeiro drama para muitos executivos. 
"A maioria faz essa reflexão apenas quando está em um nível elevado de estresse e 
frustração. Tentar criar um plano B sob pressão e correndo contra o tempo é o pior dos 
cenários", diz William Bull, consultor sênior de capital humano do Instituto Pieron. 
 
De acordo com Bull, o profissional deve estar no comando da própria carreira e não se deixar 
levar pelo que chama de "canto da sereia". "O executivo vive cercado de recursos e benefícios 
para realizar seu trabalho. É fundamental, contudo, ter a consciência de que isso pertence à 
empresa e não a ele. Caso contrário, vai ser muito difícil deixar esse estilo de vida e perder o 
sobrenome corporativo." 
 
A diretora de transição de carreira da Right Management, Matilde Berna, concorda que o tema 
assusta as pessoas porque elas geralmente pensam nas perdas de prestígio, dinheiro, poder e 
produtividade que o ato de "pendurar as chuteiras" pode causar. "Não é fácil abrir mão disso. 
Por outro lado, aposentadoria deixou de ser sinônimo de estar excluído socialmente, inativo e 
usando o famoso chinelo e pijama. Trata-se de reorganizar o projeto de vida, para o qual uma 
nova identidade surgirá." 
 
Planejar o pós-carreira tem se tornado ainda mais importante com o aumento da longevidade 
nas últimas décadas. "Depois de se aposentar, a pessoa pode ter ainda mais 30 anos pela 
frente. É preciso preencher esse tempo com algo que tenha valor, que seja útil e que traga 
satisfação", ressalta Herbert Steinberg, sócio-fundador da Mesa Corporate. Na opinião do 
consultor, é necessário começar a pensar sobre o assunto o mais cedo possível. "Os executivos 
têm projetos para tudo dentro da empresa, menos para eles mesmos. É preciso pensar em si 
com a mesma energia e competência", diz. 
 
Algumas organizações, porém, já discutem a aposentadoria mais abertamente, ajudando 
inclusive seus funcionários a se prepararem. "Assim, a transição fica mais natural e aquele 
medo do desconhecido é atenuado", diz Karin Parodi, diretora geral da Career Center.  
 
Em certas ocasiões, contudo, a decisão de sair de cena não é tomada pelo executivo, mas 
forçada por políticas organizacionais de sucessão, de aposentadoria por idade limite ou até por 
disputas ente acionistas e conselhos. Steinberg usa o exemplo do presidente da Vale, Roger 
Agnelli, para ilustrar esse último caso. "Ninguém pensaria em tirá-lo do cargo com base 
apenas em seu desempenho. Existem outras questões envolvidas e ele precisa aguentar essa 
pressão", diz. 



 
Para saber a hora certa de parar, Karin aconselha o profissional a ter bom senso e avaliar de 
forma crítica e periódica seu grau de aprendizado, de desafios, de realizações, os feedbacks e 
o nível da performance. "Qualquer desequilíbrio entre esses elementos é sinal de que algo 
precisa ser repensado", afirma. 
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