
PREPARE-SE

Dicas e conselhos para o momento da aposentadoria

Fonte: Especialistas

Perder um vínculo pede a criação de um novo vínculo

É preciso pensar em um plano de vida, não só no âmbito financeiro,                            
para a terceira idade

Fique atento, durante o período de trabalho, sobre o que gostaria de fazer, no 
momento mas não é possível

Tenha hobbies e cuide da saúde na fase de executivo: serão aliados depois

Gerenciar o tempo continua relevante: quanto ele falta e quanto ele sobra

Estruturar um plano B na fase ativa, como montar um negócio paralelo                       
à carreira executiva, torna a transição menos dolorosa

Encarar e se preparar, já desde novo, para os seis piores inimigos do homem:         
o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo de perder o amor de alguém,          
o medo da doença, o medo da morte e o medo da velhice

Quandoela está longe, é aguarda-
da com expectativa. Quando es-
táperto, é evitada comcerto sen-
timento de pânico. A aposenta-
doria, graças à maior longevida-
de, virou uma oportunidade de
uma segunda carreira, de seguir
novas ideologias, de viver uma
segunda vida. A ansiedade, no
entanto, vemda falta deprepara-
ção:mais de 80%dos executivos
não se preparam adequadamen-
te para estemomento, segundo a
consultoria Right Management.
O resultado é não saber para on-
de correr depois de ver que, na
verdade, não são apenas férias.
“No dia seguinte à aposenta-

doria, seu cartão de visita não
vale denada, seu telefonenão to-
ca e seu vínculo com a empresa
para qual trabalhou por anos é
cortado”, ilustra Josmar Bignot-
to, ex-presidente da Goodyear
no Chile. A falta de preparação
se deve, sobretudo, à expectati-
va de que omomento de aposen-
tar não chegará. “Esse é um sen-
timento bastante comum, prin-
cipalmente porque vivemos a
maior parte do tempono empre-
go”, destaca Telma Guido, con-
sultora de transição de carreira
da Right Management.
Segundo a especialista, as pes-

soas precisam lidar com o senti-
mento de perda salarial, status

social e identidade, bem como o
sentimento de inutilidade. “Para
enfrentar essemomento é preci-
so constituir nova identidade e
orgulhar-se dela. Tambémépre-
ciso ter consciência da carreira
que construiu e do conhecimen-
to que adquiriu no decorrer da
vida profissional para exercer ou-
tra atividade profissional”, diz.
Bignotto, de 63 anos, seguiu à

riscaesseprotocolo.Três anosan-
tes de se aposentar, comunicou
sua intençãoàempresaea familia-
res. “Isso permitiu que me cons-
cientizasse da decisão. Aomesmo
tempo fui analisandoas alternati-
vas. Coloquei emumpapel tudoo
quepoderia ser feitoemedei con-
tadequehavia inúmeraspossibili-
dades. Tanto é que contratei um
consultor para me ajudar a anali-
sá-las”, conta. “Privilegiei proje-
tos que vendessem, doassem ou
emprestassem conhecimento.”
Tanto é que desde sua aposen-

tadoria, há cinco anos, ele se de-
dica a uma série de atividades: é
sócio de uma consultoria de ges-
tão estratégica de negócios, é
conselheiro independente em
empresas de capital fechado,
faz parte de um dos comitês do
Instituto Brasileiro deGovernan-
ça Corporativa (IBGC), émentor
de três presidentes de empresas
e ainda mantém sociedade em
outras três companhias.
Mas engana-se quem pensa

que aposentado só pensa em tra-

balhar. Dedicar mais tempo à fa-
mília e a amigos, viajar oumesmo
seguir outra ideologia também
são alternativas procuradas por
executivos. Raymundo Magliano
Filho fez carreira no mercado fi-
nanceiro.FoipresidentedaBoves-
pa entre 2001 e 2007, inclusive
tendosidoresponsávelpelo lança-
mento dos programas de popula-
rizaçãodomercadoacionário.Re-
centemente,Magliano participou
do movimento Ocupa São Paulo
—inspiradonoprotesto america-
no Occupy Wall Street —, contra
omercado financeiro, o quenun-
ca poderia fazer na “ativa”.
Magliano também dedica par-

te do seu tempo ao Instituto Nor-
bertoBobbio, voltadoàdemocra-
ciaedireitoshumanos,ao Institu-
to São Paulo Contra a Violência e
àcorretoraMagliano,hojepresidi-
da pelo seu filho, RaymundoMa-
gliano Neto. “Omomento de de-
sacelerar foimuitodifícil.Apresi-
dência da Bovespame demanda-

va muito tempo. Mas não larguei
totalmente omercado financeiro.
Dou osmeus pitacos”, lembra.
De acordo com Rogério Bas-

tos, sócio da consultoria Fin-
Plan, um dos principais pontos
em comum entre as pessoas que
se aposentam é o fato de não se
acomodarem. “Nenhuma das
pessoas com quem interagimos
consegue parar. Claro que o rit-
modiminui,mas dificilmente fi-
camde pernas para o ar”, ressal-
ta. Muitas vezes, a nova ativida-
denão temqualquerpropósito fi-
nanceiro, caso de algumas das
atividades de Magliano.

Marlene Zerbato também vi-
veu o dilema de dar novos ru-
mos a sua vida. Com 30 anos de
carreira, a bancária de 47 anos
decidiu se aposentar. “Sou um
ponto fora da curva, já que me
aposentei por tempo de contri-
buição”, diz. Exatamente por
ser nova ela não queria ficar pa-
rada e usou o conhecimento ad-
quirido para se tornar educado-
ra financeira. “Associei minha
atividade anterior ao que já fa-
zia informalmente a parentes e
amigos e fui ser sócia em uma
consultoria financeira”, conta.
Mesmo aposentada, ela não

planeja parar de trabalhar tão
cedo. “Só vou deixar de traba-
lhar quando o dinheiro fizer is-
so por mim. E isso levará, pelo
menos, uns oito anos”, diz. O
ex-presidente da Goodyear no
Chile também tem planos para
os próximos anos. “Até os 65
anos vou atacar, para então jo-
gar na defesa”, brinca. ■

Aposentei.
E agora?

Empresas ajudam na preparação

Alexandre Rezende

Magliano Filho,
após anos no
mercado financeiro,
já participou até
de passeatas contra
o capitalismo

Empresas brasileiras também
têm demonstrado preocupa-
ção com omomento da aposen-
tadoria de seus executivos.
Muitas, inclusive, contratam
consultorias que identificam
profissionais que podem ser re-
contratados com outra função,

como consultores e mentores.
“Isso é recente, mas percebo

um interesse crescente por par-
te das empresas”, afirma Dori-
val Donadão, sócio-consultor
da DN Consult, de recursos hu-
manos. O programa mexe com
a auto-estima dos executivos.

“Eles se sentem valorizados e
prestigiados, uma vez que trans-
mitem seu conhecimento adqui-
rido ao longo da vida profissio-
nal aos mais jovens”, completa.
Auto-estima é um dos pontos
cruciais para ser um aposenta-
do bem resolvido. ■ V.C.

PLANEJAR

Executivos aprendem a lidar com
a ansiedade da aposentadoria e traçam
uma nova vida profissional e pessoal

Bignotto,ex-presidentedaGoodyearnoChile:hojeéconselheiro, consultoremembrodecomitês
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 30




