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O conceito de “aposentadoria” mudou radicalmente. São cada vez mais ra-
ras as “carreiras”. É menos frequente encontrar alguém que inicia sua vida
profissional e a conclui na mesma empresa. Hoje, e cada vez mais no futuro,
a vida profissional será um zigue-zague; combinação de diferentes formas
de empreendedorismo. Este pode ser do tipo “start-up” (iniciado pelo pró-
prio empreendedor) ou no âmbito de um empresa já estabelecida, onde é si-
nônimo de “inovação intra-corporativa”. Assim, a aposentadoria em ter-
mos tradicionais oferece grande oportunidade para o “start-up”, e a expe-
riência do profissional será de grande valia. Se o empreendedor contar ainda
com renda segura oriunda da previdência, o risco é minimizado.

Tratar a melhor idade como apenas descanso é desperdício de vida e ta-
lento. Muitos iniciam negócios depois dos 65 anos. São consultorias, parti-
cipações em conselhos e muitas vezes empresas intensivas em tecnologias.
Para as empresas, traçamos “business plans” de longo prazo. Devemos fa-
zer o mesmo com nossa vida pessoal. Ela fica mais divertida se a aposenta-
doria for encarada menos como uma fase de “descanso” e mais de contar-
se com uma estrutura para novos desafios. É preciso, assim, requalificar o
sentido contemporâneo de “aposentado”. Ele quer dizer sobretudo al-
guém de grande experiência, situação financeira mais consolidada, e mais
tempo livre para empreender e aconselhar.

No limite, são os novos desafios a partir dessas bases que fornecem o com-
bustível da vida. Dão a energia emocional e a ambição de viver e empreen-
der. Como é fundamental acumularmos grandes estoques de conhecimento,
entraremos cada vez mais tarde no mercado de trabalho (há muito que se es-
tudar antes de exercer com proficiência um ofício contemporâneo).

Como a expectativa média de vida da população continua a subir (nos
países da OCDE já é superior a 80 anos), é um erro não fazer um planeja-
mento para essa fase. Mais uma vez, ela deve ser repleta de novos desafios
e realização de sonhos. É como se o entusiasmo não viesse apenas do suces-
so, mas sobretudo da busca do sucesso. Ao abandonarmos a “busca”, nos
aposentamos.

Erro comum da estratégia profissional é sufocar sua individualidade e os
vários papéis que pode desempenhar na sociedade com uma vida identifica-
da unicamente com a posição (ainda que em dinâmica ascendente) que se de-
sempenha no âmbito de uma dada corporação.

São pessoas que se tornam unidimensionais. Só conseguem falar sobre seu
trabalho e empresa. Empobrecem sua experiência humana. Parece que são
pessoas que tem “o sobrenome da empresa”. Estas são as que mais sofrem
quando, por aposentadoria ou reestruturação, deixam suas funções.

Corporações inovadoras incentivam seus colaboradores a um cotidiano
“multiplataformas”, em que desenvolvem vida acadêmica, hobbies, filantro-
pia e benemerência, ginástica, trabalho em casa, — e portanto mais tempo li-
vre para criar e empreender — o que é no interesse da própria corporação. ■
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O mercado de seguros será um excelente parceiro, nas próximas décadas,
do Programa de Investimento em Logística anunciado pelo governo Dilma.
O governo brasileiro anunciou o programa, que se constitui em um pacote
de R$ 133 bilhões em investimentos em concessões para obras de melhoria
e integração da infraestrutura de rodovias e ferrovias nos próximos 30
anos. O alcance desta iniciativa é significativo: serão 7,5 mil km a mais de
malha rodoviária e outros 10 mil km de estradas de ferro, expansão que o
governo dará início ainda neste ano, quando serão abertos os primeiros lei-
lões para que empresas do setor privado operem neste projeto. E a melho-
ria e o funcionamento eficiente de nossas vias são vitais para que o país
atinja um patamar satisfatório de desenvolvimento a nível mundial. Com
esta demanda, o mercado de seguros se tornará um parceiro essencial para
as empresas atuantes nestes setores.

Um exemplo disto é o setor de seguros garantia. Em leilões para novas con-
cessões, exige-se que o participante apresente garantias, inicialmente, para
a manutenção de preços, as quais são conhecidas como Bid Bond. Já ao ga-
nhador do leilão também é exigido, por força do próprio edital, que provisio-
ne outra garantia, a Performance Bond, que ampara o sobrecusto da obra.
Além de garantir o cumprimento dos cronogramas, esta ainda permite ao
contratante trocar de fornecedor caso este não esteja cumprindo com algu-
ma exigência pré-determinada. Este tipo de apólice vem apresentando evo-
luções notáveis ao longo dos últimos anos, com os prêmios em seguros garan-
tia saltando de R$ 346 milhões em 2007 para R$ 805 milhões em 2011. E com
novos leilões em vista em virtude deste novo pacote de concessões, a procu-
ra por este tipo de seguro deverá manter seu crescimento exponencial pelo
menos nos próximos cinco anos, quando as novas concessionárias já deve-
rão investir R$ 79,5 bilhões do montante previsto por este novo programa.

Os bons ventos também sopram a favor do seguro de riscos de engenha-
ria, que garante ao empreendedor do projeto a cobertura contra prejuízos
em decorrência de imprevistos ocorridos durante a execução das obras, tais
como acidentes e falhas na instalação e montagem de máquinas e equipa-
mentos. Grandes obras como estas necessitam de uma cobertura de seguros
eficiente, haja visto que entraves como atrasos e eventuais acidentes certa-
mente causarão dificuldades para as empresas darem continuidade aos seus
projetos. Com a transferência deste risco entre seguradoras e ressegurado-
ras, as empresas terão mais segurança de que os percalços na eventualidade
de sinistros serão reduzidos drasticamente.

Com o novo pacote anunciado pelo governo Dilma Rousseff e os demais
já existentes, o Brasil se consolidará como um grande canteiro de obras.
Portanto, os empresários do setor de infraestrutura precisarão de parceiros
que os orientem quanto ao seu planejamento de cobertura contra riscos de
grandes obras no país. Ou seja, buscar apoio no mercado de seguros será
uma política cada vez mais estratégica. ■

Empreender na melhor idade
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Erro comum da estratégia profissional
é sufocar sua individualidade e os vários papéis
que pode desempenhar na sociedade

Expansão na demanda por seguros

Com o novo pacote anunciado pelo governo
Dilma Rousseff e os demais já existentes, o Brasil
se consolidará como um grande canteiro de obras

PONTO DE VISTA
Um novo vírus pertencente à mesma família do vírus da Sars, que matou
800 pessoas no mundo em 2002, foi identificado na Grã-Bretanha em
um homem que havia recentemente estado na Arábia Saudita, informou
a Organização Mundial de Saúde (OMS). O órgão de saúde da ONU, que
emitiu um comunicado por meio de seu sistema de “resposta e alerta global”,
disse que exames no paciente, um homem do Catar de 49 anos,
confirmaram a presença de um novo, ou recente, coronavírus. Reuters
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 31.




