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Generalizada a idéia de que na aposentadoria muitos desejos da juventude, não concretizados por 
falta de tempo, poderão se concretizar. A aposentadoria é um momento idealiza-do, mas sobre o 
qual a maioria dos executivos não pensa seriamente. Muitos acreditam que um bom plano de 
previdência privada pode suprir suas necessidades quando não estiver mais trabalhando. Poucos, 
no entanto, refletem a respeito do melhor momento para deixar sua atividade atual. Tampouco 
imaginam como ocupariam todas as horas de seu dia, que hoje parecem curtas diante da 
quantidade de compromissos na agenda e da longa lista de tarefas. O grande problema é ser 
obrigado pela empresa a se aposentar, sem estar preparado para isso.  
 
No filme argentino "Lugares Comuns", um professor universitário é compulsoriamente aposentado 
pela universidade em que dá aulas há muitos anos e não está preparado nem financeira e nem 
emocionalmente para enfrentar a situação. A Argentina vive um momento de crise econômica e, 
apesar de ele ter contribuído para receber mais do que o mínimo, tem que se contentar 
simplesmente com o fato de receber o benefício. Pior do que isso é a sensação de inutilidade que 
o acomete. Ele se vê como um derrotado e precisa pensar rapidamente em uma solução que 
garanta sua sobrevivência com dignidade. E essa não é uma situação incomum.  
 
"Nossa cultura nos educa essencialmente para trabalhar. Nos preparamos para entrar no mundo 
do emprego, para nos mantermos nele, mas não para sair dele", diz o consultor de empresas 
Renato Bernhoeft. Nesse contexto, o executivo precisa estar atento ao tema, pois os índices de 
longevidade estão aumentando e as carreiras executivas diminuindo. O período pós-aposentadoria 
é longo e torna mais urgente a reflexão sobre o assunto.  
 
As questões financeiras são determinantes para o adiamento da decisão de deixar o cargo 
executivo, principalmente no caso de profissionais que, aos 50 anos, ainda têm filhos pequenos. 
Situação que é cada vez mais comum. "Além disso, os gastos com plano de saúde para essa faixa 
etária são altos e é um custo que costuma ser coberto pela empresa", diz Mauro Machado, 
consultor de previdência da Mercer Human Resource Consulting. Ainda assim, o maior impacto 
para o executivo não é financeiro, mas psicológico, causado pela perda do sobrenome corporativo.  
 
"Vivemos numa sociedade que valoriza muito o homem organizacional, quando ele se aposenta, 
no dia seguinte se torna um ex-alguma coisa. Costumo brincar que ex é pior que vice, porque vice 
ainda serve para substituir alguém", diz Bernhoeft. Nesse momento, o executivo deixa de ser 
requisitado. O telefone não toca tanto quanto antes. Se a maior parte de seus amigos são do 
escritório e se por anos ele negligenciou o relacionamento com a família, a sensação de 
deslocamento é maior ainda. Segundo o consultor, ao longo da carreira o profissional costuma se 
beneficiar do prestígio do nome da empresa, sem se dar conta que a grife não é dele. Assim ele 
não desenvolve outras identidades.  
 
A questão ainda é tratada com reservas entre as empresas e seus executivos. Mas algumas 
organizações já desenvolvem programas que ajudam os colaboradores a se planejar para exercer 
outra atividade quando deixarem o cargo atual. O departamento de Recursos Humanos deixou de 
ter apenas a função de captar e reter capital humano. Agora passa a ter a atribuição de preparar 
os profissionais para se desligarem da companhia, garantindo a transferência de conhecimento e a 
renovação dos quadros gerenciais. "O grande desafio das organizações é estimular essas pessoas 
a trabalhar com vigor e contribuírem para o treinamento do substituto", complementa Mauro 
Machado, da Mercer.  
 
Segundo ele, sem um processo de preparação, o desligamento costuma ser um trauma para  
quem sai e para quem fica. Prevalece a idéia de que a empresa está abandonando o funcionário 
que dedicou tantos anos de sua vida, muitas vezes negligenciando seus próprios interesses, para 
contribuir com o desenvolvimento da empresa.  



 
Aos 55 anos e consc iente da situação, Luis Augusto Martins, vice-presidente da Dígitro Tecnologia, 
prepara sua equipe para dar continuidade a sua gestão, quando se aposentar. "Não sei ao certo 
quantos anos de carreira ainda tenho pela frente. Talvez cinco ou um pouco mais. Mas quando me 
reuno com meu pessoal, costumo alertá-los que não farei parte dos planos de médio e longo 
prazo da companhia", diz. "Estou fazendo uma escola. Os executivos que irão me substituir estão 
sendo treinados e eleitos por mim. Estou deixando o meu legado", completa.  
 
Quando Martins deixar o cargo, tem planos de manter sua atividade na área, prestando assessoria 
à empresa ou como franquiado dela. "Vou continuar a fazer aquilo que eu já faço, mas com um 
volume de trabalho menor", reafirma. No tempo livre que tiver, ele pretende se dedicar mais à 
leitura, à família. "Quero namorar, passear e conversar mais com minha mulher", diz. Ele também 
quer se dedicar mais à comunidade. "Tenho alguns dons que a rotina não me permite 
compartilhar e que, de forma egoísta, são usados só para ganhar dinheiro. Acho que um dia a 
gente tem que começar a dividir essas coisas", reflete. Ele conta que já começou a fazer isso, 
tocando violão na igreja que freqüenta.  
 
A idéia de não deixar a área de atuação e continuar trabalhando, só que dedicando menos horas 
do dia à atividade é comum à maioria dos executivos que realizam treinamentos com a Mercer 
Consulting, de acordo com o consultor da empresa. "Outras alternativas comuns são a abertura 
de um negócio próprio e o início de uma carreira acadêmica", afirma.  
 
Com 22 anos de carreira executiva e mais de 35 de trabalho, Roberto Faria, gerente de análise de 
investimento de uma instituição financeira brasileira, não pensa em se aposentar tão cedo, mas já 
planeja ingressar em um curso de mestrado para dar início a uma vida acadêmica, à qual se 
dedicará quando deixar o cargo. "Gosto daquilo que faço. Quero transmitir minha experiência e 
transformá-la em conhecimento", complementa. Uma das razões para Faria não pensar em parar 
de trabalhar é a despesa com a família. Ele tem 51 anos e dois filhos. Seu caçula ainda está na 
pré-adolescência e a mais velha cursando faculdade. "Calculo que, pelo menos o meu filho mais 
novo, ainda dependa financeiramente de mim por cerca de 12 anos", diz. .  
 
De acordo com os consultores, o ideal é que o executivo comece a pensar em uma nova atividade 
pelo menos cinco anos antes da aposentadoria. "O primeiro passo para isso é buscar uma 
identidade alternativa", afirma Bernhoeft. "Um profissional que tem uma at ividade paralela, seja 
remunerada ou não, tem mais facilidade para definir seu futuro na aposentadoria". O consultor 
explica que os europeu e os americano enfrentam menos dificuldades nesse sentido porque, além 
de terem uma situação financeira melhor resolvida, envolvem-se mais em atividade culturais, 
comunitárias, filantrópicas e acadêmicas. "O nosso executivo é uma pessoa muito isolada, vive da 
casa para o trabalho, do trabalho para casa". Segundo ele, as mulheres também lidam melhor 
com a aposentadoria porque costumam desempenhar vários papéis mesmo durante sua vida 
profissional mais ativa.  
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