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Ken Dychtwal vê a aposenta-
doria da mesma maneira que vê
a morte: em estágios! E o que ele
descobriu entre os aposentados
americanos pode ser tão som-
brio quanto isso.

Em um estudo recente, Dy-
chtwald, principal executivo da
Age Wave, consultoria que acon-
selha companhias como a Ame-
rican Express, CBS e Blue Cross
sobre as implicações do envelhe-
cimento, mapeou os estágios da
aposentadoria e constatou que
as pessoas passam por uma
transformação psicológica e
emocional maior do que se ima-
ginava, quando deixam a força
de trabalho. "No passado, tudo
tinha a ver com números— fluxo
de caixa, montantes em dólar",
diz. Agora, as pessoas reconhe-
cem que ela é uma grande mu-
dança no estilo de vida".

Dychtwald, que também é psi-
cólogo, trabalhou com Elizabeth
Kubler-Ross, psiquiatra e escrito-
ra que alcançou notoriedade na
década de 1970 com seus "cinco
estágios da morte".

O novo estudo foi elaborado
com base em entrevistas com ame-
ricanos, entre 40 e 75 anos de ida-
de. Ele desmembra os resultados
sobre a aposentadoria em cinco es-
tágios, ou processos, assim como
Elizabeth Kubler-Ross dividiu as
sensações das pessoas sobre a mor-
te em negação e isolamento, raiva,
discussão, depressão e aceitação.

Para aqueles que ainda não se
aposentaram, as constatações do
estudo são um alerta: não impor-
ta o quanto é importante investir
na aposentadoria, as pessoas tam-
bém precisam ter uma idéia clara
do que vão fazer quando não esti-
verem mais trabalhando. "Ter
uma visão do futuro e um plane-
jamento dessa visão é tão impor-
tante quanto o dinheiro para se
alcançar uma aposentadoria satis-
fatória", conclui o estudo.

Os três primeiros estágios cons-
tatados por Dychtwald são diretos.
Na fase da "imaginação", entre 15 e
seis anos antes da aposentadoria,
as pessoas pensam ocasionalmen-
te sobre o que poderão fazer quan-
do se aposentarem, mas não estão
engajadas ativamente no planeja-
mento da aposentadoria. A partir
dos cinco anos anteriores à apo-
sentadoria, as pessoas entram na
fase da "antecipação", na qual pas-
sam a pensar seriamente no plane-
jamento financeiro. "Este estágio é
um momento de grande excita-
ção e esperança - emoções que
continuam se intensificando
conforme as pessoas se aproxi-
mam do dia da aposentadoria."

Daí, já aposentadas, as pessoas
entram no estágio da "liberação".
Elas se sentem felizes e aliviadas -
72% delas afirmam que os prepa-
rativos que fizeram para a apo-

sentadoria valeram a pena, com
93% afirmando que vão passar
mais tempo com a família e 79%
planejando viajar mais. Mas isso
dura apenas um ano.

O que se segue está longe da
versão dos contos de fadas dos
anos dourados. Na fase da "reo-
rientação", que pode durar 15
anos aposentadoria adentro, as
pessoas começam a se preocupar.

O grau de ansiedade depende
em qual das quatro categorias as
pessoas caíram. Os "reinventores
habilitados" (19%) se saem melhor
porque planejam continuar traba-
lhando de alguma maneira, mes-
mo que isso signifique ser voluntá-
rio em uma igreja ou museu, e
também têm planos para hobbies.
"Os satisfeitos despreocupados"
(19%) ficam felizes com um estilo
de vida menos frenético. Os "pes-
quisadores indecisos" (22%) têm
sensações díspares, em grande
parte porque não pensaram mui-
to no que iriam fazer quando se
aposentassem. A pior categoria é
a dos "batalhadores preocupa-
dos" (40%), que possuem aspira-
ções menores para a nova vida e
uma sensação de vazio.

Dychtwald atribui em parte a
tristeza sentida pelos dois últimos
grupos à falta do planejamento fi-
nanceiro. Mas a perspectiva de não
se ter nada para fazer até a morte
para eles é um fator mais forte. Pes-
soas com dezenas de milhões de
dólares no banco são suscetíveis a
esse desânimo se não tiverem nada
significativo para ocupar seus dias.
As pessoas com planos de aposen-
tadoria modestos que estiverem
engajadas em suas comunidades
escapam melhor dessa depressão.

"Eu^acho que temos superesti-
mado o valor paradisíaco do la-
zer 24 horas por dia, sete dias
por semana", diz Dychtwald.
"Um período sabático de um
ano ou dois anos é bom, mas a
perspectiva de 25 anos ininter-
ruptos de lazer é assustadora."

O quinto estágio se encaixa per-
feitamente na teoria de Elizabeth
Kubler-Ross. Na "reconciliação", os
aposentados se sentem tristes com
a morte de seus amigos e se tor-
nam cientes da própria mortalida-
de. Por outro lado, começam tam-
bém a pensar mais em deixar um
legado. No entanto, ha boas notí-
cias para aqueles que ainda estão
trabalhando. Dychtwald acredita
que os "baby boomers" o mais ve-
lho dos quais faz 60 este ano, serão
"reinventores habilitados".

"Os aposentados de hoje pos-
suem a menor taxa de voluntaria-
do entre qualquer grupo", diz ele,
observando que eles assistem em
média 43 horas de televisão por se-
mana— o dobro do que é citado
como preocupante para as crian-
ças. Por outro lado, os "baby boo-
mers" possuem a maior taxa de vo-
luntariado. Um terço deles é ativo
em várias organizações.
(Tradução de Mario Zamarian)
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