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Podemos refletir sobre nossas vidas tendo por referência as estações do ano. A primavera 
representa os nossos primeiros anos de vida e dura até a chamada maioridade, aos 21 anos. É 
nela que ocorre o amadurecimento biológico e a formação do ser humano. Neste período, vivendo 
e brincando, vamos conhecendo a nós mesmos e descobrimos o mundo. 
 
A segunda etapa é identificada como verão, a estação que todos adoramos pela sua intensidade. 
Tanto que temos pressa em nela entrar e dela não queremos nunca sair! Vai dos 21 aos 42 anos, 
sendo perceptível o amadurecimento psicológico e a busca de um lugar no mundo e de si mesmo. 
É uma fase de realizações concretas e de muitas escolhas, dentre elas a da carreira. 
 
O outono, tema desse nosso artigo, é a terceira fase. Começa aos 42 anos e prossegue até os 63 
anos. Das estações, talvez seja a menos compreendida. Quando pergunto às pessoas qual o 
propósito do outono de nossas vidas a resposta mais comum é: "sei lá, a gente está se 
preparando para o inverno...". É como se fosse uma estação de passagem, de espera, e para 
muitos de agonia. 
 
A primavera é linda, perfumada, colorida. O verão é radiante, forte, intenso. Já o outono lembra 
folhas caindo. O fato, porém, é que nesta etapa podemos ter um corpo muito saudável e observar 
o amadurecimento espiritual, a busca do sentido da vida e a possibilidade do desenvolvimento 
pleno do ser. O outono é lindo, mas requer "olhos pra ver", o que é sutil, requer sensibilidade. 
 
É muito comum as pessoas associarem o outono com a decadência profissional, isso porque o 
mercado de maneira geral costuma dar preferência aos jovens por serem, de modo geral, mais 
impetuosos, mais dispostos a lidar com o novo e, obviamente, por aceitarem salários menores. 
 
Quando se chega ao outono, ao se deparar com este cenário, que pode ser real ou meramente 
imaginário, é hora de fazer um balanço geral da vida. E é neste ponto que, muitas vezes, as 
pessoas entram em crise, pois percebem que já percorreram boa parte da vida e foram deixando 
se levar, sem assumir as rédeas da mesma. 
 
Os primeiros anos desta estação são marcados por um dilema: ter coragem de olhar para si 
mesmo e se apropriar dos frutos cultivados nos anos anteriores e se necessário se reinventar, ou 
simplesmente se acomodar. O que se vê nos bem-sucedidos (e não falo em sucesso somente em 
termos materiais) é o reconhecimento das forças positivas desta fase; viver a autenticidade 
conquistada; olhar para a frente e buscar a realização de novas metas na vida. 
 
Na carreira, temos foco na essência; habilidades conceituais em destaque; aceitamos feedback. 
No quesito liderança, conseguimos o desenvolvimento em equipe, sabemos administrar pessoas e 
estimular o que há de melhor em cada um. Sabemos o que sabemos, e sabemos o que não 
sabemos, desta forma chamamos pessoas que sabem o que não sabemos para trabalhar em 
equipe. 
 
No decorrer do outono temos a vida nas próprias mãos. Enxergamos os problemas em outra 
dimensão, despertamos uma nova consciência e temos serenidade e equilíbrio. Como na 
natureza, esta pode ser uma época de colheita ou de reinvenção. E nunca é tarde, tanto na vida 
pessoal quanto na profissional, para enfrentar os desafios desta estação. 
 
Para quem se encontra no outono, dois aspectos são fundamentais. Primeiro: o problema não é 
ter 45 ou 60 anos. É ser rígido! Somente sendo mais flexível (de corpo e alma), conseguiremos 
lidar bem com o novo, seja ele um novo paradigma, um novo membro de sua equipe ou até 
mesmo uma novidade tecnológica. 
 



Segundo: dê o melhor de si, ensine tudo o que você sabe, inclusive "o pulo do gato". 
Conhecimento obedece a uma regra de ouro: quanto mais se divide, mais ele se multiplica. Assim, 
seja generoso e, ao dar, você estará se abrindo para receber novos conhecimentos. E seja, 
sobretudo, generoso com você mesmo e reconheça quem você realmente é. Se você não o fizer, 
ninguém o fará. 
 
Não tema os mais talentosos. Em uma primeira impressão, você pode achar que eles significam 
uma ameaça. Serão, de fato, se você começar a rechaçar. Apóie quem já é bom para que seja 
ótimo, e cresça junto. 
 
O duro é ser generoso e flexível se estamos com medo do futuro. O medo nos trava, bloqueia a 
criatividade e nos faz reagir de modo não racional. Há duas formas básicas de se lidar com o 
medo; uma é se submetendo a ele; a outra é encarando-o. Quem se submete ao medo acaba 
virando uma vítima do mundo. Para encarar o medo precisamos coragem, palavra cujo radical 
"cor" vem de coração. Agir com o coração, ou seja, entrar em contato com nossos sentimentos. 
Sermos profundamente quem somos. 
 
E pense nisso: até os 42 anos, o sucesso depende de você. Após os 42 anos, o sucesso depende 
de como você lida e entende os outros. E isso irá determinar a relação que temos com o mercado 
de trabalho, pois ela não é fatalista, ou já pré-determinada. Ela dependerá de como você se 
percebe, se valoriza e como vende os seus serviços. 
 
E é assim que você vai se preparar para entrar no inverno, que começa aos 63 anos. Uma estação 
que pode ser brilhante, que busca a sabedoria, a possibilidade da liberdade e o crescimento da luz 
interna. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 abr. 2006, Eu & Carreira, p. D6. 
 


