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Planejamento é essencial para os mais experientes. 
 
Em um mercado em que a juventude é artigo valorizado, ultrapassar os 50 anos faz com que 
muitos executivos questionem como e para onde direcionar sua carreira. Consultores de Recursos 
Humanos (RH) e profissionais que já passaram pela situação explicam que a melhor solução é 
planejar a transição com antecedência, pensando nas possibilidades disponíveis e procurando 
informações. 
 
Executivo da Líder Aviação há 33 anos, o diretor de Manutenção Irineu Bueno, já pensa no futuro. 
Com 52 anos de idade, o profissional acredita que estabelecer um plano estratégico é essencial 
para atravessar a possível crise que pode surgir aos 50 anos. "Se o executivo está em um bom 
momento dentro da empresa em que trabalha, não há razão para se preocupar. Mas se está se 
sentindo subaproveitado, o melhor é mudar. Sou conservador, e acredito que tenho uma boa 
relação com a empresa", avalia.  
 
O presidente da Chubb Seguros do Brasil, Acácio Queiroz, lembra que a idéia de que uma pessoa 
de 50 anos não é mais produtiva mudou. Aos 57 anos, o executivo se revela mais capacitado e 
animado para enfrentar novos desafios. "Meu pai, aos 50 anos, parecia um idoso, no final da 
carreira. Quando era mais novo, pensei que ao chegar nesta idade, estaria com um ritmo de vida 
mais devagar, fazendo palestras. Mas hoje vejo que ainda posso seguir com o mesmo ritmo de 
trabalho", analisa. 
 
Gilberto Guimarães, diretor da BPI do Brasil, ressalta a importância do planejamento do futuro, 
graças ao aumento na expectativa de vida do brasileiro. "Independentemente do dinheiro, é uma 
fase da vida mais propícia para realização profissional. A situação familiar é mais tranqüila. 
 
A motivação vem de dentro, é um trabalho de auto-estima", lembra Guimarães. Mas pode ser 
também um trabalho associado entre o executivo e a empresa. Na Companhia Siderúrgica de 
Tubarão (CST), o departamento de RH oferece pacotes que auxiliam na transição de carreira. 
Álvaro Ribeiro, gerente de RH da empresa, informa que o destaque é o programa de reflexão 
sobre aposentadoria. "Fazemos o programa há 12 anos e 900 funcionários já foram beneficiados. 
O grupo não precisa ser formado necessariamente por quem está há 5, 10 anos da aposentadoria. 
Todos que sentirem que precisam de reflexão sobre o assunto são aceitos. 
 
Tem gente que faz mais de uma vez", explica Ribeiro. Entre os temas tratados nas palestras estão 
informações sobre como elaborar um projeto de vida, ter uma aposentadoria com qualidade de 
vida, questões financeiras e cuidados com a saúde. "Outro ponto importante é discutir o 
emocional da pessoa, que dedica muitos anos de sua vida à empresa", lembra o executivo, que 
está há 25 anos na companhia. 
 
Programa ajuda funcionário a planejar aposentadoria 
 
Aos 57 anos, sendo 21 deles dedicados à CST, o gerente da seção de Oficinas Silvio José Martins 
Netto, se prepara para a aposentadoria em outubro deste ano. Para se preparar, Netto participou 
do programa duas vezes, em 94 e em 2004. Ele avalia como proveitosa a experiência, pois ajudou 
a planejar seu projeto de vida após a saída da empresa. 
 
"Pretendo abrir uma pousada em Ilhabela, litoral de São Paulo. Durante as férias, fiz pesquisa de 
campo, para entender as necessidades do local. Mas este é um projeto a longo prazo. Como já 
moro há anos no Espírito Santo, pretendo ficar mais uns dois anos prestando consultoria para a 
CST e outras empresas", conta Netto.  
 



Jaqueline Resch, presidente da Resch Recursos Humanos, acredita que ao chegar na marca dos 
50 anos, o profissional que decide modificar a carreira busca alternativas, como o trabalho em 
consultorias, empresas de menor porte ou vida acadêmica. A consultora lembra que existem 
empresas com uma política de aposentar os profissionais com mais de 55 anos, o que dificulta a 
entrada desses executivos em grandes corporações. "Este é um momento em que o executivo 
busca ter mais qualidade de vida. Mesmo assim, precisa estar bem orientado. Uma tendência é se 
manter como executivo, mas trabalhando por projetos", avalia.  
 
O presidente da Chubb acredita que cada vez mais, a experiência dos mais antigos é levada em 
conta. "As empresas hoje querem um profissional que mescle aptidões generalistas e 
especialistas, além de conhecer bem todas as áreas da empresa, ter bom diálogo com o RH e ser 
um bom líder. Os líderes admirados hoje estão acima dos 60 anos, como Jack Welsh", opina. 
"Estou no mercado há 45 anos, e entrei na Chubb no ano passado. Penso em reduzir a carga e 
ficar somente com a presidência do conselho da empresa aos 65 anos. Buscarei ter mais 
qualidade de vida, trabalhando menos de 14 horas por dia", afirma Queiroz. 
 
O diretor de Manutenção da Líder Aviação, Irineu Bueno concorda, lembrando que a tendência é 
que os executivos passem a dar palestras e trabalhar como consultores. "Tenho 52 anos e 
pretendo trabalhar por mais tempo. Por volta dos 58, a idéia é começar a reduzir a carga de 
trabalho, com atividades menos estressantes". 
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