
 

 

 

Enxergar-se como a pessoa 
mais importante desse processo

Vivenciar e administrar 
com e�ciência os eventos 
decorrentes dessa transição

Identi�car suas 
necessidades individuais 

Criar um
Projeto Futuro

Apropriar-se 
dos conhecimentos 
compartilhados nas 

dinâmicas, jogos e palestras

 

O programa Aposentadoria   oferece suporte especializado para essa decisiva etapa da 
vida, a �m de lidar de forma saudável e planejada com as aspirações e expectativas 
deste momento. Também contempla re�exões sobre autoconhecimento, avaliação 
das relações familiares, afetivas e sociais, um olhar para a saúde, além de 
considerações sobre �nanças e dicas de empreendedorismo e voluntariado:

•  Entrevista inicial realizada individualmente com cada participante;

•  Realização de 10 módulos temáticos com foco em questões sociais, �nanceiras, 
legais, de saúde e planejamento;

•  Conteúdos direcionados de acordo com o per�l do grupo;

•  Promove um espaço para troca de experiências e re�exões positivas. 

Orientação emocional e �nanceira 
para uma transição saudável e planejada

Aposentadoria
Programa com suporte para a transição

Objetivos do programa

 

O trabalho desempenha 
um importante papel na 
vida das pessoas, e a 
aposentadoria representa 
uma mudança signi�cativa 
que impacta os âmbitos 
pro�ssional e pessoal. 

 

APOSENTADORIA

Por que o programa 
Aposentadoria da Optum   ?
•  Temos uma rede de credenciados 

que permite atendimento em 
qualquer localidade do país;

•  De acordo com uma pesquisa 
internacional da Optum – 2013 Q4 
YTD Voice of Integrated Consumer 
Experience), 83% dos empregados 
que utilizam os programas da Optum 
sentem-se mais preparados e seguros.

 



Com o suporte do programa Aposentadoria os funcionários são 
capazes de idealizar uma aposentadoria feliz e saudável. 

Nossa equipe multidisciplinar trabalha aspectos técnicos e emocionais para 
que os funcionários realizem essa transição com segurança, vislumbrando as 
novas oportunidades e os aspectos positivos que essa mudança trará a eles 
e às suas famílias.

Principais benefícios:

•   Desmisti�cação da aposentadoria;

•   Promove uma transição tranquila;

•   Auxilia a planejar o desligamento dos funcionários na empresa;

•   Adaptação do pro�ssional ao novo estilo de vida;

•   Exerce a responsabilidade social e reforça a imagem da empresa junto 
aos seus diversos públicos.

Experiência 

 

 
 

Passa a dar mais atenção à sua rotina em 
casa, com sua mulher e seus dois netos. 

Começa a organizar suas �nanças e 
inicia um curso de marcenaria. 

No �nal do programa, 
José sente-se mais confortável 
para aposentar-se e está feliz 

com a transição.

Após ser inserido no programa 
Aposentadoria, percebe que a 
empresa é só uma das etapas 

da sua vida.

A empresa faz parte da sua vida 
e da sua rotina. Além disso, 
considera todos com quem 

trabalha seus amigos.  

"Aprendi muito com o programa! 
Compartilharei todo o conhecimento 
com a minha família."

— Pro�ssional da indústria siderúrgica

"Programa excelente! Os especialistas 
têm vasto conhecimento em suas áreas 
de atuação e nos ajudaram a atingir 
cada um dos objetivos propostos.” 

— Pro�ssional da indústria farmacêutica

José trabalha na empresa há 
35 anos. Durante esse tempo, 
nunca mudou de emprego, 

conheceu sua mulher, casou, 
teve dois �lhos.

Ele sente muito orgulho da sua trajetória 
na empresa e também é muito respeitado 

pelos seus colegas. Mas, daqui a dois 
anos, chegará a hora de aposentar-se e 
está muito tenso por esse momento.

Entre em contato 
conosco e agende 
uma conversa: 
contato@optum.com.br
11 3014 8300 
optum.com.br
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