PERSPECTIVAS
PREPARAMOS VOCÊ PARA O PRÓXIMO NÍVEL
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QUEM SOMOS
Somos duas amigas apaixonadas pelo
desenvolvimento humano.

Coach Pessoal e Profissional
Orientadora de Carreira
Administradora
Especialista em Administração Pública
Mestre em Gestão do Conhecimento

Carla Daniela Badauy
Mastercoach de Carreira
Coach Vocacional
Analista Comportamental
Administradora
Especialista em Gestão Pública
MBA em Finanças

PORQUE CRIAMOS O
CURSO PERSPECTIVAS?
Criamos o Curso Preparatório para
Aposentadoria - Perspectivas, pois
acreditamos que a aposentadoria não
é o fim, mas o começo de um novo
nível na vida dos profissionais.

NOSSOS
DIFERENCIAIS
O "Perspectivas - Curso Preparatório para a Aposentadoria" é:
Individualizado: o processo de aposentadoria é único para cada ser humano e tem relação direta com o que cada um viveu
durante sua existência.
Realizado em grupos pequenos de trabalho: a fim de individualizar o processo, ao mesmo tempo em que o pré-aposentado
percebe que os pares estão com as mesmas dores e angústias.
Ampliação de perspectivas: o trabalho e/ou a capacidade funcional tem um significado imensurável para a vida do homem em
razão de lhe fornecer fonte de recursos materiais e de status social, além de ser o responsável por inserir a pessoa em um sistema
de relações societárias. Com isso, a perda da atividade profissional pode significar, também, a perda de suas referências,
chegando a atingir a própria identidade pessoal, principalmente, se a sua atividade profissional ocupar um lugar central em sua
vida.

NOSSOS
DIFERENCIAIS
Ressignificação de ideias pré-concebidas: essa fase de mudanças deve vir carregada de entendimento e reorganização dos
significados do trabalho, dos aspectos sociais e psicológicos do profissional. Assim como, de sua compreensão acerca do processo
contínuo de desenvolvimento, que serão fundamentais na descoberta de uma nova identidade e de novos papéis que ocupará na
transição do trabalho para a aposentadoria.
Preparação para o próximo nível: a palavra “ativo” refere-se à participação contínua nas questões sociais, econômicas, culturais,
espirituais e civis, e não somente à capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho. Entende-se que o
profissional, quando em processo de transição de trabalho para a aposentadoria, pode continuar contribuindo ativamente nas
questões acima referidas, isso porque o objetivo do envelhecimento ativo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é
aumentar a expectativa de uma vida saudável e com qualidade para o trabalhador que vive esta fase.
Redução do sentimento de frustração: diversos estudos versam acerca da frustração que alguns profissionais carregam consigo
em virtude da não realização pessoal e da ausência de projetos pós-aposentadoria.

NOSSOS
DIFERENCIAIS
Baseado em métodos efetivos de desenvolvimento humano: o curso é embasado em análise comportamental e desenvolvido
utilizando-se técnicas de coaching, de orientação de carreira, de desenvolvimento de pessoas e de gestão do conhecimento.
Internalização da aposentadoria: criamos empatia do profissional em relação a sua situação real de se enxergar como
aposentado.
Baseado em métodos científicos: para validar ferramentas subjetivas.
Medido: demonstramos a evolução da maturidade dos profissionais em relação a aposentadoria no início e no final do curso,
demonstrando suas evoluções.
Geração de autonomia: o profissional assume o protagonismo da sua carreira para se preparar para o próximo nível - a
aposentadoria.
Reforço da importância do capital intelectual da instituição: instigamos o profissional a preparar um plano sucessório, a fim
de deixar seu legado de conhecimento.
Não excludente: o curso preparatório para aposentadoria Perspectivas não exclui outros programas preparatórios que possam
existir na Instituição baseados em palestras, workshops, oficinas e afins. Pelo contrário, a realização deste curso torna ainda mais
efetivos esses trabalhos, pois o profissional irá se apropriar com maior grau das informações fornecidas.

BENEFÍCIOS
PARA A INSTITUIÇÃO

PARA O PROFISSIONAL

Institucionalização de programa de desenvolvimento humano;
Manutenção da Capacidade Laboral dos profissionais até a
aposentadoria;
Compartilhamento do conhecimento tácito e explícito dos
profissionais;
Redução de doenças pré-aposentadoria;
Aumento da motivação;
Redução do absenteísmo entre os pré-aposentados;
Melhoria do clima organizacional;
Maior responsabilidade Social;
Melhoria da qualidade de vida;
Melhores resultados.

Ampliação das perspectivas pós aposentadoria;
Senso de utilidade;
Motivação;
Reconhecimento;
Senso de Identidade;
Segurança e clareza;
Autodesenvolvimento pessoal e profissional;
Planejamento pessoal e profissional.

METODOLOGIA

DIagnóstico

Perspectivas

Planejamento

Autoconhecimento
Resgate de Identidade
Competências Transversais

Opções para o próximo nível
Empregabilidade x
Trabalhabilidade

Gestão do Conhecimento (Deixe seu
legado)
Definição de Estratégias
Plano de Vida para os próximos 3 anos.

Check Points

FERRAMENTAS
UTILIZADAS

Ferramentas e Técnicas
de Coaching Pessoal e
Análise Comportamental

Ferramentas e Técnicas
de Orientação e de
Coaching de Carreira

Ferramentas de Gestão
de Pessoas e de Gestão
do Conhecimento

Utilização de Métodos Validados Cientificamente

ORGANIZAÇÃO

Encontros

Grupo

Duração do Curso

1 Vez na Semana
2h por encontro online
+
10 horas de atividades para fazer
em casa

Máximo de 20 Profissionais
por Grupo

10 Semanas

On Line

RESULTADOS ESPERADOS E ENTREGAS
RESULTADOS
ESPERADOS
Internalização, pelos profissionais participantes do curso, de novas
perspectivas pós aposentadoria;
Maior autoconhecimento;
Senso de utilidade e valia nos profissionais despertados;
Plano de compartilhamento de conhecimentos tácitos e explícitos;
Redução do absenteísmo;
Aumento da satisfação;
Melhoria do clima organizacional;
Maior sensação de pertencimento;
Maior segurança e clareza quanto à aposentadoria;
Maior Responsabilidade Social.

ENTREGAS
Profissionais abertos às novas oportunidades;
Profissionais com maior autoconhecimento;
Profissionais com maior autonomia para assumir o
próximo nível das suas vidas - a aposentadoria;
Insumos para a Instituição trabalhar difusão e o
compartilhamento do conhecimento tácito e explícito;
Relatório do Curso, com resultado da aplicação da
ferramenta de medição do Grau de Maturidade em Relação
à Aposentadoria antes e depois do curso.

BÔNUS
TODOS OS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO CURSO RECEBERÃO

Análise Comportamental Completa
Palestra Quem Somos Nós
Uma Sessão Individual de Coaching de Carreira, Orientação de Carreira ou Coaching
Vocacional para si ou para presentear, sendo 5 profissionais agendados com Carla
e 5 agendados com Iara.

CONTATOS
E-mails
maninha.dada@gmail.com
carladanielabadauy@gmail.com

Telefones
(61) 99976-7985
(61) 99129-2104

