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30

anos

Junto com você.

Previbayer há mais de 

INFORMAR INSTRUIR ORIENTAR

2015

Feliz 
Ano Novo!

Organize suas 
metas para

Há quem pule as sete ondas, há quem pre� ra comer 
lentilha na virada do ano. Vestir-se na cor amarelo 

atrai dinheiro, branco chama a paz, verde a esperança e 
prosperidade e assim vai... Superstições à parte, o melhor 
caminho para realizar mesmo os seus sonhos é... começar 
seu planejamento!

Vamos lá: esqueça suas preocupações, dedique um tempo 
só para você e permita-se sonhar. O que você deseja? 

Faça uma lista inicial, relacionando nela o que vier à 

sua mente. O passo seguinte é estabelecer prioridades, 
verificando se suas metas são realizáveis, viáveis e 
objetivas. Como muitos de nossos objetivos envolvem 
dinheiro, seu planejamento � nanceiro precisa ser revisto. 

Além de ter o orçamento em ordem, é preciso poupar 
religiosamente e encontrar alternativas de investimentos 
que façam o valor acumulado render. 

Para ajudar você, vamos dar aqui alguns exemplos. 
Inspire-se!
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Matéria de Capa

CARREIRA: INVISTA EM VOCÊ

Busque sempre formas de aperfeiçoamento, aspectos que 
agreguem valor ao seu currículo. 

Para isso, você deve estar sempre muito bem 
informado sobre eventos, cursos de especialização e 
outras oportunidades de treinamento em sua área 
de atuação.

VIAGEM DOS SONHOS

De� nindo para onde quer viajar, pesquise preços e planeje 
tudo com antecedência. Apure o máximo de informações, 
para então de� nir um roteiro inicial de viagem. 

Depois de pesquisar condições e custos, observe seu 
orçamento. Para curtir seu sonho com total tranquilidade, 
é fundamental que suas contas estejam em dia. 

CARRO NOVO

Para quem pensa em comprar um carro, vale lembrar. 
Embora ofereça comodidade e seja um item necessário para 
muita gente, o automóvel envolve muitos custos e você 
precisa estar preparado para isso: manutenção, IPVA, seguro, 
estacionamento, combustível precisam ser considerados. 

Veri� que bem o seu orçamento e analise as condições 
de compra, tanto à vista quanto para � nanciar. Re� ita 
muito bem antes de decidir. 

Sempre vale lembrar que carro não é investimento, tanto 
pelos gastos envolvidos para mantê-lo quanto pelo efeito 
da depreciação. Quem opta por um modelo 0 km deve 
estar ciente: seu carro já sai da concessionária valendo, 
em média, 10% menos do que você pagou por ele.

LAR, DOCE LAR!

Alugar um imóvel, reformar sua casa ou mudar para um 
espaço maior, comprar um apartamento. As decisões em 
busca do “lar doce lar” envolvem muitos aspectos.  

Organize suas contas com cautela, leia o contrato com 
atenção antes de fechar qualquer negócio e, no caso de 
um � nanciamento a longo prazo, lembre-se: você tem 
condições de arcar com essas parcelas?

Por ser um bem de maior valor, a compra de um imóvel 
exige planejamento a longo prazo. Por mais que você 
imagine � nanciar, considere poupar e investir para dar 
uma entrada maior e se preparar, ao menos para as 
parcelas intermediárias. E mais: existem os custos com 
documentação, reformas e decoração. 

2015Organize suas 
metas para
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ENFIM, CASADOS!

A decisão de casar engloba uma série de itens a serem 
planejados e... muitas despesas! Seja um casamento 
convencional ou algo mais alternativo, os gastos sempre 
estão presentes. 

Conversem muito, aprendam a planejar a dois. Refaçam 
o orçamento, listem as prioridades, conquistem juntos 
cada objetivo e... Felicidades ao casal!

HORA DE AUMENTAR A FAMÍLIA

Comece a planejar as mudanças na sua vida � nanceira, 
antes mesmo de encomendar o bebê.  

A chegada de um � lho envolve diversos aspectos: o imóvel 
atual é adequado para o novo e especial morador? Você 
precisa contratar um novo plano de saúde? O ritmo de 
vida do casal hoje permite atenções para esse momento 
tão especial? 

APOSENTADORIA JÁ?

Sempre é tempo de rever o planejamento da 
aposentadoria, encontrando formas de poupar mais 
recursos para esta etapa da vida. 

Se você ainda não começou, mãos à obra! Quanto 
antes você começa o seu planejamento � nanceiro para 
garantir tranquilidade no futuro, menor é o seu esforço 
de poupança. 

Pense assim: uma pessoa com 40 anos, que quer se 
aposentar aos 60 anos, tem que juntar muito mais 
dinheiro, todo mês, do que alguém que começa a pensar 
no assunto aos 25 anos. Certo? Inicie seu planejamento 
o quanto antes.

TEMPO PRA VOCÊ... E MUITA SAÚDE! 

Organize sua agenda para 2015, destinando mais tempo 
para você, sua família, seus amigos, seus hobbies. 

Tanto para colocar seus planos em prática, quanto para 
curtir cada sonho realizado, você vai precisar de um 
elemento fundamental: saúde!

Respeite seus limites, cuide de seu bem estar, faça exames 
periódicos, observe sua alimentação, pratique exercícios 
físicos. Saúde: este sim é seu maior patrimônio!

PLANEJAMENTO FINANCEIRO, MELHOR 
AMIGO DOS SONHOS!

Aproveite o momento de renovação, reveja suas 
contas e organize o seu planejamento � nanceiro, 
já contemplando a lista que você prepara agora. 

Leia a nossa seção Educação Financeira (pag. 10), 
que mostra, nesta edição, como fazer um balanço 
dos erros e acertos neste ano. Feliz 2015!
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No mês de novembro, a Equipe Previbayer 
esteve presente na Feira de Benefícios Bayer, 

realizada para divulgar as iniciativas destinadas 
aos colaboradores, nas diferentes áreas de 
atuação.

Na oportunidade, foram abordadas questões 
importantes para o planejamento da aposentadoria 
e organização do orçamento, destacando temas 
relacionados à contribuição voluntária, à oferta de 
empréstimos com taxas atraentes e competitivas, 
além do esclarecimento de dúvidas gerais sobre o 
plano e adesão. 

A grande atração do estande foi a presença do 
leão da Previbayer, personagem utilizado para 
lembrar, de forma lúdica, os conceitos de Benefício 
Fiscal. Ao longo do evento, foi grande o número 
registrado de adesões e contribuições voluntárias.

Feira de Benefícios

Previbayer, ainda mais perto de você!

Novidades Previbayer
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Sempre é tempo de renovar. Acreditando nisso, a ANABAY 
mudou recentemente seu logo e, nesta edição, compartilha 
como ele foi criado e o seu signi� cado. A ideia foi de Ariane 
Matos, Webdesigner, � lha de Célia Regina (Farma). A autora 
explica a seguir:

“O logo que desenhei é uma ampulheta sem tampa e sem 
fundo. A ampulheta é um símbolo que nos leva a pensar 
em tempo, porém, um tempo determinado, que seria o 
tempo em que os aposentados estiveram na ativa.”

 “Estando ela sem tampa e sem fundo, é como se estivesse 
rompendo esta limitação, permitindo uma passagem 
de tempo  livre e constante, representando assim o 
relacionamento ideal entre os aposentados e a Bayer.” 

“Usei duas cores representando um e outro (aposentados 
e Bayer) e, � nalmente, dei uma estilizada para � car com 
uma aparência mais moderna.”

LOGOMARCA ANABAY

TEMPO DE RENOVAR

Bem-vindo 2015
Site Previbayer: 
novidades para você!

A Previbayer anuncia mudanças importantes para 
seu site, logo no início de 2015: novos conteúdos 
e recursos, navegação mais fácil, na intenção de 
oferecer maior  agilidade na busca de informações. 

Aguarde!

www.previbayer.com.br
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Por dentro dos Investimentos

Quem pensa em investir, mas não tem disposição para 
correr grandes riscos e quer minimizá-los ao máximo, 

encontra basicamente dois caminhos: optar por modalidades 
de investimento mais conservadoras (garantem maior 
tranquilidade, mas em contrapartida, baixa rentabilidade) 
ou diversi� car (para buscar maior rentabilidade, equilibrando 
riscos). 

COMO FUNCIONA A DIVERSIFICAÇÃO?

Diversificar significa reunir, em um portfólio, ativos 
de modalidades diferentes, com características e 
comportamentos distintos, sobretudo diante de alguns 
fatores econômicos, tais como inflação, taxa de juros, 
crescimento do PIB etc. 

Dessa forma, você cria uma carteira balanceada: se perde de 
um lado, ganha com o desempenho de outro ativo, minimiza 
seus riscos e, assim, assegura melhores resultados.

DOIS CONCEITOS IMPORTANTES:

1. Ao começar a investir, uma regra precisa � car 
bem clara: por mais conservador que seja o 
investimento escolhido, há sempre um risco 
envolvido, por menor que seja. 

2. Geralmente, mas com exceções, quanto maior 
o risco, maior a rentabilidade, e vice-versa!

RENDA FIXA X RENDA VARIÁVEL

O mundo de investimentos se divide, basicamente, em dois 
grupos: renda � xa e renda variável.

Investimentos em renda � xa são aqueles cuja remuneração 
ou sua forma de cálculo pode ser previamente de� nida 

Investimentos:
Diversi� car é preciso!

no momento da aplicação. Dentre os investimentos mais 
populares nessa categoria, estão a caderneta de poupança, 
os fundos DI, fundos de renda fixa, títulos públicos, 
debêntures e CDBs. 

Pelo fato de não estarem tão sujeitas às oscilações do 
mercado e do investidor conhecer a sua rentabilidade, essas 
aplicações podem ser consideradas menos arriscadas e, por 
isso, mais adequadas a quem tem per� l conservador. Mas 
isso não descarta totalmente a possibilidade de perdas. 

Já nas aplicações de renda variável, o investidor não tem 
como saber previamente qual será a rentabilidade que poderá 
obter. Fazem parte dessa categoria os investimentos em ações.

Como o próprio nome diz, os preços dos ativos sofrem 
variações o tempo todo, sendo rede� nidos por conta de 
diversos eventos que afetam as empresas, a economia e o 
próprio mercado � nanceiro.

Em contrapartida, justamente por trazer mais riscos, a renda 
variável proporciona maior rentabilidade, principalmente se 
o investimento for feito com critério, diante de opções bem 
avaliadas e com diversi� cação.

Vale lembrar que ações são mais lucrativas em períodos 
de prosperidade (quando as empresas apresentam bons 
resultados, quando há crescimento econômico).

Como alternativa de diversi� cação, fala-se muito hoje 
em alocar um pequeno percentual nos investimentos 
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estrangeiros, buscando diferentes opções lá fora, nos 
mercados mais fortes, obviamente.

COMO O MERCADO REAGE?

• Efeito dos juros

A Renda Variável sofre impacto direto da alta ou da 
baixa na taxa de juros. Isso porque, com o aumento da 
taxa, parte dos investidores opta por vender suas ações 
e aplicar em renda � xa. Com isso, o preço das ações cai. 

No sentido oposto, com uma queda dos juros, os 
investidores costumam migrar da Renda Fixa para a 
Renda Variável, elevando assim o preço das ações. 

• Alta da in� ação

Alguns investimentos se bene� ciam da alta da in� ação. 
Há diversas opções com retorno atrelado ao próprio 
IPCA, como a NTN-B, título emitido pelo Tesouro 
Nacional que paga um rendimento � xo mais a in� ação 
do período, e fundos de in� ação, que investem em 
ativos que buscam acompanhar a variação dos preços 
do mercado.

• Política de Investimento define estratégia de 
alocação

Toda Entidade Fechada de Previdência Complementar 
deve de� nir uma Política de Investimentos para cada 

CONSERVADOR 
Há menos oscilações no valor das cotas. Per� l indicado 
para pessoas com baixa tolerância ao risco. A alocação 
dos investimentos da carteira é totalmente em renda � xa. 

MODERADO 
Apresenta um pouco mais de oscilações no valor das 
cotas, por ter, também, investimentos em renda variável 
(bolsa de valores), que representam entre 10% a 25% da 
composição da carteira.

ARROJADO
Apresenta maiores oscilações nas cotas, por ter uma parcela 
maior em renda variável (entre 30% e 40% da carteira), 
podendo trazer grandes rendimentos ou perdas. Indicado 
para quem busca um rendimento maior no longo prazo e 
é bastante tolerante ao risco, admitindo a possibilidade de 
perdas no decorrer da aplicação.

PERFIS DE INVESTIMENTO:

FIQUE ATENTO À SUA ESCOLHA!

Como cada pessoa tem seus objetivos, suas necessidades 
e uma forma diferente de encarar riscos, foram criados 
os per� s de investimentos. 

Na Previbayer, você pode escolher entre três per� s, ao 
aplicar seu dinheiro no Plano CD:

plano que administra, visando principalmente oferecer 
transparência aos seus Participantes na gestão dos seus 
recursos. 

A política de investimentos serve para mostrar 
qual a alocação de carteira do plano de benefício, 
descrevendo as modalidades, de� nindo os per� s de 
investimento, índices de referência (benchmarks), 
metas de rentabilidade e tipos de riscos, entre tantos 
outros elementos valiosos para melhor compreensão e 
acompanhamento de resultados.
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Praias 
Tranquilidade 

e natureza: 
onde encontrar?

Carpe Diem

Verão, sol, férias! Vem aquela 
vontade de caminhar à beira-

mar, sentir a água limpa, a areia clara, 
o contato maior com a natureza. 
Lugares assim ainda existem, mas 
onde? Para curtir esses paraísos, é 
preciso ir um pouco mais longe, mas 
o esforço é compensador. 

BOA VIAGEM!
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São Paulo
PARQUE ESTADUAL DE ILHABELA 
www.ambiente.sp.gov.br/parque-ilhabela/

Trata-se de um parque-arquipélago, composto por 12 
ilhas, com área de 27.025 hectares, que abrange, entre 
elas, aproximadamente 85% da ilha de São Sebastião. 

Além de acesso a belas praias, o Parque Estadual de 
Ilhabela oferece aos visitantes diversas atividades, como 
caminhada em trilhas de diferentes níveis, subida a picos 
e mirantes com vistas panorâmicas, observação de fauna 
e � ora, banho em cachoeiras e piscinas naturais, além 
de dar acesso a comunidades tradicionais caiçaras, que 
preservam sua cultura e seu modo de vida.

BONETE
Bastante isolada, o acesso é feito por uma trilha de 12 
km pelo Parque Estadual de Ilhabela, num trajeto difícil, 
que presenteia os turistas com rica vegetação e diversas 
espécies de animais.  

Passa por belos rios e oferece bons banhos em piscinas 
naturais e quedas d´água. A praia de areias claras e boas 
ondas é ideal para quem quer tranquilidade e contato 
com a natureza.

PRAIA DO VELOSO
Para chegar até ela, percorre-se uma trilha de di� culdade 
média, de 2,2 km, ida e volta. No caminho, seu principal 
atrativo é a Cachoeira do Veloso. com queda de mais de 
30 metros de altura.

Por ser um local menos visitado, representa boa opção para 
quem busca praia tranquila, mesmo na alta temporada. 
A caminhada na mata é bastante agradável, oferece 
pequenos locais de descanso e dura cerca de 40 minutos 
até chegar à belíssima queda d´água.

Rio de Janeiro
ILHA GRANDE – ANGRA DOS REIS
www.ilhagrande.org 
www.angra.rj.gov.br/turisangra/

Reúne mais de 100 praias de águas verde-azuladas, 
vegetação exuberante formada pela Mata Atlântica, 
muitas trilhas, animais silvestres e clima tropical. 
É possível fazer passeios de barco, praticar mergulho, tomar 
banho em cachoeiras e visitar grutas. 

A Ilha Grande é considerada um patrimônio nacional e 
também é reconhecida como Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica pela Unesco. Além do Parque Estadual de Ilha 
Grande, abriga a Reserva Biológica e Arqueológica da Praia 
do Sul, o Parque Estadual Marinho do Aventureiro e a Área 
de Proteção Ambiental dos Tamoios. 

PRAIA DE LOPES MENDES
A praia, com 3 km de extensão, encanta pelo misto de tons 
verdes e azulados do mar, pela areia branca e � na, pela 
vegetação cercada de amendoeiras e abricós (que garantem 
sombra refrescante), por suas ondas e, principalmente, por 
ser quase deserta. 

O acesso pode ser feito somente de barco ou por uma trilha 
de quase 6 Km. 

PRAIA DOS DOIS RIOS
A praia se destaca pela areia amarela, em 1 km de extensão, 
cercada de muito verde e árvores frutíferas por todos os 
lados.

Possui dois riachos de água doce, um de cada lado, daí o 
nome Dois Rios. Essa linda praia de mata preservada já 
abrigou um presídio, do qual restam apenas ruínas. Hoje, a 
praia conta com uma sede de estudos UERJ (Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro).
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Educação Financeira

Hora de refletir! 

Você cuidou bem do 
seu dinheiro em 2014?

Chegou o momento de fazer um balanço dos erros 
e acertos em sua vida � nanceira, começando um 

novo ciclo.  

Respondendo às questões abaixo, você vai ter 10 passos, 
instrumentos claros para avaliar seu desempenho no 
cuidado com as � nanças pessoais. Pronto para começar?

1. Você tem uma planilha de orçamento?
 Para um perfeito controle de receitas e despesas, a 

planilha é fundamental. Quanto mais completa ela for, 
melhor!

 Além das despesas fixas, lembre-se de incluir as 
variáveis, os gastos extraordinários e os “invisíveis” 
(aqueles pequenos valores que vão sendo utilizados 
aos poucos, durante o mês, e você nem percebe).

2. Controla suas � nanças mensalmente?
 Lembre-se: além de manter sua planilha sempre 

atualizada, incluindo ou retirando o que for necessário, 
você precisa monitorar seus extratos bancários, a fatura 
do cartão de crédito e outros documentos.

3. Possui pendências � nanceiras? 
 Caso você tenha contas em atraso, esteja devendo no 

cheque especial ou no cartão de crédito, estabeleça o 
quanto antes uma estratégia de quitação. 

 Corte despesas, reúna a família neste objetivo e adie 
sonhos de consumo, até que a situação se regulariza.

4. Usa o crédito de forma consciente?
 O crédito pode ser usado para realizar sonhos, adquirir 

bens ou mesmo solucionar algumas pendências. Tudo 
depende do seu controle � nanceiro. Utilize-o de forma 
responsável. A recomendação vale, também, para seu 
cartão de crédito. Use-o com moderação. 

5. Conhece bem o seu padrão de renda hoje?
 Lembre-se: a base de suas receitas é o valor líquido, após 

todos os descontos. As suas despesas devem sempre se 
ajustar ao quanto você recebe, e não o contrário. 

 Identifique o seu padrão de renda e veja se está 
gastando mais do que deveria.

6. Alcançou alguma meta programada para 2014?
 Veri� que se você realizou algum projeto previsto para 

este ano. Caso não tenha conseguido, avalie os motivos 
e cuidado: evite o hábito de procrastinar, que signi� ca 
adiar decisões, prejudicando sua vida � nanceira.

7. Como tem se comportado na hora das compras?
 Você não resiste a uma vitrine? Sai logo comprando, 

sem precisar? É alvo fácil das promoções e liquidações? 

 Cuidado: observe este comportamento e combata as 
compras por impulso, questionando-se se: eu quero ou 
eu preciso deste produto? Esta despesa cabe em meu 
orçamento?

8. Como anda a sua reserva de emergência?
 Os planejadores � nanceiros recomendam estabelecer 

uma poupança para ser utilizada na cobertura de 
gastos extraordinários, como o conserto do carro, de 
um vazamento em casa ou mesmo ou problema de 
saúde. 

 Desta forma, você arca com os gastos, sem comprometer 
seu orçamento. Pense nisso! 

9. Tem poupado regularmente?
 O planejamento financeiro tem como objetivo 

estabelecer o equilíbrio entre viver bem o momento 
presente, poupar para a realização de sonhos de curto 
e médio prazo, e guardar recursos para a aposentadoria. 

 Fácil não é: exige esforço, estratégia e disciplina. Mas 
os resultados são altamente compensadores. Aprenda 
a poupar. Você consegue!

10. Como avalia sua forma de investir?
 Além de poupar, é necessário pensar em formas de fazer 

o dinheiro guardado render. 

 Pense e responda: você tem sido um bom investidor? 
Sempre é tempo de começar: informe-se, avalie seus 
objetivos, identi� que seu per� l e... Bons investimentos!

10
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Se você passasse por uma situação grave de saúde, que lhe 
� zesse avaliar sua vida e desejar imensamente uma nova 
chance, o que faria de diferente? 

Adriana Petrella tem 34 anos, é casada e tem dois � lhos. 
É gerente nacional de treinamento (Força de Vendas) da 
Bayer. É formada em Marketing e trabalha há 17 anos na 
área comercial. Sua entrada na empresa consolidou o seu 
período de mudanças. Mora em São Paulo.

“Trabalhei sempre com Marketing e agora me dedico a 
Treinamento, quero edi� car pessoas. Tive um sério problema 
de saúde na gravidez da minha primeira � lha, foi um período 
de tristeza e apreensão, pedi muito uma segunda chance, 
onde eu pudesse mudar, recomeçar, fazer mais pelas pessoas. 
E isso, de fato, aconteceu”, conta. 

Adriana de� ne que tem hoje uma nova vida, desfrutada com 
equilíbrio e saúde perfeita: “vivo um momento de legado 
e de grande realização pessoal e pro� ssional”, comemora. 

ADESÃO AO PLANO
Sua adesão ao Plano Previbayer aconteceu agora, em 
função do processo de portabilidade do Plano que já tinha 
no emprego anterior (Colgate-Palmolive). “Eu continuei 
contribuindo e precisei aguardar o tempo necessário para 
fazer essa migração. Agora contribuo para o Previbayer”, 
explica Adriana. 

“Fiz minha adesão ao Plano Previbayer, porque a previdência 
é um investimento inteligente, con� ável e que proporciona 
tranquilidade � nanceira a longo prazo”, argumenta. “Eu 
nunca havia visto um plano tão maravilhoso, com um 
complemento tão signi� cativo da empresa. Eu preciso deste 
complemento para viabilizar meus planos no futuro, vai me 
ajudar muito”. 

Em relação à vida financeira do casal, Adriana conta: 
“controlamos juntos as nossas � nanças, acompanhando 
nossa planilha mensalmente. Procuramos poupar para 
objetivos de curto, médio e longo prazo e fazemos o possível 
para fortalecer nosso patrimônio. Meu marido, sem dúvidas, 
é mais poupador do que eu. Eu me de� no uma pessoa 
equilibrada: vivo intensamente o meu presente e planejo 
o futuro para vivê-lo intensamente também ”.

PLANEJAMENTO PARA 2015
Adriana cultiva o hábito de planejar. Ao � nal de cada ano, 
monta seu planejamento para o ano seguinte. “São meus 
projetos de vida, e quero continuar realizando-os também na 
aposentadoria. Por isso procuro poupar: para sempre realizar”. 

Tempo de planejar 
Aprendendo 
a poupar

Nesta edição, publicamos, pela primeira vez, a história 
de uma Participante que acabou de aderir ao Plano. 

Ela fala abertamente de seu momento atual e seu hábito 
de planejar, revisando seus projetos a cada virada de ano. 
Mais uma experiência de vida, oportunidade de re� exão e 
aprendizado para todos nós. Boa leitura!

CONTE SUA HISTÓRIA! 
Participante, que tal compartilhar suas experiências 
de vida com a gente? Envie sua história para:
previdencia@bayer.com

As melhores histórias serão divulgadas no nosso 
boletim e também no Facebook. Participe!

Sua Vida, Nossa História
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Vida Nova

“Eu analiso cada aspecto da minha vida e de� no uma meta 
para cada um deles, avaliando minha satisfação pessoal 
e questionando o que preciso fazer para alcançar o que 
quero”, conta.

Seu sonho, no curto/médio prazo, é cursar um Mestrado. 
“Trata-se de um investimento alto, que ainda não cabe no 
meu orçamento. Por isso, comecei a planejar a realização 
deste sonho. Fiz uma simulação de quanto precisaria investir 
e em quanto tempo. Venho poupando e conseguirei atingir 
este objetivo em 2016”. 

Sua Vida Nossa História

PLANOS PARA O FUTURO

Questionada sobre planos para o longo prazo, Adriana fala 
sobre a meta de pagar a faculdade dos � lhos.  “Poupamos 
para isso, desde cedo, para que, quando cada um deles 
estiver perto dos 18 anos de idade, tenhamos construído 
uma boa reserva”. 

Adriana pertence a um grupo de executivos que fundou uma 
ONG, a Brasil 2050, que adotou uma escola e contribui para 
a educação de jovens. 

“No futuro, quero continuar investindo (tanto finan-
ceiramente quanto dedicando meu tempo) neste cami-
nho”, conta.

SEGURANÇA NA APOSENTADORIA

Mesmo aposentada, pretende continuar na ativa, 
contribuindo para a aceleração de resultados e treinamento, 
seja como consultora ou professora. Hoje, como hobby, faz 
coaching gratuito para amigos e conhecidos. “Não consigo 
� car parada e amo o que faço”, declara. 

Em relação à aposentadoria, sua maior preocupação 
é não contar, nesta etapa da vida, com a renda que 
ganha hoje. “Justamente por isso, eu me planejo e 
poupo. Tomando essas medidas, sei que isso não vai 
acontecer, estou sendo precavida, porque tenho muito 
a realizar”, conclui. 

Aposentadoria
Uma nova etapa se inicia!
Depois de anos de trabalho e 
planejamento, é tempo de usufruir, 
colocar novos projetos em prática.

Desejamos que esta nova etapa da 
vida seja vivenciada com muita saúde, 
serenidade e alegria.

PLANO BD

• Edinaldo Vilela Teixeira

• Edison José da Silva

• Ednaldo Ferreira da Silva

• Gilmar Marasca

• Gisela Fraccaroli Perricelli

• Jorge Batista Jarjura

• José Bezerra da Silva Neto

• Luiz Antonio Vianna Natal

• Luiz Cláudio Galvão Huguenin

• Paulo Cesar dos Reis

• William Almeida Brito

ÁREAS DA VIDA PARA SEUS PROJETOS:

• Carreira

• Saúde

• Desenvolvimento pessoal

• Relacionamentos (família, amigos, trabalho)

• Espiritualidade

• Recursos � nanceiros

• Vida social (lazer, cultura, entretenimento)

• Equilíbrio emocional

• Realização e propósito

PLANO CD

• Adriane Galhardi

• Ananias Cordeiro Lopes

• Cinara Jung

• Marco Aurélio Papini


