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Prefácio 
Um grande desafio
A sociedade brasileira, que já vinha passando pelo agravamento 
da situação econômica desde o ano passado, viu eclodir, em 2016, 
uma das mais agudas crises políticas da história recente do país. 
Em Maio deste ano, a Presidente da República foi afastada de  
seu cargo, substituída temporariamente pelo Vice-Presidente. 
O processo de defesa contra as acusações direcionadas a ela está 
em andamento e terá sua decisão definitiva votada pelo Senado 
Federal. Mais do que um confronto entre as forças de oposição 
e os defensores do governo, vivemos um cenário de incertezas. 
O país, entretanto, chegou a esta situação com instituições 
democráticas robustas durante um processo de profundo 
estresse. O momento é de reflexão. O retorno para uma trajetória 
de crescimento, que também precisa incorporar a qualidade de 
vida e o bem-estar dos cidadãos, está em nossas mãos.

É urgente olhar para frente. Somada às dúvidas na política e 
na economia, a certeza das rápidas mudanças na paisagem 
demográfica brasileira nas próximas décadas vai impor enormes 
desafios. O envelhecimento da população exigirá mais de todos 
nós. Pela primeira vez na história do país, o número de brasileiros 
vai encolher. Teremos, ainda, uma efetiva mão de obra menor. A 
distribuição populacional está, e continuará mudando para uma 
sociedade com maior número de idosos e relativamente menos 
crianças. Não há como retrocedermos. O pacto geracional foi 
rompido e precisa ser redefinido.

Um importante passo no nosso compromisso de melhor entender 
e inspirar a sociedade para se preparar para o futuro foi dado este 
ano com o lançamento do Instituto de Longevidade Mongeral 
Aegon aqui no Brasil. Com ele, conseguimos complementar o 
trabalho feito por nossos colegas, tanto na Europa, por meio do 
Aegon Center for Longevity and Retirement, quanto nos Estados 
Unidos, através do Transamerica Institute, que inclui os centros  
de estudos em aposentadoria e saúde.

 
O trabalho aqui apresentado neste relatório é parte deste 
conjunto de iniciativas e marca o 3º ano consecutivo no Brasil do 
levantamento do preparo dos indivíduos para a aposentadoria, 
iniciado em 2012. Entre os 15 países pesquisados, mantivemos 
o 2º lugar, atrás somente da Índia. Isto não significa, entretanto, 
que estamos bem preparados. O resultado é obtido por um índice, 
e sua indicação aponta para um nível qualificado como “mediano”. 
Ainda há espaço e precisamos fazer mais.

Um dos nossos objetivos é promover o diálogo e conscientizar a 
sociedade sobre o papel da segurança financeira e do bem-estar a 
longo prazo.

Viveremos mais e precisamos nos preparar melhor para isto. É 
imperativo unir governo, empregadores e indivíduos nesta jornada.
 
Núcleo da equipe de pesquisa – Brasil
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Principais
Conclusões

 ■ O Brasil tem a segunda colocação no Índice Aegon de 
Preparo para a Aposentadoria. Com uma pontuação de 
6.7 de 10, o Brasil tem um nível médio de preparo para a 
aposentadoria. Globalmente, o Brasil está empatado em 2º 
lugar com os EUA, entre os 15 países incluídos na pesquisa 
de 2016. 

 ■ Os brasileiros assumem um grande nível de 
responsabilidade pessoal para garantir que terão 
renda suficiente na aposentadoria e têm um alto nível 
de consciência sobre a necessidade de se planejar 
financeiramente para a aposentadoria. A maioria dos 
brasileiros se sente responsável em garantir que terá renda 
suficiente na aposentadoria e, novamente, a maioria tem 
consciência da necessidade de planejar financeiramente 
para a aposentadoria. Estes sentimentos não mudaram 
nos três anos de participação nesta pesquisa, mas sua 
habilidade de entender o planejamento financeiro viu uma 
leve queda neste mesmo período. 

 ■ Desde 2014 os trabalhadores tem andado pra trás no 
planejamento da aposentadoria e no volume de reservas 
para financiar a aposentadoria. Houve uma queda no nível 
de planejamento para a aposentadoria dos Brasileiros, o 
que deve estar ligado ao fato que menos brasileiros estão 
poupando dinheiro para financiar suas aposentadorias. Eles 
sabem o que devem fazer, eles sabem como fazer, mas 
muitos não tem levado isso adiante nos últimos três anos. 

 ■ A maioria dos brasileiros concorda que o governo 
deve incentivar os empregadores a adotar a inscrição 
automática como uma abordagem para o planejamento 
da aposentadoria e que a poupança para a aposentadoria 
deve ser equilibrada entre o governo, os empregadores 
e os indivíduos. Mesmo aceitando sua parte na poupança 
da aposentadoria, os brasileiros gostariam de ver mais 
envolvimento por parte do governo, assim como de 
seus empregadores, na assistência para financiar suas 
aposentadorias. Eles sentem que o governo tem que 
melhorar o financiamento da Seguridade Social e os 
empregadores tem que fornecer benefícios de planos de 
previdência. 

Introdução 
Em seu quinto ano, a Pesquisa Aegon de Preparo para a 
Aposentadoria explora como a crescente expectativa de vida  
está impactando as formas como os indivíduos se preparam  
para a aposentadoria.

Países ao redor do mundo estão enfrentando mudanças inéditas, 
o que gera tanto desafios, quanto oportunidades. O conceito de 
aposentadoria está evoluindo. A expectativa de vida continua a 
aumentar, as pressões sobre governos e sistemas de previdência 
estão se intensificando e maiores responsabilidades estão 
recaindo sobre os indivíduos.

As pessoas estão tendo dificuldade em acompanhar esse ritmo 
acelerado de mudanças. Poucos estão poupando e planejando 
adequadamente para a aposentadoria. A maioria precisa de 
mais acesso a ferramentas de aconselhamento financeiro 
e planejamento para navegar no futuro e melhorar suas 
perspectivas de aposentadoria. Além disso, as expectativas das 
pessoas sobre como farão a transição para a aposentadoria 
podem ser irreais, a não ser que as práticas de emprego mudem.

A pesquisa avalia a situação atual do preparo para a 
aposentadoria e aponta as áreas-chave, garantindo foco 
e atenção, incluindo a necessidade de: compartilhar a 
responsabilidade do preparo para a aposentadoria, inspirar um 
mundo de poupadores, tornar os planos de aposentadoria mais 
inclusivos desde sua concepção, facilitando a nova aposentadoria 
flexível e promovendo a vida ativa e o envelhecimento saudável 
na aposentadoria.

A conclusão é que os brasileiros precisam despertar para a 
aposentadoria. Resolver o desafio da aposentadoria deve ser 
reconhecido como uma responsabilidade compartilhada. Isto 
requer um engajamento com todos os envolvidos – governos, 
indústria de previdência, empregadores, e indivíduos – para 
ativamente assumir a responsabilidade e criar um diálogo para 
uma aposentadoria mais inclusiva, implementando soluções para 
que todos tenham a oportunidade de alcançar uma segurança 
financeira de longo prazo. 

E mesmo que os brasileiros continuem a exibir um bom 
comportamento de poupar para a aposentadoria, a nossa pesquisa 
mostra que ainda mais pode ser feito para melhorar o preparo 
para a aposentadoria e permitir que eles desfrutem de uma 
confortável e segura vida na aposentadoria.
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Principais
Conclusões  ■ Os Brasileiros esperam que aproximadamente metade de 

suas rendas venha do governo, alinhado com números 
globais. Os brasileiros irão depender fortemente do 
financiamento do governo como suporte na aposentadoria. 
Suas poupanças individuais também terão um papel 
importante, mas eles têm consciência que não poderão 
contar muito com o suporte do plano de previdência do 
empregador, que irá fornecer a menor parte de suas rendas. 

 ■ Dois em cinco Brasileiros são Poupadores Habituais. 
A proporção de brasileiros poupando habitualmente 
está alinhada com os números globais: dois em cinco 
garantem estar regularmente poupando dinheiro para 
a aposentadoria. De maneira encorajadora, houve um 
aumento significativo na poupança habitual: 4 pontos 
percentuais desde 2014. E mais: vinte e dois por cento 
dos brasileiros são poupadores ocasionais e vinte dois por 
cento são poupadores aspirantes. Isto é a oportunidade   
perfeita para empregadores converterem estes grupos em 
poupadores habituais através de planos corporativos de 
previdência.  

 ■ A inscrição automática é popular com os brasileiros. 
A maioria acha a inscrição automática de seis por cento 
de seu salário anual atraente e este sentimento também 
é forte com oito por cento (81 por cento e 80 por cento, 
respectivamente). 

 ■ Poucos empregadores brasileiros oferecem ferramentas 
digitais de aposentadoria para os seus funcionários.  
A poucos trabalhadores brasileiros é oferecido acesso 
digital a ferramentas de seus empregadores para ajudar no 
preparo para a aposentadoria e gerenciar suas contas de 
aposentadoria. Aproximadamente todos os brasileiros que 
têm acesso a essas ferramentas acham benéfico.

 ■ Houve somente um pequeno aumento no número de 
brasileiros com estratégias de aposentadoria – formais 
ou não – desde 2014. Mais de um em cinco trabalhadores 
brasileiros (22 por cento) têm um plano de aposentadoria 
formal, o que é significativamente maior que a média global 
(13 por cento). Pequenas mudanças aconteceram desde 
2014. Quase metade (quarenta e nove por cento) tem um 
plano informal, um pouco maior do que a média global (45 
por cento), com pouca mudança em três anos. 
 
Grupos vulneráveis – mulheres, trabalhadores de tempo 
parcial, trabalhadores de baixa renda e os com menor nível 
educacional – são menos prováveis de ter estratégias de 
aposentadoria, particularmente aqueles em grupos de baixa 
renda e de baixo nível educacional. 

 ■ Dois em cinco brasileiros não têm um plano B caso 
eles se tornem incapazes de trabalhar e tenham que se 
aposentar antes do planejado. A maioria dos brasileiros 
que tem um plano B irá usar sua poupança individual como 
o plano B. A renda do cônjuge, diminuir o tamanho da casa 
ou vender uma segunda casa são outras opções que os 
brasileiros irão considerar. 

 ■ Somente um quarto dos brasileiros irá parar de trabalhar 
totalmente na idade da aposentadoria, outros irão 
continuar a trabalhar em algum nível após a idade 
da aposentadoria.  Aproximadamente três-quartos 
dos brasileiros são otimistas sobre manter a boa saúde 
durante a aposentadoria. Os brasileiros são positivos 
sobre o envelhecimento e muitos dizem que continuarão 
trabalhando de alguma forma após a aposentadoria. 
Dois-terços dos que visionam/visionaram trabalhar na 
aposentadoria dizem que irão fazer isto para se manterem 
ativos e com o cérebro alerta.
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Parte 1: O estado de preparo para  
a Aposentadoria: 2014 até 2016
A Pesquisa Aegon de Preparo para a Aposentadoria está em seu 5º ano. Um pilar da pesquisa é o Índice Aegon de Preparo para a 
Aposentadoria (ARRI), criado em 2012 para avaliar os níveis relativos de preparo para a aposentadoria em todos os países incluídos 
na pesquisa. Os indivíduos são agrupados de acordo com a sua pontuação, que pode ser classificada como alta (8 ou mais, de um 
total de 10), média (entre 6 e 7,99) ou baixa (menos de 6). Com uma pontuação de 6,7 neste ano, o Brasil alcançou a segunda 
posição em preparo para a aposentadoria entre os 15 países pesquisados.

O Brasil tem um sistemas públicos de aposentadoria mais generosos do mundo, com uma taxa de substituição de 76% dos ganhos 
pré-aposentadoria. Entretanto, os atuais desafios econômicos e políticos que o Brasil enfrenta levaram a um progresso lento 
comparado ao resto mundo e o preparo para a aposentadoria está estagnado.

O preparo para a aposentadoria se apoia em três pilares: (1) o Sistema de Seguridade Social, conhecido como INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social), (2) os planos de previdência patrocinados pelos empregadores e (3) a poupança pessoal dos indivíduos.

Como a renda atual de muitos trabalhadores não excede o valor máximo do benefício da Seguridade Social, muitos não sentem a 
necessidade de construir uma estratégia pessoal adicional para a aposentadoria ou criar um plano B apropriado. Isto pode ser uma 
das possíveis razões para que a previdência corporativa e as poupanças de aposentadoria individuais não estejam suficientemente 
desenvolvidas.

Entretando, considerando o atual déficit financeiro do INSS, é preciso haver um incentivo mais forte aos empregadores para oferecer 
planos de aposentadoria para os seus funcionários e a indústria de previdência pode e deve fazer mais para desenvolver produtos de 
previdência mais atraentes.

Os picos de alta inflação nos anos 80 e no início dos anos 90 ainda vivem na memória de muitos brasileiros e isto representa outro 
fator que inibe o desenvolvimento de uma cultura de poupança de longo prazo no Brasil. Como resultado, muitos preferem investir 
em planos de previdência que permitam saques a curto prazo, o que muitos planos de aposentadoria tradicionais não permitem.

Gráfico 1  Brasil está na 2ª maior colocação no índice Aegon de Preparo para a Aposentadoria 2016
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Gráfico 2  Tendência de 3 anos: Índice Aegon de Preparo Para a Aposentadoria brasileiro

Gráfico 3  Que fatores moldam os dados do índice ARRI?
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O ARRI brasileiro permaneceu praticamente estático durante os três anos que o Brasil participou deste estudo, com um leve declínio 
de 6,8 em 2014 para 6,7 em 2016. Os brasileiros têm uma visão econômica muito positiva, 71 por cento pensam que sua situação 
financeira irá melhorar nos próximos 12 meses, mais do que a metade da média global (31 por cento). Os brasileiros também 
são otimistas sobre a economia do Brasil, 58 por cento pensam que a economia brasileira irá melhorar nos próximos 12 meses, 
novamente mais do que o dobro da média global (24 por cento). A população passou por muitas crises políticas e econômicas no 
passado, incluindo períodos de ditadura e superinflação. A visão positiva das pessoas sobre o próprio futuro e o futuro do país pode 
ter origem na vontade de superar estes desafios.

Componentes do Índice Aegon de Preparo para a Aposentadoria
O ARRI é baseado nas respostas a seis perguntas da pesquisa, três amplamente atitudinais e três amplamente comportamentais. 
Desde 2014 houve pouca mudança em resposta às medidas atitudinais. Ao mesmo tempo houve uma queda constante em duas das 
três medidas comportamentais “planejamento para a aposentadoria” e “preparo financeiro”.
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Gráfico 4  Tendência de 3 anos: Componentes do ARRI (% concordam muito ou pouco)
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As seis perguntas do índice são respondidas numa escala de cinco pontos. As barras mostram a proporção das “duas melhores opções” (4 e 5) de resposta 

entre 2014 e 2016.

Para as cinco primeiras perguntas de cima pra baixo, os trabalhadores foram pedidos para avaliar o quanto concordam com uma frase, por exemplo: “O quão 

você se sente pessoalmente responsável de garantir que você tenha renda suficiente na aposentadoria?” Da nota 1 “Não me sinto nem um pouco responsá- 

vel” até a nota 5 “Me sinto muito responsável.” As barras representam as duas opções mais escolhidas (4 e 5), por exemplo, que os trabalhadores sentem  

“de alguma forma ou muito responsáveis.”

Para a sexta pergunta, “substituição de renda”, os trabalhadores foram perguntados qual a proporção de sua renda atual eles acham que irão precisar na 

aposentadoria, seguido de “Você acha que irá alcançar esta renda?” Isto é respondido numa escala que vai da nota 1 “Eu não sei se estou no caminho para 

alcançar a minha renda na aposentadoria” até a nota 5 “Sim, eu estou no caminho para alcançar a minha renda na aposentadoria”. As barras representam as 

duas opções mais escolhidas (4 e 5), que estão no caminho de alcançar ao menos 75% de sua renda necessária na aposentadoria.
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Gráfico 5  As atitudes do Brasil em relação ao financiamento da aposentadoria

Parte 2 - O preparo para a  
aposentadoria é uma responsabili- 
dade compartilhada - e requer  
uma solução compartilhada
O financiamento do último quarto do ciclo da vida se apoia em três pilares – primeiramente, a responsabilidade pessoal - o indivíduo 
deve separar e investir uma proporção suficiente de seu salário e começar a fazer isso no início da vida ativa. Em segundo lugar, os 
governos devem fornecer ferramentas apropriadas para investir e orientação em como fazê-lo. Finalmente, os empregadores devem 
se engajar com os funcionários no planejamento de suas aposentadorias, assim como contribuir financeiramente com sua parte.

A maioria dos brasileiros concorda que o governo deve assumir a responsabilidade de financiar a aposentadoria – e também 
incentivar empregadores a aderir à abordagem de inscrição automática para o planejamento da aposentadoria. Há também um forte 
suporte para fornecer benefícios de aposentadoria através da Seguridade Social ou até uma prática mais equilibrada entre o governo, 
os empregadores e os indivíduos.

De um modo geral, as expectativas dos brasileiros sobre a forma como a sua aposentadoria será financiada está em linha com 
a média global. Em comparação com esta média, os brasileiros esperam que uma proporção ligeiramente mais elevada do 
financiamento de sua aposentadoria venha do governo, via seguridade social e outros benefícios. Eles também têm expectativa 
ligeiramente menor de recursos originados de sua própria poupança e investimentos e de seu atual empregador ou empregadores 
anteriores, através de planos corportativos de aposentadoria.

Os indivíduos devem poupar, através da
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Dado que a sustentabilidade do sistema de previdência está comprometida, como resultado do envelhecimento da população e 
da maior expectativa de vida, todos os parceiros sociais precisam assumir uma abordagem mais realísta e equilibrada, na qual o 
governo, os empregadores e os indivíduos estejam todos contribuindo para o financiamento da aposentadoria.

Gráfico 6  Proporção esperada de renda da aposentadoria de três amplas fontes

Gráfico 7  Abordagem para poupar para a aposentadoria

Parte 3 – O hábito de poupar  
é essencial para o sucesso
A importância da poupança habitual não pode ser negligenciada. As pessoas que poupam habitualmente estão numa melhor 
posição de planejar para a sua aposentadoria, se sentem mais responsáveis e têm um melhor entendimento do que a aposentadoria 
significará financeiramente. Os brasileiros refletem os entrevistados do resto do mundo na sua abordagem para poupar, com dois em 
cada cinco poupando habitualmente para a aposentadoria e um em cada cinco que poupam, ainda que ocasionalmente.
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Gráfico 8  Poupadores habituais do Brasil: tendência de 3 anos

Motivos de “fases da vida” fornecem a maior motivação para os brasileiros começarem a poupar para as suas aposentadorias. 
“Chegar a uma certa idade” instigou mais de duas em cada cinco pessoas (44 por cento) a reconhecer que era hora de começar a 
poupar para a aposentadoria. “Começar uma família” movimentou quase um quarto (24 por cento) a pensar sobre suas reservas 
financeiras no futuro. Outros brasileiros foram incentivados por fatores relacionados ao trabalho, com empregadores contribuindo 
para o plano de previdência e a inscrição automática fazendo a sua parte.

É encorajador notar que a proporção de Poupadores Habituais no Brasil aumentou levemente desde 2014, indicando uma tendência 
lenta positiva, mas constante. Conforme mais brasileiros se conscientizam dos benefícios que a poupança habitual pode trazer, nós 
esperamos que esta tendência continue.

Gráfico 9  O que  incentivou a poupança para a aposentadoria entre os poupadores e os que pretendem poupar

36% 38% 40%

201620152014

Comecei um novo (não o primeiro) trabalho

Comecei o meu primeiro emprego

O empregador ofereceu um plano de previdência com
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Automaticamente inscrito no plano de previdência do empregador

O empregador começou a contribuir para o meu plano de aposentadoria

SALDO: Razões ligadas ao emprego 33%

13%

11%

8%

7%

7%

Me separei ou divorciei

Me casei

Eu comecei uma família

Cheguei a uma certa idade

SALDO: Razões de “fases de vida” 62%

44%

24%

14%

6%
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Gráfico 10  O apelo da inscrição automática

Parte 4 – Tornando a poupança 
mais fácil e conveniente
Planos de previdência corporativos podem fornecer um impulso para começar a poupar para a aposentadoria. Pelo mundo, a inscrição 
automática em um plano de previdência é considerada uma proposta atraente. A inscrição automática tem a vantagem de contribuir 
para a conscientização sobre a necessidade de se preparar para a aposentadoria, assim como potencialmente incluir trabalhadores 
que não estavam poupando para a aposentadoria previamente.

O INSS é um sistema generoso e abrangente. Como a maioria da população tem renda inferior ao benefício máximo do INSS, os 
empregadores no Brasil não veem um plano de previdência corporativo como um investimento viável. A operação das empresas já 
enfrenta uma alta despesa com os custos inerentes à folha salarial, que no Brasil pode alcançar mais de 100% do salário base dos 
empregados¹.

No entanto, da perspectiva do trabalhador, contribuir para um esquema de previdência corporativa pode ser considerado uma forma 
mais segura e conveniente de se preparar para a aposentadoria. Fornecer um pacote de previdência atraente para os trabalhadores é 
um importante veículo e uma ótima forma de ajudar as companhias a atrair e reter as melhores pessoas.

Ser automaticamente inscrito no plano de previdência é uma proposta atraente para a grande maioria dos trabalhadores brasileiros. 
De fato, eles são mais aguçados neste conceito do que a população global. Com uma taxa de contribuição de 8 por cento do salário, 
quatro em cada cinco brasileiros apoiam a introdução de transferências automáticas para um plano de aposentadoria.

Os Brasileiros se mostram ansiosos para aprender sobre o gerenciamento de seu plano de aposentadoria usando ferramentas 
digitais, mas à maioria deles não é oferecido o uso destas ferramentas pelo seu empregador. Menos do que um em cada cinco 
tem acesso a serviços e ferramentas digitais. Porém, a maioria que tem acesso a essas ferramentas acha que elas são muito ou 
extremamente úteis. Ferramentas online de modelagem e cursos na internet para aprender como poupar são os mais benéficos  
para os trabalhadores.

Brasil

Global

Muito ou de alguma forma atraente
em 6%

Muito ou de alguma forma atraente
em 8%

80%

81%

61%

65%

¹Centro de Microeconomia Aplicada da FGV-EESP e Confederação Nacional da Indústria. Custo do Trabalho no Brasil:  

  Proposta de uma nova metodologia de mensuração. Maio de 2012
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Os empregadores oferecem um leque de benefícios diferentes para atrair e reter funcionários. Planos de saúde e férias remuneradas 
(obrigatório pela CLT) são os mais comuns. No entanto, conforme a força de trabalho envelhece, espera-se que a demanda por 
flexibilidade sobre quando se aposentar somente cresça. Atualmente, a 3 em cada 5 trabalhadores é oferecida a possibilidade de 
trabalhar além da idade normal de aposentadoria e somente a um terço é oferecida uma aposentadoria em fases ou outro programa 
do empregador que forneça uma transição para a aposentadoria.

Gráfico 11  A poucos trabalhadores são oferecidas ferramentas digitais para ajudar no preparo para a aposentadoria

Gráfico 12  Benefícios do ambiente de trabalho oferecidos pelo empregador
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Horas de trabalho flexíveis 56%

Seguro de vida 51%

Acesso a boas ofertas de treinamento 48%

Plano de previdência com contribuições do empregador 47%

Aposentadoria em fases ou outro programa do empregador
que forneça a transição para a aposentadoria

33%

Plano de previdência sem contribuição do empregador 31%
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de modelagem de
aposentadoria

Acesso digital para 
gerenciar a poupança 
da aposentadoria

Blogs patrocinados pela
empresa e/ou grupos de
relacionamento online

Cursos na internet sobre
previdência/poupança
para a aposentadoria

Percentual de
trabalhadores

aos quais foram
oferecidos

Percentual que acha
este serviço muito/

extremamente útil (entre aos
que foram oferecidos)

15%

15%

13%

8%

92%

88%

92%
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Gráfico 14  Pessoas que desejam poupar no futuro são as menos prováveis de ter um plano de aposentadoria, formal ou não

Gráfico 13  Planejamento da aposentadoria 

Parte 5 – O imperativo da  
educação e do planejamento 
para a aposentadoria
Uma estratégia formal não é somente um pedaço de papel, mas sim o resultado de um processo onde os futuros aposentados 
separaram um tempo para considerar como serão suas vidas após a vida ativa de trabalho e como eles podem financiá-las. Em 
2016, mais de 7 em cada 10 brasileiros têm um plano, 22 por cento têm um plano formal. Isto está bem acima da média global (13 
por cento) para planos formais de aposentadoria. No entanto, muitos desses planos estão fortemente baseados na participação da 
Seguridade Social (INSS), que enfrenta um futuro cada vez mais incerto. 

Grupos vulneráveis, como pessoas que trabalham em tempo parcial, pessoas de baixa renda ou pessoas com um nível educacional 
baixo, são menos prováveis de ter tido a oportunidade de sentar e formular um plano de como se preparar financeiramente para a 
aposentadoria (com um plano formal ou informal). No Brasil, aqueles com baixa renda e com baixo nível de educação enfrentam um 
risco específico de não ter nenhum plano de aposentadoria (40 por cento e 37 por cento, respectivamente). De forma encorajadora 
para o futuro, três quartos dos jovens têm um plano de aposentadoria (formal ou não). 

Total Mulheres Jovens
(idade 20-29)
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superior)
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47%

23%

47%

22%

Plano formal 

Plano informal



Pesquisa Aegon de Preparo Para a Aposentadoria 2016 | 15

Uma confiança histórica no Estado tem contribuído para o fato de que quarenta e dois por cento dos brasileiros não têm um plano B 
caso eles se tornem incapazes de trabalhar até a idade planejada de aposentadoria.

Daqueles que têm um plano B, uma conta de poupança é a opção preferida. Isto não é uma surpresa, dado que a poupança é de fácil 
acesso e tem liquidez. Isto se torna um risco de longevidade, pois os poupadores podem se sentir tentados a resgatar as reservas 
para outros propósitos ou em uma situação de emergência. Um em cada cinco entrevistados considera se mudar para uma casa 
menor ou vender sua casa ou segunda casa. Novamente esta opção não funciona sem considerações práticas, pois as pessoas podem 
não estar prontas para mudar no momento que precisem do dinheiro.
 

8%

42%

50%

Sim 

Não

Não sei

63%

30%

18%
Diminuir o tamanho da minha

casa/vender a segunda casa

Meu cônjuge/parceiro trabalhando

Minha poupança

Gráfico 15  Metade de todos os trabalhadores brasileiros  
                          estabeleceu um plano B

Gráfico 16  O plano B deles inclui…
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Parte 6 – É pessoal: Defendendo 
os argumentos a favor de uma 
nova aposentadoria flexível
Somente uma minoria de brasileiros (25 por cento) espera parar de trabalhar imediatamente e ir diretamente para a aposentadoria 
em tempo integral. Mais de dois terços (69 por cento) esperam continuar trabalhando de alguma forma após a aposentadoria 
normal. Como o Brasil tem uma das populações que envelhece mais rapidamente no mundo, isto é encorajador, mas os 
empregadores e trabalhadores têm mais trabalho pela frente para mudar atitudes e melhorar os benefícios do ambiente do  
trabalho para estes trabalhadores mais velhos.

Gráfico 17  Trabalhar na aposentadoria será a nova norma

6%

21%

16% 25%

32%

Eu irei parar de trabalhar imediatamente
e entrarei na aposentadoria integralmente
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A idade da aposentadoria não fará nenhuma
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Eu mudarei a forma que trabalho
(ex.: Trabalhar em tempo parcial

ou em contratos temporários) e continuarei
trabalhando durante a aposentadoria

de alguma forma

Eu mudarei a forma que trabalho (ex.:
Trabalhar em tempo parcial ou em
contratos temporários) mas somente 
por um tempo antes de parar de 
trabalhar totalmente
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Conclusão
A quinta Pesquisa Aegon de Preparo para a Aposentadoria conclui que o preparo para a aposentadoria estagnou no Brasil desde 
2014. Enquanto os níveis de responsabilidade pessoal e a conscientização melhoraram marginalmente, estes foram compensados 
por grandes quedas no planejamento da aposentadoria e preparo financeiro.

Muitos trabalhadores esperam contar em grande parte com os benefícios do governo e não estão economizando o suficiente para 
suprir a necessidade de renda na aposentadoria. A realidade é que as pessoas estão vivendo mais do que antes, mas não dão atenção 
suficiente aos custos e implicações do aumento da longevidade. Governos, empregadores e indivíduos precisam continuar a ampliar 
as ações que se provaram eficazes e encontrar soluções inovadoras para o futuro. Os brasileiros estão prontos para despertar para a 
aposentadoria.

A poupança habitual é uma forma eficiente para uma aposentadoria financeiramente segura. Poupar regularmente através de 
deduções no contracheque, em um plano de previdência corporativa ou não, é a melhor e mais conveniente forma de poupar para 
a aposentadoria. Poupadores habituais se beneficiam de juros compostos, e são menos prováveis de serem pegos de surpresa por 
condições econômicas adversas ou mudanças de prioridades pessoais.

Os empregadores devem ser estimulados a estabelecer palnos corporativos de aposentadoria. Os legisladores devem trabalhar para 
aumentar os incentivos aos empregadores e remover os entraves ao estabelecimento de planos e à oferta a todos os trabalhadores. 
Os trabalhadores devem ser estimulados a economizar de forma constante por meio do desconto em folha. Incentivos à participação, 
como contribuição de igual valor por parte de empregadores e governo, irão ajudar a chamar a atenção para os benefícios de 
direcionar uma parte do salário para um plano de aposentadoria corporativo. Os incentivos, entretanto, podem não ser suficientes 
para mudar o comportamento.
. 

Gráfico 18  Quando pensam na aposentadoria, quase três quartos dos brasileiros estão otimistas sobre manter uma boa saúde 

Parte 7 – A promessa de vida 
ativa e envelhecimento saudável
Os brasileiros têm experimentado uma melhoria significativa nos padrões de vida em décadas recentes. Como resultado, estão mais 
capazes de viver vidas mais longas e saudáveis. Isto permite que mais pessoas desfrutem dos aspectos positivos da vida após a 
aposentadoria. Três em cada quatro pessoas estão otimistas sobre a expectativa de manter uma boa saúde durante a aposentadoria.
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Recomendações
1. Empregadores e governos devem continuar a promover educação financeira e conscientização, não só sobre a necessidade de 

economizar para a aposentadoria, mas também sobre como investir a longo prazo e sobre os benefícios de trabalhar por mais 
tempo. Os governos devem considerar envolver famílias e amigos nas campanhas para ajudar a conscientizar sobre os benefícios 
de estabelecer uma estratégia de poupança para a aposentadoria, especialmente para aqueles que não estejam cobertos por um 
plano corporativo de aposentadoria. Nunca é cedo nem tarde demais para começar. Os pais podem estimular bons hábitos de 
poupança aos filhos ensinando a eles como orçar gastos e investir. Pais e filhos já adultos podem começar a discutir tópicos que 
são considerados sensíveis, como lidar com questões jurídicas, herança, cuidados com a saúde e outras questões financeiras. 

2. Governos e empregadores devem encorajar as pessoas a trabalhar por mais tempo ou, no mínimo, facilitar o caminho para que 
trabalhem além da idade de aposentadoria. Uma vez que muitos indivíduos e empregadores associam a idade de aposentadoria 
à data de recebimento dos benefícios do governo, qualquer aumento da idade de exercício de direito (quando a pessoa pode 
começar a receber benefícios da previdência social) poderia influenciar uma mudança de comportamento e estimular as pessoas 
a trabalhar por mais tempo. Os empregadores também podem facilitar a permanência dos trabalhadores na força de trabalho 
após a idade normal de aposentadoria, desenvolvendo ambientes de trabalho amigáveis ao idoso e implementando opções de 
aposentadoria gradual e flexível (por ex.: arranjos flexíveis de trabalho, redução de jornada e trabalhar em cargo diferente). 
Os empregadores são encorajados a considerar os benefícios de reter trabalhadores mais velhos na força de trabalho, como a 
experiência que possuem, a lealdade e o entendimento sobre o negócio. Empregadores e governos devem facilitar o treinamento 
continuado para que os indivíduos possam manter atualizadas as habilidades necessárias para realizar seu trabalho. Os 
indivíduos devem usufruir de programas de treinamento e de aposentadoria gradual e considerar os benefícios de se manter no 
local de trabalho (por ex.: manter corpo e mente ativos, ter satisfação pessoal, fazer parte da comunidade e complementar a 
renda).   

3. Os indivíduos devem criar uma estratégia para financiar a aposentadoria e administrar as economias feitas para que durem a vida 
toda. Essa estratégia deve ser projetada de acordo com: os planos da pessoa para a aposentadoria (por ex.: viajar, continuar a 
trabalhar etc.), outras possíveis fontes de renda na aposentadoria e a saúde. As pessoas devem aproveitar as oportunidades de 
aconselhamento financeiro profissional ou de acesso a outras ferramentas para planejar a aposentadoria. Ferramentas online 
podem ajudar as pessoas a avaliar a quantia que vão precisar economizar e como investir as economias.  

4. O plano ou a estratégia de aposentadoria criada deve ajudar as pessoas a gerenciar as economias de forma vitalícia. Economizar 
uma quantia adequada para a aposentadoria é somente a metade da solução. As pessoas também devem se planejar para 
administrar as economias feitas para a aposentadoria durante a fase de “desacumulação” para que tenham uma renda vitalícia. A 
renda vitalícia pode ser alcançada por meio de um produto que a garanta (plano de previdência) ou por meio de uma combinação 
de outras soluções e/ou produtos, sem qualquer garantia.

5. As estratégias individuais para a aposentadoria devem também incluir um plano B que permita cobrir despesas e eventos 
inesperados. Um amplo espectro de produtos de seguros, incluindo apólices de vida, renda e doença grave, por exemplo, podem 
ser uma solução com bom custo benefício para ajudar as pessoas e suas famílias caso a vida útil do trabalhador termine antes da 
data esperada para a aposentadoria devido à doença, invalidez ou morte. 

6. Por fim, à medida que as pessoas visualizam o preparo para a aposentadoria através das “lentes da saúde”, ações para se manter 
saudável e ativo podem aumentar a confiança na segurança durante a aposentadoria e na sua capacidade de trabalhar por mais 
tempo. Os empregadores devem ser estimulados a promover uma maior vitalidade para seus empregados por meio de programas 
de bem-estar no local de trabalho. Governos e empregadores devem considerar incentivos para estilos de vida saudáveis e ativos.
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Informações de Contato 
Aegon - Holanda                      
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Gestor de Estudos de Aposentadoria 
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Superintendente de Projetos Estratégicos
Telefone: +55 21 3722-2335
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mongeralaegon.com.br

Aviso legal 
Este relatório contém somente informações gerais e não
constitui solicitação nem oferta. Nenhum direito derivará deste
relatório. A Aegon, seus parceiros, coligadas e empregados não
declaram, asseguram ou garantem a exatidão ou completude das
informações contidas neste relatório.
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Sobre o Aegon Center for  
Longevity and Retirement,  
o Transamerica Center for  
Retirement Studies, o Instituto  
de Longevidade Mongeral  
Aegon e a Cicero
Aegon Center for Longevity 
and Retirement 
O Aegon Center for Lengevity and Retirement (Centro Aegon 
para Longevidade e Aposentadoria) é fruto da colaboração 
de especialistas reunidos pela Aegon com representantes da 
Europa, das Américas e da Ásia. A missão do Centro é conduzir 
pesquisas, educar a população, e contribuir com um diálogo 
global sobre tendências, questões e oportunidades em torno da 
longevidade, do envelhecimento populacional e da segurança na 
aposentadoria. aegon.com/thecenter

Sobre a Aegon
As raízes da Aegon remontam a mais de 170 anos - à primeira 
metade do século XIX. Desde então, a Aegon cresceu e se 
tornou uma empresa internacional, com negócios em mais de 20 
países na Europa, nas Américas e na Ásia. Hoje a Aegon é uma 
das principais organizações de serviços financeiros do mundo, 
fornecendo seguro de vida, previdência e gestão de ativos. O 
objetivo da Aegon é ajudar as pessoas a alcançar uma vida de 
segurança financeira. Mais informações: aegon.com.

Em 2010, a Aegon se tornou membro fundador do Global 
Coalition on Aging, que busca conscientizar os legisladores 
e o público em geral sobre questões relacionadas ao 
envelhecimento. O principal objetivo da coalizão é transformar 
a maneira como se pensa e fala sobre envelhecimento: 
substituindo a tão familiar retórica dos “problemas” com 
uma discussão mais positiva sobre as “possibilidades” e as 
“oportunidades”. globalcoalitiononaging.com
 

Transamerica Center for  
Retirement Studies
O Transamerica Center for Retirement Studies® (TCRS) é 
uma divisão do Transamerica Institute, uma fundação privada 

sem fins lucrativos. O TCRS se dedica a realizar pesquisas e a 
conscientizar o público norte-americano sobre tendências, 
questões e oportunidades relacionadas a economizar, se 
planejar e alcançar a segurança financeira na aposentadoria. 
O Transamerica Institute é financiado por contribuições da 
Transamerica Life Insurance Company e suas coligadas e pode 
receber recursos de terceiros não coligados. O TCRS e seus 
representantes não podem fornecer aconselhamento sobre 
ERISA, impostos, investimentos nem questões legais.
transamericacenter.org
 

Instituto de Longevidade  
Mongeral Aegon
Uma organização sem fins lucrativos que pretende apontar 
caminhos para que os brasileiros possam viver mais e melhor. 
Sua atuação se dá nos campos Trabalho, Cidades e Mobilização 
Social, por meio de iniciativas como o Projeto de Lei RETA, o 
Índice REAL.IDADE de Longevidade e o Movimento REAL.IDADE. 
institutomongeralaegon.org 
movimentorealidade.org
 

Cicero Research
Empresa de consultoria de ponta que atende clientes do setor 
de serviços financeiros e profissionais, a Cicero se especializa 
em fornecer consultoria integrada de políticas públicas e 
comunicação, programas de liderança com pensamento global e 
pesquisa independente de mercado. A Cicero foi constituída em 
2001 e opera agora com escritórios em Londres, Bruxelas, Nova 
Iorque e Cingapura. Enquanto líder de mercado em pesquisas 
sobre previdência e aposentadoria, a Cicero projetou e realizou 
a pesquisa de mercado, analisou os resultados da pesquisa e 
contribuiu com o relatório. 
cicero-group.com

http://www.transamericacenter.org
http://www.cicero-group.com
http://www.institutomongeralaegon.org
http://www.movimentorealidade.org
http://www.globalcoalitiononaging.com
http://www.aegon.com/thecenter
http://www.aegon.com
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