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Introdução 
Bem-vindo à sexta e anual Pesquisa Aegon de Preparo para a 
Aposentadoria. O Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, 
junto com Aegon Center for Longevity and Retirement e o  
Transamerica Center for Retirement Studies têm o orgulho de 
apresentar “Aposentadoria Tranquila – Envelhecimento Saudável 
e Segurança Financeira” o Relatório Brasil da Pesquisa Aegon de 
Preparo para a Aposentadoria. Este relatório, enquanto específi-
co para o Brasil, é baseado na pesquisa conduzida em 15 países 
cobrindo a Europa, as Américas, a Ásia e a Austrália. Desde a 
sua criação em 2012, 86.000 trabalhadores e aposentados no 
mundo (incluindo 4.000 trabalhadores e aposentados no Brasil) 
compartilharam as suas percepções sobre o que a aposentadoria 
significa pra eles e suas perspectivas para aproveitar uma apo-
sentadoria confortável.

Países de todo o mundo estão enfrentando mudanças sem 
precedentes. O conceito de aposentadoria está evoluindo; a ex-
pectativa de vida continua aumentando; a pressão sob governos 
e sistemas previdenciários está se intensificando; e uma maior 
responsabilidade está se direcionando para o indivíduo. Estes 
fatores apresentam novas pressões e desafios, assim como 
oportunidades que este relatório irá explorar. A “poupança” tem, 
e sempre terá, um papel importante na perspectiva de apo-
sentadoria para os trabalhadores quando eles decidem parar de 
trabalhar. No entanto, a saúde está se tornando mais impor-
tante ainda em termos de como os trabalhadores conseguem 
construir os fundos necessários para usufruir de uma aposenta-
doria confortável, mas também em como eles irão aproveitar 
os crescentes anos na aposentadoria. A aposentadoria não é 
mais um período de declínio, mas sim um período de atividades. 
Muitos planejam continuar trabalhando durante a aposentadoria, 
ou buscar outros passatempos, como viagens ou novos hobbies. 
Seja lá o que a aposentadoria estiver reservando para os tra-
balhadores de hoje, é provável que será mais ativa, e mais longa 
do que os seus avós ou pais possam algum dia ter imaginado.

Este relatório se concentra na resposta de 1.000 pessoas 
no Brasil, incluindo 900 trabalhadores e 100 aposentados. 
O relatório avalia o preparo para a aposentadoria dos tra-
balhadores brasileiros, assim como suas aspirações para a apo-
sentadoria. Ele examina quais passos devem ser tomados para 
melhor poupar para a aposentadoria e a importância de manter 
uma boa saúde para alcançar estas aspirações para a aposenta-
doria. O estudo se aprofunda também no importante papel dos 
empregadores em ajudar os trabalhadores a se prepararem para 
o futuro, e fornece recomendações para os indivíduos, os empre-
gadores e o governo.

A Pesquisa Aegon de Preparo para a Aposentadoria 2017 conclui 
que os trabalhadores brasileiros pontuam em terceiro lugar 
entre os 15 países entrevistados no que se trata de preparo para 
a aposentadoria. Os trabalhadores brasileiros também levam a 
sua saúde a sério, com muitos estabelecendo hábitos saudáveis 
hoje para garantir a saúde futura na velhice. Enquanto os tra-
balhadores brasileiros têm sucesso quando comparados aos seus 
companheiros em outros países, ainda há muito a ser feito para 
garantir que estejam prontos para a aposentadoria



4 | Pesquisa Aegon de Preparo para a Aposentadoria 2017

Principais Conclusões
• Brasil cai uma posição e vai para o terceiro lugar no 

Índice Aegon de Preparo para a Aposentadoria 2017 – 
ficando atrás dos Estados Unidos, que rapidamente se 
recuperam.  
Com uma pontuação de 6,4 de 10, o Brasil tem um preparo 
médio para a aposentadoria. A Índia, com uma pontuação de 
7,6, lidera a pesquisa global em termos de preparo para a 
aposentadoria.

• Os trabalhadores brasileiros e os aposentados esperam 
que o governo financie uma grande parte de suas rendas 
na aposentadoria.  
Os brasileiros ainda irão depender do financiamento do 
governo, estimando que este irá fornecer 49 por cento de 
suas rendas na aposentadoria (acima da média global de 46 
por cento). Mas o restante será dividido entre as economias 
pessoais e investimentos do indivíduo (28 por cento) e 
planos de previdências oferecidos pelo empregador (23 por 
cento).

• Trinta e sete por cento dos trabalhadores brasileiros são 
poupadores habituais, o que é um pouco abaixo da média 
global (39 por cento).  
Poupar habitualmente é um dos caminhos para ficar 
confortável na aposentadoria, mas o comportamento entre 
os brasileiros tem sido estático nesse sentido. Em 2014, 36 
por cento disseram que sempre garantiam estar poupando 
para a aposentadoria. Em 2016, a proporção do poupador 
habitual atingiu a alta de 40 por cento.

• Poupadores habituais têm uma melhor perspectiva da 
aposentadoria.  
Poupadores habituais têm maior probabilidade de estarem 
conscientes da necessidade de planejar financeiramente 
para a aposentadoria (90 por cento comparados com 79 
por cento entre poupadores ocasionais), têm muito mais 
probabilidade de saberem o valor de suas poupanças 
pessoais na aposentadoria (78 por cento comparados 
com 56 por cento entre poupadores ocasionais) e, como 
resultado, são mais confiantes que irão desfrutar de uma 
aposentadoria confortável (39 por cento comparados com 
23 por cento entre poupadores ocasionais). 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Um em cada cinco trabalhadores brasileiros tem uma 
estratégia formal de aposentadoria.  
Quase um quinto (19 por cento) dos trabalhadores 
brasileiros são estrategistas – eles têm uma estratégia 
formal de aposentadoria. Isto se compara a somente 14 por 
cento mundialmente. Aproximadamente metade (47 por 
cento) dos trabalhadores brasileiros tem uma estratégia 
de aposentadoria informal, enquanto um terço não tem 
nenhuma estratégia. De uma forma positiva, os jovens (com 
idade entre 25 e 34 anos) são os com maior probabilidade 
de serem estrategistas (ainda assim somente 25 por cento 
têm um plano formal).  

• Os estrategistas são os mais bem posicionados para 
alcançar o preparo para a aposentadoria.  
Quase todos os estrategistas são conscientes da 
necessidade de planejar financeiramente para a 
aposentadoria (92 por cento), comparados com 83 por 
cento entre os que não têm uma estratégia formal de 
aposentadoria e 69 por cento entre os que não têm 
nenhuma estratégia. Mais de três quartos (77 por cento) 
dos estrategistas estão poupando habitualmente para 
a aposentadoria, comparados com apenas 40 por cento 
dos que não têm uma estratégia formal de aposentadoria 
e 10 por cento dos que não têm nenhuma estratégia de 
aposentadoria. Isto resulta nos estrategistas se sentindo 
muito mais confiantes em alcançar uma aposentadoria 
confortável (47 por cento estão confiantes comparados 
com 27 por cento entre os que não possuem uma 
estratégia formal de aposentadoria e 11 por cento entre os 
que não possuem nenhuma estratégia). 

• A saúde é um fator chave ao garantir uma aposentadoria 
confortável. 
Seis em cada sete brasileiros (85 por cento) se consideram 
em boa ou excelente saúde comparados com 69 por cento 
globalmente. Enquanto o número de brasileiros que se 
consideram com saúde excelente cai a cada grupo etário, os 
brasileiros envelhecem bem. Sessenta e quatro por cento 
dos que têm 65 anos ou mais ainda estão com boa saúde. 
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• Os trabalhadores brasileiros com saúde excelente são os 
mais bem posicionados para alcançar o preparo para a 
aposentadoria.  
Os trabalhadores brasileiros com saúde excelente são mais 
conscientes da necessidade de se planejar financeiramente 
para a aposentadoria (81 por cento comparados com 68 
por cento entre os que estão com saúde razoável). Eles 
têm maior probabilidade de pouparem habitualmente (44 
por cento comparados com 33 por cento entre aqueles 
com saúde razoável) e têm maior probabilidade de estarem 
confiantes que alcançarão uma aposentadoria confortável 
(40 por cento comparados com 11 por cento entre aqueles 
com saúde razoável). Os que têm saúde excelente alcançam 
uma pontuação ARRI muito mais alta (6,9 comparado com 
5,6 entre os que têm saúde razoável).  

• Trabalhadores brasileiros com saúde excelente esperam 
se aposentar aos 60 anos.  
Trabalhadores brasileiros em saúde excelente esperam 
se aposentar aos 60 anos e viver por 25 anos na 
aposentadoria. Entre os trabalhadores com saúde razoável, 
a idade esperada da aposentadoria também é de 60 anos, 
mas esperam passar somente 20 anos na aposentadoria. 
Isto sugere um gap antecipado de 5 anos na expectativa de 
vida entre os que têm saúde excelente e razoável. 

• Ainda assim, a saúde na velhice é uma preocupação de 
oito em cada dez brasileiros.  
Para mais da metade dos brasileiros (53 por cento) a 
saúde na velhice é uma preocupação principal (i.e.: é algo 
que eles consideram regularmente e estão ativamente 
trabalhando para prolongar). Para um em cada quatro 
brasileiros (26 por cento) é uma preocupação secundária 
(i.e.: algo que eles consideram às vezes, mas priorizariam 
outras coisas, como ter renda suficiente para viver quando 
se aposentarem).

• Muitas vezes os planos de aposentadoria não refletem o 
impacto da saúde debilitada.  
Somente dois em cada cinco brasileiros (43 por cento) têm 
um Plano B caso fiquem impossibilitados de trabalhar e 
tenham que parar de trabalhar antes do planejado. Entre 
aqueles que têm um Plano B, a maioria está contando com 
planos que não foram formalmente projetados com esse 
propósito, incluindo as economias e o emprego do cônjuge. 
 
 
 
 
 

• Somente um em cada cinco trabalhadores brasileiros diz 
que seu empregador oferece a habilidade de trabalhar 
além da idade normal da aposentadoria.   
A dezessete por cento são oferecidos retreinamento e ao 
mesmo número é oferecido a oportunidade de mudar de 
tempo integral para meio período. Ainda assim, 38 por 
cento dizem que a eles ainda não foi oferecida nenhuma 
opção de aposentadoria em fases (gradual).

• Quase todos os trabalhadores brasileiros (98 por cento) 
se interessariam em um ou mais programas de saúde e 
bem-estar no trabalho. 
Programas de exercícios (61 por cento) estão entre os mais 
populares, seguidos de preventivos e vacinações (60 por 
cento) e opções de comida e lanches saudáveis (54 por 
cento) demonstrando que intervenções do empregador não 
precisam ser caras para ter um impacto positivo. 
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Parte 1: O estado do preparo 
para a aposentadoria e  
aspirações para 
a aposentadoria   
A Pesquisa Aegon de Preparo para Aposentadoria está agora em seu sexto ano. Compreender os níveis de preparo para a 
aposentadoria dos trabalhadores é fundamental para o estudo. Em 2012, a Aegon criou o Índice Aegon de Preparo para 
Aposentadoria (ARRI) para medir o preparo das pessoas para a aposentadoria entre os países participantes e a metodologia do  
ARRI permanece no centro do estudo. O ARRI fornece uma pontuação anual com base nas respostas de seis perguntas distintas:  
três mais ligadas a atitude (perguntas 1,2 e 3) e três mais comportamentais (perguntas 4,5 e 6). Estas perguntas estão ilustradas  
no diagrama abaixo.

O ARRI classifica o preparo para a aposentadoria em uma escala de 0 a 10. Uma pontuação alta no índice é considerada entre 8 e 10; 
uma pontuação média, entre 6 e 7,9; e uma pontuação baixa, menos de 6. Alcançando uma pontuação de 6,4 neste ano, o Brasil cai 
uma posição atrás dos EUA, alcançando a terceira posição em preparo para a aposentadoria. Dos quinze países entrevistados, a Índia 
ocupa o primeiro lugar, com uma pontuação de 7,6 e os EUA ocupa o segundo lugar, com uma pontuação de 6,9. 

6

25

34

Responsabilidade pessoal
Em que medida você se sente pessoalmente re-

sponsável por garantir que tera renda suficiente 

na aposentadoria?

Substituição de renda
Você acha que alcançará o nível de renda que pensa que 

precisará na aposentadoria?

Compreensão financeira
Qual a sua capacidade de compreender questões finan-

ceiras quando se trata de planejar para a sua aposenta-

doria? 

Planejamento da aposentadoria
Pensando no seu próprio processo pessoal de plane-

jamento para a aposentadoria, como você classifica o 

nîvel de desenvolvimento atual dos seus planos para a 

aposentadoria?

Nivel de consciência
Como você classifica o seu nível consciência 

da necessidade de planejar financeiramente 

para a sua aposentadoria?

Preparo financeiro
Pensando em quanto você está economizan-

do para financiar a sua aposentadoria, você 

está poupando 

o suficiente?

1

Que fatores moldam os dados do índice ARRI?
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Houve uma queda contínua no ARRI do Brasil nos últimos anos, de 6,8 em 2014 (quando o Brasil participou da pesquisa pela 
primeira vez), passando a 6,7 em 2015 e 2016, e para 6,4 atualmente. Isto pode estar associado à crescente incerteza política e 
econômica. Em 2016, o PIB brasileiro caiu pelo segundo ano seguido, causando a maior recessão de todos os tempos. O Ministério 
Público Federal e a Polícia Federal estão liderando uma grande operação contra um esquema de corrupção entre políticos e 
empresários. O governo está com dificuldades para implementar reformas trabalhistas e na previdência pública. Referente à 
Previdência Social, o governo está buscando examinar as condições de aposentadoria atuais em um esforço para colocar pagamentos 
de benefícios futuros numa base mais sustentável. A proposta legislativa busca introduzir uma idade mínima de aposentadoria de 65 
anos no lugar do sistema atual, pelo qual muitas pessoas se aposentam por volta dos 50 anos de idade.

Gráfico 1: O Brasil alcança a Terceira maior colocação no Índice Aegon de Preparo para a Aposentadoria de 2017. 

Gráfico 2:  Perspectiva econômica do Brasil foi incerta durante 2016 
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Em 2014, 34 por cento dos trabalhadores brasileiros estavam muito ou extremamente confiantes que iriam alcançar uma 
aposentadoria confortável. Três anos depois este número caiu para somente 25 por cento em 2017. Os que possuem uma alta 
renda (48 por cento), os que possuem saúde excelente (40 por cento) e os com idade entre 18-24 anos (32 por cento) estão entre 
os mais confiantes de alcançar uma aposentadoria confortável. Por outro lado, os que têm uma baixa renda pessoal (19 por cento), 
com idade entre 50-59 anos (17 por cento) e os que esperam que mais da metade de sua renda na aposentadoria venha do governo 
(15 por cento) estão entre os menos confiantes de alcançar uma aposentadoria confortável. Os que possuem uma estratégia 
formal de aposentadoria e os que esperam que mais da metade de sua renda na aposentadoria venha de suas próprias economias 
e investimentos estão muito mais confiantes que irão alcançar uma aposentadoria confortável (47 por cento e 32 por cento, 
respectivamente). Apesar da autoconfiança ser vista como uma rota mais segura para alcançar as aspirações para a aposentadoria, 
mais de um terço (36 por cento) dos que esperam que mais da metade da sua renda de aposentadoria seja financiada por suas 
próprias economias e investimentos não estão confiantes que irão se aposentar confortavelmente.

As aspirações de aposentadoria dos brasileiros
Apesar da incerteza sobre como será o futuro da aposentadoria no Brasil, muitas pessoas ainda desejam uma aposentadoria 
preenchida de viagens e novos hobbies, assim como tempo gasto com a família e os amigos. Viajar ainda permanece a aspiração mais 
popular para a aposentadoria (77 por cento comparado com 62 por cento globalmente). Como já esperado, é entre os com alta renda 
que viajar é uma aspiração chave (84 por cento). Entretanto, os que já tem 55 anos e ainda trabalham são menos propensos a pensar 
na aposentadoria como um tempo de lazer e aspiram viver uma aposentadoria em que eles continuem a trabalhar na mesma área (26 
por cento comparados com 18 por cento de todos os brasileiros).

Gráfico 3: Aspirações da aposentadoria entre os brasileiros

Viver fora do país

Continuar trabalhando na mesma área

Continuar trabalhando, mas em outra área

Estudar

Abrir um negócio

Trabalho voluntário

Novos hobbies

Passar mais tempo com familía

Viajar 77%

64%

53%

34%

26%

19%

18%

18%

18%

Saldo: Negócio/trabalho remunerado 39%

Nenhuma das opções acima 3%

Não sei 3%

Base: Não totalmente aposentados (n=14.400)
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É importante que os trabalhadores desenvolvam bons hábitos para poupar ainda jovens. Os incentivos que fazem com que as 
pessoas comecem a poupar podem ser quebrados em duas categorias. Primeiro, um pequeno empurrão dos empregadores pode 
ajudar no primeiro passo em direção a uma poupança habitual. Segundo, uma mudança numa fase da vida pode fornecer um 
catalisador: chegar a uma certa idade dá o incentivo para que dois quintos dos trabalhadores brasileiros comecem a poupar para a 
aposentadoria (41 por cento comparados com 31 por cento globalmente). 

Um terço (34 por cento) dos trabalhadores brasileiros que já estão poupando, ou pretendem poupar para sua aposentadoria foram 
incentivados por seu empregador (o que é abaixo da média global de 41 por cento). Os planos de aposentadoria do empregador com 
contribuições equivalentes forneceram um incentivo para somente 9 por cento dos trabalhadores. Novamente isto é abaixo da média 
global de 12 por cento.

Gráfico 4: Fontes de renda esperadas na aposentadoria. 

Gráfico 5: O que incentivou a poupança para a aposentadoria entre os poupadores e os poupadores aspirantes

Parte 2: Segurança financeira
Tipicamente, o dinheiro para a aposentadoria é acumulado através destas três fontes; (1) o governo (através do INSS e outros 
benefícios do governo), (2) os empregadores (e antigos empregadores) através de planos de previdência do trabalho e, finalmente, 
(3) através das próprias economias e investimentos do trabalhador. Atualmente, os brasileiros esperam que grande parte de suas 
rendas na aposentadoria seja financiada pelo governo (49 por cento). Eles, então, esperam que o resto seja dividido entre suas 
próprias economias e investimentos (28 por cento) e planos do empregador (23 por cento). 

Dado o pano de fundo da discussão da reforma da previdência, está se tornando cada vez mais importante que os brasileiros 
trabalhem para acumular dinheiro suficiente durante sua vida ativa, se eles pretendem transformar suas aspirações de aposentadoria 
em realidade. Isto é especialmente pertinente, já que 54 por cento dos brasileiros pensam que as futuras gerações de aposentados 
estão correndo o risco de terem uma aposentadoria pior do que os que estão atualmente aposentados – um número que aumenta 
para 65 por cento entre os que já estão parcialmente ou totalmente aposentados. 
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previdenciário pra mim

SALDO: Razões de emprego 
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Base: todos os entrevistados n=16.000)
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A melhor maneira para que os trabalhadores alcancem uma aposentadoria segura é garantir que estejam sempre poupando para a 
aposentadoria e sejam poupadores habituais. Somente dois quintos (37 por cento) dos trabalhadores brasileiros são Poupadores 
Habituais. Homens (39 por cento), pessoas casadas e os que possuem filhos dependentes (ambos 42 por cento), assim como os que 
têm 65 anos ou mais (42 por cento) estão entre os com maior probabilidade de poupar habitualmente para a sua aposentadoria.

Os que fazem da poupança um hábito têm maior chance de alcançar o preparo para a aposentadoria do que aqueles que não fazem. 
90 por cento dos poupadores habituais têm consciência da necessidade de planejar financeiramente para a sua aposentadoria. Isto 
se compara a 79 por cento dos que poupam ocasionalmente e 71 por cento dos que são poupadores aspirantes. Dois quintos (40 por 
cento) dos poupadores habituais brasileiros são estrategistas – os que são identificados na pesquisa por terem posto em prática o 
seu plano. Isto se compara a 2 por cento dos poupadores aspirantes. Ter uma conexão mais próxima e regular com suas economias 
significa que eles têm maior probabilidade de saber e lembrar do valor total que possuem. Mais de três-quartos dos poupadores 
habituais brasileiros (78 por cento) têm uma boa ideia do valor total de suas economias pessoais para a aposentadoria, comparados 
com apenas 56 por cento entre os que somente poupam ocasionalmente. Dois-quintos dos poupadores habituais brasileiros (39 por 
cento) estão confiantes que irão alcançar uma aposentadoria confortável, comparados com somente 23 por cento entre poupadores 
ocasionais e somente 17 por cento entre ex-poupadores. Formular e ter um compromisso regular e constante de poupar para a 
aposentadoria significa que poupadores habituais desfrutam de uma melhor perspectiva de aposentadoria.   

Gráfico 6: Abordagem para poupar para a aposentadoria 

Tabela 7: Poupadores habituais em destaque

POUPADORES HABITUAIS-Sempre 
me certifico de que estou poupando para
a aposentadoria

POUPADORES OCASIONAIS-Só poupo para a 
aposentadoria ocasionalmente, de tempos em tempos

EX-POUPADORES-Não estou poupando para 
aposentatdoria agora, mas já o fiz no passando

POUPADORES ASPIRANTES  - Não estou poupando para 
a aposentadoria, mas tenho intenção de fazê-lo

NÃO POUPADORES - Nunca poupei para a aposentadoria 
e nem pretendo

BrasilGlobal

37%

24%

12%

23%

3%

39%

24%

12%

19%

6%

Poupadores 
habituais

Poupadores 
ocasionais

Ex-
poupadores

Poupadores 
Aspirantes

Não 
poupadores 

Muito/razoavelmente conscientes da neces-
sidade de planejar financeiramente para a 
aposentadoria (%)

90% 79% 74% 71% *

Estrategistas - Possuem um plano de aposenta-
doria formal (%)

40% 14% 5% 2% *

Concordam fortemente/razoavelmente de que 
têm uma ideia muito boa do valor total de suas 
economias pessoais para a aposentadoria (%)

78% 56% 49% N/A N/A

Extremamente/muito confiantes de que terão 
uma aposentadoria confortável (%)

39% 23% 17% 11% *

* Tamanho de base muito pequeno

Base: Não aposentados totalmente (n=900)
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Dois-terços (66 por cento) dos trabalhadores brasileiros têm uma estratégia de aposentadoria, comparados com somente 58 por 
cento globalmente. Um em cada cinco trabalhadores brasileiros (19 por cento) pode ser definido como estrategista – eles têm uma 
estratégia formal para a aposentadoria, comparados com somente 14 por cento globalmente. Preparar uma estratégia formal para 
a aposentadoria pode ser um processo trabalhoso, que requer tempo, pensamento e consideração. Os futuros aposentados devem 
considerar o que eles querem para o futuro, quanto irá custar e como eles pagarão por isso. O processo físico de separar um tempo, 
sentar e formular um plano requer esforço e ter o plano “por escrito” significa que eles podem comparar os seus progressos contra 
suas metas. Poupar para a aposentadoria é uma maratona, não uma corrida de tiro, e requer compromisso e um nível constante de 
engajamento. 

Os que possuem cargos elevados (35 por cento), pessoas casadas (23 por cento) e os que têm filhos dependentes (24 por cento) 
estão entre os grupos mais propensos a serem estrategistas. Mais pode ser feito para ajudar os mais prováveis a não alcançar 
o preparo para a aposentadoria (como trabalhadores de meio período, dos quais somente 13 por cento têm um plano formal) a 
formular um plano formal.

Estrategistas que passam a sua estratégia de aposentadoria para o papel estão melhor preparados para a aposentadoria em uma 
série de medidas, incluindo estar mais consciente da necessidade de planejar financeiramente para a sua aposentadoria (92 por 
cento), comparados com os que não possuem uma estratégia formal de aposentadoria (83 por cento) ou os que não têm nenhuma 
estratégia para a aposentadoria (69 por cento). Os estrategistas têm maior probabilidade de ter uma ideia de suas economias para 
a aposentadoria (82 por cento). Os estrategistas também têm maior probabilidade de dizer que estão sempre poupando para a 
aposentadoria e são os mais confiantes que irão alcançar uma aposentadoria confortável (47 por cento), comparados com 11 por 
cento dos que não possuem nenhuma estratégia. 

Gráfico 8: Trabalhadores brasileiros com uma estratégia de aposentadoria 

Tabela 9: Estrategistas em destaque

Plano formal

Plano informal

Sem plano

Não sei

BrasilGlobal
2%

47%

19%

38%

4%

44%

14% 19%

33%

Estrategistas – têm 
um plano formal

Não tem um plano 
formal

Não tem plano 
algum

Muito/razoavelmente conscientes da neces-
sidade de planejar financeiramente para a 
aposentadoria (%)

92% 83% 69%

Poupadores habituais - Possuem um plano de 
aposentadoria formal (%)

77% 40% 10%

Concordam fortemente/razoavelmente de que 
têm uma ideia muito boa do valor total de suas 
economias pessoais para a aposentadoria (%)

82% 65% 48%

Extremamente/muito confiantes de que terão 
uma aposentadoria confortável (%)

47% 27% 11%

Base: Não totalmente aposentados (n=900)
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E eventos inesperados como problemas na saúde ou a perda do emprego? A pesquisa concluiu que aproximadamente dois em cada 
cinco (43 por cento) trabalhadores brasileiros têm um plano B para financiar a aposentadoria caso eles se tornem incapacitados 
de continuar trabalhando antes de alcançar a idade da aposentadoria. Mas muitas vezes esses planos não são suficientes. O plano 
B mais citado é o de contar com a poupança (59 por cento); porém esta rede de segurança pode ser rapidamente usada. Quase 
um-terço (30 por cento) diz que se apoiaria no cônjuge. Entretanto, esta estratégia pode ser inadequada para uma casa que conta 
com a renda de duas pessoas. Um em cinco (20 por cento) diz que se mudaria para uma casa menor ou venderia o segundo imóvel, 
o que pode ser difícil, dado que uma propriedade é um ativo com baixa liquidez, particularmente durante uma recessão econômica. 
Produtos especificamente formulados para cuidar do evento de sair do mercado de trabalho antecipadamente, como seguro invalidez 
(13 por cento) e seguro de doenças graves (14 por cento) são subutilizados.

Gráfico 10:  Um pouco mais de dois em cinco trabalhadores brasileiros têm um plano B

Gráfico 11: O plano B inclui… 

9%

48%

43%

Sim

Não 

Não sei

Minhas economias 59%

Meu cônjuge/parceiro que trabalha 30%

Diminuir minha casa / vender um segundo imóvel 20%

Proteção de renda 18%

Herança 15%

Seguro desemprego 14%

Seguro desemprego do governo 14%

Seguro de doenças graves 14%

Seguro invalidez do meu empregador ou comprado por mim 13%

Seguro invalidez do governo 13%

Seguro de pagamento de hipoteca 8%

Empréstimos de bancos, etc 5%

Doações/empréstimos de familiares/amigos 5%

Base: Não totalmente aposentados (n=900)

Base: SE SIM- TEM UM  ‘PLANO B’’ n=384
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Gráfico 12: Estado geral de saúde

Parte 3: Envelhecimento 
saudável
A capacidade dos trabalhadores brasileiros de garantir que eles alcançarão suas aspirações para a aposentadoria é baseada 
amplamente em suas habilidades de acumular dinheiro suficiente para financiá-las. A saúde tem uma influência importante em 
determinar se as pessoas irão alcançar esta meta. Este relatório ilustra que a capacidade de sustentar uma boa saúde ao longo da 
vida ativa e da vida na aposentadoria já é um dos grandes problemas influenciando a noção de preparo para a aposentadoria.
Os brasileiros são preocupados com a saúde; a maioria se declara possuindo saúde boa ou excelente (85 por cento), comparados com 
68 por cento globalmente. Na outra ponta da escala, o grupo restante diz que sua saúde é razoável (14 por cento) ou ruim (1 por 
cento). A saúde se deteriora conforme a idade cobra do corpo. Enquanto dois quintos (38 por cento) dos que possuem entre 18-24 
anos definem sua saúde como excelente, este número cai para 23 por cento entre os com idade de 55 a 64 anos.

‘Minha saúde na velhice’ é algo que preocupa oito em cada dez (79 por cento) brasileiros comparados com 82 por cento 
globalmente. Destes, um pouco mais da metade (53 por cento) diz que é a sua principal preocupação (ex.: é algo que eles consideram 
regularmente e estão ativamente trabalhando para prolongar). Um em cada quatro (26 por cento) diz que a saúde na velhice é uma 
pequena preocupação (ex.: às vezes eles até a consideram, mas dariam prioridade a outras coisas como ter renda suficiente para 
viver quando se aposentarem).

Excelente

Boa

Razoável

Ruim

65+55-6445-5435-4425-3418-24Brasil
Total

Global
Total

10%

64%

25%

15%

61%

23%

19%

57%

23%

13%

60%

26%

13%

52%

33%

11%

51%

38%

14%

57%

28%

29%

51%

16%

3% 1% 0% 2% 1% 1% 1% 1%

BASE: Todos os entrevistados n=1.000
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Mais da metade (53 por cento) dizem que sua saúde na velhice é uma preocupação principal e eles estão ativamente trabalhando 
para prolongar a boa saúde. Isto é muito maior que a média global (43 por cento). Os brasileiros são muito mais propensos a dizer 
que seu comportamento atual e escolhas terão um impacto direto em sua saúde na velhice do que a média global (70 por cento, 
comparados com 52 por cento globalmente). As pessoas no Brasil são mais otimistas em manter sua saúde na aposentadoria (74 por 
cento de otimistas comparados com 56 por cento globalmente), sendo aqueles que atualmente estão com saúde excelente os mais 
otimistas (82 por cento). Então, as expectativas de saúde das pessoas são modeladas por seus diferentes pontos de partida iniciais. 
Os que atualmente desfrutam de saúde excelente são os mais otimistas sobre sua saúde futura.  

Os brasileiros estão geralmente alinhados com a média global de comportamento relacionados à saúde. 64 por cento tomam 
medidas diárias para se manter saudáveis, como comer de forma saudável, e 56 por cento estão se exercitando regularmente. Mais 
da metade estão tomando medidas estratégicas sobre a sua saúde de longo prazo quando fazem escolhas de vida, ex.: tentando 
evitar o estresse (52 por cento comparados com 43 por cento globalmente) e tendo check-ups médicos e auto-exames regularmente 
(50 por cento comparados com 42 por cento globalmente). Em geral, as pessoas levam a saúde a sério. No entanto, os que dizem 
que sua saúde na velhice é a principal preocupação e os que assumem que as escolhas de vida atuais terão um impacto direto na 
sua saúde na velhice estão bem mais propensos a terem comportamentos saudáveis no dia a dia, como comer de forma saudável 
regularmente e se exercitar. 

Tabela 14: A conexão entre a saúde atual e a saúde na velhice 

Global Total Brasil Total
Atualmente com saúde 

excelente

Minha principal preocupação - 
Minha saúde na velhice é algo 
em que penso regularmente e 
estou trabalhando ativamente 
para prolongá-la

43% 53% 55%

Meu comportamento e as 
escolhas que faço hoje têm um 
impacto direto na minha saúde 
na velhice  

52% 70% 73%

Otimista sobre manter uma 
boa saúde na aposentadoria - 
% otimista  

56% 74% 82%

Gráfico 13: Preocupações com a saúde  

Brasil

Global 6%12%39%43%

3%18%26%53%

Minha principal preocupação - A minha
saúde quando envelhecer é algo que
considero regularmente e estou 
trabalhando ativamente em prolongá-la

Uma pequena preocupação - A minha 
saúde quando envelhecer é algo que eu 
considero as vezes mas eu priorizaria
outras coisas, como ter renda suficiente
para viver quando eu me aposentar

Eu dou como certo - Eu considero que a minha saúde
estará ok quando eu me aposentar. Não é algo com
que eu precise me preocupar

Está esquecido - Eu ainda não pensei sobre isso
Base: Todos os entrevistados n=1.000



Pesquisa Aegon de Preparo para a Aposentadoria 2017 | 15

Gráfico 15: Saúde e comportamentos relacionados 

Global 
Total 

Brasil 
Total

Atualmente 
com saúde 
excelente

Saúde na velhice 
é a minha princi-
pal preocupação

Escolhas de vida 
atuais terão um 

impacto na minha 
saúde na velhice 

Me alimento de forma saudável 
(ex.: cinco porções de frutas e 
vegetais por dia

57% 64% 73% 72% 71%

Me exercito regularmente 50% 56% 73% 63% 61%

Evito comportamentos prejudici-
ais (ex.: beber álcool demais ou 
fumar)

57% 62% 65% 61% 65%

Penso em minha saúde a longo 
prazo quando faço escolhas de 
estilo de vida.  Por exemplo, tento 
evitar o estresse.

43% 52% 57% 56% 54%

Pratico mindfulness regularmente 
(ex.: exercícios de meditação e 
relaxamento)

17% 16% 19% 17% 18%

Levo minha saúde a sério (ex.: 
faço check-ups rotineiramente e 
realizo auto-exames com regula- 
ridade)

42% 50% 55% 56% 53%
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Parte 4: Fazendo a conexão 
entre a saúde e o preparo para 
a aposentadoria
A saúde tem uma grande importância na capacidade de remuneração de um indivíduo. Os que têm saúde excelente têm uma renda 
média mensal aproximadamente 14 por cento maior do que os que têm saúde razoável. Os que têm saúde excelente têm maior 
probabilidade de poupar habitualmente para a aposentadoria (44 por cento) do que os que têm saúde razoável (33 por cento) e são 
mais propensos a serem estrategistas (23 por cento) do que os que têm saúde razoável (16 por cento). Os que têm saúde excelente 
também têm maior probabilidade de serem conscientes da necessidade de planejar financeiramente (81 por cento comparados a 68 
por cento dos que têm saúde razoável) e têm maior probabilidade de concordar fortemente que eles têm uma boa ideia do valor total 
de suas economias pessoais para a aposentadoria do que os com saúde razoável (72 por cento e 56 por cento, respectivamente). O 
resultado é que os que têm saúde excelente são mais confiantes que irão alcançar uma aposentadoria confortável (40 por cento) do 
que os que têm saúde razoável (11 por cento). 

Como resultado, existe uma forte relação entre o preparo para a aposentadoria medido pelo ARRI e o  atual estado de saúde. Os que 
estão com saúde excelente alcançam uma pontuação ARRI média (6,9); os que estão com uma boa saúde alcançam um ARRI médio 
de 6,4 e os que estão com a saúde razoável alcançam um ARRI baixo de 5,6. 

Tabela 16: Saúde atual e planejamento para a aposentadoria

Tabela 17: Saúde atual e o preparo para a aposentadoria

Atualmente com excelente 
saúde

Atualmente com boa saúde Atualmente com razoável 
saúde

Muito/razoavelmente con-
scientes da necessidade de 
planejar financeiramente para a 
aposentadoria (%)

81% 82% 68%

Estrategistas – Têm um plano 
formal para a aposentadoria (%)

23% 18% 16%

Poupadores habituais– Eu sem-
pre garanto estar poupando para 
a aposentadoria (%) 

44% 35% 33%

Concordam fortemente/razoa- 
velmente de que têm uma ideia 
muito boa do valor total de 
suas economias pessoais para a 
aposentadoria(%)

72% 65% 56%

Razoável Boa Excelente

6.4

5.6

6.9

Pontuação ARRI

* Saúde ruim não está incluída na tabela, pois a base é muito pequena

Base: Todos não totalmente aposentados (n=900)
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Gráfico 18: Trabalhar durante a aposentadoria será o padrão para os brasileiros

Parte 5: Aposentadoria tranquila 
– envelhecimento saudável e 
segurança financeira 
Apenas um quarto (26 por cento) dos trabalhadores brasileiros espera parar de trabalhar imediatamente ao alcançar a idade da 
aposentadoria. Quase um terço (31 por cento) espera mudar a forma que trabalha, trabalhando em meio expediente ou em contratos 
temporários antes de eventualmente parar de trabalhar. Um em cada cinco (21 por cento) também espera mudar a forma como 
trabalha, mas continuar trabalhando de forma reduzida durante a aposentadoria. 17 por cento esperam continuar trabalhando de 
alguma forma durante a aposentadoria. 

O problema é claro, muitos trabalhadores brasileiros esperam 
mais escolhas, flexibilidade e controle sobre como eles irão fazer 
a transição para a aposentadoria. A noção de que as pessoas 
param de trabalhar com benefícios integrais com 50 anos não 
confere com o que as pessoas desejam fazer mais tarde na 
vida. A forma como as pessoas veem a aposentadoria está 
mudando. Os brasileiros querem alcançar muitas coisas em suas 
aposentadorias, conforme foi evidenciado na lista de aspirações, 
com a aposentadoria vista cada vez como uma fase ativa da vida, 
trazendo a capacidade de manter uma boa saúde ao longo dela.

Entretanto, esta aspiração ainda está longe da realidade. 
Ao invés de trabalhar de forma flexível além da idade da 
aposentadoria, mais de um terço (37 por cento) dos aposentados 
brasileiros dizem que se aposentaram antes do planejado, com 
saúde debilitada (32 por cento) e desemprego (16 por cento) no 
topo da lista de motivos dados para se aposentar precocemente. 
Enquanto muitos trabalhadores brasileiros querem trabalhar 
durante a aposentadoria, os problemas de desemprego e saúde 
tiram esta escolha das mãos deles.

Os brasileiros esperam se aposentar com 60 anos e gastar 20 
anos na aposentadoria. Enquanto o estado atual da saúde tem 
pouco impacto na idade que eles esperam se aposentar (os 
com saúde excelente, boa e razoável esperam trabalhar até 
os 60 anos), a quantidade de tempo que eles esperam viver 
na aposentadoria varia. Os que atualmente estão com saúde 
excelente esperam viver 5 anos a mais na aposentadoria do que 
os que estão com a saúde boa e razoável. O que significa que 
eles esperam viver até os 85 anos no total, comparado com 80 
anos para os que estão com a saúde boa ou razoável. 

Trabalhadores com saúde ruim ou razoável estão numa 
posição ainda mais desafiadora de alcançar preparo para a 
aposentadoria. Problemas de saúde podem causar obstáculos 
para acessar o mercado de trabalho e reduzir o número de 
horas trabalhadas, o que pode ter um impacto na renda e na 
capacidade de poupar. Os que estão com saúde razoável podem 
potencialmente se encontrar em uma posição vulnerável ao 
fazer planos para a aposentadoria. Eles podem não ter outra 
escolha, a não ser parar de trabalhar antes do planejado devido 
à saúde – exacerbando o fato de que já não tem uma grande 
quantia poupada.

5%

21%

17% 26%

31%

Vou parar de trabalhar completamente 
e imediatamente me aposentar 
totalmente.  

Outro / Não sei

Vou continuar a trabalhar como agora. 
A idade de aposentadoria não fará diferença 

na maneira como trabalho

Vou mudar a maneira 
trabalhar meio expediente ou em contratos

temporários) e continuar com trabalho 
remunerado até o fim

Vou mudar a maneira como trabalho 
(p. ex., trabalhar meio expediente ou em 
contratos temporários), mas só por um 
tempo antes de eventualmente parar 
de trabalhar

Base: todos não totalmente aposentados/semi-aposentados, n=872
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Parte 6: O importante papel dos 
empregadores 
Benefícios ocupacionais podem ter um papel significativo ao abordar a conexão entre o planejamento para a aposentadoria e a 
saúde. Os empregadores já estão fazendo uma enorme diferença ao ajudar os trabalhadores a ficarem prontos para a aposentadoria. 
Planos de aposentadoria com contribuições do empregador são oferecidos a dois quintos (42 por cento) dos trabalhadores 
brasileiros. Planos de saúde são oferecidos a 63 por cento e 45 por cento recebem seguros de vida. Juntos, estes benefícios 
fornecem uma rede de segurança efetiva para a aposentadoria para milhões de trabalhadores. Dada a importância que os próprios 
trabalhadores colocam nos planos de aposentadoria patrocinados pelo empregador, mais pode ser feito para garantir que todos 
tenham acesso a estes planos como parte dos esforços para ajudar a tornar as aspirações de aposentadoria em aposentadoria real.  

Gráfico 19: Idade média que esperam se aposentar e o número de anos na aposentadoria

Gráfico 20: Benefícios oferecidos aos trabalhadores brasileiros no trabalho

Férias/ tempo de férias pago 87%

Salário base 83%

Localização de trabalho conveniente 69%

Plano de saúde 63%

Oportunidades de avanço de carreira 54%

Possibilidade de trabalhar além da idade normal de aposenta-
doria

54%

Hora extra e pagamento de bônus 53%

Horas de trabalho flexíveis 49%

Seguro de vida 45%

Acesso a um bom conteúdo de treinamentos 44%

Plano de aposentadoria com contribuições do empregador 42%

Plano de aposentadoria sem contribuições do empregador 29%

Plano de compra de ações 18%

Número médio de anos
que espera viver na 
aposentadoria

Idade média que espera
se aposentar

Atualmente com saúde
EXCELENTE

Atualmente com saúde
BOA

Atualmente com saúde
RAZOÁVEL

Total 80 anos Total 80 anos Total 85 anos

2020

606060

25

* Saúde ruim não está incluída no gráfico, pois a base é muito pequena

Base: Todos não totalmente aposentados n=900
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Base: Todos não totalmente aposentados n=900

Com um foco maior em saúde e bem estar, os empregadores podem potencialmente tomar outros passos para ajudar a manter 
a sua força de trabalho economicamente ativa por mais tempo. Programas de bem estar oferecidos no trabalho têm o apoio 
de praticamente todos os trabalhadores brasileiros (98 por cento). E existem pequenos passos que os empregadores podem 
tomar para ajudar a melhorar o bem estar de seus trabalhadores. Benefícios do dia a dia, de curto prazo, como fornecer acesso a 
programas de exercício (61 por cento) são os mais desejados. Mais da metade dos trabalhadores se interessariam em opções de 
alimentos saudáveis no escritório (54 por cento) e avaliação de risco de saúde (54 por cento). Um número destas iniciativas pode 
ser introduzido rapidamente e com baixos custos. No gráfico a seguir, os trabalhadores que citam a saúde na velhice como uma 
preocupação principal têm maior probabilidade de se interessarem por quase todos os benefícios relacionados à saúde oferecidos 
pelo empregador comparados com todos os trabalhadores. 

Gráfico 21: Interesse dos trabalhadores em benefícios de saúde e bem-estar fornecido pelos empregadores

Dois quintos (41 por cento) dos trabalhadores brasileiros dizem que seus empregadores não fornecem serviços de planejamento de 
aposentadoria (comparados com 37 por cento globalmente). 

Entre os serviços relacionados ao planejamento da aposentadoria oferecidos para os trabalhadores, os mais geralmente citados são 
materiais educacionais (19 por cento), declaração anual de plano de previdência (19 por cento) e uma previsão de renda anual de 
aposentadoria (18 por cento).

Todos os trabalhadores

Trabalhadores que citam
a saúde como 
preocupaçao principal
na velhica

Um profissional de bem-estar para oferecer orientações e estímulo
para ajudá-lo a atringir suas metas de saúde

Incentivos financeiros por focar em sua saúde e bem-estar

Clínica de saúde disponível no trabalho para exames de rotina

Avaliação de risco de saúde

Opções saudáveis de alimentos ou lanches no escritório

Exames e vacinações preventivos

Programas de exercício - no trabalho ou via 
desconto em academias locais

Programas para abuso de álcool ou outras substâncias

Um aplicativo que pode ajudá-lo a determinar metas de bem-estar, 
medir o progresso e acessar informações

Programas, aconselhamento ou terapias para 
auxiliar com problemas de saúde mental

Programas para parar de fumar

Concursos e oportunidades de ganhar prêmios para atividades
ligadas à suáde

Ferramentas para monitorar metas de saúde/biometria (p. ex., 
IMC/ perda de peso, níveis de colesterol, pressão sanguínea)

Educação sobre comportamentos saudáveis (p. ex., newsletters, 
informativos por e-mail, palestras na hora do almoço 

Eventos patrocinados pela empresa 
(p. ex., caminhadas, corridas, corridas de bicicleta)

61%
63%

60%
61%

54%
55%

54%
56%

48%
50%

51%
48%

50%
46%

29%

26%
28%

44%

44%
45%

46%
41%
26%

35%
40%

35%
36%

32%
32%

34%
28%
18%

24%
29%

22%
24%

45%

Estações de trabalho ergonômicas (p. ex., escrivanhinhas para 
se trabalhar de pé, mobiliário de trabalho ajustável)
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Conforme mencionado na Parte 5, a interseção entre segurança financeira e envelhecimento saudável para muitas pessoas acontece 
na transição para a aposentadoria. Os achados da pesquisa revelam uma desconexão alarmante entre a quantidade de trabalhadores 
brasileiros que deseja fazer uma transição gradual para a aposentadoria e as práticas que seus empregadores possuem para apoiar 
esta transição. 

A somente 25 por cento dos trabalhadores são oferecidos acesso a funções mais adequadas (ex.: menos estressantes ou que 
demandem menos fisicamente). A um número ainda menor são oferecidos planos de aposentadoria flexíveis que permitam trabalhar 
além da idade de aposentadoria usual (19 por cento) e 17 por cento desfrutam da opção de fazer a transição do trabalho em tempo 
integral para o trabalho em meio expediente.   

Claramente existe mais que os empregadores, o governo e os próprios indivíduos podem fazer para garantir que os trabalhadores 
tenham a aposentadoria que aspiram. A definição de aposentadoria está mudando e evoluindo. A aposentadoria não é mais vista 
como um período de declínio; é vista como uma parte ativa da vida, muitas vezes envolvendo um trabalho numa nova área, novos 
hobbies e usufruindo do tempo com antigas amizades, tempo com a família ou tempo para viagens. É imperativo que a saúde e o 
dinheiro sejam suficientes para suportar estas aspirações para a aposentadoria. Isto leva muita consideração e um planejamento 
cuidadoso. Formular um plano formal e poupar habitualmente durante um período constante oferece o melhor caminho para o 
preparo para a aposentadoria.   

Gráfico 22: Serviços de planejamento de aposentadoria oferecidos pelos empregadores

Gráfico 23: Trabalhadores que indicam que seus empregadores oferecem assistência na transição para a aposentadoria 

Outro

Não sei

Nenhum dos acima

Blogs e/ou grupos de redes online patrocinados pela empresa

Reuniões / seminários por webcast sobre seu plano de previdência / economias 

Site administrador do empregador / plano de previdência 

Ferramenta(s) online de simulação de aposentadioria

Encontro pessoal / cara-a-cara com um conselheiro em plano de previdîdencia ou carreira

Acesso digital para visualizar de gerenciar minhas economias para a aposentadoria

Previsão de renda anual de plano de previdência

Declaração anual de plano de previdência

Materiais informativos

Global

Brasil

13%
19%

19%

18%

16%

14%

14%

13%

13%

8%

41%

8%

14%

19%

12%

12%

10%

13%

7%

6%

37%

16%

2%
3%

Global 

Brasil

Nenhuma das acima

Re-treinamento ou educação contínuapara 
manter as habilidades atualizadas

A opção de mudar de período integral para meio período

Planos de aposentadoria flexíveis que permitam 
trabalhar além da idade de aposentadoria

Aconselhamento financeiro

Trabalho mais adequado para trabalhadores mais velhos (e.g., menos
stressante ou que não exija muito fisicamente)

Plano de saúde fornecido pelo empregador na aposentadoria 18%
26%

20%
25%

14%
23%

19%
19%

15%
17%

24%
17%

Outro 2%
2%

Não sei 16%
5%

29%
38%

Base: Todos os trabalhadores 14.400
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Recomendações 
Papel dos Segurança financeira Envelhecimento saudável

Indivíduos
1. Desenvolva uma estratégia e plano por escrito para estabelecer as 

metas de aposentadoria, economizar para alcançar essas metas e 
administrar a poupança para a aposentadoria de forma que dure por 
toda a vida. Ao fazer isso, busque conselhos com amigos, familiares 
e profissionais do ramo das finanças e use ferramentas de mod-
elagem e calculadoras.

2. Comece a economizar cedo e torne economizar um hábito. Tire 
proveito de oportunidades como planos de previdência corpora-
tivos, especialmente quando o empregador também contribuir 
para o fundo. Aumente a poupança para a aposentadoria quando 
uma renda extra estiver disponível, por exemplo, quando receber 
aumento de salário ou bônus.

3. Desenvolva um plano alternativo para compensar algum déficit da 
poupança, ou, ao menos, para cobrir as despesas caso você precise 
se aposentar antes do planejado.  Adquirir seguro é uma forma com 
boa relação custo-benefício de se proteger contra a perda de renda 
em caso de doença, invalidez ou morte de cônjuge ou parceiro. 

4. Invista em oportunidades de treinamento para desenvolver novas 
habilidades e manter as habilidades existentes atualizadas para 
melhor se adaptar ao mercado de trabalho em constante mudança. 

1. Desenvolva uma estratégia para melhorar sua saúde ago-
ra, se necessário, e para manter um estilo de vida saudável 
para que possa alcançar suas metas de aposentadoria. Ao 
fazê-lo, busque recomendações e apoio de amigos, famil-
iares e profissionais (médicos, nutricionistas e personal 
trainers). 

2. Transforme comportamentos saudáveis em hábitos e em 
uma forma de viver, incorporando-os na rotina. Aproveite 
as oportunidades de trazer refeições ou lanches saudáveis; 
suba escadas e caminhe ao invés de dirigir.

3. Invista em exercícios e aulas de culinária saudável, bem 
como em wearables para monitorar sua saúde e metas de 
bem estar e pratique o que aprendeu.

Empre-
gadores

1. Aumentem a consciência da necessidade de poupar para a 
aposentadoria. Ofereçam materiais educativos para ajudar os 
trabalhadores a entender questões financeiras e ficarem confiantes 
com relação a poupar e investir.

2. Estabeleçam um plano de previdência laboral com o qual os tra-
balhadores possam contribuir por desconto em folha.

a. Implementem a inscrição automática para tornar isso fácil e 
programar aumentos automáticos em momentos pré-determi-
nados, como aumentos de salário, ou uma idade determinada, 
ou acontecimentos da vida.

b. Ofereçam contribuições equivalentes para estimular a partici-
pação.

c. Ofereçam a oportunidade a empregados em tempo parcial de 
participar do plano.

3. Ofereçam aos trabalhadores a oportunidade de comprar pelo 
trabalho - seguros de vida, invalidez e doença grave, assim como 
outros produtos de segurança financeira para se proteger contra 
acontecimentos anteriores à aposentadoria.

4. Criem um ambiente de trabalho adequado para pessoas de idade, 
que invista em oportunidades de treinamento para trabalhadores 
mais velhos, valorize a experiência destes trabalhadores mais vel-
hos, torne mais fácil para que trabalhadores permaneçam por mais 
tempo na força de trabalho, fazendo a transição para aposentadoria 
quando for a hora certa.  

1. Ofereçam educação e aumentem a consciência sobre as 
vantagens de manter a boa saúde e a relação entre boa 
saúde e preparo para a aposentadoria.

2. Implementem um programa de bem-estar laboral, priori-
zando aqueles que oferecem os melhores benefícios para a 
empresa e para o trabalhador, considerando fatores como 
produtividade, engajamento, absenteísmo, etc.

3. Ofereçam incentivos financeiros para comportamentos 
saudáveis, como subsídios para inscrição em academia, 
descontos especiais para seguro saúde, etc. 

4. Criem um ambiente de trabalho que promova uma vida 
e hábitos saudáveis, como o uso de escrivaninhas tipo 
stand-up, oferecendo opções saudáveis de alimentos. Os 
gestores podem liderar pelo exemplo.

Governos
1. Promovam a consciência da necessidade de poupar para a aposenta-

doria e oferecer aos indivíduos ferramentas e educação necessárias 
para tomar decisões informadas sobre poupança e investimentos.

2. Criem incentivos para que empregadores estabeleçam planos de 
previdência para os trabalhadores, e para que os trabalhadores 
participem de tais planos. Os incentivos para os empregadores 
incluem: créditos fiscais para cobrir custos de lançamento de um 
plano e para oferecer contribuição equivalente a dos trabalhadores, 
proteção de responsabilidade contra perdas de investimentos, etc. 
Incentivos para os trabalhadores incluem incentivos fiscais para 
poupar no plano laboral.

3. Garantam que as contribuições dos trabalhadores em planos lab-
orais sejam preservadas exclusivamente para a aposentadoria por 
meio de, entre outros fatores:

a. Prevenir vazamentos ao implementar penalidades financeiras para 
saques antecipados, com pequenas exceções para emergências;

b. Facilitar a oferta de fundos de ciclo de vida e a distribuição de 
economias de plano de previdência na forma de renda vitalícia.  

4. Criem incentivos para facilitar a capacidade dos empregadores de 
oferecer seguro para retirar do governo o fardo de indivíduos que 
sofram um choque financeiro, como no caso de invalidez, doença 
crítica e morte de um membro da família.

5. Alinhem políticas para estimular o envelhecimento ativo e a tran-
sição para a aposentadoria por meio de facilitação de aposentadoria 
gradual e estimulando os indivíduos a trabalhar por mais tempo.

1. Promovam a conscientização dos benefícios de um estilo 
de vida saudável e como isso se relaciona a uma aposenta-
doria ativa e segura.

2. Integrem melhor os sistemas fiscal, de previdência social 
e de saúde, para que os custos de educação financeira e 
programas de bem-estar no trabalho possam ser compar-
tilhados entre empregadores e funcionários.

3. Realizem uma avaliação de impacto do custo-benefício 
geral de apoiar o bem-estar, recrutamento e programas de 
re-treinamento entre trabalhadores mais velhos.
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Aviso legal 
Este relatório contém apenas informações gerais e não constitui 
uma solicitação ou oferta. Nenhum direito pode ser derivado 
deste relatório. A Aegon, seus parceiros e nenhum dos seus 
afiliados ou seus empregados não asseguram, garantem ou 
representam a precisão ou integralidade da informação contida 
neste relatório.
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Informações de contato 
Mongeral Aegon - Brasil 
Plano & Mídia
Natália Fernandes 
Telefones: 
(55 21) 2256.0163 
(55 21) 2236.6409 
(55 21) 2547.3363 
E-mail: natalia@planoemidia.com.br 
www.institutomongeralaegon.org

Aegon - Holanda
Estratégia & Sustentabilidade
Mike Mansfield
Gestor de Estudos da Aposentadoria 
Telefone: +31 70 344 82 64 
Email: mike.mansfield@aegon.com 
aegon.com/thecenter
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