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Um Despertar para a Aposentadoria
Muitos esperam viver 20 anos como aposentados e veem esta fase da vida como uma 
fase ativa. Criar uma nova realidade de aposentadoria, na qual seja possível se aposentar 
com segurança financeira, depende de um maior número de pessoas economizar para a 
aposentadoria e reconhecer possibilidades de vida profissional cada vez mais flexíveis. 
É mais fácil falar do que fazer e é preciso que governos, empregadores e indivíduos 
colaborem.

As imagens usadas neste relatório representam muitas das aspirações pessoais com 
relação à aposentadoria, incluindo: passar tempo com a família e com amigos, viajar, 
praticar novos hobbies, etc.
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Prefácio

O relatório deste ano destaca que ainda há um longo caminho 

a percorrer antes que possamos declarar o preparo para a 

aposentadoria como “missão cumprida.” De muitas maneiras, a 

mudança ao longo dos últimos cinco anos não foi tão rápida quanto 

o esperado. Na verdade, o fato de que  globalmente o Índice Aegon 

de Preparo para a Aposentadoria apresentou ligeira queda nos 

últimos 12 meses, indica que é preciso haver muito mais esforço 

coordenado e sustentado por todos os envolvidos - de governos e 

empregadores a provedores de planos de previdência - para ajudar 

a garantir que as pessoas entendam o que precisam fazer para 

alcançar segurança financeira e atender às suas expectativas para 

a aposentadoria. Em resumo, o mundo precisa despertar para a 

aposentadoria.

As ações só mudarão quando as atitudes mudarem e é por este 

motivo que fazer parte de um diálogo global sobre envelhecimento 

é central para o propósito da Aegon de ajudar as pessoas a obter 

uma vida de segurança financeira.

 

Um avanço importante no nosso trabalho de promoção este ano 

foi o lançamento do Instituto de Longevidade Mongeral Aegon no 

Brasil, que complementa o trabalho do Aegon Center for Longevity 

and Retirement e do Transamerica Institute, entidade sem fins 

lucrativos, assim como seus centros para Estudos de Aposentadoria 

e Estudos de Saúde. Ao patrocinar esses centros de pesquisa, 

esperamos não somente gerar um debate público, mas também 

inspirar governos e outras organizações a implantar políticas que 

ajudem as pessoas a economizar para o futuro e a permanecer 

ativas por mais tempo.

Rápidas mudanças demográficas significam que é inevitável 

que governos continuem a reduzir as redes de proteção para 

a aposentadoria que eram capazes de oferecer para gerações 

passadas. Enquanto muitos estão preparados para assumir mais 

responsabilidade por seu futuro financeiro, deve-se colocar ênfase 

especial em ajudar os mais vulneráveis na sociedade. O crescimento 

econômico estagnado em grande parte do mundo está prejudicando 

a capacidade de muitos - especialmente jovens e mulheres -  de 

poupar para o futuro. Esses grupos precisam da nossa ajuda.

Todas as vozes nesse diálogo global sobre envelhecimento e 

aposentadoria - dos negócios ao mundo da política - devem ser 

agentes de mudança e defensores da ideia de tornar o planejamento 

para a aposentadoria algo fácil. Realizar passos simples, como 

economizar um pouco e com frequência e permanecer ativo por 

mais tempo, pode fazer uma enorme diferença na vida das pessoas. 

E precisamos trabalhar juntos para ajudar as pessoas a dar esses 

passos.

Espero que todos os leitores deste relatório também façam parte 

desse debate e que, também, ajudem a sensibilizar outros com 

relação ao preparo para a aposentadoria.

Alex Wynaendts
CEO Aegon

2016 é o quinto ano consecutivo no qual tentamos entender o quanto as pessoas estão 

preparadas para a aposentadoria ao redor do mundo, por meio da anual Pesquisa Aegon 

de Preparo para a Aposentadoria. Ao fazê-lo, esperamos compreender melhor como as 

pessoas veem a aposentadoria e usar tais informações para inspirá-las a se prepararem 

melhor para o futuro.  

“...As ações só mudarão 
quando as atitudes mudarem 
e é por este motivo que fazer 
parte de um diálogo global 
sobre envelhecimento é 
central para o propósito da 
Aegon...”
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Introdução 

 

 

Bem-vindo a este quinto relatório, Um Despertar para a 

Aposentadoria: Pesquisa Aegon de Preparo para a Aposentadoria 

2016. O Aegon Center for Longevity and Retirement tem orgulho de 

apresentar uma análise de tendência de cinco anos, com base nos 

nove países originais da pesquisa anual de 2012, e os resultados 

atuais de 2016, baseados em 15 países, abrangendo Europa, 

Américas, Ásia e Austrália. Desde a concepção da pesquisa de 

2012, 70 mil trabalhadores e aposentados compartilharam seus 

preparativos e perspectivas com relação à 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.

Nos resultados desta pesquisa, é central a falta de avanço no 

preparo para a aposentadoria ao redor do mundo. O relatório avalia 

o estado atual do preparo para a aposentadoria e identifica áreas-

chave que precisam de foco e atenção, incluindo a necessidade de: 

partilhar a responsabilidade pelo preparo para a aposentadoria, 

inspirar um mundo de poupadores habituais, tornar os planos de 

aposentadoria mais inclusivos desde sua concepção, facilitar a nova 

aposentadoria flexível e promover a vida ativa e o envelhecimento 

saudável na aposentadoria.

Este relatório destaca que é preciso despertar para a aposentadoria. 

A solução do desafio da aposentadoria deve ser reconhecida 

como uma responsabilidade compartilhada. Ela requer o 

envolvimento de todas as partes interessadas - governos, fundos 

de pensão, empregadores e indivíduos - para que todos assumam 

responsabilidade de maneira ativa, para criar um diálogo para uma 

aposentadoria inclusiva e implantar soluções para que todos tenham 

a oportunidade de alcançar segurança financeira a longo prazo.

A Pesquisa de 2016 
Os achados neste relatório baseiam-se nas respostas de 14.400 

funcionários e 1.600 aposentados em 15 países: Alemanha, 

Austrália, Brasil, Canadá, China, Espanha, França, Holanda, Hungria, 

Índia, Japão, Polônia, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos.  

As entrevistas foram conduzidas pela internet entre 6 e 25 de 

fevereiro de 2016. O escopo e as metodologias das pesquisas de 

anos passados podem ser encontrados em aegon.com/thecenter.

 

A Parte 1 deste relatório oferece uma atualização sobre a lenta 

melhoria no nível global de preparo para a aposentadoria desde 

2012. A Parte 2 explica porque os indivíduos não podem evitar 

assumir maior responsabilidade pelo planejamento de sua própria 

aposentadoria, e a Parte 3 ilustra porque a solução requer o hábito 

de poupar.

As Partes 4 e 5 explicam como pode ser feita a poupança para 

a aposentadoria de maneira mais simples e inclusiva. Também 

destacam como as pessoas precisam ter muito mais acesso a 

aconselhamento, informação e educação para ajudá-las a tomar 

decisões informadas.

As Partes 6 e 7 discorrem sobre como a própria aposentadoria está 

mudando. As pessoas precisam aprender a adaptar seus planos 

para lidar com uma idade avançada flexível, na qual trabalho e lazer 

estarão cada vez mais misturados, enquanto os indivíduos tomam 

medidas para gerenciar sua saúde ao longo da aposentadoria.

Sumário Executivo
Os sistemas de previdência ao redor do mundo estão enfrentando 

dificuldades como resultado de aumentos na longevidade e na 

população de idade avançada, especialmente com relação ao cenário 

de redução da população ativa em comparação à população de 

aposentados. Ao mesmo tempo, os mercados econômicos mundiais 

continuam voláteis, gerando riscos financeiros e de investimento. 

À medida que governos e empregadores tomam providências 

para garantir a solvência e a sustentabilidade de seus programas 

de previdência, muitos dos riscos e custos do financiamento da 

aposentadoria recaem sobre indivíduos que ainda não estão  

prontos para lidar com eles.

Este é o quinto ano. A Pesquisa Aegon de Preparo para a 

Aposentadoria estuda o preparo para a aposentadoria de 

trabalhadores e aposentados ao redor do mundo desde 2012.  

A curva de tendência da pesquisa de 2012 a 2016 mostra que 

muitos trabalhadores não estão se preparando adequadamente 

para sua futura aposentadoria. Apesar de algum avanço ter sido 

verificado nos níveis de preparo para a aposentadoria desde 2012, 

esse progresso é lento demais para garantir que eles alcancem a 

renda na aposentadoria que precisarão na fase avançada da vida. 

O estado global do preparo para  
a aposentadoria: 2012 a 2016
O Índice Aegon de Preparo para a Aposentadoria (ARRI) mede 

o preparo para a aposentadoria em uma escala de 1 a 10, com 

as pontuações de 8 para cima consideradas alto preparo para a 

aposentadoria, de 6 a 7,9 como médio e menos de 6 como baixo.  

O índice ARRI se baseia nas respostas a seis perguntas da pesquisa  
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relacionadas à responsabilidade pessoal, consciência, compreensão 

financeira, planejamento da aposentadoria, preparativos financeiros 

e substituição de renda.

Desde 2012, o ARRI tem aumentado - de maneira desigual -  

nos países e o avanço é lento. 

 ■ Nos nove países originais em que a Aegon vem medindo o 

preparo para a aposentadoria desde 2012, o ARRI subiu de 

5,2 para 5,5 pontos em 2016. O aumento foi fortemente 

induzido por movimentos positivos no sentimento das pessoas 

com relação a planejamento e poupança, contudo, é preciso 

saber que este aumento foi compensado por uma queda no 

sentimento com relação à responsabilidade pessoal por prover 

renda suficiente na aposentadoria.

 ■ Países como o Reino Unido e os Estados Unidos apresentaram 

o maior avanço no preparo para a aposentadoria desde 2012. 

Isso não é coincidência. A presença de planos de previdência do 

tipo “terceiro pilar” bem desenvolvidos, na forma de planos de 

contribuição definida de vínculo empregatício, como os planos 

401(k) dos Estados Unidos, significa que as pessoas têm maior 

participação em seus planos de previdência. 

 ■ Desde o ano passado, o ARRI caiu ligeiramente, resultado 

atribuído em grande parte a incertezas na China, que tem 

apresentado queda significativa de sua pontuação no ARRI desde 

2015.  

O preparo para a aposentadoria é uma 
responsabilidade compartilhada - e requer  
uma solução compartilhada
As pessoas estão vivendo mais do que nunca, o que torna o custo 

de financiamento da aposentadoria mais elevado para governos, 

empregadores e indivíduos. A solução dessa equação de segurança 

na aposentadoria deve ser reconhecida como uma responsabilidade 

compartilhada. Nenhuma entidade será capaz de resolver isso 

sozinha.

 ■ Globalmente, as pessoas esperam que quase metade de sua 

renda na aposentadoria (46%) venha da previdência social ou 

outro programa de benefícios oferecido pelo governo, e isso 

ocorre a despeito de muitos esforços dos governos em limitar o 

valor dos benefícios futuros. 

 ■ Quando perguntado que medidas os governos devem adotar 

para lidar com os crescentes custos da previdência pública, 

globalmente 31% acreditam que o governo deveria aumentar o 

financiamento geral da previdência social por meio do aumento 

de impostos, sem ter que reduzir o valor dos benefícios 

individuais; 15% sentem que o governo deveria reduzir o 

custo geral reduzindo os benefícios, sem ter que aumentar os 

impostos; e 27% acham que o governo deveria adotar uma 

abordagem equilibrada. (Obs.: excluídos os participantes da 

Índia.) 

 ■ Contudo, as pessoas não têm vontade de aumentar a idade de 

aposentadoria para compensar o custo de viver mais tempo; 

39% dos entrevistados acham que a idade de aposentadoria 

deveria permanecer a mesma, comparado a 20% que acham 

que ela deveria aumentar com os aumentos na expectativa de 

vida. 

O hábito de poupar é essencial para o sucesso
Poupar para a aposentadoria é uma necessidade financeira 

universal. Está claro que adquirir o hábito de poupar, e poupar de 

maneira estável por muito tempo, é essencial para se alcançar o 

preparo para a aposentadoria. 

Muitos têm dificuldade de começar a fazê-lo. Muitos só poupam 

de tempos em tempos. Os hábitos de poupança podem mudar ao 

longo dos anos. Os resultados da pesquisa ilustram a importância 

do hábito de poupar e as oportunidades que podem estimular ou 

inspirar os não-poupadores a começar a poupar.

 ■ Trinta e oito por cento dos trabalhadores se descrevem como 

poupadores habituais (aqueles que dizem estar sempre 

poupando para a aposentadoria). 

 ■ Os poupadores habituais têm sete vezes mais probabilidade 

de atingir uma pontuação elevada no ARRI do que os não-

poupadores (37% contra 5%).  

 ■ Os motivos pelos quais as pessoas começam a poupar para a 

aposentadoria se dividem em duas categorias amplas: “fase da 

vida” (47%) e “relacionado ao emprego” (39%).

 ■ Aniversários marcantes e fatores ligados ao trabalho podem 

servir de estímulo para que pessoas se tornem poupadores 

habituais. 

Tornando a poupança mais fácil e conveniente  
A experiência ao redor do mundo mostra que oferecer aos 

trabalhadores acesso a planos de aposentadoria com vínculo 

empregatício é um fator significativo na obtenção do preparo 

para a aposentadoria. Trazer as pessoas para a rede de poupança 

para a aposentadoria é fundamental para construir um sistema 

previdenciário mais inclusivo que atenda às necessidades dos 

futuros aposentados. 

 ■ O local de trabalho desempenha um papel importante na 

facilitação da poupança para a aposentadoria, contudo, 

a pesquisa verificou que apenas 41% dos trabalhadores 

globalmente planejam por meio de contribuições do 

empregador.

 ■ Inscrever os trabalhadores automaticamente em um plano 

corporativo de poupança para a aposentadoria pode ajudar 

a traduzir boas intenções em um comportamento real de 

poupança e encontra ampla aceitação: 65% dos trabalhadores 

acham a ideia de inscrição automática, baseada em um nível 

de contribuição de seis por cento do salário anual, muito ou de 

alguma forma atraente. Grupos vulneráveis também acham a 

ideia atraente: mulheres, 64%, e trabalhadores jovens entre  

20 e 29 anos, 67%.

 
O imperativo da educação e do planejamento 
para a aposentadoria
Permitir e inspirar o hábito de poupar é chave para a solução de 

aposentadoria. Para tornar isto realidade, a pesquisa verificou que 

os futuros aposentados precisam assumir mais responsabilidade 

pelo planejamento de sua própria aposentadoria e que precisam de 

melhores informações e ferramentas de educação. São necessárias 

melhorias na educação para a aposentadoria para que as pessoas 

tomem decisões melhores a longo prazo e exerçam, de forma 

inteligente, sua responsabilidade pessoal.
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Atualmente, muitos trabalhadores estão negligenciando a 

necessidade de fazer qualquer plano de aposentadoria. Entre  

aqueles que estão fazendo planejamento financeiro, uma grande 

porcentagem está fazendo escolhas ruins para suas economias para 

a aposentadoria. A necessidade de melhor planejamento, orientação 

e aconselhamento para a aposentadoria está clara. 

 

 ■ Os trabalhadores com uma estratégia de aposentadoria são 

mais realistas no preparo para a aposentadoria e alcançam 

pontuações no ARRI mais elevadas do que aqueles sem 

estratégia, contudo, 38% globalmente não possuem um plano 

de aposentadoria. Entre os grupos vulneráveis, a proporção 

daqueles sem plano aumenta para 42% entre as mulheres e 

49% daqueles com baixa renda. 

 ■ Planos financeiros de emergência, que ajudam as pessoas a 

lidar com o inesperado, são amplamente ausentes. Mais da 

metade das pessoas com esses planos (58%) dizem que suas 

poupanças estão incluídas no plano de emergência. As pessoas 

não enxergam os benefícios dos produtos de seguros como 

mais eficazes em termos de custo para a proteção de sua saúde 

e de sua renda. 

 ■ Os indivíduos precisam de ajuda e aconselhamento sobre 

planejamento para a aposentadoria e, entre outras opções, 

muitos recorrem a amigos e familiares que podem não ser a 

fonte mais qualificada de informação.

 ■ Os resultados da pesquisa evidenciam uma ampla dependência 

de contas de poupança como possível rota para a renda da 

aposentadoria. Com a expectativa de baixas taxas de juros 

em muitos países, há necessidade de orientar as pessoas 

para melhores decisões quanto à alocação de ativos, tanto na 

poupança para a aposentadoria, quanto 

na fase de “desacumulação.” 

É pessoal: Apresentando a nova aposentadoria 
flexível
As pessoas esperam viver 20 anos em aposentadoria plena, mas 

a realidade é que a aposentadoria pode, com frequência, durar 

muito mais. Aumentos na longevidade podem levar indivíduos a ter 

que trabalhar por mais tempo para financiar de forma adequada 

sua aposentadoria. Para alguns, a aposentadoria pode envolver a 

mudança de trabalho em período integral para meio expediente. 

Para outros, pode envolver trabalhar em uma área diferente ou 

uma segunda carreira. O próprio conceito de aposentadoria no qual 

as pessoas param totalmente de trabalhar poderá, logo, se tornar 

algo do passado. Contudo, poucos empregadores atualizaram suas 

práticas de contratação para acomodar a aposentadoria flexível.

 ■ A idade média em que os trabalhadores esperam se aposentar 

nos nove países originais da pesquisa caiu ligeiramente de 

65,7 anos para 65,0 anos, desde 2012, e está fortemente 

relacionada com a idade na qual benefícios de previdência 

pública se tornam disponíveis. 

 ■ Muitos trabalhadores são flexíveis com relação a permanecer 

no trabalho para além da idade normal de aposentadoria. Entre 

aqueles que não estão totalmente aposentados, que pensam em 

trabalhar na aposentadoria, 57% querem fazê-lo para manter 

seu cérebro alerta, 37% querem fazê-lo porque gostam do 

trabalho e 32% o fazem devido a preocupações gerais com renda 

na aposentadoria e poupança. 

 

 

 ■ Os empregadores não estão conseguindo acomodar os 

trabalhadores estendendo seu tempo de trabalho e fazendo 

a transição para a aposentadoria. Cinquenta e oito por cento 

dos trabalhadores acham que a aposentadoria gradual é um 

benefício ocupacional muito ou extremamente importante, 

contudo, somente 28% dizem que isto é oferecido a eles. 

 

A promessa de vida ativa e envelhecimento 
saudável  
Manter boa saúde pelo maior tempo possível é essencial para 

alcançar muitas das coisas que as pessoas desejam fazer 

na aposentadoria. Manter o vigor permite que se chegue à 

aposentadoria e se escolha continuar a trabalhar como forma 

de permanecer ativo, adiando o momento de começar a utilizar 

suas economias da aposentadoria. Com frequência, riscos à saúde 

espreitam abaixo da superfície, poucos de nós reconhecemos que 

existem, mas eles podem representar grandes impactos financeiros 

quando emergem. Administrar os custos dos cuidados com a saúde é 

cada vez mais prioritário para indivíduos e governos à medida que as 

pessoas envelhecem.

Dados da United States Administration on Aging mostram que 69% 

daqueles que chegam aos 90 anos terão alguma invalidez². Em 

contraste com essa avaliação oficial, os riscos à saúde associados à 

idade avançada estão atualmente sendo de menor importância para 

os entrevistados, globalmente. Mais da metade (52%) permanecem 

otimistas sobre sua saúde na aposentadoria.

Somente 20% são pessimistas.

Concluindo 
O quinto relatório anual da Pesquisa Aegon de Preparo para a 

Aposentadoria revelou apenas ligeiras melhorias, globalmente, 

no preparo para a aposentadoria, desde 2012. Melhorias no 

planejamento e na poupança foram contrabalançadas por 

diminuições nos sentimentos de responsabilidade pessoal 

relacionada a prover renda suficiente para a aposentadoria. 

Além disso, ao redor do mundo, muitos trabalhadores dependem 

fortemente de benefícios públicos e não estão poupando o 

suficiente para financiar de maneira adequada suas necessidades de 

renda para a aposentadoria.

A realidade é que as pessoas estão vivendo mais do que nunca. 

Entretanto, uma atenção inadequada está sendo dada aos custos 

e implicações desta situação. Mudanças fundamentais são 

necessárias para alcançar as aspirações das pessoas com relação à 

aposentadoria e para sustentar sistemas de previdência que sejam 

financeiramente acessíveis, inclusivos e igualitários.

Governos, empregadores e indivíduos devem continuar a explorar 

ações que já têm sua eficácia comprovada ao mesmo tempo em 

que inovam no uso de novas soluções para o futuro. Este relatório 

destaca possíveis soluções de expansão do acesso a benefícios de 

aposentadoria com vínculo empregatício, implantando estímulos 

à economia, ao hábito de poupar, oferecendo planejamento e 

orientação em investimentos e facilitando opções flexíveis para 

fazer a transição para a aposentadoria - sempre com uma visão de 

vida ativa e envelhecimento saudável.

O mundo está pronto para despertar para a aposentadoria.
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Parte 1
O estado do preparo para a 
aposentadoria: 2012 a 2016
A Pesquisa  Aegon de Preparo para a Aposentadoria está em sua 
quinta edição. Entre 2012 e 2016, a pesquisa perguntou a pessoas 
ao redor do mundo sobre suas expectativas e preparos para a 
aposentadoria. Um pilar desta pesquisa é o Índice Aegon de Preparo 
para a Aposentadoria (ARRI), que avalia e quantifica níveis de 
consciência de aposentadoria e comportamentos de poupança em 
15 países diferentes. O índice ARRI fornece uma pontuação anual 
baseada em respostas a seis perguntas, três mais ligadas à atitude 
e três sobre comportamento. Essas perguntas estão listadas no 
diagrama ao lado.
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Que fatores moldam os dados do índice ARRI?

Gráfico 1  O índice ARRI global aumentou desde 2012 entre os nove países originais da pesquisa

Dado o aumento na longevidade e a expectativa de que as pessoas 

precisarão poupar mais e estender seus anos de trabalho, a edição 

de cinco anos da pesquisa examina se o preparo das pessoas 

mudou desde 2012, ao mesmo tempo em que avalia o estado do 

preparo para a aposentadoria em 2016. O índice ARRI foi concebido 

especificamente para avaliar os níveis relativos de preparo entre 

os trabalhadores em todos os países incluídos no estudo. O ARRI 

classifica o preparo para a aposentadoria em uma escala de 1 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. 

(Para mais informações sobre o ARRI e sua metodologia, consulte o 

anexo 1).

Em geral, o preparo para a aposentadoria entre os trabalhadores, 

globalmente, aumentou desde a primeira pesquisa em 2012. No 

mundo, houve um ligeiro aumento da consciência de se preparar 

financeiramente para a aposentadoria e o preparo dos trabalhadores 

aumentou proporcionalmente. Entre os nove países originais da 

pesquisa, os Estados Unidos têm a maior pontuação, mostrando 

que as pessoas têm maior propensão a se sentirem pessoalmente 

responsáveis por seu planejamento para a aposentadoria. O Japão 

tem a menor pontuação.
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Mudanças líquidas na pontuação ARRI (2012 a 2016)

2016

6

25

34

Responsabilidade pessoal
Em que medida você se sente pessoalmente res- 

ponsável por garantir que terá 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  

financeiras quando se trata de planejar para a sua 

aposentadoria? 

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

jamento para a aposentadoria, como você classifica o 

nível de desenvolvimento atual dos seus planos para a 

aposentadoria?

Nível de consciência
Como você classifica o seu nível de consciên-

cia da necessidade de planejar financeira-

mente para a sua aposentadoria? 

Preparo financeiro
Pensando em quanto você está economizando

para financiar a sua aposentadoria, você está 

poupando o suficiente?

1
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Em termos de mudanças líquidas na pontuação do índice ARRI, globalmente, o índice aumentou ligeiramente entre 2012 e 2016. Os 

Estados Unidos tiveram o maior aumento no ARRI, enquanto a Espanha permaneceu estável. No entanto, entre os nove países originais da 

pesquisa, as pontuações ARRI permanecem baixas.

Observando os indicadores individuais que dão suporte ao ARRI, parece que melhorias nas perguntas de comportamento estão motivando 

os aumentos. Especificamente, mais pessoas acreditam que seus planos pessoais de aposentadoria estão mais bem desenvolvidos e que 

estão poupando mais dinheiro do que estavam há cinco anos. Contudo, a pesquisa também evidenciou que menos trabalhadores se sentem 

de fato responsáveis por garantir que terão renda suficiente na aposentadoria, aumentando assim as preocupações com o impacto a longo 

prazo que este sentimento possa ter no comportamento real. 

Desde a criação da pesquisa em 2012, seu escopo passou de 9 para 15 países. Observando as pontuações do índice ARRI entre 15 países, 

o movimento crescente recuou ligeiramente entre 2015 e 2016, como resultado de desempenho variado entre os países. A pontuação de 

cinco países melhorou desde 2015, três permaneceram no mesmo nível e sete tiveram queda.

Gráfico 2  Mudança líquida em porcentagem (2012 a 2016) no preparo para a aposentadoria, por pergunta do índice  
   (somente os nove países originais)

As seis perguntas do índice são respondidas de acordo com uma escala de 5 pontos. Os ícones mostram a diferença na proporção de respostas nas duas opções do topo 

entre 2012 e 2016.

Para as primeiras cinco perguntas, da esquerda para a direita, pediu-se aos trabalhadores para avaliar seu nível de concordância com uma afirmativa, por exemplo, “Em 

que medida você se sente pessoalmente responsável por assegurar que você tenha renda suficiente na aposentadoria?” Da nota 1, “Não me sinto nada responsável” à nota 

5, “Me sinto muito responsável.” A mudança com relação a 2012 é a proporção de trabalhadores respondendo às notas 4 e 5, de que, por exemplo, se sentem de alguma 

forma ou muito responsáveis.

Para a pergunta seis, substituição de renda, pergunta-se aos trabalhadores que proporção de sua renda atual eles esperam precisar na aposentadoria. Em seguida, 

pergunta-se: “Você acha que alcançará esta renda?” A resposta é dada em uma escala que varia de 1, “Eu não acho que estou a caminho de alcançar minha renda na 

aposentadoria” a 5, “Sim, eu estou a caminho de alcançar minha renda na aposentadoria.” A mudança com relação a 2012 é a proporção de trabalhadores que respondem 

às notas 4 e 5, de que estão a caminho de alcançar pelo menos 75% da renda que precisam para a aposentadoria.

Gráfico 3  O preparo para a aposentadoria conforme medido pelo índice ARRI diminuiu, no geral, desde 2015
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Entre os países que tiveram quedas desde 2015, as reduções 

refletem choques financeiros de curto prazo. Em particular, a 

crescente volatilidade nos mercados financeiros. A China, que estava 

especialmente volátil desde o verão passado, teve uma queda de 

0,5 pontos na sua pontuação ARRI, que é uma das maiores quedas, 

ano a ano, na história do índice.

Países como os Estados Unidos e o Reino Unido continuaram a 

melhorar em 2016. Isso, provavelmente, não é uma coincidência, 

uma vez que o acesso difundido a produtos pessoais de previdência 

oferecem às pessoas nesses países mais controle sobre suas 

economias para a aposentadoria. Nos Estados Unidos, o mercado 

de ações teve forte desempenho, dobrando desde 2009. 

Para americanos com planos do tipo 401(k), isso se traduziu, 

provavelmente, como um fator de boa sensação com relação 

à aposentadoria, pois a subida no mercado de ações costuma 

aumentar o valor das poupanças para a aposentadoria e dos fundos 

de pensão.

Apesar dos ganhos desde 2012, com flutuações ano a ano, os 

resultados da pesquisa de 2016 indicam que as pontuações do ARRI 

estão cronicamente baixas, o que mostra que muitos trabalhadores 

estão longe de conseguir o necessário para estarem preparados 

para a aposentadoria. Em 2016, mais da metade (53%) dos 

trabalhadores, globalmente, teve uma pontuação ARRI baixa (menos 

de 6 em 10).

Muito precisa ser feito para melhorar o preparo para a 

aposentadoria ao redor do mundo. Nenhum grupo é capaz de 

suportar o fardo sozinho. Identificar e implantar soluções requer 

um esforço coordenado entre governos, o setor de previdência, 

empregadores e indivíduos.

Pesquisa Aegon de Preparo para a Aposentadoria 2016  | 9
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Parte 2
O preparo para a aposenta-
doria é uma responsabilidade 
compartilhada - e requer uma 
solução compartilhada
As pessoas estão vivendo mais do que nunca, o que aumenta o custo do 
financiamento da aposentadoria, tornando-o mais caro para governos, 
empregadores e indivíduos. A solução dessa equação deve  
ser reconhecida como uma responsabilidade compartilhada. 

10 | Pesquisa Aegon de Preparo para a Aposentadoria 2016 
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Quem deve ser responsável pelo financiamento da aposentadoria? A pesquisa fez perguntas sobre até que ponto os entrevistados 

concordavam ou discordavam de afirmações sobre essa responsabilidade. As respostas com o maior nível de concordância se relacionavam 

a intervenção do governo - quer através da previdência social (75%), quer a partir do governo encorajando empregadores a inscrever seus 

funcionários automaticamente em planos de aposentadoria (75%). Setenta e um por cento das respostas concordam que deveria ser uma 

abordagem equilibrada, na qual indivíduos, empregadores e governo desempenham um papel igual. Menos pessoas (62%) concordam que 

elas próprias deveriam poupar. 

Apesar das soluções governamentais parecerem mais atraentes, 

na verdade, muitos governos estão enfrentando desafios enormes 

para garantir a sustentabilidade de seus sistemas de previdência 

de repartição simples (pay-as-you-go), devido a fatores como a 

maior expectativa de vida e mais anos na aposentadoria. Da mesma 

maneira, empregadores que oferecem planos de benefício definido 

tradicionais enfrentam desafios de financiamento com os aumentos 

na expectativa de vida e a evolução das premissas atuariais. 

Quaisquer mudanças adotadas para solucionar esses problemas 

de financiamento, provavelmente, afetarão os indivíduos de uma 

maneira ou de outra.

Manter esse equilíbrio delicado e harmonioso requer uma 

cooperação partilhada entre governos, empregadores e indivíduos. 

Para fazer isso, é fundamental encorajar um debate mais amplo 

sobre as mudanças necessárias e informar o público sobre o 

impacto de qualquer mudança que possam experimentar, incluindo 

a extensão da vida ativa ou assumir maior responsabilidade por sua 

aposentadoria. 

 

Fontes de renda para a aposentadoria e pressões 
sobre sistemas previdenciários esperadas
Globalmente, as pessoas esperam que os benefícios de previdência 

pública compreendam quase metade (46%) de sua renda na 

aposentadoria. Os resultados da pesquisa variaram entre os 15 

países. Em 6 dos 15 países, as pessoas esperam que mais da metade 

de sua renda na aposentadoria venha de benefícios governamentais, 

com a Espanha apresentando a maior porcentagem, 64%. Outras 

fontes de renda incluem planos de aposentadoria de vínculo 

empregatício, seja do emprego atual ou do anterior, e as economias 

e investimentos dos próprios entrevistados.

Os próprios indivíduos devem poupar, por meio de
planos de previdência privados / outros investimentos

Deveria ser uma abordagem equilibrada, na qual indivíduos,
empregadores e governo desempenham um papel igual

Os empregadores devem ajudar através
de benefícios de planos de previdência

Os governos devem encorajar os empregadores a inscrever
automaticamente seus funcionários em um plano de previdência

O governo deve cuidar das pessoas por meio da previdência social

% que concorda de alguma forma e fortemente

75%

75%

72%

71%

62%

Gráfico 4  Como financiar a aposentadoria
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A sustentabilidade dos programas públicos de 
benefícios previdenciários
As expectativas das pessoas com relação a depender do governo 

por meio de previdência social e outros benefícios públicos podem 

parecer irrealistas, dado o estado das finanças públicas em muitos 

países. As expectativas podem também ser incompatíveis com 

medidas já tomadas por governos para lidar com questões de 

sustentabilidade.

A pesquisa perguntou aos entrevistados em todos os países, exceto 

na Índia, que medidas o governo deveria tomar para lidar com 

o custo da previdência social: 31% responderam que o governo 

deveria aumentar de maneira geral o financiamento da previdência 

social através do aumento de impostos, sem ter que reduzir o valor  

 

 

 

 

dos pagamentos individuais, 15% pensam que o governo deveria 

reduzir o custo geral reduzindo os benefícios, sem ter que aumentar 

impostos, e 27% acham que o governo deveria adotar uma 

abordagem equilibrada.

  

Na verdade, em vez de aumentar impostos para tornar os benefícios 

de previdência social mais generosos ou mantê-los como estão, o 

foco dos governos em muitos países tem sido em limitar o valor 

dos benefícios, seja reduzindo-os para futuros aposentados, seja 

aumentando a idade em que as pessoas podem solicitá-los. Essas 

propostas dos governos têm sido objeto de debate em muitos países 

onde trabalhadores relutam em considerar o aumento da idade de 

aposentadoria. 

Gráfico 5  Espera-se que os governos forneçam quase metade das rendas mundiais na aposentadoria, o que significa rendas de
 substituição para aposentadoria baixas na maioria dos países
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Gráfico 6  Com o aumento no custo dos benefícios da previdência pública e das pensões, que medida o governo deveria tomar?

20%

7%

31%

27%

15%

O governo deveria reduzir o custo geral da 
previdência social reduzindo o valor dos 
benefícios individuais previdenciários, sem 
ter que aumentar os impostos

O governo deveria adotar uma abordagem
equilibrada com algumas reduções em

benefícios individuais e alguns aumentos
de impostos

O governo não deveria fazer nada.
A previdênciasocial terá custo

perfeitamente acessível no futuro

Não sei

O governo deveria aumentar o orçamento
disponível para a previdência social através
do aumento de impostos, sem ter que reduzir
o valor dos benefícios individuais
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8%

15%

18%
39%

20%

A idade de aposentadoria deve aumentar 
em sintonia com os aumentos na 
expectativa de vida

A idade de aposentadoria não deve
mudar. As pessoas já têm que

trabalhar tempo suficiente.

Não sei

A idade de aposentadoria deve aumentar,
exceto para aqueles em trabalhos
perigosos ou para trabalhadores manuais

A idade de aposentadoria deve aumentar, 
mas o aumento deve ser limitado                                                                       

Gráfico 7  Muitas pessoas não gostam da ideia de aumento da idade de aposentadoria

O desafio da idade de aposentadoria
O tema de estender a vida ativa carece de debate público e possíveis 

reformas, uma vez que as pessoas estão vivendo mais do que 

nunca. É interessante observar que a pesquisa revelou uma forte 

desconexão com relação à possibilidade de aumentar a idade de 

aposentadoria para compensar os custos de viver mais tempo. 

Trinta e nove porcento dos entrevistados dizem que a idade de 

aposentadoria não deve ser alterada, quase o dobro daqueles que 

pensam que ela deveria aumentar em função da expectativa de vida 

(20%). 

Muitos governos estão focando no aumento das idades de 

aposentadoria conforme definido pela idade na qual os benefícios 

totais são pagos. No entanto, como os trabalhadores poderão ter 

sucesso na extensão de sua vida ativa e se aposentar com mais 

idade é um tema complexo. Trabalhadores em atividades manuais 

podem não ser fisicamente capazes de continuar na profissão. 

Trabalhadores em outras atividades podem encontrar atitudes 

negativas contra trabalhadores mais velhos, tornando difícil que 

encontrem trabalho adequado. Na verdade, as expectativas dos 

trabalhadores com relação à idade em que se aposentarão têm se 

mostrado lentas para mudar ao longo do tempo. Desde 2012, a 

idade média em que os trabalhadores esperam se retirar do trabalho 

em tempo integral nos nove países originais da pesquisa caiu 

ligeiramente de 65,7 anos para 65,0 anos, em 2016.

É preocupante perceber que, em alguns países, o ritmo de mudança 

para lidar com vidas mais longas pode não somente estancar, mas 

ser revertido. Por exemplo, em 2010, a França propôs o aumento da 

idade de aposentadoria de 60 para 62, somente para ver a medida 

revertida em 2012. Em 2016, o novo governo do Canadá manifestou 

sua intenção de fazer o mesmo, reduzindo a idade de aposentadoria 

do país. Por outro lado, o governo holandês tem aumentado a idade 

em que os benefícios públicos são pagos, de 65 para 66 em 2018, 

e para 67 em 2021. Como resultado, a idade média na qual os 

trabalhadores holandeses esperam se aposentar é agora de 67 anos, 

comparado a uma média global de 63 nos 15 países.

Os resultados da pesquisa mostram que, nem os governos, nem os 

indivíduos estão respondendo rápido o suficiente no preparo para a 

aposentadoria, seja na forma de assumir mais responsabilidade para 

garantir renda suficiente, ou adequando suas visões com relação a 

vidas ativas mais longas.

Criar uma nova realidade de aposentadoria na qual todos os 

indivíduos alcancem segurança financeira, uma realidade construída 

ao redor de mais pessoas poupando para a aposentadoria e 

reconhecendo as vidas profissionais incrivelmente flexíveis que 

as pessoas vivem, é mais difícil do que parece - e requer ação, 

colaboração e adaptação por parte de governos, empregadores e 

indivíduos.
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Parte 3
O hábito de poupar é crítico 
para o sucesso
Poupar para a aposentadoria é uma necessidade financeira universal. 
Contudo, muitos têm dificuldade de começar. Muitos só poupam 
de tempos em tempos. Os hábitos de poupança podem mudar ao 
longo dos anos. A Pesquisa identifica diferentes tipos de poupadores 
e ilustra como o preparo para a aposentadoria de um indivíduo 
depende fortemente de seus hábitos de poupança

14 | Pesquisa Aegon de Preparo para a Aposentadoria 2016 
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O poder do hábito de poupar ao longo de  
uma vida
Globalmente, poucas pessoas têm o hábito de poupar para a 

aposentadoria. Apesar de este ser o melhor caminho para estar 

pronto a se aposentar, menos de dois em cada cinco trabalhadores 

se certificam de sempre poupar para a aposentadoria. Entre os 

nove países originais incluídos nas pesquisas de 2012 a 2016, a 

porcentagem de poupadores habituais aumentou em apenas 1,4%, 

para 34,6% em 2016.

 

Nos 15 países incluídos na pesquisa de 2016, a porcentagem de 

poupadores habituais é maior do que 38% e é influenciada por uma 

 

 

 

 proporção maior de poupadores habituais na Índia (59%) e nos 

Estados Unidos (54%).

Há uma forte correlação entre as pontuações ARRI e os tipos 

de poupadores. Por exemplo, os poupadores habituais são sete 

vezes mais propensos a alcançar uma pontuação ARRI elevada 

do que os não-poupadores. Além disso, as pessoas que poupam 

ocasionalmente ou que pouparam no passado alcançam uma 

pontuação ARRI significativamente mais elevada quando comparada 

aos não-poupadores.

.

Gráfico 8  Abordagens com relação a poupar para a aposentadoria

Gráfico 9  Poupadores habituais pontuam mais no índice ARRI 
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23%

12%
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Não-poupadores
Nunca poupei para a aposentadoria 
e nem pretendo

Só poupo para a aposentadoria
ocasionalmente, de tempos em tempos

Sempre me certifico de que estou
poupando para a aposentadoria

Não estou poupando para a aposenta-
doria, mas tenho intenção de fazê-lo

Não estou poupando para a aposentadoria
agora, mas já o fiz no passado

Poupadores ocasionais

Poupadores habituais

Ex-poupadores

Poupadores Aspirantes

SALDO: Índice Baixo
(0 - 5,9)

SALDO: Índice Médio
(6 - 7,9)

SALDO: Índice Alto
(8 - 10)

Não-poupadores

Poupadores aspirantes

Ex-poupadores
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Poupadores habituais

Total

5%

18%29%53%

37%36%27%

8%

9%

36%56%

31%60%

2%14%84%
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Cheguei a uma certa idade 32%

SALDO: Razões de fases da vida 47%

SALDO: Razões relacionadas a emprego 39%

Comecei uma família 16%

Me casei 10%

Me separei / divorciei 4%

O empregador começou a contribuir para
um plano de previdência

16%

Cadastrado automático no plano de previdência
do meu empregador

14%

Comecei no meu primeiro emprego 10%

O empregador ofereceu participar na
contribuição para o plano de previdência

9%

Comecei um trabalho novo (não o primeiro) 8%

Comprei minha primeira casa 12%

Fui promovido / aumentaram meu salário 9%

Perdi meu emprego 5%

Quando e porque as pessoas começam a poupar 
para a aposentadoria?
Os trabalhadores começam a poupar para a aposentadoria por 

uma série de razões. A Pesquisa perguntou aos entrevistados que 

poupam ou têm intenção de poupar para a aposentadoria o que 

os instigou a começar a poupar e as respostas se dividem em duas 

categorias amplas - “fases da vida” e “relacionada a emprego.” 

A resposta citada com maior frequência é que chegavam a uma 

determinada idade (32%), o que sugere que há um momento na 

vida em que as pessoas sentem que “deveriam” começar a poupar, 

ou que chegaram a uma idade em que não podem mais adiar essa 

decisão. Esses resultados sugerem que aniversários marcantes 

podem ser uma boa oportunidade de envolver alguns trabalhadores 

na necessidade de poupar para a aposentadoria.

 

 

 

Contudo, essa abordagem pode não funcionar para todos. Outros 

podem começar a poupar por motivos diferentes, sugerindo que 

uma variedade de estímulos seria útil. Por exemplo, algumas 

pessoas buscam aconselhamento financeiro quando tomam um 

financiamento imobiliário ou quando tomam um empréstimo 

colocando sua casa em garantia, o que é uma grande oportunidade 

para consultores apresentarem outras opções de poupança, como 

produtos de planejamento previdenciário.

Grandes mudanças no estilo de vida, como ter filhos, podem 

encorajar as pessoas a considerar suas finanças a longo prazo e são 

outra possível oportunidade de envolvê-las em discussões sobre 

aposentadoria.

Gráfico 10  As pessoas mencionam acontecimentos importantes na vida como razões para começarem a  
       poupar para a aposentadoria

O que o fez começar a poupar para a aposentadoria?
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Criar mais estímulos para ajudar as pessoas a se 
tornarem poupadores habituais
Sem orientação, muitas pessoas podem tardar em começar a poupar 

e planejar para a aposentadoria, se o fizerem. Para poupar, precisam 

de um empurrão. No trabalho, os empregadores desempenham um 

papel importante no momento de encorajar a poupar.

Globalmente, 39% dos trabalhadores disseram que fatores 

relacionados ao emprego os incentivaram a começar a poupar 

para a aposentadoria. Dezesseis por cento começaram a poupar 

para a aposentadoria quando seus empregadores começaram 

a contribuir para um plano de previdência. Quatorze por cento 

começaram a poupar quando foram automaticamente cadastrados 

no plano oferecido pelo empregador. E 10% começaram a poupar 

quando começaram no seu primeiro emprego. A concepção de 

planos de previdência de vínculo empregatício oferece uma grande 

oportunidade para a construção de um sistema mais inclusivo de 

poupança para a aposentadoria.

A conveniência e a facilidade em poupar deveriam ser 

características-chave de qualquer sistema de previdência 

sustentável no qual se espera que as pessoas desempenhem um 

papel no financiamento de sua idade avançada. Obstáculos, como 

produtos de investimento complicados, dificuldade em acessar suas 

informações de poupança, e aconselhamento profissional difícil de 

se obter quando necessário são impedimentos.

Os empregadores deveriam ser encorajados a serem mais proativos 

em ajudar a orientar seus funcionários numa jornada mais 

sustentável de poupança para a aposentadoria.

“...Globalmente, 39% dos 
trabalhadores disseram que
fatores relacionados ao 
emprego os motivaram a 
começar a poupar para a 
aposentadoria...”
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A aposentadoria chega com 
surpresas positivas e negativas
 

A aposentadoria é um ponto importante e impactante na vida das pessoas que, com frequência, traz surpresas.  

A pesquisa perguntou a aposentados qual foi a maior surpresa que tiveram na aposentadoria e as respostas  

revelaram um misto de resultados positivos e negativos. Os positivos eram principalmente ligados a uma  

sensação de liberdade, enquanto as surpresas negativas eram relacionadas à falta de dinheiro. Estas últimas  

demonstram ainda mais a urgência de ajudar as pessoas a criar o hábito de poupar, assim como de facilitar a  

poupança para que elas poupem regularmente.

Brasil

Estados Unidos

Austrália

Espanha
Japão

China

Turquia

Canadá
Holanda

Reino Unido

França

Polônia

Hungria

Alemanha

Índia

A velocidade com que o dinheiro desapa-

rece! Ter que vigiar meu dinheiro muito mais 

de perto do que quando estava empregado.

Como eu estava melhor financeiramente 

do que havia previsto.

O custo de saúde não coberto pelo  

“plano básico de saúde.”

A queda muito significativa na minha renda.

Que o dinheiro acabou muito rápido. Estar vivo e bem!!!

No início, fiquei meio perdido, sentia falta do 

trabalho. Eu adoraria trabalhar um pouco, 

mesmo agora.

Nenhuma correção por anos e até 

uma redução na minha pensão 

mensal!
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Brasil

Estados Unidos

Austrália

Espanha
Japão

China

Turquia

Canadá
Holanda

Reino Unido

França

Polônia

Hungria

Alemanha

Índia

Estar vivo e bem!!!

Minha situação financeira se deteriorou. 

A liberdade de poder fazer o que 

eu quiser e quando quiser.

Falta de recursos financeiros básicos. 

Minha pensão é tão baixa que eu ainda 

PRECISO trabalhar.

Sinto falta das pessoas com quem trabalhava.

Posso usar todo o meu tempo para mim 

mesmo. Tenho muito tempo para trabalhos 

voluntários.

Estou muito contente de viajar ao redor do mundo.

Estou mais relaxado e tendo 

tempo suficiente para cuidar da 

minha família.
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Parte 4
Tornando a poupança mais  
fácil e conveniente
A experiência em todo o mundo mostra que dar aos trabalhadores 
acesso a planos de previdência corporativos é importante para 
facilitar a poupança e o preparo para a aposentadoria. A pesquisa 
concluiu que os trabalhadores de países com mercados fortes em 
planos de previdência de contribuição definida (por ex.: o Reino 
Unido e os Estados Unidos) tendem a se sentir mais bem preparados. 
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No entanto, o acesso aos fundos de aposentadoria corporativos é 

relativamente limitado entre os trabalhadores. No âmbito global, 

a pesquisa concluiu que somente a 41% dos trabalhadores é 

oferecido plano de previdência com contribuição do empregador e 

que os resultados variam muito entre os 15 países: somente a um 

em cada cinco trabalhadores na Espanha, na Hungria e na Polônia é 

oferecido esse tipo de plano, em comparação com 64% e 61% no 

Reino Unido e na Índia, respectivamente.  

A estrutura dos planos corporativos pode ajudar os trabalhadores a 

economizar para a aposentadoria. Entretanto, alguns grupos, como 

o dos trabalhadores em meio expediente e o dos trabalhadores de 

baixa renda, ainda correm o risco de ficarem de fora. A pesquisa 

concluiu que, no mundo, os planos de previdência com contribuição 

do empregador são oferecidos a 32% dos trabalhadores em meio 

expediente e a 44% dos trabalhadores em tempo integral. Além 

disso, a chance de se oferecer esse benefício aos trabalhadores de 

alta renda é duas vezes maior do que aos de baixa renda (60% e 

30% respectivamente). 

 

Tornando os planos de previdência mais 
inclusivos em sua estrutura
Hoje em dia, a vida das pessoas é ocupada e complexa - mudam 

de emprego cada vez com maior frequência, fazem intervalos na 

carreira e podem ficar desempregados por determinados períodos. 

Algumas pessoas podem continuar a estudar em cursos superiores 

durante seus vinte ou trinta anos de idade. Por estes motivos, 

é importante tornar os planos de aposentadoria corporativos, 

assim como todos os planos de previdência, mais inclusivos em 

sua estrutura. Desta forma podemos dar aos grupos vulneráveis 

- aqueles com menos chance de conseguir economizar - acesso 

a esses planos. Estes grupos incluem: jovens e mulheres, que 

frequentemente trabalham em meio expediente e têm rendas 

menores. 

 

 
Características-padrão automáticas dos planos 
de previdência 
Projetar planos de previdência que automaticamente inscrevam 

os trabalhadores em um fundo de aposentadoria corporativa, com 

aumento automático anual das contribuições ao longo do tempo, 

pode fazer toda a diferença para transformar boas intenções em 

poupança de fato. Podemos citar, como exemplo, a introdução da 

inscrição automática no Reino Unido, que incluiu cinco milhões de 

pessoas no mercado de planos previdenciários.

Cerca de dois terços dos trabalhadores do mundo (65%) consideram 

muito ou relativamente atraente a ideia de um arranjo automático 

padrão que os inscreva em um plano de aposentadoria baseado 

em nível de contribuição de seis por cento do salário anual. 

Mesmo quando a pesquisa perguntou sobre contribuições maiores, 

como 8% do salário, ainda houve ampla aceitação, com 61% dos 

trabalhadores considerando a proposta atraente. Deve interessar 

aos legisladores, aos administradores de planos de previdência 

corporativos e aos empregadores saber que a pesquisa concluiu 

que o interesse em planos de inscrição automática com taxa de 6% 

permanece alto nos grupos de trabalhadores mais vulneráveis e 

“sub-pensionados”:

 ■ Sessenta e quatro por cento das mulheres consideram atraente 

a ideia da inscrição automática com taxa de seis por cento do 

salário anual.

 ■ Nos outros grupos vulneráveis, o interesse também é alto: 67% 

dos trabalhadores jovens, 57% dos trabalhadores em meio 

expediente e 57% dos que têm renda mais baixa consideram 

esses arranjos atraentes.

 ■ O crucial é que 58% dos poupadores em potencial consideram 

essa uma opção atraente, sugerindo que a inscrição automática 

poderia ajudar a transformar poupadores em potencial em 

poupadores de fato. 

A ideia dos arranjos-padrão automáticos foi considerada mais 

atraente nos países onde ainda não há cobertura extensa

de previdência corporativa. Por exemplo, 84% dos entrevistados na 

Índia e 81% no Brasil consideram atraente as deduções automáticas 

com taxa de 6% do salário.

Além disso, o escalonamento automático pode ajudar as pessoas 

a economizar parte dos aumentos de salário quando os recebem. 

Aumentar automaticamente as contribuições a planos de 

previdência e fundos de pensão, e deduzir o dinheiro antes que as 

pessoas de fato recebam o salário, poderia ajudá-las a poupar o 

aumento de salário antes de terem a chance de gastá-lo.



22 | Pesquisa Aegon de Preparo para a Aposentadoria 2016 

Gráfico 11  Inscrição automática interessa à maioria dos trabalhadores

O local de trabalho oferece oportunidades importantes para 

encorajar e facilitar a poupança para a aposentadoria. Planejamento 

adequado e conhecimento sobre a aposentadoria são ingredientes 

fundamentais para que as pessoas possam estar preparadas para 

a aposentadoria. No entanto, a educação financeira é só o começo. 

A implementação de ferramentas para encorajar o pensamento 

financeiro a longo prazo é o próximo passo fundamental.

Índia

Total

Brasil

Estados Unidos

China

Canadá

Turquia

Reino Unido

Alemanha

Austrália

Hungria

Espanha

França

Polônia

Holanda

Japão

Muito ou relativamente atraente a 6%

Muito ou relativamente atraente a 8%
 

65%
61%

84%
84%

81%
80%

75%
72%

74%
72%

72%
67%

68%
63%

64%
60%

63%
56%

63%
60%

61%
54%

59%
55%

58%
54%

52%
50%

49%
44%

38%
35%
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“...Projetar planos de previdência 
que automaticamente inscrevam os 
trabalhadores em um plano corporativo 
de aposentadoria, com aumento 
automático anual das contribuições 
ao longo do tempo, pode fazer toda 
a diferença para transformar boas 
intenções em poupança de fato...”
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Parte 5
O imperativo da educação e  
do planejamento para a  
aposentadoria
Possibilitar e incentivar a poupança habitual é parte fundamental da solução 
previdenciária. A pesquisa considera que, para tornar isso uma realidade, os futuros 
aposentados precisam se tornar mais responsáveis pelo planejamento da própria 
aposentadoria e que precisam de mais informação e ferramentas educacionais 
melhores. É necessário que se melhore a educação previdenciária para que as 
pessoas tomem melhores decisões de longo prazo e exerçam com sabedoria a 
responsabilidade pessoal.

A pesquisa encontrou uma proporção preocupante de trabalhadores (38%) que não 
possui qualquer estratégia previdenciária para a futura aposentadoria.
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Gráfico 12  Dois em cada cinco trabalhadores no mundo não possuem estratégia de aposentadoria

Gráfico 13  Não-poupadores são os que apresentam menor chance de ter uma estratégia de aposentadoria, formal ou não

Grupos vulneráveis, em particular, têm pouca probabilidade de 

já terem formalizado a estratégia de aposentadoria ou de terem 

qualquer estratégia de aposentadoria. Por exemplo, quase metade 

(49%) das pessoas com baixa renda não têm qualquer tipo de 

estratégia, comparado a 22% dos que têm alta renda. Para esses 

grupos, intervenções direcionadas por meio de outros pontos 

de contato, como serviços de emprego, inscrição em benefícios 

de assistência à saúde ou em serviços sociais podem melhorar o 

preparo para a aposentadoria.

 

Total Mulheres Jovens  

(idade  

20-29)

Trabalho

em meio 

expediente

Baixa renda 

(pessoal)

Baixo

grau de 

instrução

 (abaixo de 

graduação

universitária)

Poupadores

em  

potencial

Não  

poupadores

Tenho um plano 

formal
13% 12% 13% 9% 8% 9% 1% 2%

Tenho um plano,  

mas não é formal
45% 41% 46% 39% 37% 39% 26% 10%

Não tenho um plano 38% 42% 37% 45% 49% 46% 68% 78%

Não sabe 4% 5% 4% 7% 6% 6% 5% 10%

38%

4%

45%

13%

Tenho um plano formal

Não tenho um plano

Não sabe

Tenho um plano,
mas não formal
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Tenho um 

plano

Formal

Tenho um 

plano, mas não 

formal 

Não tenho

um plano

Homem 53% 54% 44%

Média de idade 43 43 43

Média de renda pessoal $43.900 $32.400 $26.900

Número de anos que espera viver aposentado (média) 23 21 18

Concorda: A idade de aposentadoria deveria aumentar de  

acordo com a expectativa de vida
35% 20% 15%

Concorda: Se sente pessoalmente responsável por 

garantir que terá renda suficiente na aposentadoria
56% 42% 32%

Poupadores habituais 73% 47% 18%

Pontuação ARRI (média) 7,8 6,5 4,4

Proporção de renda de aposentadoria esperada 

de “economias e investimentos próprios” 
37% 35% 26%

 Proporção de renda de aposentadoria esperada do “governo” 36% 40% 52%

Concorda: O governo deve reduzir o custo geral da previdência social

reduzindo o valor dos pagamentos sem aumentar os impostos
29% 16% 13%

Espera ter uma situação financeira melhor nos próximos 12 meses  47% 36% 26%

Associações positivas com aposentadoria 78% 73% 60%

Confiantes de que conseguirão se aposentar com estilo de vida confortável 48% 26% 10%

Otimista sobre ter dinheiro suficiente para viver durante a aposentadoria 69% 57% 30%

Trabalhadores com estratégia para aposentadoria tendem a ser 

mais realistas na sua preparação, esperando viver mais tempo 

aposentados do que aqueles sem estratégia. Também tendem a ser 

poupadores habituais, se sentem mais responsáveis pela renda de 

aposentadoria e apresentam pontuação ARRI mais alta.

Enquanto as estratégias formais de poupança para a aposentadoria 

estabelecem um plano para renda durante a aposentadoria para a 

maioria dos idosos, haverá sempre uma parte da força de trabalho 

que não conseguirá trabalhar até a idade de se aposentar. Desta 

forma, é importante ter um plano B para ajudar a garantir uma 

renda mínima durante a aposentadoria, mesmo que aconteçam 

imprevistos.

Nesse contexto, entretanto, é preocupante que quase duas em 

cada três pessoas não tenham plano B para proporcionar renda se 

não conseguirem trabalhar até a idade planejada de aposentadoria. 

Dentre aqueles que possuem plano de emergência, as próprias 

economias e as do cônjuge são os principais componentes desses 

planos.

A necessidade de as pessoas estabelecerem um plano para a 

aposentadoria é clara e crescente, em especial devido ao fato de 

que se espera que cada geração se torne mais responsável por sua 

segurança financeira a longo prazo e viva mais tempo aposentada. 

Um novo modelo de planejamento pode dar um direcionamento para 

as pessoas com relação ao plano de poupança para a aposentadoria 

e ajudar a colocá-las no melhor curso de ação. Esse modelo também 

deveria ajudar a tornar o planejamento para a aposentadoria parte 

da vida cotidiana das pessoas.

Gráfico 14  As pessoas que possuem estratégias de aposentadoria costumam ser poupadoras habituais, pensam que irão  
   contar menos com o governo e se sentem mais otimistas com relação à aposentadoria
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Gráfico 15  A maioria dos trabalhadores não possui um plano B detalhado

10%

58%

28%

19%
58%

32%

Sim

Não

Não sabe

Seguro de doença crítica

Meu cônjuge /
parceiro(a) trabalhando

Minha poupança

O plano B inclui...Tem um plano B

Melhor acesso a aconselhamento e ferramentas de planejamento 
As pessoas precisam de ajuda para planejar, alocar recursos e gerenciar riscos. Os riscos de hoje incluem o risco de investimento, o risco de 

longevidade (viver mais do que a sua poupança) e riscos de morbidade (adquirir doença ou invalidez de longo prazo). Para ajudar a planejar, 

investir e gerenciar esses riscos, as pessoas precisarão ter mais acesso a aconselhamento financeiro profissional e também a ferramentas 

de planejamento financeiro, inclusive novos serviços online (ou de “robô-consultor”) que ajudam as pessoas a criar carteiras equilibradas 

apropriadas para poupanças de aposentadoria de longo prazo.

Os empregadores podem ajudar a fornecer assistência nessa área por meio de ferramentas de planejamento digital em associação com os 

planos de previdência corporativos. Enquanto poucos trabalhadores relatam ter essas ferramentas à disposição, a maioria dos que usam as 

considera muito ou extremamente úteis no preparo para a aposentadoria.

 

As pessoas confiam muito nos amigos e na família como fonte de informação e aconselhamento quando vão escolher como economizar para 

a aposentadoria. No entanto, essa pode nem sempre ser a fonte de informação mais qualificada.

Gráfico 16  Poucos trabalhadores têm ferramentas digitais à disposição para ajudá-los a se preparar para a aposentadoria

Ferramentas online de
simulação de aposentadoria

10% 65%

Acesso digital para visualizar e gerenciar
seu plano de aposentadoria

11% 68%

Encontros/seminários em
webcast sobre como economizar/

ter um fundo para a aposentadoria

7% 63%

Blogs e/ou grupos da
rede online da empresa

5% 62%

Porcentagem de
trabalhadores aos
quais é oferecido o
serviço

Porcentagem dos
que usam o serviço
e o consideram muito
ou extremamente útil
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Meios financeiros utilizados para o preparo para a aposentadoria

SALDO: Planos de contribuição definida 

SALDO: Planos de benefício definido

SALDO: Sustento por pensão do governo

Plano corporativo de contribuição
definida sem contribuições do empregador

Outro tipo de apoio do estado / governo

Pensão tipo "career average" (arranjo de benefício definido)

Títulos de dívida

Anuidades

Investimentos em bens 

Plano corporativo de contribuição
definida com contribuições do empregador

Fundos mútuos

Minha casa (trocar por uma menor)

Ações

Plano de previdência corporativo com benefício definido
(incluindo planos mistos de CD/BD nos EUA)

Plano privado de previdência

Contas de poupança 

Previdência social 17% 39%

38%

23%

22%

10% 28%

8% 15%

2% 17%

2% 13%

2% 11%

2% 10%

1%

1%

7%

1% 7%

5% 7%

3% 8%

3% 4%

4%

1% 3%

23% 19%

15% 10%

7% 11%

11% 8%

19%

19%

15%

13%

12%

12%

11%

8%

8%

7%

5%

4%

42%

25%

18%

Mais importante Outros 

Seguro de vida

Gráfico 17  Amigos e família e consultores profissionais são as fontes mais consultadas para informação e aconselhamento     
       relacionados à aposentadoria

Gráfico 18  Uma em cada dez pessoas considera suas economias - em lugar de planos de previdência e outros  
       investimentos - como principal fonte de renda de aposentadoria

Mais importante Outros

45%

43%

37%

36%

29%

Amigos e família 14% 16%

Consultor financeiro profissional 16% 10%

Consultor do banco 8% 14%

Sites de gerenciamento financeiro pessoal /
ferramentas online de planejamento para aposentadoria 7% 12%

Site de fornecedor de plano de previdência 6% 12%

Site do Governo 6% 11%

Meu empregador 6% 11%

Site de fornecedor de serviços financeiros 4% 12%

Agente de seguros 3% 9%

Contador 4% 8%

Mídia de finanças pessoais 3% 8%

Sindicato / associação profissional ou comercial 3% 6%

Advogado 2% 5%
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Produtos de curto prazo, diversificação  
e alocação de ativos
Além do planejamento e da poupança, as pessoas precisam investir 

bem a longo prazo para ajudar a garantir que as economias durem a 

vida toda. A necessidade de fazê-lo está aumentando à medida que 

as pessoas estão se tornando cada vez mais responsáveis pela sua 

segurança financeira a longo prazo. A pesquisa revela uma confiança 

ampla, e possivelmente preocupante, nas contas de poupança 

como caminho para a segurança na aposentadoria. Ainda mais 

preocupante é que essa confiança na poupança se repete quando 

analisamos os planos B, que devem conseguir sustentar as pessoas 

se imprevistos interferirem no plano financeiro principal. O alto nível 

de uso de contas poupança para o preparo para a aposentadoria 

sugere que as pessoas precisam de mais ajuda com alocação de 

ativos e diversificação.

A expectativa é que as taxas de juros se mantenham em níveis 

historicamente baixos nas economias desenvolvidas. As taxas 

podem até ficar negativas em alguns países durante 2016 

como tentativa do governo de estimular economias estagnadas, 

encorajando as pessoas a gastar em lugar de poupar. Isso já 

aconteceu na Dinamarca, no Japão, na Suécia e na Suíça. Num 

contexto como esse, as contas poupança podem não ser o melhor 

veículo para economizar para a aposentadoria. A necessidade  

 

 

de orientar os trabalhadores a tomar melhores decisões quanto 

à alocação de ativos, com o apoio de consultores financeiros 

e ferramentas de planejamento financeiro, estará associada a 

melhores escolhas a longo prazo para ajudar a gerir o risco de 

investimento.

Navegando a fase de “desacumulação”
Se é necessário economizar e investir para desfrutar de uma 

aposentadoria próspera, é igualmente importante que as pessoas 

planejem como utilizar essas economias quando se aposentarem. 

Gerenciar as economias quando se está aposentando ou aposentado 

é uma questão complexa que envolve considerações difíceis sobre 

riscos de longo prazo.

Produtos de seguros podem ter papel importante e ajudar a 

gerenciar muitos desses riscos. A pesquisa mostra que as pessoas se 

interessam muito por produtos que lhes ofereçam garantias contra 

os tipos de risco destacados acima.

Tabela 1  Sumário dos principais riscos de aposentadoria

Gráfico 19  As pessoas estão interessadas em produtos de previdência que as ajudem a se proteger da  
   incerteza durante a aposentadoria

Um produto que ajude a cobrir os custos de cuidado
a longo prazo se eu não puder mais cuidar de mim mesmo

Um produto que proteja minha renda
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Um produto que garanta fonte de renda durante a
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Risco de inflação
Os preços futuros irão dilapidar o valor das economias, o que significa que o poder de compra da renda no futuro poderá ser 
menor do que hoje.

Risco de investimento
Os ativos não são devidamente alocados em ações, renda fixa e produtos de curto prazo de forma a equilibrar o risco e o retor-
no para que as metas de poupança para a aposentadoria sejam alcançadas.

Risco de longevidade As economias feitas podem acabar durante a aposentadoria.

Risco de morbidade
Os custos relacionados a períodos prolongados de doença podem não estar previstos como parte dos planos de poupança para 
a aposentadoria.

Risco de taxa de juros
As taxas de juros flutuam ao longo do tempo e converter as economias de aposentadoria de capital para fonte de renda em 
períodos de juros baixos pode resultar em renda mais baixa do que se a taxa de juros estivesse mais alta.
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Parte 6
É pessoal: Defendendo os  
argumentos a favor de uma 
nova aposentadoria flexível
O cenário da aposentadoria está mudando rapidamente, uma vez 
que as pessoas vivem mais e desfrutam de boa saúde por mais 
tempo. É o começo de uma nova era, definida pelas abordagens 
personalizadas e flexíveis de aposentadoria. Para alguns, a 
aposentadoria pode significar passar de tempo integral para meio 
expediente. Para outros, pode envolver um cargo diferente ou uma 
segunda carreira. O próprio conceito de uma aposentadoria na qual 
as pessoas que desfrutam de um alto nível de vitalidade mental e 
física param de trabalhar por completo pode, em pouco tempo, se 
tornar uma coisa do passado.
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Gráfico 20  Pré-aposentados (incluídos na faixa etária pré-aposentadoria de 55 a 64 anos) têm uma avaliação mais realista da   
                          provável idade de aposentadoria

Gráfico 21   Aspirações positivas para a aposentadoria são muito comuns, especialmente o desejo de viajar (ocorre em 60%)

Visão dos trabalhadores sobre quando irão se 
aposentar
A idade média na qual os trabalhadores esperam se aposentar nos 

nove países originais da pesquisa sofreu uma pequena queda de 

65,7 anos em 2012 para 65,0 anos em 2016. Os trabalhadores mais 

jovens, nos 15 países pesquisados em 2016, são menos realistas, 

quando comparados aos mais velhos, com relação a trabalhar por 

mais tempo e esperar se aposentar antes dos 65 anos.

A explicação para o fato de a idade de aposentadoria se manter 

tão estática poderia ser o alinhamento com as políticas públicas 

e a atual idade de aposentadoria “oficial” de cada país, quando as 

pessoas se tornam plenamente elegíveis para receber os benefícios 

previdenciários do governo. Isso indica que as pessoas esperam que 

o governo tome a iniciativa.

 

 

Visão dos trabalhadores sobre como irão  
se aposentar
Apesar do baixo nível de preparo para a aposentadoria, muitas 

pessoas ainda alimentam aspirações positivas para a aposentadoria 

que incluem viajar, passar mais tempo com família e amigos e 

ter hobbies. Para alguns, as aspirações incluem fazer trabalho 

voluntário ou continuar a trabalhar na mesma área.

Deixar clara a incompatibilidade entre baixos níveis de reservas 

para a aposentadoria e o desejo por uma longa aposentadoria pode 

levar a maioria das pessoas a baixar o grau de expectativa sobre 

se aposentar na idade tradicional de aposentadoria (que o diga 

se aposentar mais cedo). Trabalhar mais tempo, provavelmente, 

passará a fazer parte de uma aposentadoria mais longa, 

mais saudável e feliz. Os resultados da pesquisa ilustram um 

posicionamento que surge entre os aposentados que já decidiram 

não parar de trabalhar por completo e adiar a aposentadoria plena. 

Eles querem continuar a trabalhar para manter a mente e o corpo 

ativos.
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Justificativa dos trabalhadores para trabalhar 
por mais tempo e continuar a trabalhar depois 
da aposentadoria
Embora trabalhar por mais tempo possa não ser possível para todos, 

os trabalhadores que dizem pretender continuar a trabalhar até 

certo ponto durante a aposentadoria o fazem por razões positivas: 

manter-se ativo/manter o cérebro alerta (57%) e porque gostam do 

trabalho que fazem (37%). Setenta por cento também mencionam 

uma gama de razões relacionadas à renda e a economias para 

continuar a trabalhar durante a aposentadoria.

Os empregadores poderiam ajudar os trabalhadores e, ao mesmo 

tempo, atrair mais talentos enfatizando mais os benefícios de saúde. 

O seguro de saúde é atualmente parte do pacote de benefícios 

corporativos para mais da metade (58%) dos trabalhadores. Na 

Polônia, a maioria dos trabalhadores (76%) tem acesso a seguro 

de saúde pago pelo empregador, enquanto que somente 17% dos 

trabalhadores australianos possuem o mesmo benefício.   

Razões para continuar a trabalhar depois da idade de aposentadoria

Gráfico 22  Um forte desejo de se manter ativo e trabalhar durante a aposentadoria

“...os trabalhadores que 
dizem pretender continuar 
a trabalhar até certo ponto 
durante a aposentadoria 
o fazem por razões 
positivas...”
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Como os empregadores ainda não estão se 
ajustando a essa demanda
De acordo com a pesquisa, as ofertas dos empregadores deixam 

a desejar com relação a formas nas quais os benefícios dão 

suporte - ou deixam de dar - à transição para uma aposentadoria 

mais flexível. Como resultado, os empregadores podem estar 

perdendo uma oportunidade de atrair e reter trabalhadores mais 

velhos que continuam a agregar valor. No âmbito global, 58% dos 

trabalhadores de todas as idades consideraram a aposentadoria 

gradual como um benefício muito ou extremamente interessante. 

No entanto, somente 28% dos trabalhadores relataram ter 

disponível esse benefício.  Trabalhadores mais velhos, acima dos 

55 anos, representam um grupo leal e 50% dizem que têm um 

forte sentimento de pertencimento com relação ao empregador e 

somente 17% dizem estar pensando em procurar um novo emprego 

nos próximos 12 meses. Na faixa etária dos 25 aos 34 anos, 44% 

dos trabalhadores estão pensando em mudar de emprego.

 

 

O mundo está mudando rapidamente e é importante que os 

trabalhadores se mantenham atualizados para que possam 

continuar a trabalhar e contribuir. Essas oportunidades são 

particularmente importantes para trabalhadores mais velhos, 

entretanto, somente a 12% dos trabalhadores são oferecidos re-

capacitação ou re-treinamento para ajudá-los a encontrar trabalho 

adequado. Alguns trabalhadores podem querer continuar no cargo 

atual, enquanto outros podem desejar explorar oportunidades novas 

ou menos demandantes junto ao empregador. Ter as habilidades 

necessárias para tirar proveito de tais oportunidades pode ajudar os 

trabalhadores a permanecer empregados por um período de tempo 

mais longo.

Gráfico 23  A maioria dos trabalhadores diz que opções flexíveis de aposentadoria são importantes, mas elas estão disponíveis  
                          para poucos
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Parte 7
A promessa de vida e  
envelhecimento saudável
Os trabalhadores no mundo esperam viver cerca de 20 anos aposentados 
e, com o aumento da expectativa de vida, essa fase da vida também está 
destinada a aumentar. Manter a boa saúde pelo maior tempo possível é 
essencial para alcançar muitas das coisas que as pessoas desejam para a 
aposentadoria, inclusive viajar e destinar mais tempo aos amigos e à família. 
Permanecer saudável possibilita que as pessoas que se aproximam da 
aposentadoria façam a escolha de continuar a trabalhar de alguma forma 
no intuito de permanecerem ativas e adiar o momento em que começarão 
a utilizar as economias feitas para a aposentadoria. Riscos à saúde, muitas 
vezes, não são aparentes; poucas pessoas sabem sequer que existem, mas 
podem ter grande impacto sobre as finanças quando vierem a se concretizar.
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O custo oculto do envelhecimento
Manter a boa saúde é de fundamental importância para não 

perder a vitalidade durante a aposentadoria. Na verdade, 44% dos 

trabalhadores com excelente saúde são muito ou extremamente 

confiantes de que conseguirão se aposentar com um estilo de vida 

confortável, enquanto que somente 7% dos trabalhadores com a 

saúde debilitada têm essa opinião. Outro fato ligado à vida mais 

longa é a necessidade de lidar com uma possível aposentadoria com 

deficiência ou debilitação. O fato de as pessoas viverem além dos 80 

anos traz a possibilidade de que muitas necessitarão de cuidados de 

longo prazo, à medida que envelhecem.

Dados da United States Administration on Aging mostram que 

69% das pessoas que viverem até os 90 anos terão alguma 

deficiência². Também afirmam que quanto mais tempo a pessoa 

vive, maior a chance de precisar de cuidados a longo prazo e de 

que fatores como uma dieta ruim e a falta de exercícios aumentem 

a chance de precisar de cuidados na velhice. Em todo o mundo, a 

discussão sobre a viabilidade de fornecer cuidados à saúde de uma 

população que está envelhecendo está cada vez mais em evidência, 

“eclipsando” a discussão dos custos de fornecer benefícios 

previdenciários públicos. Em contraste com essa avaliação oficial, os 

riscos de saúde associados com a velhice estão sendo minimizados 

pelos entrevistados da nossa pesquisa, na qual somente 17% 

citaram a saúde ruim como uma das palavras mais associadas à 

aposentadoria. Mais da metade (53%) se mantêm otimistas sobre a 

saúde durante a aposentadoria. Somente 20% são pessimistas.

 

Uma coisa que as pessoas podem fazer para ajudar a gerenciar esses 

custos é fazer um seguro que as proteja. No entanto, a maior parte 

das pessoas não o faz. A maioria conta com as próprias economias, 

ao invés de seguros como plano B se o pior acontecer, incluindo 

períodos de doença. Somente 19% têm cobertura de seguro contra 

doenças graves.

As pessoas também poderiam mitigar os riscos à saúde manejando 

melhor a saúde durante a vida adulta - essa atitude poderia 

reduzir o risco de doenças crônicas mais tarde. Os empregadores 

podem ajudar no processo. Uma maneira importante pela qual os 

empregadores podem ajudar é mantendo os trabalhadores mais 

velhos em atividade e, assim, ajudando-os a permanecer na força 

de trabalho além da idade normal de aposentadoria. Isso estaria 

associado à visão da aposentadoria gradual e às aspirações de 

manter o corpo e a mente mais ativos na velhice. Novos avanços das 

tecnologias vestíveis (wearables) podem ajudar a monitorar a saúde 

das pessoas e ajudar na tomada de decisões quanto ao estilo de 

vida.

Gráfico 24   Otimismo sobre manter a saúde durante a aposentadoria
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Expectativa de uma aposentadoria longa
Se as pessoas respondem ou não à expectativa de vida mais longa e como o fazem pode ser avaliado observando as idades esperadas 

de aposentadoria. Há um perigo bastante tangível de que as expectativas de idade de aposentadoria estejam avançando demasiado 

lentamente, dados os aumentos correspondentes na expectativa de vida. Há evidências que sugerem que trabalhadores mais jovens 

demoram demais a cair em si e aceitar uma idade de aposentadoria realista.

Gráfico 25   As pessoas preveem que passarão um quarto da vida aposentadas, o que pode não ser sustentável
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Entrevista com o Professor Doutor Joris Slaets
Diretor, Leyden Academy on Vitality and Ageing

Leyden Academy: redefinindo o conceito de 
aposentadoria e envelhecimento 
A Leyden Academy on Vitality and Ageing acredita que uma abordagem 

integrada e holística é essencial para cumprir sua missão central de 

promover e melhorar a qualidade de vida dos idosos. Estabelecida em 2008 

na Holanda, a Leyden Academy é um centro de pesquisa e conhecimento 

que busca a inovação, fornece educação e realiza pesquisa no campo 

do envelhecimento e da vitalidade humana. “É muito frequente que as 

discussões sobre envelhecimento sejam direcionadas somente ao declínio, 

ao envelhecimento e a dependência e fragilidade. A ideia de envelhecer é 

desconcertante para muitas pessoas,” diz o Professor Joris Slaets, diretor da 

Leyden Academy. Na realidade, as pesquisas da Leyden Academy mostram 

que a percepção negativa do envelhecimento não combina com a forma 

como os aposentados veem a vida, independentemente da sua condição 

física. Um estudo recente mostrou que holandeses de 85 anos avaliam sua 

satisfação com a vida com nota 8 (numa escala de zero a dez), resultado que 

não é diferente das pessoas de outras faixas etárias.

A Leyden Academy procura ampliar o entendimento das pessoas acerca do 

envelhecimento para enfatizar os temas da vitalidade e da participação. 

“Reestruturando as discussões sobre o envelhecimento, de forma mais 

positiva, em torno da vitalidade, a sociedade deve se focar no que as pessoas 

podem continuar a fazer na velhice e não destacar o que não conseguem 

mais fazer,” diz Slaets. “Encorajar a inclusão e a participação dos idosos deve 

incluir tanto as atividades sociais quanto as econômicas,” continua Slaets. 

As inovações, por exemplo, poderiam incluir a criação de mais redes de apoio 

nas quais os aposentados cuidam e dão suporte emocional e financeiro 

uns aos outros, diferente das redes de apoio tradicionais que dependem do 

suporte financeiro das gerações mais jovens. 

“As novas tecnologias terão papel significativo de encorajar as pessoas, 

especificamente a geração conhecida como millennials, a pensar sobre 

vitalidade mais cedo,” diz Slaets. “Usar os dados fornecidos pelas 

tecnologias vestíveis (wearables) pode ajudar as pessoas a identificar uma 

combinação de escolhas de estilo de vida que possam precisar mudar, como, 

por exemplo, a quantidade de atividade física que realizam, sua dieta, ou 

ingestão de álcool e uso de tabaco.”

A Leyden Academy e 140 outras organizações, incluindo universidades, 

empresas farmacêuticas e de tecnologia médica, trabalham por meio do 

“EIT Health”, iniciativa de saúde financiada pelo governo europeu e uma 

das maiores do mundo. Juntas, buscam promover o empreendedorismo e a 

inovação nas áreas de vida saudável e envelhecimento ativo, proporcionando 

novas oportunidades e recursos para a Europa. A EIT Health possibilita 

que cidadãos tenham vidas mais saudáveis e mais produtivas fornecendo 

produtos, serviços e conceitos que melhorem a qualidade de vida e 

contribuam para a sustentabilidade do cuidado à saúde em toda a Europa.

Mais informações sobre a Leyden Academy em leydenacademy.nl 

Vereniging Aegon tem o prazer de patrocinar a Leyden Academy  

on Vitality and Ageing.

Entrevista com a Professora Laura Carstensen
Diretora Fundadora, Stanford Center on Longevity

As pesquisas do Stanford Center on Longevity 
sugerem que é possível ter uma vida mais longa 
e saudável 
Mais norte-americanos estão chegando aos 80, 90 anos e até mais, fato 

impensável há um século. A maioria diz esperar chegar ou passar dos 80 

anos e que deseja viver até os 100 se estiverem com saúde. Mas as políticas, 

os produtos e os comportamentos pessoais para dar suporte a essas vidas 

ainda não são disseminados, de acordo com novas pesquisas pioneiras. O 

estudo do Stanford Center on Longevity intitulado The Sightlines Project: 

Seeing Our Way to Living Long, Living Well in 21st Century America, 

identifica tendências em três áreas-chave cientificamente associadas à 

longevidade - saúde, segurança financeira e conexões sociais. A análise de 

referência se baseia em dados de oito estudos plurianuais que incluem mais 

de 1,2 milhões de norte-americanos.

“Em lugar de enfatizar fatores como classe social e nível de educação formal 

- que claramente preveem se a vida será longa e saudável - nós focamos nos 

fatores que a maioria dos norte-americanos pode controlar, como exercício, 

boa alimentação e lazer com amigos,” diz a professora de psicologia Laura 

Carstensen, diretora e fundadora do Stanford Center on Longevity.

O estudo indica que as últimas duas décadas foram bastante variadas, 

com tendências positivas e negativas. Por exemplo, mais norte-americanos 

estão se envolvendo em atividades de vida saudável, como se exercitar 

regularmente, e menos pessoas estão fumando. Mas o nível de obesidade 

está subindo e os americanos agora ficam sentados por longos períodos, um 

risco à saúde emergente. Problemas com a dieta e com o sono são comuns e 

não dão sinais de que irão melhorar.

A boa notícia é que as pessoas, as políticas e os serviços do setor privado 

podem se adaptar e melhorar a previsão de vidas saudáveis e centenárias. 

De acordo com a pesquisa, a segurança financeira é um desafio crescente 

para a longevidade e o bem-estar norte-americanos, especialmente entre 

as pessoas com menor grau de instrução e na geração Y, ou nos millennials, 

que inclui as pessoas que estão agora entre 25 e 34 anos. Os Millennials que 

fizeram faculdade estão se esforçando para pagar empréstimos educacionais 

e dívidas de cartão de crédito cinco vezes maiores do que as pessoas que 

estavam na mesma faixa etária há somente 15 anos.

O engajamento social com indivíduos e comunidades parece mais fraco 

do que há 15 anos, revelou o estudo. Isso é verdade em especial para as 

pessoas entre 55 e 64 anos, que apresentam relações claramente mais 

fracas com cônjuges, parceiros, família, amigos e vizinhos. Também são 

menos envolvidos em suas comunidades do que os que os antecederam. “Há 

muito que as pessoas podem fazer para garantir vida longa e satisfatória,” 

diz Carstensen. “Essas escolhas individuais podem ser encorajadas pela 

adoção de novas políticas sociais que promovam a longevidade.”

Visite o Projeto Sightlines do Stanford Center on Longevity em 

sightlinesproject.stanford.ed

A Transamerica Corporation, parte do Grupo Aegon, tem o prazer de 

patrocinar o Stanford Center on Longevity e o Projeto Sightlines.

Estudos de Caso
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Recomendações
O mundo está pronto para despertar para a aposentadoria. A quinta 

Pesquisa Aegon de Preparo para a Aposentadoria, que ocorre 

anualmente, encontrou somente ligeira melhoria no preparo para a 

aposentadoria desde 2012 no mundo. Melhorias no planejamento 

e na poupança foram contrabalançadas com diminuição do 

sentimento de responsabilidade pessoal em obter renda suficiente 

na aposentadoria. Em todo o mundo, 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 novas soluções inovadoras para o futuro.

1. Os empregadores devem ser estimulados a estabelecer planos 

corporativos de aposentadoria. Os legisladores devem trabalhar 

para aumentar os incentivos aos empregadores e remover 

os entraves ao estabelecimento de planos e 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 corporativo de aposentadoria. Os 

incentivos, entretanto, podem não ser o suficiente para mudar 

o comportamento. Os empregadores devem fazer com que os 

trabalhadores sejam automaticamente inscritos num plano 

corporativo. A inscrição automática age sobre a inércia no 

intuito de fazer com que os trabalhadores comecem a participar 

de um programa de poupança constante de longo prazo. 

2. Empregadores e trabalhadores devem determinar gatilhos 

para aumento automático de poupança por dedução em 

folha (escalonamento automático). Dependendo de quando 

o trabalhador começou a economizar de forma constante e 

quanto tempo tem antes de se aposentar, a taxa padrão de 

inscrição automática pode não ser adequada para fornecer 

renda de aposentadoria suficiente. O aumento na quantia que 

as pessoas podem economizar pode ser feito automaticamente 

em momentos predeterminados, como quando recebem 

aumento ou quando chegam a uma certa idade. Os aumentos 

na quantia economizada também podem estar condicionados 

ao término ou à diminuição de obrigações financeiras 

significativas, como dívida de crédito educativo, financiamento 

de imóveis ou obrigações para com dependentes. Planos de 

aposentadoria corporativos devem ter portabilidade de forma 

que, quando o trabalhador mudar de emprego, possa continuar 

a economizar para a aposentadoria junto ao novo empregador 

e considerar economizar o mesmo ou mais do que já vinha 

economizando.

3. 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 para os 

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, cuidado à saúde e outras questões financeiras. 

4. 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 (ou de “robô-consultor”) podem ajudar as 

pessoas a avaliar a quantia que vão precisar economizar e como 

investir as economias.

5. O plano ou a estratégia de aposentadoria deve ajudar as 

pessoas a gerenciar as economias feitas para a aposentadoria 

para que durem a vida toda. 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, que 

pode incluir renda de pensão e benefícios do governo. A renda 

vitalícia pode ser alcançada por meio de um produto que a 

garanta ou por meio de uma combinação de outras soluções e/

ou produtos, sem qualquer garantia. 

6. 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 a doença, 

invalidez ou morte.
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Glossário
7. 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 fazer uso da pensão 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, 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, satisfação pessoal, comunidade e 

aumento da renda). 

8. 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 por meio de 

programas de bem-estar no local de trabalho e governos e 

empregadores devem considerar incentivos para estilos de vida 

saudáveis e ativos. 

Plano 401(k) 
Plano de contribuição definida disponível para trabalhadores nos 

Estados Unidos. Plano de aposentadoria corporativo que possibilita 

que os trabalhadores nos Estados Unidos façam contribuições 

isentas de imposto para o plano. Ver também plano de contribuição 

definida.

Benefícios previdenciários acumulados 
A quantia de benefícios previdenciários acumulada ou que foi 

alocada a um empregado de acordo com um plano de benefício 

definido em qualquer momento, com base no valor ou tempo de 

contribuição. 

Inscrição automática 
Característica de planos de aposentadoria corporativos nos quais 

o empregador pode inscrever o trabalhador sem sua expressa 

autorização. O empregador determina qual a porcentagem do salário 

anual ou mensal a ser contribuída ao plano. O empregado pode 

alterar essa porcentagem e pode escolher não se inscrever no plano.

Escalonamento automático 
Característica de um plano em que a percentagem de contribuição 

ao fundo de pensão aumenta automaticamente. Esse tipo de plano 

normalmente usa uma taxa de escalonamento de contribuição 

padrão. 

Doença grave
Uma doença que representa risco à vida.

Plano de benefício definido
Plano de pensão oferecido pelo empregador no qual a quantia 

de benefícios futuros que o empregado receberá é definida 

normalmente por uma fórmula baseada no histórico de salário, 

nos anos de serviço e na idade, em vez de depender diretamente 

do retorno dos investimentos individuais. “Final salary” e “career 

average” são exemplos de tipos de pensão com benefício definido.

Fase de desacumulação 
Termo normalmente utilizado para se referir à aposentadoria ou 

ao período durante o qual os ativos acumulados durante os anos 

trabalhados são utilizados para financiar a aposentadoria e outras 

necessidades de renda.
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Plano de contribuição definida  
Tipo de plano de aposentadoria no qual o empregador, o trabalhador 

ou ambos contribuem regularmente. Os benefícios estão ligados 

ao desempenho dos investimentos ao longo do tempo em vez de a 

uma fórmula como ocorre nos planos de benefício definido. Também 

conhecido como “money-purchase pension plan.”

Educação financeira
A capacidade de entender como funcionam as áreas das finanças 

pessoais, inclusive: seguros, investimento, poupança (especialmente 

para a universidade), planejamento fiscal e aposentadoria. 

Também envolve o conhecimento de conceitos financeiros como 

juros compostos, planejamento financeiro, o funcionamento dos 

cartões de crédito, métodos vantajosos de poupança, direitos do 

consumidor, valor do dinheiro no tempo etc.  

Aposentadoria flexível 
Um arranjo no qual os trabalhadores continuam a trabalhar com 

carga reduzida antes de se aposentarem por completo. Algumas 

vezes denominada “aposentadoria gradual.” 

Seguro de proteção de renda, também conhecido 
como seguro de invalidez  

Uma apólice de seguros que paga benefícios aos segurados com 

invalidez e, portanto, incapazes de trabalhar devido a doença ou 

acidente. 

Seguro de vida
Seguro que paga uma quantia em dinheiro após a morte do 

segurado ou após um determinado período. 

Contribuições do empregador ao plano de 
aposentadoria
Um arranjo no qual as contribuições de um indivíduo para um plano 

de aposentadoria são “igualadas” por fundos vindos do empregador 

ou do governo.

Idade normal de aposentadoria
A idade na qual um indivíduo acumula plenos direitos sobre seus 

benefícios previdenciários. A idade específica varia de acordo com o 

país e, às vezes, dentro de um mesmo país, dependendo do ano em 

que o indivíduo nasceu.

Teoria “Nudge” 
Conceito da ciência comportamental, teoria política e economia que 

defende que o reforço positivo e sugestões indiretas influenciam 

o comportamento. Utiliza resultados da psicologia para ajudar 

a entender como os indivíduos tomam decisões econômicas. É 

empregado por legisladores para ajudar a encorajar as pessoas a 

poupar mais a longo prazo.

Robô-consultor 
Serviço online de gestão de ativos que fornece consultoria 

automatizada com base em algoritmos para gestão de carteiras 

sem o uso de planejadores financeiros humanos. O robô-consultor 

utiliza o mesmo software que os consultores tradicionais, mas 

normalmente oferece só gestão de carteira e não se envolve em 

aspectos mais pessoais da gestão de ativos, como impostos e 

planejamento de aposentadoria. 

Seguridade social 
Programa federal dos Estados Unidos de seguridade social e 

benefícios desenvolvido em 1935. Os benefícios do programa 

de Seguridade Social incluem renda de aposentadoria, renda 

de invalidez, Medicare e Medicaid e benefícios de morte e 

sobrevivência. A Seguridade Social é um dos maiores programas 

governamentais do mundo e paga centenas de bilhões de dólares 

por ano. Programas similares, com diferentes nomes, existem em 

outros países.

Plano de previdência corporativo 
Fornece substituição de salário quando a pessoa não estiver mais 

trabalhando por ter se aposentado - ver plano de benefício definido 

e plano de contribuição definida. Plano de previdência para a velhice 

administrado através do empregador.
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Sobre o Aegon Center for  
Longevity and Retirement,  
o Transamerica Center for  
Retirement Studies e a Cicero
Aegon Center for Longevity 
and Retirement 
O Aegon Center for Lengevity and Retirement [Centro da Aegon para 

Longevidade e Aposentadoria] (O Centro) 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, gestão de fundos de pensão e 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

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 pensões 

e aposentadoria, a Cicero projetou e realizou a pesquisa de mercado, 

analisou os resultados da pesquisa e contribuiu com o relatório. 

cicero-group.com



42 | Pesquisa Aegon de Preparo para a Aposentadoria 2016 

Agradecimentos
MARTA ACEBO ADRIAN GRACE JAY ORLANDI

PAULA ALVAREZ HENRIK HANSSON HAROLD OVERMARS

MURAT AKÇAY CORINNE HEIZENBERG LEANDRO PALMEIRA

PAMELA BARBOZA WENDEL HOFMAN TOM PERRYMAN

FRITS BART TINA HSIUNG PATRICIA PLAS

NEIL BATES YOGINI JOGLEKAR SCOTT ROANE

MICHAL BIEDZKI HERMAN KAPELLE THURSTAN ROBINSON

ROBIN BOON MARCO KEIM LAMPROS ROMANOS

KENT CALLAHAN GÁBOR KEPECS PATTI ROWEY

NEIL CAMERON JAIME KIRKPATRICK SARAH RUSSELL

ARKADIUSZ CHMURZYNSKI ROGER KOCH DICK SCHIETHART

HEIDI CHO LOTH KROEGER ERIK SCHOUTEN

CATHERINE COLLINSON ALEXANDER KUIPERS ANGELA SEYMOUR-JACKSON

MICHAEL CONSEDINE HILDE LAFFEBER SHARON STERNE

TOM COX ANDREA LEVY RENSKE STOKER

NUNO DAVID ANDREAS MANG NINE STUT

FRANS DE BEAUFORT MIKE MANSFIELD NANDA SUWARGANA

CHRISTEL DE BOKS ESIN MEKER HARA TAKAYA

JEANNE DE CERVENS PAUL MIDDLETON MAGDALENA TRZEŚNIEWSKA

DEBORA DE LAAF TAKAOH MIYAGAWA GREG TUCKER

MAXIMILIAN DIEM HELDER MOLINA ANGELA TWEEDIE

SOPHIE DIRKZWAGER-KUIJPER MARK MULLIN MARK TWIGG

EDIT DREVENKA MARCELLE NOLTENIUS CATHERINE WANG

MAARTEN EDIXHOVEN HENRIQUE NOYA MARC VAN WEEDE

JULIANA FROTA IAIN O’CONNOR ALEX WYNAENDTS



Pesquisa Aegon de Preparo para a Aposentadoria 2016  | 43

Referências

Aviso legal

  ¹Ao longo deste relatório, para determinar questões de tendência, 

nove países - França, Alemanha, Hungria, Japão, Holanda, Polônia, 

Espanha, Reino Unido e Estados Unidos - que participaram 

anualmente desta pesquisa desde a primeira pesquisa Aegon 

de Preparo para a Aposentadoria realizada em 2012, são 

denominados “os nove países originais.” A Suécia foi incluída na 

pesquisa de 2012, mas foi substituída em 2015 pela Austrália 

e, portanto, excluída dos países utilizados para determinar 

tendências.

  ²Site do Administration on Aging, U.S Department of Health and 

Human Services, no dia 4 de abril de 2016. 

 

Este relatório contém somente informações gerais e não 

constitui solicitação nem oferta. Nenhum direito derivará deste

relatório. A Aegon, seus parceiros e coligadas e empregados não 

declaram, asseguram ou garantem a exatidão ou completude das

informações contidas neste relatório.
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Anexo 1
Índice Aegon de Preparo para  
a Aposentadoria  (ARRI) – 
metodologia
O ARRI 2016 se baseia na amostra de 14.400 empregados e foi 

desenvolvido para mensurar atitudes e comportamentos em torno 

do planejamento da aposentadoria. Seis perguntas de pesquisa 

(denominadas “variáveis preditoras”) são utilizadas, sendo três 

amplamente atitudinais e três amplamente comportamentais:  

1. Responsabilidade pessoal com relação à renda durante a 

aposentadoria  

2. Nível de consciência da necessidade de se planejar para a 

aposentadoria 

3. Capacidade financeira/entendimento sobre questões 

financeiras relacionadas a planos de aposentadoria

4. Planejamento para aposentadoria – nível de 

desenvolvimento dos planos 

5. Preparo financeiro para a aposentadoria 

6. Substituição de renda  – nível de substituição de renda 

previsto 

Assim como essas perguntas, uma pergunta de variável dependente 

é feita com relação às abordagens de poupança, para as quais cinco 

tipos gerais de poupadores foram identificados: habitual, ocasional, 

passado, aspirante e não-poupador.

Para criar a classificação do Índice, as variáveis preditoras são 

correlacionadas com a variável dependente para se obter uma 

medida de influência (denominada valor “R”). As médias das 

pontuações das variáveis preditoras são computadas e cada média 

de pontuação é multiplicada por seu valor “R.” Os resultados são 

somados e então divididos pela soma de todas as correlações para 

se chegar à classificação ARRI. 

Observação sobre o efeito de aumentar o número 
de países pesquisados a cada ano 
A primeira pesquisa Aegon de Preparo para a Aposentadoria, 

publicada em 2012, baseou-se em pesquisas realizadas em 

nove países. Uma pesquisa em separado foi realizada no Japão 

e o relatório foi feito no final daquele ano. Desta forma, 2012 é 

considerado com uma pesquisa com dez países. Em 2013, dois 

novos países (Canadá e China) foram adicionados, aumentando o 

universo para 12. Em 2014, mais três países (Brasil, Índia e Turquia) 

foram incluídos aumentando o universo para 15. Em 2015, 

o tamanho geral da pesquisa foi mantido em 15 países, embora 

a Austrália tenha sido incluída e a Suécia removida. Em 2016, os 

países pesquisados foram os mesmos que em 2015. 

 

À medida que o universo dos países aumenta, é inevitável que 

surjam perguntas sobre as comparações ano-a-ano, a mais óbvia 

delas - há alguma mudança relacionada a verdadeiras mudanças 

de opinião em todos os países ou que resultaram da introdução de 

novos países que podem responder de formas diferentes?

Nove dos países originais da pesquisa 2012 permanecem em 2016. 

Os resultados de 2016 foram analisados, pergunta a pergunta, com 

base em 15 e em 9 países e fica claro que a inclusão de novos países 

(em particular em mercados em desenvolvimento como a Índia e o 

Brasil onde os entrevistados tendem a responder de forma bastante 

positiva) tem impacto sobre os resultados. As classificações ARRI 

globais em base equivalente para 2016 são as seguintes: 

Quinze países 5,8

Nove países 5,5

A inclusão de novos países naturalmente afeta os resultados. Desta 

forma, a análise de tendências foi feita com base nos nove países 

originais que participaram da pesquisa para comparar resultados em 

uma base equivalente. A Suécia foi incluída na pesquisa de 2012, 

mas foi substituída em 2015 pela Austrália e, portanto, foi excluída 

dos países utilizados para determinar tendências.

Austrália
****

Brasil** Canadá* China*** França

Alemanha Hungria

* Adicionado em 2013 
**Adicionado em 2014 
*** Na China 2.000 pessoas
são entrevistadas no total 
**** Adicionado em 2015    

Índia Japão Holanda Total dos entrevistados

Polônia Espanha Turquia** Reino
Unido

Estados
Unidos

16,000 
Funcionários
900 

Por país***

Pessoas totalmente aposentadas
100 

1,000 
Austrália

****
Brasil** Canadá* China*** França

Alemanha Hungria

* Adicionado em 2013 
**Adicionado em 2014 
*** Na China 2.000 pessoas
são entrevistadas no total 
**** Adicionado em 2015    

Índia Japão Holanda Total dos entrevistados

Polônia Espanha Turquia** Reino
Unido

Estados
Unidos

16,000 
Funcionários
900 

Por país***

Pessoas totalmente aposentadas
100 

1,000 
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Anexo 2
Comparações entre países  
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2016 5,81 5,57 6,10 6,10 5,31 5,01 5,27 5,02 6,67 5,89 6,02 4,71 7,28 6,71 5,42 5,81

2015 5,86 5,77 6,09 6,01 5,38 5,13 5,19 5,12 6,51 6,00 6,53 4,82 6,98 6,67 5,30 5,81

2014 5,76 5,66 6,13 5,96 5,40 4,97 5,13 4,93 6,22 6,01 6,23 4,64 6,96 6,80 5,40 n/a

2013 4,89 4,88 5,48 4,86 4,75 4,40 4,63 4,73 5,19 5,24 5,41 4,30 n/a n/a n/a n/a

2012 5,19 5,54 5,88 5,28 5,08 5,02 4,96 4,80 5,57 n/a n/a 4,63 n/a n/a n/a n/a

Pontuações do índice ARRI por país 
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Não responsável  = 1 3% 3% 2% 1% 5% 5% 3% 10% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 2% 2%

2 5% 6% 5% 3% 8% 9% 8% 9% 1% 3% 4% 3% 3% 3% 6% 3%

3 21% 28% 20% 16% 31% 29% 24% 28% 11% 14% 23% 18% 12% 16% 28% 19%

4 32% 40% 35% 34% 31% 29% 30% 24% 27% 28% 41% 32% 33% 28% 30% 30%

Muito responsável  = 5 39% 23% 38% 46% 25% 28% 35% 29% 60% 54% 30% 46% 50% 52% 34% 46%

MÉDIA 4,01 3,76 4,03 4,21 3,62 3,66 3,87 3,54 4,45 4,31 3,95 4,19 4,27 4,26 3,87 4,16

Pergunta compondo o ARRI

Q - Em que medida você se sente pessoalmente responsável por garantir que terá renda suficiente na aposentadoria?
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Muito inconsciente = 1 3% 2% 1% 3% 3% 7% 3% 7% 2% 3% 2% 2% 1% 1% 3% 4%

2 6% 7% 3% 5% 5% 12% 7% 15% 4% 4% 4% 6% 3% 3% 7% 6%

3 24% 28% 15% 21% 24% 35% 27% 39% 16% 22% 21% 26% 13% 12% 38% 23%

4 33% 36% 34% 36% 33% 33% 33% 27% 29% 34% 39% 35% 37% 30% 33% 30%

Muito consciente = 5 34% 27% 47% 35% 35% 13% 30% 12% 49% 37% 34% 31% 46% 54% 19% 37%

MÉDIA 3,89 3,78 4,25 3,96 3,90 3,32 3,79 3,20 4,20 3,99 4,00 3,87 4,23 4,30 3,59 3,90
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Muito incapaz = 1 3% 7% 2% 3% 3% 4% 3% 3% 2% 3% 1% 13% 1% 1% 2% 5%

2 9% 16% 6% 9% 11% 13% 9% 9% 6% 7% 5% 25% 3% 3% 7% 8%

3 28% 33% 29% 28% 32% 34% 29% 23% 20% 30% 29% 35% 14% 19% 27% 30%

4 34% 28% 39% 36% 33% 33% 33% 33% 33% 37% 43% 19% 39% 32% 38% 34%

Muito capaz = 5 26% 16% 24% 24% 21% 16% 26% 32% 39% 23% 22% 8% 43% 45% 26% 23%

MÉDIA 3,70 3,31 3,78 3,69 3,56 3,42 3,71 3,84 4,02 3,70 3,80 2,85 4,18 4,15 3,78 3,62

Pergunta compondo o ARRI 

Q - Como você classificaria o seu nível de consciência da necessidade de planejar financeiramente para a sua aposentadoria? 

Pergunta compondo o ARRI 

Q - Qual a sua capacidade de compreender questões financeiras quando se trata de planejar para a sua aposentadoria?
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Sem plano de  

aposentadoria  = 1
14% 12% 12% 11% 20% 23% 15% 13% 10% 13% 11% 21% 4% 8% 15% 15%

2 15% 16% 14% 15% 16% 15% 17% 16% 11% 16% 14% 25% 6% 10% 17% 16%

3 31% 37% 36% 27% 34% 30% 37% 34% 23% 30% 34% 33% 23% 29% 31% 28%

4 26% 26% 28% 28% 21% 24% 20% 22% 33% 27% 32% 16% 36% 28% 25% 25%

Plano bem  

desenvolvido = 5
14% 9% 10% 19% 9% 8% 11% 15% 23% 14% 9% 5% 31% 25% 12% 16%

MÉDIA 3,12 3,05 3,08 3,29 2,82 2,78 2,94 3,09 3,49 3,12 3,14 2,57 3,86 3,50 3,00 3,10

Pergunta compondo o ARRI 

Q - Pensando no seu próprio processo pessoal de planejamento para a aposentadoria, como você classificaria o nível de desenvolvimento atual dos seus  

      planos para a aposentadoria?
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Eu estou muito

Despreparado

Eu mal estou

poupando para a  

aposentadoria = 1

19% 17% 16% 14% 24% 27% 27% 34% 15% 20% 12% 30% 4% 17% 24% 17%

2 18% 17% 18% 15% 18% 19% 18% 24% 13% 19% 21% 26% 8% 16% 22% 18%

3 29% 31% 31% 29% 30% 29% 30% 26% 24% 29% 34% 27% 24% 26% 30% 30%

4 22% 24% 24% 26% 18% 18% 17% 12% 27% 22% 26% 14% 35% 21% 17% 21%

Eu estou muito prepa-

rado.

Já estou poupando

o suficiente = 5

12% 11% 11% 16% 10% 7% 8% 4% 21% 10% 7% 3% 29% 20% 7% 14%

MÉDIA 2,88 2,93 2,97 3,15 2,71 2,59 2,59 2,27 3,28 2,84 2,96 2,35 3,77 3,10 2,62 2,96

Pergunta compondo o ARRI

Q  - Pensando em quanto você está economizando para financiar sua aposentadoria, você está poupando o suficiente? 
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Não sei se estou no 

caminho para alcançar 

minha renda na apo-

sentadoria = 1

32% 34% 20% 35% 37% 34% 44% 36% 26% 35% 24% 48% 20% 23% 32% 36%

Não, eu estou no 

caminho para alcançar 

cerca de um quarto 

(25%) da minha renda 

na aposentadoria = 2

12% 9% 12% 15% 12% 10% 14% 11% 15% 14% 11% 14% 15% 9% 12% 15%

Não, eu estou no 

caminho para alcançar 

metade da minha renda 

na aposentadoria = 3

17% 14% 25% 14% 19% 20% 18% 15% 16% 14% 20% 18% 16% 13% 19% 15%

Não, eu estou no 

caminho para alcançar 

cerca de três quartos 

(75%) da minha renda 

na aposentadoria = 4

13% 17% 18% 10% 13% 15% 10% 15% 11% 9% 14% 10% 10% 15% 17% 10%

Sim, estou no caminho 

para alcançar minha 

renda na  

aposentadoria = 5

26% 26% 25% 26% 19% 21% 14% 23% 32% 28% 31% 10% 39% 40% 20% 24%

Pontuação média 1-5 2,88 2,93 3,15 2,75 2,66 2,79 2,36 2,78 3,08 2,83 3,16 2,20 3,34 3,41 2,80 2,71

Pergunta compondo o ARRI

Q - Você acha que alcançará esta renda?
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O governo deveria 

cuidar das pessoas pela 

previdência social

75% 57% 71% 73% 78% 81% 79% 78% 76% 74% 85% 66% 0% 81% 82% 66%

Os empregadores de-

veriam cuidar através 

de benefícios de planos 

de previdência

72% 71% 57% 81% 76% 70% 69% 47% 78% 79% 81% 58% 86% 81% 77% 66%

Os próprios indivídu-

os devem poupar 

através de previdên-

cias privadas e outros 

investimentos 

62% 36% 43% 72% 47% 51% 52% 37% 80% 75% 71% 52% 83% 77% 72% 69%

Deveria ser uma abor-

dagem equilibrada na 

qual indivíduos,  

empregadores e  

governos participassem 

de forma igual

71% 63% 72% 75% 62% 66% 66% 66% 74% 76% 73% 54% 83% 81% 72% 75%

Os governos deveriam

encorajar os empre-

gadores a cadastrar 

automaticamente

todos os empregados 

em um plano de  

previdência

75% 72% 74% 77% 76% 72% 74% 70% 74% 81% 78% 58% 86% 83% 77% 77%

Q - Em que medida você concorda ou discorda das seguintes afirmações sobre assumir a responsabilidade pelo financiamento da aposentadoria? -  

       % concordo um pouco/fortemente
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Governo 46% 41% 52% 42% 44% 64% 56% 55% 43% 40% 42% 52% 25% 48% 52% 39%

Empregador 24% 39% 17% 33% 28% 12% 19% 16% 28% 26% 24% 17% 31% 23% 21% 24%

Economias &  

investimentos próprios
30% 20% 31% 25% 28% 24% 25% 29% 29% 34% 34% 31% 44% 29% 27% 37%

Q - Pensando na sua situação atual ou provável, aproximadamente que proporção vem ou possivelmente virá de cada uma dessas três fontes amplas?  
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O governo deveria 

reduzir o custo geral 

do fornecimento da 

Previdência Social 

reduzindo o valor dos 

pagamentos individuais 

de pensão,sem ter que 

aumentar impostos

15% 12% 21% 9% 12% 13% 15% 12% 19% 12% 14% 12% n/a 26% 27% 11%

O governo deveria 

aumentar o orçamento 

geral disponível para 

a Previdência Social 

através do aumento de 

impostos sem ter que 

reduzir o valor dos pag-

amentos individuais

31% 19% 25% 32% 22% 42% 32% 41% 33% 26% 52% 25% n/a 21% 22% 26%

O governo deveria 

adotar uma abor-

dagem equilibrada com 

alguma redução dos 

pagamentos individuais 

e algum aumento de 

impostos

27% 22% 24% 31% 24% 22% 23% 19% 23% 31% 25% 39% n/a 27% 30% 37%

O governo não deveria 

fazer nada. O custeio da 

Previdência Social será 

perfeitamente acessível 

no futuro

7% 14% 10% 9% 7% 5% 5% 3% 8% 7% 1% 4% n/a 9% 9% 6%

Não sei 20% 33% 20% 19% 35% 18% 25% 25% 17% 24% 8% 20% n/a 17% 12% 20%

Q - Com o custo da previdência social se tornando uma preocupação cada vez maior, com as pessoas vivendo mais, quais das medidas abaixo, se alguma, você acha que o     

       governo deveria tomar?

n/a – pergunta ausente na Índia
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A idade de aposentadoria 

deveria aumentar em 

linha com os aumentos 

na expectativa de vida

20% 14% 10% 23% 16% 10% 16% 14% 32% 24% 13% 32% 45% 20% 12% 21%

A idade de aposentadoria 

deveria aumentar, 

exceto no caso de tra-

balhos perigosos

ou para trabalhadores 

manuais

18% 17% 24% 20% 24% 19% 12% 10% 17% 12% 21% 25% 21% 12% 14% 20%

A idade de aposentadoria 

deveria aumentar, mas

o aumento deve ser

limitado.

15% 17% 8% 13% 15% 12% 14% 8% 11% 11% 29% 15% 13% 16% 12% 14%

A idade de aposentadoria 

deveria permanecer a 

mesma. As pessoas já 

terão que trabalhar o

suficiente      

39% 43% 52% 35% 33% 53% 50% 63% 30% 42% 32% 14% 18% 47% 57% 34%

Não sei 8% 9% 6% 9% 12% 6% 8% 5% 10% 11% 5% 14% 3% 5% 5% 11%
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Sempre me certifico de 

que estou poupando 

para a aposentadoria 

= 5 

38% 36% 37% 45% 33% 27% 27% 25% 54% 46% 46% 27% 59% 40% 28% 37%

Só poupo para

a aposentadoria  

ocasionalmente de 

tempos em tempos = 4

23% 21% 27% 24% 25% 24% 21% 17% 21% 23% 20% 32% 26% 22% 28% 22%

Não estou poupando 

para a aposentadoria 

agora, mas já o fiz no 

passado = 3

12% 15% 15% 14% 9% 18% 12% 13% 11% 14% 9% 9% 7% 12% 12% 14%

Não estou poupando 

para a aposentadoria, 

mas pretendo fazê-lo 

= 2

21% 17% 12% 12% 24% 23% 29% 35% 10% 13% 22% 27% 7% 22% 28% 21%

Nunca poupei para a 

aposentadoria e nem 

pretendo fazê-lo = 1

6% 11% 9% 5% 9% 8% 11% 10% 4% 4% 3% 5% 1% 4% 4% 6%

Média 3,67 3,53 3,71 3,91 3,47 3,38 3,23 3,15 4,11 3,93 3,84 3,49 4,36 3,71 3,47 3,63

Q - Em que medida você acredita que as pessoas devem esperar trabalhar mais tempo na idade avançada como forma de compensar pelos custos da vida prolongada?

Q - Qual das opções seguintes explica melhor a sua abordagem com relação a poupar para a aposentadoria?
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Comecei no meu  

primeiro emprego
10% 14% 13% 10% 8% 7% 9% 7% 11% 12% 9% 5% 17% 8% 14% 8%

Comecei um novo

trabalho (não o  

primeiro)

8% 8% 5% 8% 6% 6% 9% 9% 9% 8% 7% 8% 10% 7% 8% 7%

Meu empregador 

começou a contribuir 

com um plano de 

previdência / fundo de 

pensão para mim

16% 21% 17% 21% 8% 10% 14% 14% 19% 18% 20% 6% 21% 13% 10% 16%

Meu empregador ofere-

ceu uma contribuição 

equivalente no plano de 

previdência / fundo de 

pensão dele

9% 6% 9% 13% 4% 5% 7% 5% 23% 16% 13% 1% 16% 7% 6% 7%

Fui automaticamente

cadastrado no

plano de previdência

do meu empregador.

14% 29% 16% 22% 8% 4% 9% 8% 14% 22% 15% 3% 20% 11% 6% 16%

Perdi meu emprego 5% 4% 3% 3% 2% 3% 14% 4% 4% 3% 6% 3% 7% 4% 9% 3%

Quitei o meu

empréstimo estudantil
3% 3% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 5% 4% 3% 2% 9% 4% 5% 4%

Comprei minha primeira 

casa
12% 10% 15% 8% 16% 10% 9% 8% 8% 10% 12% 5% 24% 20% 20% 9%

Me casei 10% 7% 10% 8% 7% 7% 9% 6% 11% 9% 10% 6% 21% 14% 18% 8%

Comecei uma família 16% 9% 14% 8% 16% 15% 16% 16% 13% 12% 19% 6% 28% 24% 29% 10%

Me separei / divorciei 4% 5% 5% 5% 4% 3% 4% 7% 5% 3% 2% 3% 5% 6% 5% 5%

Fui promovido /  

recebi aumento de 

salário 

9% 3% 6% 7% 5% 7% 17% 6% 11% 7% 11% 4% 17% 16% 9% 6%

Cheguei a uma certa 

idade
32% 12% 22% 20% 24% 29% 39% 36% 25% 28% 47% 29% 35% 44% 49% 22%

Outra razão 7% 9% 10% 5% 6% 11% 6% 13% 6% 8% 5% 8% 5% 8% 8% 6%

Nenhuma razão  

específica
19% 22% 21% 24% 28% 24% 15% 15% 18% 21% 13% 36% 8% 12% 9% 29%

Não me lembro 3% 5% 3% 5% 4% 3% 4% 7% 3% 3% 2% 5% 1% 2% 2% 3%

SALDO: Razões ligadas

ao emprego
39% 53% 42% 48% 26% 26% 33% 33% 48% 47% 42% 19% 54% 33% 32% 38%

SALDO: Razões de fase 

da vida
47% 26% 40% 33% 39% 44% 50% 49% 41% 42% 59% 38% 61% 62% 68% 37%

Q - Há muitas razões pelas quais as pessoas começam a poupar para a aposentadoria. Quais das seguintes, se alguma, o instigou a poupar para a aposentadoria?
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Eu tenho um plano 

formal
13% 9% 12% 10% 8% 20% 4% 6% 26% 14% 8% 5% 29% 22% 10% 14%

Eu tenho um plano, 

mas não formal
45% 35% 47% 43% 28% 30% 35% 53% 44% 44% 57% 41% 55% 49% 58% 40%

Eu não tenho um plano 38% 48% 36% 43% 56% 45% 55% 37% 28% 38% 33% 45% 14% 27% 29% 42%

Não sei 4% 8% 5% 4% 8% 5% 6% 4% 2% 4% 2% 9% 2% 2% 3% 4%

Q - Qual das seguintes opções descreve melhor sua estratégia de planejamento para a aposentadoria?
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Isenções de impostos 28% 25% 29% 25% 27% 24% 30% 32% 26% 36% 28% 23% 28% 21% 30% 32%

Educação financeira 16% 15% 7% 13% 8% 14% 13% 11% 15% 15% 23% 22% 22% 19% 20% 16%

Consultoria financeira

profissional
15% 12% 9% 12% 11% 12% 14% 12% 15% 17% 22% 12% 23% 18% 18% 18%

Produtos mais simples 18% 9% 18% 19% 17% 15% 14% 12% 19% 19% 24% 12% 31% 21% 19% 21%

Mais confiança nos

mercados
19% 13% 13% 19% 17% 18% 15% 22% 20% 23% 23% 12% 27% 20% 18% 24%

Informações melhores

sobre minhas economi-

as para a aposentadoria.

19% 8% 16% 13% 15% 16% 15% 17% 15% 17% 26% 21% 34% 22% 25% 14%

Acesso fácil ao

rastreamento e gestão 

de minhas economias 

para a aposentadoria

22% 19% 19% 16% 20% 15% 22% 29% 18% 17% 25% 19% 34% 23% 25% 18%

Proteção jurídica caso

me vendam o produto

errado. 

14% 10% 12% 11% 9% 17% 17% 18% 12% 10% 18% 4% 18% 14% 13% 14%

Um aumento de salário 41% 32% 38% 40% 44% 43% 61% 55% 40% 47% 42% 18% 35% 41% 46% 35%

Melhor contribuição

do meu empregador no

plano de previdência

22% 20% 16% 15% 19% 18% 31% 29% 26% 29% 17% 20% 30% 22% 20% 17%

Ambiente econômico 

mais estável
32% 22% 33% 21% 29% 34% 34% 47% 28% 27% 34% 30% 29% 36% 43% 25%

Outros 3% 4% 4% 4% 2% 2% 1% 3% 3% 4% 1% 3% 2% 3% 2% 3%

Não sei 9% 17% 9% 11% 15% 11% 6% 6% 8% 9% 4% 20% 2% 6% 5% 12%

Não se aplica-

Eu já tenho

economias suficientes
4% 8% 9% 8% 3% 2% 2% 1% 6% 5% 1% 4% 2% 2% 1% 8%

Q - Quais das opções seguintes, se alguma, o encorajariam a poupar para a aposentadoria?
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Sim 32% 19% 30% 29% 20% 23% 25% 23% 42% 28% 40% 14% 63% 50% 35% 30%

Não 58% 71% 65% 63% 70% 64% 60% 71% 52% 63% 45% 70% 31% 42% 60% 61%

Não sei 10% 10% 5% 8% 10% 13% 15% 6% 6% 9% 15% 16% 6% 8% 5% 9%
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Que meu cônjuge
Trabalhe

28% 22% 29% 26% 20% 26% 25% 26% 27% 22% 34% 16% 34% 30% 33% 26%

Doações empréstimos 
de familiares /amigos

8% 4% 4% 8% 5% 5% 3% 5% 12% 5% 9% 7% 17% 6% 9% 8%

Empréstimos bancários, 
etc.

8% 3% 4% 5% 5% 7% 6% 6% 12% 7% 7% 4% 20% 5% 12% 6%

Minhas economias 58% 52% 47% 59% 45% 54% 47% 61% 53% 61% 63% 64% 71% 63% 56% 48%

Herança 15% 14% 9% 16% 15% 21% 13% 18% 13% 16% 7% 17% 21% 15% 24% 12%

Seguro de pagamento
de hipoteca

9% 11% 2% 8% 4% 10% 7% 6% 11% 8% 9% 6% 17% 8% 7% 8%

Proteção da renda 19% 14% 7% 14% 17% 14% 17% 7% 0% 14% 28% 13% 39% 16% 18% 26%

Seguro invalidez
do meu empregador ou

que eu adquiri
16% 16% 46% 4% 24% 15% 17% 5% 17% 28% 15% 10% 16% 11% 9% 11%

Seguro contra
doenças graves  

19% 9% 16% 14% 24% 14% 13% 13% 15% 21% 36% 9% 28% 12% 9% 13%

Seguro desemprego 
privado

13% 7% 17% 6% 12% 15% 19% 28% 0% 4% 30% 2% 0% 14% 26% 8%

Reduzir o tamanho da 
minha casa /

vender um segundo 
imóvel

18% 20% 21% 29% 15% 13% 21% 24% 16% 28% 13% 14% 14% 18% 14% 28%

Seguro invalidez
do governo 

13% 10% 18% 10% 14% 15% 17% 8% 14% 21% 18% 9% 0% 12% 19% 9%

Seguro
desemprego do  

governo 
14% 17% 21% 10% 13% 22% 17% 10% 10% 25% 21% 9% 0% 14% 24% 11%

Retiradas prematuras 
de conta(s) de  

previdência
2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 22% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Outros 10% 11% 9% 12% 9% 11% 15% 18% 11% 14% 4% 14% 4% 14% 5% 12%

Nenhuma das opções 
acima

2% 3% 2% 2% 3% 3% 3% 4% 1% 2% 1% 2% 0% 3% 1% 5%

Não sei 1% 1% 0% 1% 1% 0% 2% 2% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 2%

Q - Caso você seja incapaz de continuar a trabalhar antes de atingir a sua idade planejada de aposentadoria, você tem um plano B para obter uma renda?

Q - Quais dos seguintes itens, se algum, fazem parte do seu “plano B”, para geração de renda caso você seja incapaz de continuar a trabalhar devido a problema de 

saúde ou perda de emprego?
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Q  - Quais das seguintes fontes de informação e consultoria você considera ou consideraria mais importantes para você ao escolher como poupar para a aposentadoria?

Q  - Quais das seguintes aspirações para a aposentadoria, se alguma, são importantes para você?
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Consultor bancário 8% 3% 7% 5% 14% 15% 4% 5% 5% 15% 5% 6% 7% 12% 12% 4%

Consultoria financeira

profissional
16% 11% 15% 16% 9% 18% 11% 11% 22% 30% 13% 9% 19% 17% 9% 24%

Agente de seguros 3% 4% 6% 1% 4% 4% 5% 7% 3% 1% 3% 1% 5% 3% 5% 1%

Websites de finanças 

pessoais/ferramentas 

online de planejamento 

da aposentadoria

7% 6% 7% 10% 4% 3% 9% 6% 7% 5% 9% 6% 7% 8% 5% 5%

Mídias de finanças 

pessoais
3% 2% 2% 2% 2% 1% 4% 2% 3% 1% 5% 4% 4% 3% 3% 2%

Websites do governo 6% 6% 9% 9% 4% 4% 5% 2% 3% 3% 10% 2% 7% 4% 12% 7%

Meu empregador 6% 9% 6% 9% 7% 4% 7% 6% 9% 6% 4% 3% 8% 6% 5% 4%

Contador 4% 5% 1% 3% 2% 3% 4% 5% 5% 5% 1% 2% 3% 7% 5% 9%

Advogado 2% 1% 3% 1% 1% 6% 5% 3% 2% 1% 1% 0% 2% 7% 3% 1%

Site do provedor de 

planos de previdência
6% 13% 5% 4% 6% 2% 5% 9% 8% 3% 5% 6% 7% 5% 5% 6%

Site do provedor de 

serviços financeiros
4% 3% 2% 4% 2% 2% 4% 2% 4% 3% 6% 4% 7% 3% 2% 4%

Sindicato / Associação

comercial ou profissional
3% 5% 6% 2% 2% 7% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 4% 2% 2%

Amigos e família 14% 7% 14% 11% 14% 12% 12% 19% 11% 11% 22% 15% 21% 10% 19% 10%

Nenhuma das opções 2% 2% 3% 3% 2% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 0% 1% 1% 2%
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Morar fora 11% 13% 11% 13% 15% 7% 8% 12% 9% 10% 12% 7% 14% 15% 13% 11%

Viajar 60% 50% 65% 56% 58% 71% 55% 57% 55% 61% 71% 42% 48% 72% 68% 63%

Estudar 11% 5% 4% 9% 6% 12% 4% 12% 11% 9% 18% 16% 15% 15% 9% 8%

Passar mais tempo

com amigos e família
55% 46% 63% 53% 53% 55% 59% 63% 52% 55% 61% 37% 55% 60% 60% 56%

Praticar novos hobbies 46% 38% 56% 44% 40% 45% 52% 46% 39% 47% 50% 45% 40% 45% 57% 45%

Abrir um negócio 10% 5% 2% 5% 4% 5% 5% 11% 12% 8% 8% 8% 28% 24% 19% 7%

Trabalho voluntário 25% 28% 26% 23% 31% 23% 11% 16% 29% 31% 20% 15% 36% 29% 36% 31%

Continuar a trabalhar 

na mesma área
15% 17% 14% 15% 8% 6% 13% 16% 18% 16% 12% 21% 22% 17% 13% 16%

Continuar a trabalhar,

mas em outra área
10% 8% 8% 8% 7% 2% 10% 13% 11% 12% 9% 16% 17% 15% 14% 7%

Nenhuma das opções 

acima
3% 4% 3% 6% 5% 2% 2% 1% 6% 3% 1% 6% 1% 1% 0% 2%

Não sei 3% 5% 2% 3% 5% 2% 3% 2% 2% 3% 4% 7% 1% 1% 1% 4%
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Eu espero que o  

emprego seja minha 

fonte primária

de renda na transição

para a aposentadoria

21% 19% 11% 18% 13% 13% 18% 12% 21% 24% 27% 43% 28% 21% 17% 21%

Quero me manter ativo 

/manter o cérebro ágil
57% 53% 63% 62% 44% 47% 48% 58% 59% 68% 52% 38% 66% 66% 52% 64%

Eu não poupei

o suficiente de maneira

regular

23% 15% 25% 25% 23% 21% 18% 25% 28% 31% 23% 29% 16% 17% 22% 25%

Minha renda na  

aposentadoria é menos 

do que o esperado

devido ao impacto

da última recessão

20% 21% 24% 18% 27% 21% 21% 22% 18% 23% 11% 13% 17% 22% 32% 20%

Estou planejando 

dar um tempo na 

carreira / parar por um 

tempo

6% 4% 4% 4% 7% 6% 2% 1% 10% 4% 8% 2% 17% 7% 7% 7%

Eu gosto do meu  

trabalho / carreira
37% 36% 46% 38% 26% 28% 28% 29% 46% 44% 34% 24% 61% 37% 26% 40%

Me preocupo se  

os benefícios da  

previdência social

serão menores do que

o esperado

32% 32% 32% 29% 29% 37% 42% 46% 31% 28% 33% 43% 0% 38% 32% 29%

Me preocupo se os

benefícios do meu

plano de previdência 

serão menores

do que o esperado

24% 20% 29% 15% 26% 22% 40% 31% 23% 28% 14% 27% 22% 30% 26% 28%

Ansiedade geral sobre

minha renda na  

aposentadoria

e se minhas

economias vão durar

32% 24% 34% 29% 36% 34% 40% 33% 27% 36% 30% 40% 24% 21% 47% 33%

Outras razões 3% 3% 1% 3% 1% 2% 1% 2% 2% 5% 2% 5% 2% 3% 2% 2%

Não sei 2% 7% 2% 3% 3% 4% 1% 0% 2% 2% 1% 1% 0% 1% 1% 3%

Q  - Quais das seguintes razões, se alguma, são importantes para que você continue a trabalhar por um tempo na aposentadoria?
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40 ou menos 1% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 2% 0% 2% 2% 1% 1% 1% 1%

41-50 7% 1% 1% 4% 2% 1% 3% 2% 8% 2% 24% 2% 12% 12% 15% 4%

51-59 13% 2% 3% 5% 5% 3% 6% 4% 10% 8% 32% 3% 22% 21% 44% 7%

60 15% 3% 6% 9% 10% 8% 18% 9% 9% 12% 31% 17% 29% 23% 15% 11%

61-64 8% 6% 17% 4% 26% 12% 8% 17% 6% 4% 2% 4% 4% 4% 6% 3%

65 20% 12% 24% 19% 23% 43% 22% 36% 15% 27% 6% 27% 14% 19% 13% 19%

66-69 14% 51% 36% 23% 17% 23% 18% 9% 12% 10% 1% 8% 6% 4% 2% 12%

70 9% 13% 6% 14% 7% 6% 12% 9% 13% 15% 2% 18% 6% 9% 1% 18%

71+ 7% 9% 4% 12% 4% 1% 6% 8% 15% 14% 0% 14% 5% 6% 1% 16%

Nunca 1% 1% 0% 2% 1% 1% 2% 2% 4% 2% 0% 1% 1% 0% 0% 3%

Não sei 3% 2% 2% 7% 3% 2% 6% 3% 7% 6% 1% 5% 0% 1% 1% 6%

Média 63 67 65 65 64 65 64 65 64 66 56 65 60 61 57 66
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Muito pessimista  = 1 6% 4% 7% 7% 7% 5% 9% 11% 6% 3% 2% 8% 7% 4% 5% 6%

Um pouco pessimista 

= 2
14% 12% 15% 14% 19% 15% 29% 15% 10% 12% 8% 21% 6% 8% 15% 11%

Nem pessimista

nem otimista = 3
25% 30% 28% 30% 34% 30% 22% 24% 18% 22% 28% 34% 12% 13% 30% 23%

Um pouco otimista = 4 34% 28% 35% 35% 29% 34% 30% 26% 36% 43% 41% 27% 29% 31% 36% 38%

Muito otimista  = 5 19% 23% 13% 12% 6% 14% 6% 21% 27% 17% 20% 7% 43% 43% 13% 19%

Não sei 2% 3% 2% 2% 5% 2% 4% 3% 3% 3% 1% 3% 3% 1% 1% 3%

SALDO: Todos os pessi-

mistas
20% 17% 23% 21% 26% 21% 38% 26% 16% 16% 11% 29% 13% 12% 20% 17%

SALDO: Todos os 

otimistas
52% 51% 48% 47% 34% 48% 36% 47% 63% 60% 61% 34% 72% 74% 48% 57%

MÉDIA 3,47 3,54 3,32 3,32 3,08 3,36 2,94 3,31 3,69 3,60 3,68 3,03 3,98 4,02 3,37 3,55
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1-5 7% 8% 6% 8% 7% 2% 14% 16% 7% 6% 0% 10% 7% 3% 11% 6%

6-10 17% 17% 20% 20% 19% 10% 24% 23% 17% 16% 4% 25% 23% 9% 26% 17%

11-15 17% 25% 22% 20% 21% 16% 14% 14% 21% 21% 8% 21% 17% 11% 17% 18%

16-20 23% 24% 28% 26% 27% 31% 17% 18% 23% 25% 24% 28% 16% 24% 16% 24%

21-25 9% 8% 10% 8% 8% 13% 5% 7% 10% 10% 12% 5% 6% 9% 6% 14%

26-30 10% 5% 6% 6% 5% 12% 5% 6% 8% 9% 24% 5% 5% 17% 6% 7%

31-35 2% 2% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 6% 0% 2% 4% 2% 2%

36-40 3% 1% 1% 1% 2% 3% 1% 2% 3% 3% 10% 1% 2% 7% 1% 2%

41+ 5% 2% 1% 5% 2% 2% 3% 3% 6% 3% 10% 1% 17% 11% 2% 4%

Não sei 7% 7% 6% 6% 7% 9% 17% 10% 4% 5% 3% 3% 4% 5% 12% 6%

Média 20 17 17 18 17 21 16 16 20 19 28 16 22 26 16 19

Q  - Quando você pensa na aposentadoria, o quanto você é otimista com relação a cada um dos aspectos seguintes? - Manter boa saúde

Q - Com que idade você espera se aposentar de toda atividade remunerada?

Q - Uma vez que você espera se aposentar de todo emprego remunerado aos “X” anos , quantos anos você espera viver na aposentadoria?’



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

Mongeral Aegon - Brasil
Leandro Palmeira
Superintendente de Projetos Estratégicos
Telefone: +55 21 3722-2335
Email: lpalmeira@mongeralaegon.com.br
mongeralaegon.com.br
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