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Principais motivos dos 
que não se preparam 
para aposentadoria:

32,7% Gostaria de fazê-lo, 
mas não sobra dinheiro 

19,6%
Gostaria de fazê-lo, 
mas não sabe por 
onde começar

10,1% Não pensam nisso 
por enquanto

Consequências desta não 
preparação na visão dos 
entrevistados:

38,8% Terão um padrão de 
vida inferior ao atual

26,7%
Não poder viver  
tranquilamente na 
terceira idade

13,8% Não poder parar 
de trabalhar

Formas de preparo do brasileiro para aposentadoria: 

74,1%

INSS pela 
empresa que 

trabalha ou de 
forma autônoma

31,1%
6,2%19,2%

4,4%6,1%
Possuem

outra forma 
de preparo, 

excluindo o INSS

Previdência 
privadaPoupança

Investimentos 
financeirosImóveis

• Investimentos ou reservas 
são feitas na média, 9 vezes 
em um período de 1 ano

• Valor médio mensal: R$ 258,45

• Reserva/investimento vem 
sendo feito há 8 anos em média

63,4%
fazem a 

reserva todos 
os meses



Somente um terço dos brasileiros se planejam para a  
aposentadoria, excluindo o INSS. Poupança é a forma de 
preparação mais citada

Boa parte dos brasileiros ainda não colocou a preparação para a aposentadoria como prioridade na sua vida 
financeira. O quão consciente eles são da importância de se pensar no futuro para o envelhecimento digno e 
dentro de mínimas condições para um padrão de vida aceitável? O estudo ‘O Planejamento do Brasileiro para 
a Aposentadoria’, conduzido pelo SPC Brasil e pelo portal de educação financeira Meu Bolso Feliz, investiga a 
forma como o brasileiro se prepara para o momento em que parar de trabalhar, as formas de preparo, além 
da frequência e dos valores investidos para este momento. O estudo ganha importância quando lembramos 
da importância de se planejar para a aposentadoria, a saber, conseguir complementar a renda que diminui 
quando paramos de trabalhar, mantendo o padrão de vida adquirido ao longo da vida.

Inicialmente pretendeu-se compreender o modo de preparo para esta etapa da vida, pelos moldes mais 
tradicionais do INSS. A respeito disto, perguntados sobre a contribuição para o INSS na empresa em que 
trabalham ou de forma autônoma, 74,1% dos entrevistados afirmaram fazer esta contribuição. Os que não 
a fazem somam 24,7% do total, seja porque gostariam de fazê-la, mas não sabem por onde começar (7,9%), 
gostariam de fazê-la, mas não sobra dinheiro (11,3%), ou que os não pensam nisso por enquanto (5,5%).
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Quando questionados sobre outras formas de preparo para aposentadoria além do INSS, fica claro que o 
brasileiro conta muito com a aposentadoria pública, sem se preocupar com a complementação desta com 
outros investimentos: somente 31,1% dos entrevistados disseram que se preparam para a aposentadoria, 
excluindo a contribuição para o INSS, com destaque para as classes A/B (48,5%). As principais formas citadas 
para esta preparação foram a poupança, mencionada por 19,2% dos entrevistados, seguida pela previdência 
privada (6,2%), imóveis (6,1%) e investimentos financeiros (4,4%).

Dentre os entrevistados, 64,2% não se preparam para o momento da aposentadoria, e os motivos mais 
citados são: gostaria de fazê-lo, mas não sobra dinheiro (32,7%), gostaria de fazê-lo, mas não sabe por onde 
começar (19,6%) e os que não pensam nisso por enquanto (10,1%). 

A frequência com que estes investimentos ou reservas são feitas é principalmente mensal (63,4%) e, na 
média, 9 vezes em um período de um ano. O valor médio mensal corresponde a R$ 258,45 e esta reserva/
investimento vem sendo feito há 8 anos em média. As pessoas com maior poder econômico são as que 
reservam um volume financeiro maior para este fim. Apenas 63,4% disseram que fazem a reserva todos 
os meses, o que seria o ideal, já que a disciplina de investir para a aposentadoria é o que levará a um valor 
significativo quando ela chegar. 

Ainda que não façam uma preparação adequada, os entrevistados parecem ter consciência das consequências 
desta não preparação. 38,8% dos entrevistados disseram que quem não se prepara para a aposentadoria 
provavelmente terá um padrão de vida inferior ao atual, 26,7% mencionaram como principal consequência 
o fato de não poder viver tranquilamente na terceira idade e 13,8% citaram não poder parar de trabalhar.

A pesquisa mostra que o brasileiro ainda não se prepara da maneira correta para a aposentadoria, sendo 
que boa parte deles confia somente na pública (INSS) para o momento em que parar de trabalhar. Segundo a 
economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, contar somente com o dinheiro do INSS para a aposentadoria 
não é uma boa ideia. “Em grande parte dos casos, a aposentadoria pública tem um valor muito menor do que 
o valor recebido enquanto se trabalha. Além disso, por conta do ajuste fiscal, é possível que haja mudanças 
de regras daqui para a frente, o que implica em aposentadoria com idade maior que a atual ou até mesmo 
em se aposentar com um valor menor”, diz a economista. 
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2. NÃO ESPERE SOBRAR 
DINHEIRO PARA GUARDAR

O valor direcionado para a aposentadoria deve estar 
sempre previsto nos custos fixos. Isso quer dizer que, 
após uma análise do orçamento deve-se definir o quanto 
é possível guardar todo mês. A partir de então este 
investimento deve ir para o fundo de aposentadoria assim 
que o seu salário cair. Assim não se corre o risco de gastar 
este dinheiro ao longo do mês; e deixar de guardar.

1. COMECE O QUANTO ANTES, 
NUNCA É TARDE PARA COMEÇAR

Quando falamos de aposentadoria, o quanto antes for 
feito este planejamento, menor o valor que será preciso 
guardar, já que haverá mais tempo para economizar. Por 
isso, o ideal seria que as pessoas já começassem a pensar 
na sua aposentadoria quando entram no mercado de 
trabalho. Mas até mesmo para quem já está em idade 
avançada, nunca é tarde para começar. No entanto, é bom 
ressaltar que quanto mais tempo demorar, maior vai ser o 
valor necessário para investimento todos os meses.

Mas vale lembrar que a aposentadoria tranquila depende principalmente de ações tomadas no presente. 
E quanto antes for feito este planejamento, mais fácil ele fica. Por isso, seguem algumas dicas para o bom 
planejamento e para uma aposentadoria tranquila:
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5. INVISTA EM APLICAÇÕES SEGURAS 
E COM BOM RENDIMENTO

Quando falamos em aposentadoria é sempre bom 
ser conservador, e essa preocupação aumenta ainda 
mais quanto mais próximo se chega do momento de se 
aposentar. Assim é sempre bom pensar em uma aplicação 
segura e com um bom rendimento. Isso quer dizer que o 
dinheiro sempre deve estar em uma instituição financeira 
confiável e aplicado em um produto indicado para este 
fim. 

4. NÃO USE O DINHEIRO 
DA APOSENTADORIA PARA 
REALIZAR OUTRO SONHO

Um erro comum é, ao ver todo aquele dinheiro guardado 
que tinha como objetivo a aposentadoria, tirar uma parte 
para realizar um sonho como a compra de um carro ou 
uma viagem. Mas isso nunca deve ser feito, já que ao 
realizar um sonho no curto prazo, mina-se a aposentadoria 
no longo prazo. Se você tem um sonho e quer realiza-
lo, você deve fazer duas reservas separadas: uma para 
a aposentadoria e outra para a realização deste sonho. 
Assim você não corre o risco de misturar as duas coisas.

3. SEJA DISCIPLINADO E VIVA 
DENTRO DO SEU PADRÃO DE VIDA

Muita gente escolhe viver uma vida mais luxuosa na 
juventude e pensar na aposentadoria somente quando 
ela chegar. Isso nunca é indicado. Deve-se sempre viver 
dentro do padrão de vida, o que significa além de gastar 
somente o que cabe no orçamento, guardar sempre uma 
parte dos recebimentos para a aposentadoria ou para uma 
emergência. E é a disciplina que fará toda a diferença, em 
especial se o valor a ser guardado todo mês parece baixo. 
Por exemplo, colocando R$ 50 em um fundo de renda fixa 
todos os meses durante 30 anos, ao final o total guardado 
será de mais de R$ 100 mil.

6



Veja no nosso simulador o melhor plano para você: http://meubolsofeliz.com.br/simulador-de-previdencia-privada/

INVESTIMENTO VANTAGENS DESVANTAGENS

CDBs

São certificados de depósitos 
bancários, ou seja, é como se você 
entregasse o seu dinheiro a uma 
instituição financeira em troca de um 
rendimento.

Risco baixo e bom rendimento. No 
entanto vale sempre ficar atento 
porque se a remuneração oferecida 
for menor que 100% do CDI, você 
consegue rendimentos melhores 
no Tesouro Direto.

Em geral os bancos oferecem taxas 
melhores conforme aumenta o 
valor da aplicação. Sendo assim, 
em alguns casos é melhor esperar 
para ter um bom montante antes 
de colocar o seu dinheiro em um 
CDB.

FUNDOS DE RENDA FIXA

São fundos de investimento focados 
em papéis de renda fixa que 
apresentam rendimentos, em geral, 
bem próximos da taxa Selic. 

São encontrados em todos os 
bancos e é bem fácil fazer as 
aplicações.

Os bancos cobram uma taxa para 
cuidar do seu dinheiro, a chamada 
“taxa de administração”. Ela acaba 
comendo parte do rendimento do 
fundo.

TESOURO DIRETO

É uma aplicação feita pela internet 
em que se empresta um valor para o 
Governo Federal, em troca de uma 
remuneração

É uma aplicação com risco 
baixo e com rendimentos bem 
interessantes. Além disso pode ser 
feito mesmo com valores baixos, já 
que o investimento inicial é a partir 
de R$ 30,00.

É um pouco mais complicada 
do que as aplicações em CDBs 
e em fundos, já que exige que o 
investidor faça um cadastro na 
internet e faça a compra dos títulos 
pelo site do banco. É importante 
também o conhecimento das 
características de cada papel para 
fazer o investimento da melhor 
forma possível.

PREVIDÊNCIA PRIVADA

É uma aplicação bem conhecida com 
foco na aposentadoria. Você contribui 
com um valor mensal e, ao final do 
plano, você pode resgatar o valor total 
ou fazer retiradas mês a mês.

Apesar do rendimento ser 
um pouco menor do que o do 
Tesouro Direto, ainda é possível 
conseguir um rendimento razoável, 
especialmente se você negociar 
as taxas cobradas pelo banco e se 
optar pela tabela de desconto de IR 
correta.

Como há várias taxas cobradas, é 
importante negociar para que elas 
não diminuam o seu rendimento. 
Além disso, este investimento só 
é vantajoso se o valor for mantido 
por um prazo longo.

Há alguns tipos de investimentos que podem ser usados para a aposentadoria. Confira abaixo os principais e 
as vantagens e desvantagens de cada um deles.
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METODOLOGIA

Público-alvo: homens e mulheres, residentes nos 27 estados brasileiros (capitais e interior), com idade 
igual ou superior a 18 anos, de todas as classes sociais e não aposentados.

Método de coleta: pesquisa realizada via web e pós-ponderada de acordo com a representatividade do 
universo com relação a idade, classe, escolaridade e região.

Tamanho amostral da pesquisa: 703 casos, gerando uma margem de erro no geral de 3,7 p.p para um 
intervalo de confiança a 95%.

Data de coleta dos dados: 16 de março a 03 de junho de 2016.
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