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SIGNIFICADOS DE ESTAR NA TERCEIRA IDADE

89,0% possuem planos para os próximos cinco anos:

47,3% Aproveitar a vida com familiares e amigos

23,5% Viajar pelo Brasil

17,6% Comprar/reformar a casa própria

9,2% Não possuiem planos

Nota média 
de 8,2

para a própria 
felicidade

33,9%
já se sentiram 
discriminados

A maioria espera 
viver muito:

Média de 
92,2 anos

65,8%
possuem uma 
percepção positiva 
da terceira idade:

Sensação de 
dever cumprido

Sabedoria Tempo para fazer 
o que quiser, 

aproveitar a vida

15,3%16,0%20,0%

Orgulho pelas 
realizações

14,2%

SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL

Principais gastos mensais:

82,9% Alimentação

73,6% Contas de serviços básicos como água e luz

47,2% Telefonia

44,0% Produtos de higiene

41,2% Médicos, exames e remédios

Considerando os últimos 
12 meses, 30,1% não 
conseguiram pagar as contas:

13,9% Luz

7,5% Cartão 
de crédito

6,9% Celular/
telefone fixo

Controle financeiro:

Sim Não

45,9%42,7%

35,1% 
Fazem empréstimo, usa 
limite ou cartão de crédito 
para honrar compromissos

30,3%
estiveram com o nome 
inserido em instituições 
de proteção ao crédito



RENDIMENTOS – TRABALHO E PREPARO PARA A APOSENTADORIA

23,4% 
Satisfazem 
mal/muito 
mal às suas 

necessidades

95,7% 
Contribuem 

para o sustento 
da casa

59,7% 
São os principais 

responsáveis 
pelas despesas

 70,7% Trabalhar traz 
sensações positivas:

38,8% Satisfação

19,7% Orgulho

9,8% Ânimo

28,3% Trabalhar implica em 
sensações negativas:

9,3% Indignação

8,1% Cansaço

6,4% Preocupação

76,1% 
Conseguem satisfazer 

suas necessidades básicas, 
considerando a renda 

própria somada à de outros 
moradores da casa, seja na 
conta certa (42,0%), seja 
bem/muito bem (34,1%)

61,5% Garantem ter tido algum 
tipo de preparo:

 40,8% INSS pago pela empresa

17,4% INSS pago de forma autônoma

8,4% Previdência Privada

35,1% Não se preparam

33,9%
Dos aposentados 

ainda exercem 
alguma atividade 

econômica

23,2% 
Dizem que o trabalho 
serve para manter a 

mente ocupada

18,7% 
Desejam 
se sentir 

produtivos

46,9% 
Fazem para complementar a 
renda, pois o que ganham de 

aposentadoria não é suficiente

Entre aqueles que ainda trabalham:



INTRODUÇÃO

Brasileiro da terceira idade é feliz e faz planos para o futuro. 
Nove em cada dez contribuem para o sustento da casa, mas 31% 
não se prepararam para a aposentadoria

A população brasileira está envelhecendo. Dados recentes do IBGE confirmam esta tendência, ao mostrar que 
a expectativa de vida do brasileiro aumentou de forma ininterrupta nos últimos 35 anos: eram 62,5 anos em 
1980, passando para 70,4 anos no ano 2000 e chegando aos 75,2 anos em 2014. 

É uma mudança drástica, com claras implicações para a economia, para a gestão pública da saúde e as políticas 
de previdência e assistência social, dentre muitos outros aspectos. Estima-se que daqui a 14 anos, em 2030, 
o número de pessoas com 60 anos ou mais será, pela primeira vez, maior que o de crianças de 0 a 14 anos no 
Brasil. Serão 41,5 milhões de idosos, correspondendo a um em cada cinco brasileiros, praticamente. 

A partir deste contexto, a pesquisa conduzida pelo SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
procurou entender o que significa estar na terceira idade, hoje em dia. Quais são as alegrias, temores e 
desejos de quem alcança esta fase da vida? Os idosos estão preparados para a aposentadoria? Qual é a 
relação dessas pessoas com o trabalho e quais são seus planos para o futuro? Finalmente, o estudo investiga 
a relação dos idosos com as finanças pessoais.
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SIGNIFICADOS DE ESTAR NA TERCEIRA IDADE

66% encaram a terceira idade de forma positiva. Predominam 
sensações de dever cumprido, sabedoria e tempo para 
aproveitar a vida

O tempo passou, os filhos formaram novas famílias e o mundo mudou bastante. Mas a vontade de ser feliz 
e aproveitar esta nova fase da vida parece ser intensa, embora a saúde física imponha algumas restrições 
naturais em muitos casos. Mesmo assim, a maioria dos idosos brasileiros encara a terceira idade de forma 
positiva, sobretudo como uma etapa em que ainda se pode trabalhar e concretizar diversos planos. 

Inicialmente, a pesquisa conduzida pelo SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas revela 
que seis em cada dez entrevistados (65,8%, aumentando para 71,9% na Classe A/B e 73,8% sobre os que 
trabalham1) possuem uma percepção positiva da terceira idade, predominando a sensação de dever 
cumprido (20,0%), a sabedoria (16,0%, aumentando para 19,0 % na faixa de 60 a 70 anos e 20,1% sobre os 
que trabalham), o tempo para fazer o que quiser, aproveitar a vida (15,3%) e o orgulho pelas realizações 
(14,2%, aumentando para 18,3% entre os que trabalham). 

Por outro lado, três em cada dez pessoas ouvidas (30,8%) demonstram percepção negativa da terceira 
idade, principalmente entre os pertencentes à Classe C/D/E (33,9%). Neste caso, os relatos têm a ver com 
a perda da saúde (11,9%, aumentando para 14,0% entre as mulheres), a dependência de outras pessoas 
(5,4%) o desrespeito (5,3%, aumentando para 7,4% na faixa de 60 a 70 anos) e a impaciência dos outros no 
tratamento (3,6%).

1 Na pesquisa, a variável denominada ‘ocupação’ foi dividida em duas categorias, construídas da seguinte forma: “trabalha”, 
correspondendo aos entrevistados que mantêm alguma atividade de trabalho, seja como autônomo, bico, registrado, dentre outros e 
independente de serem aposentados; “não trabalha”, correspondendo às pessoas que não exercem nenhum tipo de atividade laboral.
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SIGNIFICADOS DE ESTAR NA 3ª IDADE

De todo modo, percebe-se que o resultado é favorável quando os idosos avaliam a própria felicidade: numa 
escala de 1 a 10, os entrevistados dão nota média de 8,2, sendo que 73,4% da amostra dão notas que variam 
entre 8 e 10 (aumentando para 77,4% entre as mulheres e 76,7% na Classe A/B). Além disso, somente 1,1% 
das pessoas ouvidas dão notas muito baixas (de 1 a 3) à própria felicidade, ao passo em que 28,6% dão nota 
10 (aumentando para 36,3% entre as mulheres e 35,8% entre aqueles com 71 anos ou mais). 

14,2% Orgulho das realizações

0,2% Normal

0,1% Ter saúde

65,8% 
Percepções 

Positivas

Sensação de 
dever cumprido 20,0%

Ter sabedoria 16,0%

Tempo para fazer o que 
quiser, aproveitar a vida 15,3%

Perda da saúde 11,9%

Dependência de 
outras pessoas 5,4%

Desrespeitado, as pessoas 
não respeitam preferências 5,3%

Ser tratado com 
impaciência pelas pessoas 3,6%

30,8% 
Percepções 
Negativas

2,3% Solidão

1,9% Medo da morte

0,2% Tristeza por não ter 
estudado

0,1% Medo de ficar desprotegido 
financeiramente

Perguntados sobre como se sentem 
vivenciando a terceira idade, 43,8% se dizem 
felizes (aumentando para 49,0% entre as 
mulheres), enquanto 35,4% estão tranquilos, 
26,8% dispostos e 25,7% saudáveis. As 
respostas de teor negativo são bem menos 
representativas, sendo que as principais são: 
cansado (11,6%), doente (9,0%, aumentando 
para 11,0% entre as mulheres e 13,4% entre 
os que não trabalham) e dependente (8,5%, 
aumentando para 10,1% nas classes C/D/E e 
12,1% entre os que não trabalham). 
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PLANOS E DESEJOS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS

Outro indício de que a terceira idade é encarada como uma etapa a ser desfrutada é o fato de que a maioria 
dos entrevistados espera viver muito: 69,2% esperam viver por mais de 90 anos, com média de 92,2 anos 
– aumentando entre as mulheres (92,8%), as pessoas acima de 71 anos (94,1%) e os pertencentes à Classe 
C/D/E (92,8%). 

PRINCIPAIS CITAÇÕES GERAL
SEXO IDADE CLASSE OCUPAÇÃO

Masculino Feminino 60 a 
70 anos

71 anos 
ou mais A/B C/D/E Trabalha Não 

Aproveitar a vida com familiares e amigos 47,3% 48,3% 46,7% 46,7% 48,0% 52,5% 44,7% 44,6% 49,6%

Viajar pelo Brasil 23,5% 21,7% 24,6% 26,4% 20,1% 37,2% 16,7% 25,6% 21,7%

Comprar/reformar casa própria 17,6% 12,3% 20,5% 20,6% 14,0% 16,6% 18,0% 19,3% 16,1%

Deixar os meus filhos bem financeiramente 16,9% 18,4% 16,1% 15,3% 18,9% 16,6% 17,1% 17,6% 16,4%

Pagar as dívidas pendentes 16,6% 19,7% 14,9% 21,4% 11,0% 18,6% 15,6% 20,5% 13,3%

Trabalhar 12,7% 14,8% 11,6% 14,3% 10,9% 14,4% 11,9% 23,0% 3,9%

Viajar pelo mundo 12,7% 16,4% 10,7% 17,7% 6,8% 24,7% 6,7% 15,4% 10,4%

Formar meus filhos/netos 12,0% 12,0% 12,0% 12,7% 11,1% 10,5% 12,7% 10,6% 13,2%

Comprar/trocar de carro 10,9% 19,8% 5,9% 17,9% 2,6% 17,9% 7,4% 15,6% 6,9%

Perder peso 8,6% 7,4% 9,3% 9,7% 7,3% 8,7% 8,6% 7,4% 9,7%

Comprar casa/apto/ carro para os filhos 4,4% 5,0% 4,0% 5,3% 3,2% 6,3% 3,4% 5,0% 3,9%

Encontrar um novo amor 4,3% 4,3% 4,2% 6,0% 2,2% 2,5% 5,2% 5,4% 3,2%

Outros 4,7% 2,7% 5,7% 4,0% 5,5% 2,4% 5,8% 4,2% 5,0%

Não tenho 9,2% 9,9% 8,9% 6,2% 12,9% 3,0% 12,4% 7,7% 10,6%

Não sabe 1,8% 2,9% 1,2% 1,3% 2,4% 0,9% 2,3% 0,4% 3,0%

E quanto às realizações possíveis na terceira idade? Engana-se quem imagina que nesta fase as pessoas 
se acomodam e deixam de ter objetivos e desejos. 89% possuem planos para os próximos cinco anos e a 
pesquisa mostra que os mais citados são aproveitar a vida com familiares e amigos (47,3%), viajar pelo Brasil 
(23,5%, aumentando para 37,2% na Classe A/B), comprar/reformar a casa própria (17,6%, aumentando para 
20,5% entre as mulheres) e deixar os filhos bem, financeiramente (16,9%). Destaca-se também o pagamento 
das dívidas pendentes, mencionado por 16,6%. Somente 9,2% dizem não possuir planos, com percentuais 
maiores entre aqueles acima de 71 anos (12,9%) e os pertencentes à Classe C/D/E (12,4%).

89% 
Possuem planos 
para os próximos 

cinco anos

Quando os 
idosos avaliam a 

própria felicidade: 
dão nota 
média de 

8,2

Como se 
sentem vivenciando 

a terceira idade: 
felizes, tranquilos, 

dispostos e 
saudáveis

A maioria 
espera viver 

muito: 
média de 

92,2 anos
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Compreensivelmente, a passagem do tempo não deixa de impor certos efeitos: a maior parte dos entrevistados 
(71,7%) afirma sentir algum tipo de dificuldade que não sentia antes em suas atividades, quando era mais 
jovem, sendo que 28,5% evitam fazer algumas atividades por conta disso (aumentando para 34,0% entre os 
que não trabalham). Em contrapartida, 43,2% não deixam de fazer nada por isso, enquanto 26,5% garantem 
não sentir dificuldade. 

Ainda que a representatividade dos idosos venha aumentando significativamente na população brasileira, e 
que essas pessoas sejam cada vez mais ativas na sociedade contemporânea, parte delas enfrenta preconceito 
por causa da idade: 33,9% já se sentiram discriminados, percentual que não sofre alterações em função da 
faixa etária, gênero, classe social ou relação com o trabalho. 

Ao falarem sobre os temores e preocupações em relação ao futuro, percebe-se que os principais dizem 
respeito à deterioração das condições do corpo e da mente: 44,2% temem ficar doente a ponto de ter que 
depender de outras pessoas para tudo (aumentando para 49,0% entre as pessoas de 60 a 70 anos e 49,9% 
entre os que não trabalham), enquanto 38,5% têm medo de perder a lucidez (aumentando para 41,8% entre 
as mulheres e 42,9% entre os que não trabalham) e 29,2% mencionam a perda da saúde física (aumentando 
para 34,0% entre as pessoas de 60 a 70 anos). Ao mesmo tempo, 11,0% dizem não possuir nenhum temor 
em relação ao futuro. 
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RENDIMENTOS – TRABALHO E 
PREPARO PARA A APOSENTADORIA

96% contribuem para o sustento da casa. 34% deles ainda 
exercem alguma atividade de trabalho 

A pesquisa ressalta a importância considerável dos idosos enquanto provedores de suas famílias – seja como 
principais responsáveis por arcar com os gastos da casa, seja ao dar sua parcela de contribuição. 

No que diz respeito ao rendimento, observa-se que sete em cada dez entrevistados (74,6%) são aposentados 
e pensionistas (aumentando para 78,0% entre as mulheres, 91,1% entre aqueles com acima de 71 anos 
e 92,0% entre os que não trabalham), enquanto 22,1% mencionam trabalho informal/bicos/freelancer 
(aumentando para 26,8% entre aqueles com idade entre 60 e 70 anos) e 9,6% falam em trabalho com carteira 
assinada (aumentando para 13,5% entre os homens e 15,5% na faixa de 60 a 70 anos). Em contrapartida, 
apenas 1,9% da amostra garantem não possuir renda - com percentuais maiores entre aqueles com idade 
entre 60 e 70 anos (2,9%).

FONTES DE RENDIMENTO

RESPOSTAS  - RM GERAL

Aposentadoria/ pensionista 74,6%

Trabalho informal/ bicos/ freelancer 22,1%

Trabalho com carteira assinada 9,6%

Ajuda financeira dos filhos 5,1%

Ajuda financeira de outros familiares 4,2%

Previdência privada 2,8%

Aluguel de imóveis 2,1%

Outros (autônomos, empresários, comerciantes, benefícios, representações) 5,4%

Não possui renda 1,9%
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CONTRIBUI FINANCEIRAMENTE PARA O SUSTENTO DA CASA

Nove em cada dez idosos brasileiros (95,7%) contribuem para o sustento da casa, principalmente os homens 
(99,1%), aqueles com acima de 71 anos (98,1%), os pertencentes à Classe A/B (98,4%) e os que trabalham 
(98,9%). Além disso, a maioria é a principal responsável pelas despesas (59,7%), sobretudo entre os homens 
(76,8%). Outros 20,5% contribuem para o orçamento, mas não como principais responsáveis, principalmente 
as mulheres (24,2%), enquanto 15,5% afirmam dividir igualmente os gastos com outros moradores, 
principalmente as mulheres (19,5%). Apenas 4,3% da amostra afirmam não contribuir financeiramente – 
com percentuais maiores entre as mulheres (6,2%), na faixa etária de 60 a 70 anos (6,4%), Classe C/D/E (5,7%) 
e entre os que não trabalham (7,1%). 

De modo geral, o estudo indica que grande parte dos idosos é capaz de lidar com suas necessidades, 
considerando a renda própria somada à de outros moradores da casa: 76,1% conseguem satisfazê-las, seja 
na conta certa (42,0%), seja bem/muito bem (34,1%, aumentando para 52,4% na Classe A/B). Por outro lado, 
23,4% satisfazem mal/muito mal às suas necessidades, sobretudo na Classe C/D/E (28,7%) e entre aqueles 
que trabalham (29,6%). 

Vale acrescentar que entre os idosos que conseguiram se aposentar é maior a proporção de quem consegue 
satisfazer suas necessidades, valendo-se da renda própria e dos demais moradores da casa, em comparação 
aos que trabalham de modo informal: 78,0% dos aposentados satisfazem-nas muito bem, contra apenas 
17,4% entre os que trabalham informalmente. 

RESPOSTAS  - RU GERAL

Sim 95,7%

Sim e sou o principal responsável pelo sustento da casa 59,7%

Sim, eu contribuo para o sustento da casa, mas não sou o principal responsável 20,5%

Sim, eu e outra(s) pessoa(s) contribuímos igualmente para o sustento da casa 15,5%

Não 4,3%

Com relação às atitudes tomadas para 
aposentar-se, o estudo mostra que 61,5% dos 
entrevistados garantem ter tido algum tipo de 
preparo, principalmente os homens (71,4%) e 
os pertencentes à Classe A/B (77,0%). Dentre 
as medidas, a mais comum é o INSS pago pela 
empresa (40,8%, aumentando para 48,4% entre 
os homens), seguido pelo INSS pago de forma 
autônoma (17,4%, aumentando para 25,6% entre 
os que trabalham) e a Previdência Privada (8,4%, 
aumentando para 13,8% entre os homens, e 17,8% 
na Classe A/B). Em contrapartida, 35,1% admitem 
não ter se preparado, sobretudo as mulheres 
(39,5%) e os que pertencem à Classe C/D/E (45,1%). 
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Dentre aqueles que se prepararam para o momento da aposentadoria, as principais justificativas para realizar 
este planejamento estão relacionadas a características pessoais, como sempre ter sido alguém precavido 
(31,6%) e intuição, não foi orientado e nem buscou informações (15,0%), além de mirar-se no exemplo de 
pessoas próximas que não se prepararam e por isso tiveram problemas financeiros após a aposentadoria 
(12,3%, aumentando para 17,1% entre os homens). 

O significado do trabalho, 
para a terceira idade, está 
relacionado, sobretudo, à 

necessidade financeira

Percebe-se que o significado do trabalho, para a terceira 
idade, está relacionado, sobretudo, à necessidade financeira, 
embora essa não seja a única razão. 46,9% dos que ainda 
trabalham, mesmo estando aposentados, garantem que o 
fazem para complementar a renda, pois o que ganham de 
aposentadoria não é suficiente (aumentando para 56,0% na 
Classe C/D/E). 

Ao mesmo tempo, outros 23,2% dizem que o trabalho serve para manter a mente ocupada, enquanto 18,7% 
desejam se sentir produtivos (aumentando para 31,7% na Classe A/B). Ou seja, percebe-se que há uma 
função social desempenhada pela atividade laboral, ultrapassando a mera dimensão financeira. 

Um terço dos entrevistados já aposentados (33,9%) ainda exerce alguma atividade econômica, principalmente 
na faixa etária de 60 a 70 anos (42,3%), sendo que as mais mencionadas são as de autônomo (17,0%) e bicos 
(10,0%, aumentando para 11,2% na Classe C/D/E). A maioria dos brasileiros da terceira idade, portanto, não 
trabalha mais (66,1%, aumentando para 73,7% entre aqueles com acima de 71 anos).

De acordo com a economista chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, esse resultado está em linha com dados 
recentes divulgados pelo do IBGE: “Os idosos representam 36,0% da população fora da força de trabalho. 
Além disso, o nível de ocupação desta população estava em 21,7% no segundo trimestre deste ano. O número 
fica bem abaixo da média nacional, que é de 54,6%”. 

PREPARO PARA APOSENTADORIA:

Não se 
prepararam

35,1%

Tiveram algum 
tipo de preparo

61,5%

31,6% 15,0% 12,3%

Sempre ter 
sido alguém 

precavido

Intuição, não 
foi orientado 
e nem buscou 
informações

Exemplo de pessoas próximas 
que não se prepararam e 

tiveram problemas financeiros 
após a aposentadoria

Justificativas
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Além disso, o fato de estar trabalhando traz sensações predominantemente positivas (70,7%), sendo as 
principais: satisfação (38,8%), orgulho (19,7%) e ânimo (9,8%). Para alguns, entretanto, o trabalho implica 
em sensações negativas (28,3%): indignação (9,3%), cansaço (8,1%) e preocupação (6,4%) são as mais 
mencionadas. 

POR QUE AINDA TRABALHA OU FAZ BICOS

RESPOSTAS  - RU GERAL

Para complementar a renda, pois o que ganho da aposentadoria não é suficiente 46,9%

Para manter a mente ocupada 23,2%

Para me sentir produtivo 18,7%

Para poder ajudar financeiramente familiares 9,1%

Gosto de trabalhar 0,6%

Não sabe 1,5%

Negativas (28,3%):

Indignação 9,3%
Cansaço 8,1%

Preocupação 6,4%

Positivas (70,7%):

Satisfação 38,8%
Orgulho 19,7%
Ânimo 9,8%

SENSAÇÕES GERADAS 
PELO TRABALHO

É possível perceber ainda que entre os aposentados que ainda trabalham é maior a probabilidade de 
haver pessoas sem necessidades básicas atendidas: 21,1% dos entrevistados que satisfazem muito bem as 
necessidades, trabalham para complementar a renda. Entre aqueles que satisfazem mal, ou muito mal, essa 
proporção sobe para 73,9%. 

De acordo com o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, o aumento da expectativa de vida dos 
brasileiros traz implicações importantes para o estilo de vida de todos: “Com mais pessoas vivendo cada vez 
mais, fazendo planos de aproveitar a vida, viajar e desfrutar das conquistas que o tempo trouxe, torna-se 
fundamental estar preparado, financeiramente, para essa nova fase. Além disto, vale pontuar que tratamentos 
de saúde são onerosos e costumam aumentar com a terceira idade. Isso significa agir desde a juventude, com 
a contribuição ao INSS, além gerar uma reserva financeira poupando de outras formas – independente da 
faixa de renda. Portanto, manter a disciplina financeira e evitar as armadilhas do consumo impulsivo pode 
ajudar bastante”. 

12



SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL 

46% não fazem controle financeiro e 30% deixaram de pagar 
alguma conta, principalmente as de luz, cartão de crédito e 
telefone celular/fixo

39,6% 
Garantem que o 
padrão de vida 

atual melhorou, 
comparado a 

quando tinham 
40 anos

É razoável imaginar que os idosos de hoje tiveram a oportunidade 
de vivenciar dois contextos econômicos bastante distintos: de forma 
bem sucinta, o Brasil da hiperinflação e o país da relativa estabilidade 
econômica pós-Plano Real. O que mudou, na opinião dessas pessoas? 
Nesse sentido, a pesquisa indica que a impressão é positiva, para a maior 
parte dos entrevistados: comparando o padrão de vida atual àquele de 
quando tinham 40 anos, 39,6% garantem que melhorou (aumentando 
para 45,8% na Classe A/B), enquanto 27,4% acreditam estar igual e 32,3% 
acreditam em condições piores atualmente (aumentando para 36,1% na 
Classe C/D/E). 

A sensação de melhora acompanha a expectativa de vida que os entrevistados atribuem a si mesmos. Desta 
forma, 25,6% dos que entendem que seu padrão de vida melhorou esperam viver 100 anos ou mais.  

No que se refere ao controle financeiro dos brasileiros da terceira idade, a pesquisa indica que 42,7% o 
fazem, sobretudo na Classe A/B (53,7%). O principal método mencionado é o caderno de anotações/agenda 
no papel (33,8%), seguido da planilha em computador (7,9%). Por outro lado, 45,9% admitem não realizar o 
controle financeiro (aumentando para 50,5% na Classe C/D/E). Dentre esses, 32,1% afirmam fazer de cabeça, 
enquanto 13,8% não possuem nenhum controle. 
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Como justificativa para a ausência de controle dos ganhos e gastos mensais, 33,6% daqueles que não fazem 
registros sistemáticos garantem não achar necessário, ao passo que 14,8% não possuem o hábito/disciplina 
de controlar todos os gastos (aumentando para 26,6% na Classe A/B e 22,1% entre os que trabalham) e 
13,7% dizem que outra pessoa faz por eles (aumentando para 17,0% entre as mulheres). 

GASTOS E DESPESAS MENSAIS

“Se uma pessoa não 
faz o controle dos seus 

gastos dificilmente 
saberá corretamente 

os valores das 
contas e prestações 

pendentes, e esta falta 
de informações pode 
trazer o descontrole 

das finanças”

Embora, como mostra a pesquisa, o controle financeiro deixe a 
desejar para boa parte da amostra, 92,2% dos entrevistados afirmam 
conhecer suas contas básicas, principalmente na faixa etária de 60 
a 70 anos (95,3%). Ao lado disso, observa-se que 89,6% conhecem o 
valor das prestações e financiamentos a pagar nos próximos meses, 
enquanto 89,3% estão a par da renda total - salários, recebimento 
de aluguéis, dentre outros - no próximo mês. Entretanto, o 
educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, acredita que esse 
conhecimento deve ser relativizado: “Se uma pessoa não faz o 
controle dos seus gastos dificilmente saberá corretamente os valores 
das contas e prestações pendentes, e esta falta de informações pode 
trazer o descontrole das finanças”. 

Os principais gastos mensais na terceira idade correspondem à alimentação, mencionado por 82,9%, às 
contas de serviços básicos como água e luz (73,6%), telefonia (47,2%, aumentando para 53,5% na faixa de 
60 a 70 anos e 57,8% nas classes A/B), produtos de higiene (44,0%, aumentando para 49,0% na faixa de 60 a 
70 anos e 50,5% na classe A/B) e médicos, exames e remédios (41,2%). 

RESPOSTAS  - RU GERAL

Alimentação 82,9%

Contas de serviços básicos como água e luz 73,6%

Telefonia 47,2%

Produtos de higiene 44,0%

Médico, exames, remédios 41,2%

TV a cabo e internet 36,9%

Roupas, calçados e acessórios 22,9%

Ajuda à familiares 13,5%

Viagens 11,9%

Aluguel 11,7%
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DEIXOU DE PAGAR OU PAGOU COM ATRASO ALGUMA CONTA NOS ÚLTIMOS 12 MESES?

O estudo revela que oito em cada dez entrevistados (86,4%) costumam honrar todos os compromissos 
financeiros do mês, sobretudo as mulheres (88,8%) e aqueles acima de 71 anos (93,2%), sendo que 60,4% 
ainda têm sobra financeira (aumentando para 67,6% na Classe A/B e 68,5% entre os acima de 71 anos) e 
26,0% não tem nenhuma sobra. Apenas 3,8% da amostra garantem que, geralmente, não conseguem pagar 
todas as despesas mensais. 

Considerando os últimos 12 meses, seis em cada dez pessoas da terceira idade pagaram todas as contas em 
dia (62,2%, aumentando para 72,9% nas Classes A/B e 68,4% entre os acima de 71 anos), mas é expressivo 
o percentual daqueles que não conseguiram: 30,1%, com resultado ainda maior entre as pessoas de 60 a 70 
anos (36,8%) e pertencentes à Classe C/D/E (33,3%). Neste caso, as contas que mais ficaram pendentes foram 
as de luz (13,9%), cartão de crédito (7,5%), celular/telefone fixo (6,9%) e água (6,7%).

RESPOSTAS  - RM GERAL
SEXO IDADE CLASSE OCUPAÇÃO

Masculino Feminino 60 a 70 
anos

71 anos 
ou mais A/B C/D/E Trabalha Não 

Não, paguei todas as minhas 
contas em dia nos últimos 
12 meses

62,2% 57,6% 64,8% 57,0% 68,4% 72,9% 56,8% 61,4% 62,9%

Sim 30,1% 35,0% 27,4% 36,8% 22,2% 23,8% 33,3% 31,4% 29,1%

Sim, conta de luz 13,9% 16,9% 12,2% 17,7% 9,4% 14,8% 13,4% 13,5% 14,3%

Sim, cartão de crédito 7,5% 9,7% 6,3% 10,4% 4,1% 5,6% 8,5% 8,5% 6,7%

Sim, celular/ telefone fixo 6,9% 8,5% 6,1% 9,4% 3,9% 5,5% 7,7% 9,3% 4,9%

Sim, conta de água 6,7% 9,7% 5,0% 7,4% 5,9% 6,9% 6,6% 6,6% 6,9%

Sim, IPTU 4,8% 7,0% 3,6% 6,7% 2,6% 5,5% 4,5% 6,0% 3,7%

Sim, TV por assinatura 4,6% 4,2% 4,8% 6,3% 2,5% 3,0% 5,4% 4,6% 4,6%

Sim, internet 4,2% 5,8% 3,3% 6,9% 0,9% 2,8% 4,9% 4,9% 3,6%

Sim, parcelas de outras 
compras

4,0% 4,1% 4,0% 5,4% 2,5% 3,4% 4,4% 5,8% 2,6%

Sim, crediário de lojas 3,3% 2,4% 3,8% 4,5% 1,8% 0,4% 4,8% 4,9% 1,9%

Sim, o limite do cheque 
especial

3,1% 5,3% 1,8% 4,7% 1,1% 4,4% 2,4% 4,3% 2,0%

Sim, plano de saúde 3,0% 3,3% 2,9% 2,1% 4,1% 4,8% 2,2% 2,4% 3,6%

Sim, empréstimos 2,7% 3,8% 2,2% 3,9% 1,3% 2,4% 2,9% 3,4% 2,2%

Sim, IPVA 2,6% 5,5% 0,9% 4,0% 0,9% 3,8% 1,9% 3,9% 1,4%

Sim, condomínio 2,2% 2,4% 2,1% 4,0% 0,2% 2,5% 2,1% 3,4% 1,2%

Sim, aluguel 1,4% 2,1% 1,0% 1,0% 2,0% 0,5% 1,9% 0,9% 1,9%

Sim, escola 0,8% 1,4% 0,4% 0,9% 0,6% 1,1% 0,6% 0,7% 0,8%

Sim, parcela do imóvel 
(casa, apartamento, lote)

0,5% 1,5% - 0,5% 0,6% 1,6% - 0,7% 0,4%

Não sabe 7,7% 7,4% 7,8% 6,2% 9,4% 3,3% 9,9% 7,2% 8,0%
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Para a economista chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, esse é um fato preocupante, uma vez que a tendência 
em relação à inadimplência é de alta, considerando a população idosa: “Enquanto a inadimplência entre os 
mais jovens cai, entre os idosos ela cresce cada vez mais. No mês de agosto, o número de pessoas com 65 
anos ou mais negativadas era de 4,4 milhões em todo o país. Isso representa 29,12% desta população”. 

Dentre os que vivenciaram a inadimplência, o motivo mais citado para deixar de pagar a dívida que resultou 
em nome sujo foi a diminuição da renda (22,5%), empréstimo do nome a terceiros para compras (12,2%), 
falta de planejamento (11,7%), cobranças indevidas (11,0%) e problemas de saúde (7,9%). 

35,1%
Usam crédito por meio de 

empréstimos, cartão de crédito 
ou cheque especial, para 

honrar seus compromissos

30,3%
Tiveram o nome incluído 

em instituições de 
proteção ao crédito

13,9% 
ainda se encontram 

negativados

Motivos mais citados:

Diminuição da renda 22,5%
Empréstimo do nome a 
terceiros para compras 12,2%

Falta de planejamento 11,7%

A maioria dos entrevistados garante que nunca 
usa crédito por meio de empréstimos, cartão 
de crédito ou cheque especial, para honrar 
seus compromissos (64,9%, aumentando para 
75,4% entre aqueles com 71 anos ou mais e 
71,3% entre os que não trabalham). Entre os 
35,1% que admitem esse comportamento, a 
média é de 2,8 vezes ao ano, com resultado 
ainda maior observado entre os homens (3,4) e 
os que pertencem à Classe A/B (3,8). 

No último ano, 30,3% dos idosos afirmam que 
estiveram com o nome inserido em instituições 
de proteção ao crédito, sendo que 13,9% ainda 
se encontram negativados, principalmente os 
homens (18,9%), aqueles com idade entre 60 e 
70 anos (20,7%), e os que trabalham (17,0%). 
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SIGNIFICADOS DE ESTAR NA TERCEIRA IDADE

»» 65,8% possuem uma percepção positiva da terceira idade, predominando a sensação de dever cumprido 
(20,0%), sabedoria (16,0%), tempo para fazer o que quiser, aproveitar a vida (15,3%) e o orgulho pelas 
realizações (14,2%). 

»» 30,8% demonstram percepção negativa da terceira idade. Neste caso, os relatos têm a ver com a perda da 
saúde (11,9%), dependência de outras pessoas (5,4%) desrespeito (5,3%) e a impaciência dos outros no 
tratamento (3,6%). 

»» Numa escala de 1 a 10, os entrevistados dão nota média de 8,2 para a própria felicidade. 73,4% dão notas 
que variam entre 8 e 10. 1,1% dão notas muito negativas, entre 1 a 3, à própria felicidade, ao passo em 
que 28,6% dão nota 10. 

»» Como se sentem vivenciando a terceira idade: 43,8% se dizem felizes; 35,4% estão tranquilos, 26,8% 
dispostos e 25,7% saudáveis. As principais respostas de teor negativo são: cansado (11,6%), doente (9,0%) 
e dependente (8,5%). 

»» A maioria dos entrevistados espera viver muito: 69,2% mencionam 90 anos ou mais, com média de 92,2 
anos. 

»»  89,0% possuem planos para os próximos cinco anos: aproveitar a vida com familiares e amigos (47,3%), 
viajar pelo Brasil (23,5%), comprar/reformar a casa própria (17,6%) e deixar os filhos bem, financeiramente 
(16,9%). 9,2% dizem não possuir planos. 

»» 71,7% afirmam sentir algum tipo de dificuldade que não sentiam antes em suas atividades, quando eram 
mais jovens; 28,5% evitam fazer algumas atividades por conta disso. Em contrapartida, 43,2% não deixam 
de fazer nada por isso, enquanto 26,5% garantem não sentir dificuldade. 

»» 33,9% já se sentiram discriminados. 

»» Principais temores e preocupações em relação ao futuro: 44,2% temem ficar doentes a ponto de ter que 
depender de outras pessoas para tudo; 38,5% têm medo de perder a lucidez e 29,2% mencionam a perda 
da saúde física. 11,0% dizem não possuir nenhum temor em relação ao futuro. 

CONCLUSÕES 
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RENDIMENTOS – TRABALHO E PREPARO PARA A APOSENTADORIA 

»» Rendimento: 74,6% são aposentados e pensionistas; 22,1% mencionam trabalho informal/bicos/freelancer 
e 9,6% trabalham com carteira assinada. Apenas 1,9% da amostra garantem não possuir renda.

»» 95,7% contribuem para o sustento da casa, 59,7% são os principais responsáveis pelas despesas. 20,5% 
contribuem para o orçamento, mas não como principais responsáveis, enquanto 15,5% afirmam dividir 
igualmente os gastos com outros moradores. Apenas 4,3% não contribuem financeiramente.

»» 76,1% conseguem satisfazer suas necessidades básicas, considerando a renda própria somada à de outros 
moradores da casa, seja na conta certa (42,0%), seja bem/muito bem (34,1%). 23,4% satisfazem mal/
muito mal às suas necessidades. 

»» Atitudes tomadas para aposentar-se: 61,5% garantem ter tido algum tipo de preparo. A medida mais 
comum é o INSS pago pela empresa (40,8%), seguido pelo INSS pago de forma autônoma (17,4%) e 
Previdência Privada (8,4%). 35,1% admitem não ter se preparado. 

»» Dentre aqueles que se prepararam para o momento da aposentadoria, as principais justificativas são: 
sempre ter sido alguém precavido (31,6%), intuição, não foi orientado e nem buscou informações (15,0%) e 
mirar-se no exemplo próximo de pessoas que não se prepararam e por isso tiveram problemas financeiros 
após a aposentadoria (12,3%). 

»» 33,9% ainda exercem alguma atividade econômica. As mencionadas são as de autônomo (17,0%) e bicos 
(10,0%). A maioria dos brasileiros da terceira idade, portanto, não trabalha mais (66,1%).

»» Significado do trabalho: 46,9% dos que ainda trabalham garantem que o fazem para complementar a 
renda, pois o que ganham de aposentadoria não é suficiente. 23,2% dizem que o trabalho serve para 
manter a mente ocupada, enquanto 18,7% desejam se sentir produtivos. 

»» O fato de estar trabalhando traz sensações predominantemente positivas (70,7%), sendo as principais: 
satisfação (38,8%), orgulho (19,7%) e ânimo (9,8%). Para alguns, entretanto, o trabalho implica em 
sensações negativas (28,3%): indignação (9,3%), cansaço (8,1%) e preocupação (6,4%). 

»» Comparando o padrão de vida atual àquele de quando tinham 40 anos, 39,6% garantem que melhorou, 
enquanto 27,4% acreditam estar igual e 32,3% acreditam em condições piores.
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SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL 

»» Controle financeiro: 42,7% o fazem. O principal método mencionado é o caderno de anotações/agenda 
no papel (33,8%), seguido da planilha em computador (7,9%). 45,9% não realizam o controle financeiro. 
Dentre esses, 32,1% afirmam fazer de cabeça, enquanto 13,8% não possuem nenhum controle. 

»» Justificativa para a ausência de controle dos ganhos e gastos mensais: 33,6% garantem não achar 
necessário; 14,8% não possuem o hábito/disciplina de controlar todos os gastos e 13,7% dizem que outra 
pessoa faz por eles . 

»» 92,2% afirmam conhecer as contas básicas. 89,6% conhecem o valor das prestações e financiamentos a 
pagar nos próximos meses, enquanto 89,3% estão a par da renda total - salários, recebimento de aluguéis, 
dentre outros - no próximo mês. 

»» Principais gastos mensais: alimentação (82,9%), contas de serviços básicos como água e luz (73,6%), 
telefonia (47,2%), produtos de higiene (44,0%) e médicos, exames e remédios (41,2%). 

»» 86,4% costumam honrar todos os compromissos financeiros do mês, sendo que 60,4% ainda têm 
sobra financeira; para 26,0% não sobra nada. Apenas 3,8% da amostra garantem que, geralmente, não 
conseguem pagar todas as despesas mensais. 

»» Considerando os últimos 12 meses, 62,2% pagaram todas as contas em dia; 30,1% não conseguiram. Neste 
caso, as contas que mais ficaram pendentes foram as de luz (13,9%), cartão de crédito (7,5%), celular/
telefone fixo (6,9%) e água (6,7%).

»» 64,9% garantem que nunca usa crédito por meio de empréstimos, cartão de crédito ou cheque especial 
para honrar seus compromissos. Entre os que admitem (35,1%) esse comportamento, a média é de 2,8 
vezes ao ano. 

»» No último ano, 30,3% estiveram com o nome inserido em instituições de proteção ao crédito, sendo que 
13,9% ainda se encontram negativados.

»» Dentre os que vivenciaram a inadimplência, o motivo mais citado para deixar de pagar a dívida foi a 
diminuição da renda (22,5%), empréstimo do nome a terceiros para compras (12,2%), falta de planejamento 
(11,7%), cobranças indevidas (11,0%) e problemas de saúde (7,9%). 
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METODOLOGIA

Público-alvo: Consumidores com idade igual ou superior a 60 anos, residentes em todas as capitais 
brasileiras, homens e mulheres e pertencentes de todas as classes econômicas. 

Método de coleta: Híbrido, com pesquisas feitas pessoalmente em ponto de fluxo e pela internet.

Tamanho amostral da Pesquisa: 619 casos, gerando margem de erro no geral de 3,9 p.p para um 
intervalo de confiança a 95%.

Data de coleta dos dados: 21 de julho a 05 de agosto de 2016.
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