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Chegar à terceira idade em boas condições financeiras 
é o primeiro passo para garantir um padrão de vida 
aceitável, poder fazer escolhas e tomar as próprias 
decisões. Já aqueles que passam a depender do 
sustento de terceiros costumam ter de se submeter 
a situações nem sempre agradáveis; além disso, estar 
financeiramente vulnerável torna muito mais difícil 
enfrentar e superar eventos inesperados. 

Mas como se preparar adequadamente para o 
momento de parar de trabalhar? O problema atual 
no sistema da Previdência Social sugere que não é 
viável contar somente com a aposentadoria pública; 
é fundamental tomar a iniciativa de constituir uma 
reserva financeira com vistas ao futuro. Ao mesmo 
tempo, o aumento da expectativa de vida e a tendência 
de envelhecimento populacional observados no Brasil 
na última década sugerem que haverá cada vez mais 
brasileiros se aposentando nos próximos anos. De que 
forma essas pessoas vão sobreviver e dar conta de suas 
despesas? 

A pesquisa “Preparo do brasileiro para o futuro e 
imprevistos” – feita em conjunto pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), SPC Brasil e 
Banco Central – indica que somente quatro em cada 
dez entrevistados realizam algum tipo de preparo 
para aposentadoria (41,2%, aumentando para 54,9% 
na Classe A/B). O objetivo do estudo é compreender 
de que forma os brasileiros organizam suas finanças 
para o momento de deixar de trabalhar, bem como as 
estratégias para lidar com situações inesperadas no dia 
a dia.

Considerando apenas os consumidores que, de 
alguma forma, agem pensando na aposentadoria, os 
entrevistados tiveram de atribuir uma nota de um 
a cinco a respeito do quanto se sentem confiantes 
com o preparo. Observa-se que praticamente sete em 
cada dez se sentem confiantes ou muito confiantes 
(69,8%, com nota 4 ou 5), enquanto 22,0% se dizem 
medianamente confiantes (nota 3) e 6,9% admitem 
estar pouco ou nada confiantes (nota 1 ou 2). 

59% DOS BRASILEIROS ADMITEM NÃO SE PREPARAR 
PARA A APOSENTADORIA
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58,8% não se preparam para a aposentadoria 
(aumentando para 62,2% na Classe C/D/E). Dentre 
esses, 35,9% alegam que não sobra dinheiro no 
orçamento (aumentando para 41,7% entre as 
mulheres), enquanto 18,1% justificam sua atitude por 

estarem desempregados (aumentando para 22,1% 
entre as mulheres e 20,5% na Classe C/D/E) e 17,3% 
consideram que não vale a pena guardar o pouco 
dinheiro que sobra no fim do mês.

MOTIVOS PARA NÃO SE PREPARAR PARA A APOSENTADORIA*

Não sobra dinheiro no orçamento

Estou desempregado

Sobra pouco dinheiro e por isso 
acho que não vale a pena guardar

Já comecei a guardar dinheiro, mas devido a 
problemas financeiros não consegui continuar

Estou aguardando o momento certo de começar

Não sei como fazer

Tenho planos e prioridades na vida que me impedem 
de guardar dinheiro para a aposentadoria

Ainda sou muito jovem para pensar nisto

Não tenho disciplina, acabo gastando com outras coisas

Prefiro viver e aproveitar o agora comprando coisas e 
me divertindo do que guardar dinheiro para o futuro

Outro

Não sei

36%

17%

16%

13%

12%

1%

18%

16%

16%

13%

5%

4%

Independente das ações tomadas no presente, o fato 
é que todas as pessoas, mais cedo ou mais tarde, 
precisarão enfrentar o momento de diminuir o ritmo 
ou deixar definitivamente o trabalho. O que fazer, 
então, para sustentar-se quando chegar a hora da 
aposentadoria? A pesquisa revela que entre aqueles 
que não são aposentados, 42,1% pretendem fazer uso 
de algum investimento/poupança (aumentando para 
49,5% entre os homens, 50,2% entre os mais jovens e 
51,9% na Classe A/B), sobretudo a Previdência Privada 

(19,8%) e os ativos financeiros tais como ações, títulos 
ou fundos (19,8%, aumentando para 25,5% entre os 
homens e 27,6% na Classe A/B). 

Há ainda os que pretendem continuar a trabalhar 
(36,8%), ao passo em que 34,9% vão recorrer à 
pensão do INSS e 15,9% admitem que vão depender 
de terceiros. Neste último caso, 10,7% contarão com 
o auxílio do cônjuge ou parceiro, enquanto 6,1% 
mencionam os filhos ou outros integrantes da família. 

*Somente entre os que não se preparam.
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“Tudo indica que a Previdência passará por mudanças 
profundas nos próximos anos, já que a condição atual 
se mostra economicamente insustentável. O governo 
e a sociedade terão de lidar com a questão, mas, seja 
qual for o resultado das discussões no Congresso, será 
cada vez mais difícil contar apenas com a aposentadoria 
concedida pela União. É fundamental começar a pensar 
numa complementação quando a pessoa ainda é jovem 

e não apenas quando se aproxima a hora de parar de 
trabalhar. Se o orçamento está curto, o certo é cortar 
gastos, rever despesas e passar a poupar uma parte 
dos ganhos, por menor que seja. Aí, com o tempo, vai-
se aumentando a quantia destinada à aposentadoria” 
– explica a economista chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti. 

4,01MÉDIA DA NOTA

Confiante ou muito 
confiante

(nota 4 e 5)

Nada ou pouco 
confiante

(nota 1 ou 2)

Mais ou menos 
confiante
(nota 3)

70% 7%22%

GRAU DE CONFIANÇA EM RELAÇÃO AO PREPARO 
PARA A APOSENTADORIA (NOTA DE 1 A 5)*

*Somente entre quem se prepara.
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Vez ou outra, mesmo os orçamentos mais bem 
planejados estão sujeitos a alterações de última hora; 
ainda que as despesas mensais se mantenham dentro do 
limite acordado, todos podem vir a enfrentar situações 
inesperadas e que exigem esforços financeiros: desde 
um conserto do carro, passando por pequenas reformas 
e manutenções na casa até problemas mais sérios, 
como acidentes, períodos longos de desemprego ou 
despesas médicas na família. 

A esse respeito, a pesquisa mostra que apenas quatro 
em cada dez brasileiros seriam capazes de arcar com 
uma despesa inesperada equivalente ao ganho 
mensal sem recorrer à ajuda de terceiros (42,1%), 
enquanto 39,5% não conseguiriam. Observa-se que 
os respondentes conseguiriam manter, em média, por 
até cinco meses o padrão de vida atual em caso de 
dificuldades financeiras (5,0, aumentando para 5,5 
entre os homens, 6,4 entre os mais velhos e 6,6 na 
Classe A/B). Vale destacar que 19,6% dos brasileiros 
não sabem por quanto tempo poderiam se manter.

Na possibilidade de virem a enfrentar algum imprevisto 

que alterasse a vida financeira, 46,6% garantem que 
cortariam despesas e gastos desnecessários, ao passo 
em que 33,2% fariam um diagnóstico financeiro, 
registrando o que ganham e o que gastam, para 
decidir o que fazer (aumentando para 47,9% na Classe 
A/B) e 13,3% não saberiam por onde começar e teriam 
medo de encarar a verdadeira situação financeira. 

“É preciso entender que em certas situações 
emergenciais, nem mesmo cortar gastos poderá ser 
suficiente para resolver o problema. Constituir uma 
reserva financeira é fundamental em qualquer etapa 
da vida, pois imprevistos podem acontecer a qualquer 
momento. A dica é ter disciplina e fazer um esforço 
para começar, mesmo que seja com um valor pequeno; 
basta garantir que essa quantia que não atrapalhe 
a gestão do orçamento mensal e o pagamento das 
despesas básicas. Além disso, é importante escolher 
uma modalidade de aplicação ou investimento que seja 
rentável e ofereça liquidez, ou seja: que faça o dinheiro 
render acima da inflação e possa ser acessada a 
qualquer momento, em caso de necessidade” – explica 
o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli. 

39% NÃO CONSEGUIRIAM ARCAR COM GASTOS 
INESPERADOS
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SUMÁRIO GERAL

 » 41,2% realizam algum tipo de preparo para aposentadoria, enquanto 58,8% não se preparam.

 » Dentre aqueles que não se preparam, 35,9% alegam que não sobra dinheiro no orçamento, 18,1% justificam 
sua atitude por estarem desempregados e 17,3% consideram que não vale a pena guardar o pouco dinheiro que 
sobra no fim do mês.

 » A fim de sustentar-se quando chegar a hora da aposentadoria, 42,1% pretendem fazer uso de algum investimento/
poupança, 36,8% pretendem continuar a trabalhar, 34,9% vão recorrer à pensão do INSS e 15,9% admitem que 
vão depender de terceiros, seja os filhos ou outros integrantes da família. 

 » 42,1% seriam capazes de arcar com uma despesa inesperada equivalente ao ganho mensal sem recorrer à ajuda 
de terceiros, enquanto 39,5% não conseguiriam.

 » Na possibilidade de virem a enfrentar algum imprevisto que alterasse a vida financeira, 46,6% garantem que 
cortariam despesas e gastos desnecessários, 33,2% fariam um diagnóstico financeiro, registrando o que ganham 
e o que gastam, para decidir o que fazer e 13,3% não saberiam por onde começar e teriam medo de encarar a 
verdadeira situação financeira.

 »  Os respondentes conseguiriam manter, em média, por até cinco meses o padrão de vida atual em caso de 
dificuldades financeiras (5,0). Vale destacar que 19,6% dos brasileiros não sabem por quanto tempo poderiam se 
manter.
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METODOLOGIA 

PÚBLICO-ALVO MÉTODO DE COLETA
TAMANHO AMOSTRAL 

DA PESQUISA
DATA DE COLETA 

DOS DADOS

Residentes em todas 
as capitais brasileiras, 

com idade igual ou 
superior a 18 anos, 

ambos os sexos e todas 
as classes sociais.

Pesquisa realizada via 
web e pós-ponderada 

considerando sexo, 
idade, escolaridade, 

classe e região do país.

804 casos, gerando 
uma margem de erro 
no geral de 3,5 p.p. 

para um intervalo de 
confiança a 95%.

12 a 27 de novembro 
de 2018.
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