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05- Pensando na aposentadoria
Tolstoi (um famoso escritor russo) percebeu com lucidez que “a velhice é o acontecimento mais
inesperado na vida de uma pessoa”. 
Por mais que nos sintamos preparados, ela sempre entra pela porta da cozinha e antes da hora,
nos pegando desprevenidos. 
Mesmo que quase todos reconheçam a importância de se preparar, financeira e
psicologicamente, para a velhice, infelizmente, são poucos os que se conscientizam disto.
Em outros termos, poucos transformam previdência (previsão conjetural do futuro) em
providências (ações que realizam planos). O mesmo acontece com o planejamento financeiro.
Essa situação vai ficando mais bizarra na medida em que sabemos que o desequilíbrio
da previdência pública, ou de alguns dos fundos de previdência complementar custeados
por grandes organizações, é um dos grandes problemas sociais do momento. 
Nem os países mais ricos e as maiores empresas sabem como manter os benefícios nos padrões
atuais. Para se ter uma idéia do tamanho do problema basta um exemplo: por conta dos custos
com a previdência de seus funcionários, os automóveis da GM custam cerca de U$ 1.400,00 a
mais do que os da concorrente Toyota.*
Portanto, nada de fazer ouvidos moucos para a voz da própria consciência. Tome cuidado com a
história da “melhor idade” e mãos à obra. 
Inclua no seu planejamento financeiro um plano de previdência privada e, na sua rotina diária,
práticas que garantam a sua saúde (corpo e mente) hoje e na velhice. Não deixe essa decisão
entregue ao piloto automático. 
Pesquise e estude bem e cuidadosamente. Há mais de 60 fundos de previdência complementar
aberta no mercado e as variáveis são muitas. Não fique com preguiça e, se possível, procure
ajuda de um corretor bem qualificado, mas tome cuidado na escolha. 
Uma opção a esses planos seria você mesmo administrar as aplicações destinadas à sua
aposentadoria. Porém, pergunte-se antes e seja sincero: você é realmente determinado e tem um
bom autocontrole? Você tem os conhecimentos necessários para realizar uma gestão como essa? 
Outra opção, muito usual tempos atrás, era a formação de um patrimônio baseado em imóveis,
que representam um capital menos líquido (mais difícil de ser transformado em dinheiro, e assim
menos sujeito a “mordidas” eventuais), e que pode gerar renda, através de aluguéis ou mesmo de
sua valorização. Não esquecer, neste caso, dos problemas relativos ao aluguel de imóveis ou da
desvalorização de casas, terrenos ou apartamentos em função de obras urbanas, favelas,
mudanças de zoneamento e outros imprevistos.
Milagres, nestes assuntos, não existem, e qualquer formação de patrimônio exige determinação,
informações sempre atualizadas, cuidados com fraudes e gestão de riscos.
No lugar de acreditar em milagres, pratique uma “técnica” ao mesmo tempo útil para a saúde e
para as finanças. Ela consiste no desenvolvimento da paciência. Esta habilidade é vital quando
temos que lidar com planos que deverão ser realizados durante décadas. 
A paciência é uma virtude. A meditação e a observação de si mesmo são os caminhos que
podemos utilizar para aprimorá-la. Comece agora.

Você sabia? 
• No inicio do século XX nos Estados Unidos 4% da população atingia os 65 anos de vida. Em 1980,

12% atingiam essa idade. Atualmente, cerca de 20% da população norte-americana tem idade
superior a 65 anos. (http://www.saudevidaonline.com.br/artigo94.htm)

AQUI VOCÊ
ENCONTRA

• Como escolher o
plano de previdência.

• Qual é a melhor
idade  para começar
a pagar um plano
de previdência.

• Será viável substituir
a aposentadoria por
uma poupança ou
bens materiais?

*FONTE: revista “Estadão investimentos”, outubro/2005, p. 18

CadernoTotal  10/24/06 11:59 AM  Page 20



PRATICANDO CONSUMO CONSCIENTE DO DINHEIRO E DO CRÉDITO • Caderno Temático Capítulo 1

21www.akatu.org.br

• Desde 1940, a expectativa de vida dos brasileiros aumentou mais de 50%. Em 1940, era
de 45,5 anos. Em 1980, passou para 62,6 anos e em 2004 já era de 71,7 anos!

(FONTE: IBGE, citado na revista Época de 13/03/2006, p. 53)

• Se com 20 anos de idade você começar a poupar cerca de R$ 360 todos os meses, com juros
de 0,5% ao mês, conseguirá acumular R$ 1 milhão aos 65 anos. Porém, se esperar até
os 30 anos para começar esta poupança, terá que poupar mensalmente praticamente o dobro
R$ 700,00 – para atingir o mesmo valor.

Iceberg da Percepção
“Vai demorar para eu me aposentar”.

• “Prefiro não pensar nisso” (causa medo, preocupação...)
• “Não consigo lidar com o presente,

que dirá com o futuro...” 
• “É mais confortável o imediatismo.” 
• “Alguém vai cuidar de mim”

(família, governo, sociedade...)
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Aplicando R$ 1,00 por dia desde o dia do nascimento de um bebê até os
66 anos de idade, com diferentes taxas de juros anuais, resulta:

Aplicando R$ 1,00 por dia desde o dia do nascimento de um bebê até os 66 anos de idade,
com diferentes taxas de juros, resulta:

com 3% ao ano: 73.590,07

com 6% ao ano: 283.612,30

com 10% ao ano: 2.041.729,04

com 15% ao ano: 26.269.682,77

com 20% ao ano: 334.748.916,18

Aplicando R$ 2,00 por dia desde o dia do nascimento de um bebê
até os 30 anos de idade, com diferentes taxas de juros, resulta:

Mas… e para pagar em 30 anos um empréstimo de R$ 58.700,00?
Com juros anuais de:          a prestação mensal é:

6% R$ 345,96
10% R$ 496,54
20% R$ 902,47

Taxa de juros anual

20%

20%

Taxa de Juros Anual

R$ 354 milhões

R$ 27,5 milhões

R$ 2,1 milhões

R$ 182 mil
R$ 75 mil 

Anos

Reais

15%

10%

5%

3%

R$ 940.600,00

R$ 124.800,00

R$ 58.700,00

10%

6%

0 10 20 30 Anos

Reais
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Você sabia? 
• Em 2005, existiam no Brasil 17 milhões de pessoas acima dos 60 anos, representando 9% da

população. Em 2020, prevê-se que serão 30,6 milhões, ou 14,2% dos brasileiros.* Este é um
desafio para a previdência social, pois pelo sistema brasileiro, boa parte das aposentadorias é paga
com os recolhimentos dos trabalhadores que ainda estão na ativa.
*FONTE: IBGE, citado na revista Época de 13/03/2006, p. 66

• Autores comentam que a crença em “limites iminentes” para a expectativa de vida tende
a distorcer as decisões sobre seguros sociais em nível público e privado.
(http://www.comciencia.br/reportagens/envelhecimento/texto/env16.htm)

• Este mesmo tipo de previsão também está presente nos planos que cada pessoa faz para seu
próprio futuro, não apenas material, mas também afetivo e social. Pense que você poderá viver
bem mais do que imagina.

Dicas 
• Crie o hábito da poupança: mesmo com um pouquinho por mês, o importante é começar e se acostumar.

• Lembre que quanto mais cedo você começar com planos de aposentadoria e previdência privada, menor será o peso
das contribuições em sua renda mensal.

• Aposentadoria não significa inércia ou inutilidade: encontre e cultive atividades e habilidades que possam tornar útil e
interessante seu tempo, mesmo quando você já tiver saído do mercado de trabalho formal.

• Considere a possibilidade de praticar trabalho voluntário, e lembre que será melhor fazer isto não apenas depois que
tiver se aposentado. 

• Não seja pego de surpresa: comece a construir as bases para sua atividade "pós-aposentadoria" ainda enquanto
estiver trabalhando regularmente.
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