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Q UANDO TINHA 30 E POUCOS ANOS, O ROQUEIRO MICK 
JAGGER DISSE QUE PREFERIA estar morto a cantar 
Satisfaction, um dos maiores sucessos de sua ban-
da, os Rolling Stones, quando tivesse 45 anos. Era 
a década de 70 e, na época, britânicos como ele 

viviam, em média, até os 72 anos — ou muito menos do que 
isso se estivessem à base de drogas e rock’n’roll. Passar dos 
40 era sinônimo de começar a envelhecer, e parecia ridículo 
subir aos palcos e dar uma de rebelde nessa idade. Jagger com-
pletou 73 anos em julho e, desde então, cantou Satisfaction em 
três shows. Também foi pai pela oitava vez — seu filho com a 
bailarina Melanie Hamrick, que tem 29 anos, nasceu no início 
de dezembro em Nova York. Ele ainda tem cinco netos e um 
bisneto. Em outubro, quando tocou ao lado de senhores como 
Paul McCartney (74 anos) e Bob Dylan (75), Jagger fez piada 
com a multidão que se aglomerava no festival de Coachella, 
na Califórnia: “Bem-vindos à casa de repouso de Palm 
Springs!”  Ele estava trabalhando, e estava adorando.

Cada vez mais aposentados estão 
descobrindo que não é preciso  

viver na praia para ser feliz depois 
dos 65. Saiba como chegar lá  

GIULIANA NAPOLITANO, LUCIANO PÁDUA E PATRÍCIA VALLE

TRABALHAR 
PARA SEMPRE. 
E SEM DRAMA

MICK JAGGER E OS 
ROLLING STONES: 
símbolos de uma era em 
que o trabalho pode avançar 
velhice adentro
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Mick Jagger aca-
bou se tornando um 
dos expoentes de um 
fenômeno vivido por 
pessoas de diferentes 
origens e profissões 
ao redor do mundo. 
Nunca houve tantos 
engenheiros, publici-
tários, médicos, ad-
ministradores, donos 
de empresas de todos 
os tamanhos, jorna-
listas e artistas traba-
lhando aos 70, 80 e 
até 90 anos. Parte 
deles está na ativa 
porque precisa do di-
nheiro, mas há quem 
trabalhe simplesmente por que 
gosta. Gente que poderia viver 
de viagem em viagem, passar os 
dias lendo, na praia ou fazendo 
cursos de história da arte, mas 
prefere continuar no mercado. 
“Não dá para ficar em casa de 
pijama. Não quero morrer en-
quanto estou vivo”, afirma Ja-
ques Lewkowicz, publicitário e 
um dos fundadores da agência 
Lew’Lara, que vendeu em 2013, 
quando tinha 69 anos. Logo de-
pois de se aposentar, Lewko-
wicz passou alguns meses como 
estagiário no site de buscas 
Google no Brasil, onde ganhava 
cerca de 5 000 reais. Também 
fez cursos de cinema nos Esta-
dos Unidos e, hoje, prepara-se 
para produzir um curta-metra-
gem em parceria com o filho, 
que é produtor de filmes. 

Há muitos exemplos conheci-
dos nessa linha. O bilionário Abi-
lio Diniz tornou-se um dos maio-
res acionistas da rede francesa 
de varejo Carrefour em 2015, 
quando tinha 78 anos. Lázaro 
Brandão, que preside o conselho 
de administração do Bradesco 
aos 90 anos, dá a palavra final em 
todas as decisões relevantes do 
banco. O americano Warren 
 Buffett, um dos homens mais ri-
cos do mundo, tem 86 anos e, até 

um patrimônio de 28 bilhões de 
dólares — e 77 anos. 

Até pouco tempo atrás, o au-
mento da longevidade era visto 
mais como um risco — uma bom-
ba capaz de destruir as finanças 
públicas de qualquer país — do 
que como uma mudança positiva. 
Mesmo do ponto de vista pessoal, 
havia quem afirmasse que viver 
muito cria problemas, porque o 
dinheiro pode acabar cedo de-
mais. “As pessoas não estão ape-
nas vivendo mais, estão vivendo 
melhor, e isso gera oportunida-
des”, diz Maurizio Bussolo, eco-
nomista do Banco Mundial. Para 
alguns estudiosos, com os incen-
tivos corretos, os países podem 

ganhar com o chamado terceiro 
dividendo demográfico, que 
acontece quando a população aci-
ma dos 65 anos cresce mais do 
que a média e, em vez de ficar 
jogando baralho, continua traba-
lhando, pagando impostos, em 
suma, contribuindo para a econo-
mia. Estima-se que, apenas com 
trabalho voluntário e atuando 
como cuidadores informais de 
cônjuges e netos, os idosos con-
tribuam anualmente com cerca 
de 200 bilhões de dólares para a 
economia de Estados Unidos e 
Reino Unido. Aqui, o tema ga-
nhou relevância no fim do ano 
passado, quando o governo en-
viou ao Congresso a primeira ver-

TRABALHAR E TRABALHAR 
Visões sobre a aposentadoria em diferentes países
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Uma parcela dos jovens não espera se aposentar
(% do total da população de 20 a 34 anos que acha que vai trabalhar para sempre)

Mais da metade dos jovens em 18 países pensa em parar 
de trabalhar após os 65 anos (com quantos anos os jovens 
de 20 a 34 anos pretendem se aposentar, em % do total)

Os brasileiros de classe média são 
otimistas em relação ao futuro...(1) 
(% do total de entrevistados de 40 a 49 anos)

Preocupação com a saúde 
financeira na aposentadoria

...e, surpreendentemente, 
acreditam que boa parte  
da renda na aposentadoria 
virá do governo 

Principais fontes de renda 
esperadas na aposentadoria

(1) Pesquisa feita com brasileiros de 40 a 49 anos 
Fontes: ManpowerGroup e Oxford Institute of Ageing 
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hoje, ninguém sabe quem vai 
sucedê-lo no comando da 
Berkshire Hathaway, sua empre-
sa de investimentos que tem um 
histórico invejável de retornos. 
Seu sócio na companhia de ali-
mentos Heinz é Jorge Paulo Le-
mann, o brasileiro mais rico, com 

O aumento da 
longevidade é um risco 
para as finanças públicas, 
mas também impulsiona 
a economia 

Empresárias, de 59 e 62 anos

VERONIQUE FORAT (à esq.) 
E MARTA MONTEIRO

Elas se conheceram num curso 
sobre trabalho após os 60 anos 
em 2016. Veronique trabalhava 
como consultora de marketing; 
e Marta, como corretora 
de imóveis. Decidiram montar 
um site de compartilhamento 
de imóveis, o Morar com Você. 
“Sempre me imaginei 
trabalhando até o último 
dia de vida, só não achava 
que criaria um negócio novo 
perto dos 60”, diz Veronique. 
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são da tão aguardada — e 
temida por alguns — re-
forma da Previdência. Se 
passar pelo Congresso, 
será dificílimo ver jo-
vens de 50 anos aposen-
tados, como acontece 
hoje, o que é vital para 
equilibrar as finanças 
públicas. Para quem es-
tava contando com esse 
dinheiro, porém, é hora 
de refazer as contas, co-
mo já vem acontecendo 
em muitos países.

Pesquisas mostram 
que os jovens já começam a se 
preparar para trabalhar por mui-
to mais tempo — ou, pelo menos, 
a considerar essa possibilidade. 
Segundo um estudo da consulto-
ria de recursos humanos Manpo-
werGroup, feito com jovens de 20 
a 34 anos em 18 países, 12% dos 
entrevistados dizem que vão tra-
balhar para sempre (no Brasil, a 
taxa é de 10%) e 32% pretendem 
se aposentar apenas após os 70 
anos. Outro levantamento, feito 
com exclusividade pela consulto-
ria de gestão BTA para EXAME 
com 776 presidentes, diretores e 
gerentes de empresas no Brasil, 
revela que 89% deles pretendem 
continuar trabalhando mesmo 
depois de se aposentar de sua ati-
vidade principal. A taxa chega a 
93% entre os que têm de 55 a 60 
anos. “Quando entrei no mercado 
de trabalho, quem tinha a idade 
que tenho hoje estava se prepa-
rando para parar de trabalhar e 
não tinha a expectativa de viver 
muito mais”, diz Mauro Macha-
do, que tem 53 anos e é consultor 
sênior de previdência da empresa 
de recursos humanos Mercer. 
“Isso mudou completamente.” 

O Brasil ainda é um país relati-
vamente jovem. A idade média 
dos brasileiros está em 31 anos e 
a fatia de idosos na população 
total é de 12%, enquanto nos Es-
tados Unidos está em 21%, na 
França em 25%, na Alemanha em 

COMO TER UM 
FUTURO PRÓSPERO
Os quatro “capitais” que devem ser acumulados 
ao longo da vida e mantidos na aposentadoria, 
na opinião do médico Alexandre Kalache, 
especialista em envelhecimento(1)

(1) Alexandre Kalache é ex-diretor do Programa de Envelhecimento 
da Organização Mundial da Saúde e atual  presidente do Centro 

Internacional da Longevidade, no Brasil

Os “determinantes sociais da saúde” — 
onde a pessoa vive, como trabalha, 
o que come, como se diverte etc. — 

respondem por cerca de 80% 
do estado de saúde do indivíduo 

na aposentadoria. “Os jovens devem  
ter isso em mente e, se possível, mudar 

o comportamento”, diz Kalache.

Quem pretende ou acredita 
que precisará trabalhar por muitos 

anos deve estudar para se atualizar 
e, dependendo do caso, preparar-se 

para mudar de carreira. Como 
aconteceu nas últimas décadas, novas 

profissões devem surgir e outras 
desaparecer nos próximos anos. 

 Ter amigos e uma boa relação com 
a família passa a ser mais importante 

quando os filhos saem de casa e a 
jornada de trabalho diminui. Por isso, 
é preciso cultivar relacionamentos 

ao longo da vida. Idosos com 
doenças graves dependem mais 

de parentes e cuidadores. 

É dificílimo ter qualquer um dos 
itens anteriores sem ter acumulado 

uma boa reserva financeira para 
a aposentadoria. Especialistas 
recomendam ter uma poupança 

equivalente a nove salários anuais 
na hora de se aposentar. Veja como 
se planejar no quadro da página 34.

CAPITAL DE SAÚDE

CAPITAL INTELECTUAL

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL FINANCEIRO

1 

2 

3 

4 
28% e no Japão em 33%. Mas 
projeções da Organização das 
Nações Unidas indicam que o 
Brasil está entre os países que 
deverão envelhecer mais rapida-
mente até 2050: a taxa da popu-
lação idosa tende a chegar a 29% 
e, nesse caso, seria equivalente à 
de Estados Unidos, Canadá e 
França em 2050. “Haverá menos 
jovens entrando no mercado de 
trabalho e as empresas terão de 
se adaptar”, diz Gustavo Parise, 
diretor para a América Latina da 
consultoria de gestão de pessoas 
Korn Ferry Futurestep. E os fu-
turos aposentados também. 

Assim como existe o sonho de 
ter dinheiro suficiente para fa-
zer o que bem entender na apo-
sentadoria, quem pensa em tra-
balhar para sempre também 
costuma ter um ideal de traba-
lho. Só que a realidade pode ser 
cruel. “Alguns empregos não dão 
nenhuma satisfação: ou porque 
o salário é baixo, ou porque é 
preciso gastar horas para chegar 
até lá, ou simplesmente porque 
os chefes não investem nos fun-
cionários”, diz o médico Alexan-
dre Kalache, presidente do Cen-
tro Internacional de Longevida-
de, com sede no Rio de Janeiro, 

e ex-chefe do programa de enve-
lhecimento e saúde da Organi-
zação Mundial de Saúde. “Nes-
ses casos, ir além dos 65 anos é 
um martírio.” Também é compli-
cado seguir adiante em traba-
lhos que exigem esforço físico 
ou implicam uma rotina exte-

nuante de viagens e reuniões. 
Quem não se preparou para mu-
dar de emprego, ou mesmo de 
profissão, poderá ficar num beco 
sem saída. Além disso, muitas 
empresas estipulam uma idade-
-limite para a aposentadoria de 
seus executivos — em geral, en-
tre 60 e 65 anos — que não está 
aumentando com o envelheci-
mento da população. O objetivo 
é não desestimular quem está 
entrando no mercado de traba-
lho. “As empresas devem se 
preo cupar em ter um equilíbrio 
etário e mesclar a vitalidade dos 
jovens com a experiência dos 

CAPA | aposentadoria

Pediatra, de 81 anos
JAYME MURAHOVSCHI

“A maioria dos médicos  
não para totalmente de 
trabalhar, mas, para continuar 
no mercado, é importante 
saber que experiência 
é fundamental, só que 
não é suficiente. É preciso  
ter autocrítica, contato  
com os colegas e se manter 
sempre atualizado.”
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Publicitário, de 72 anos
JAQUES LEWKOWICZ

Depois que vendeu sua 
agência, a Lew’Lara, em 2013, 
ele chegou a ser estagiário 
no Google, onde ganhava 
5 000 reais. Fez cursos de 
cinema nos Estados Unidos 
e se prepara para produzir 
um filme com o filho, que 
é produtor. “Não quero morrer 
enquanto estou vivo”, diz.
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mais velhos. Isso varia conforme 
o setor, mas pode fazer diferen-
ça nos resultados”, diz Betania 
Tanure, dona da consultoria 
BTA. Mas não há exemplos 
bem-sucedidos nesse quesito no 
Brasil. Em geral, dizem os espe-
cialistas, as empresas passam a 
prestar a atenção nos idosos em 
períodos de crescimento econô-
mico e quando é difícil encon-
trar profissionais especializa-
dos. Numa recessão como a 
atual, as prioridades mudam. 

O governo também tem sua 
parcela de responsabilidade. 
Leis trabalhistas mais flexíveis, 
que permitissem jornadas dife-
rentes de trabalho, ajudariam o 
aposentado que quisesse ter uma 
rotina mais tranquila e também 
as empresas que quisessem con-
tratar esses profissionais apenas 
para alguns projetos ou para 

APOSENTADORIA COM DINHEIRO
Assessores financeiros dizem que é possível viver bem durante 20 anos sem trabalhar contando com 75% do último salário mais uma pensão pública de cerca de 3 000 reais. Veja como chegar lá:(1)

Quanto é recomendável já ter 
guardado para a aposentadoria: 

pouco. É a fase de começar 
a guardar dinheiro para o futuro 

treinar funcionários 
em períodos específi-
cos (sem necessaria-
mente precisar deles 
todos os dias, das 9 às 
18 horas). O instituto 
de longevidade da se-
guradora Mongeral 
Aegon, em parceria 
com a Fundação Insti-
tuto de Pesquisas Eco-
nômicas, elaborou um 
projeto de lei, que ain-
da não foi apresentado 
ao Congresso, sugerin-
do essas mudanças e 
também um regime alternativo 
em que os aposentados e as em-
presas que os contratam não pre-
cisem mais contribuir para 
FGTS e INSS ( já que esse paga-
mento extra não faz nenhuma 
diferença na pensão pública que 
eles já recebem). A proposta de 

Nutricionista, de 36 anos
ADRIANA RIBEIRO

“Como muitos brasileiros, 
Adriana investe pouco para a 
aposentadoria, 60 reais por mês. 
O restante do salário de 3 800 
reais é gasto com carro, celular, 
roupas e lazer. Ela vive com 
os pais e pretende morar com 
o namorado neste ano. “Devo ter 
de trabalhar para sempre para 
ter uma aposentadoria feliz.” 

reforma trabalhista anunciada 
em dezembro pelo governo pode 
ajudar os idosos a conseguir jor-
nadas mais flexíveis, mas isso 
precisa ser negociado entre os 
sindicatos e as empresas. “Para 
o aposentado, de imediato, nada 
muda”, afirma Boriska Rocha, 
advogada trabalhista do escritó-
rio Lobo & de Rizzo.

Diante das dificuldades, o mais 
comum é que os idosos que de-
cidem continuar trabalhando 
optem por soluções naturalmen-

te mais flexíveis, como se tornar 
consultores, professores e con-
selheiros, ou decidam abrir a 
própria empresa. Seja qual for a 
decisão, é preciso se preparar — 
e, de maneira geral, esse não é o 
forte dos brasileiros. “A atitude 
em relação ao envelhecimento 
costuma ser preconceituosa e, 
por isso, as pessoas entram num 
processo de negação e não se 
preparam”, diz Alexandre Kala-
che. Kalache tem uma visão in-
teressante sobre a velhice, que 
vai além das contas financeiras. 
Para ele, é preciso acumular qua-
tro “capitais” ao longo da vida 
para chegar bem à velhice — in-
telectual, social, financeiro e de 
saúde. O intelec tual é o que de-
termina quem conseguirá conti-
nuar trabalhando depois dos 60 
anos. Foi o que fez o pediatra 
Jayme Murahovschi, de 81 anos. 
“Comecei a me preocupar com 
isso ainda na década de 70”, diz 
ele, que é autor de cinco livros 
sobre pediatria. “Expe riên cia é 
fundamental, mas não é sufi cien-

AOS 25 ANOS AOS 35 ANOS AOS 55 ANOSAOS 45 ANOS AOS 65 ANOS

Um desafio à 
permanência de idosos 
no mercado é a rigidez 
das leis trabalhistas 
brasileiras 

Quanto é recomendado investir:

10% da renda

Quanto é recomendado investir:

20% da renda se começou agora
(10% se começou aos 25 anos)

Quanto é recomendado investir:

60% da renda se começou agora
(10% se começou aos 25 anos)

35% da renda se começou agora
(10% se começou aos 25 anos)

Quanto é recomendado investir:

Quanto é recomendável já ter guardado 
para a aposentadoria: o equivalente a

É o momento em que é preciso 
ter o suficiente para viver na 

aposentadoria. O recomendado 
é manter uma reserva equivalente a

Quanto é recomendável já ter guardado 
para a aposentadoria: o equivalente a

Quanto é recomendável já ter guardado 
para a aposentadoria: o equivalente a

(1) Considera um retorno real de 3% ao ano (2) Para calcular, é preciso multiplicar o salário bruto mensal por 12 (3) A composição de carteiras é indicada para um perfil de investidor moderado 
(4) Ações e uma pequena parte em fundos imobiliários (5) A maior parcela deve ser investida em fundos e títulos atrelados ao CDI e o restante em títulos e fundos atrelados à inflação                                                                  

Fontes: Bradesco, BullMark, Itaú, Lockton, More, Rio Bravo, Santander e Tag

Conselho: comece logo. Com 400 reais 
por mês, é possível chegar a 450 000 
reais até os 70 anos. Se começar aos 
40 anos, terá de poupar 770 reais.(1)

Conselho: tente manter a disciplina ao 
investir. Ainda que as despesas com filhos 
e a compra de um imóvel consumam boa 

parte da renda, é importante guardar algo.

Conselho: quem pretende continuar 
trabalhando deve planejar a carreira para 

a aposentadoria. Cursos podem ser 
necessários e vale a pena gastar com isso.

Conselho: a vida fica complicada para 
quem não economizou. Não vale a pena 

correr riscos para tentar ganhar mais 
dinheiro porque isso pode piorar a situação.

Conselho: para o dinheiro durar mais, 
é melhor tentar gastar apenas 

o rendimento. É possível optar por uma 
renda vitalícia ou sacar os recursos.  

6 salários anuais(2)

9 salários anuais(2)

3 salários anuais(2)1 salário anual(2)

CAPA | aposentadoria

Onde investir(3) Onde investir(3) Onde investir(3) Onde investir(3) Onde investir(3)

Renda fixa(5) Renda fixa(5) Renda fixa(5) Renda fixa(5) Renda fixa(5)Renda 
variável(4) 

Renda 
variável(4) 

Renda 
variável(4) 

Renda 
variável(4) 

5% 
Renda 
variável(4) 

15% 20% 30% 40% 60% 70% 80% 85% 95% 

Para quem não chegou lá, a alternativa é 
continuar trabalhando
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menor e usar o dinheiro quando 
necessário (para fazer essas pro-
jeções, especialistas estimam  
um rendimento real de 3% ao 
ano para os investimentos). 

Como o salário que vale para 
esse cálculo é o último recebido 
pelo investidor — e, para quem 
está a alguns anos da aposenta-
doria, pode ser difícil estimar 
quanto estará ganhando até lá —, 
o banco Itaú criou um sistema 
que facilita o acompanhamento 
do plano para a aposentadoria 
ao longo dos anos. Segundo o 
banco, quem tem aos 35 anos o 
equivalente a um salário anual 

maiores, o que ajudaria a au-
mentar a poupança. “Quem ain-
da tem algumas décadas para se 
aposentar pode colocar parte 
dos recursos em renda variável, 
mas não deve contar com isso 
para dobrar o patrimônio em 
poucos anos”, diz Hugo Montei-
ro, responsável por produtos de 
investimento na assessoria fi-
nanceira BullMark. Arriscar 
mais do que se deve pode ter o 
efeito contrário de piorar ainda 
mais uma situação já ruim. 

O GOVERNO SALVA?
Ainda que todo mundo saiba 
que vai precisar de dinheiro na 
aposentadoria, pouca gente 
realmente faz alguma coisa a 
respeito. Uma pesquisa do ins-
tituto de envelhecimento da 
Universi dade de Oxford com 
1 500 brasileiros de classe média 
entre 40 e 49 anos mostra que 
48% dos entrevistados não estão 

preocupados em “sobreviver fi-
nanceiramente na aposentado-
ria”. Para eles, a principal fonte 
de renda na velhice deverá vir 
do governo. A situação é ainda 
mais crítica na baixa renda. Se-
gundo um levantamento da con-
sultoria Plano CDE, apenas 1% 
de um total de 1 500 entrevista-
dos com renda mensal de até 
750 reais afirma que ter uma boa 
aposentadoria é uma de suas 
metas financeiras (os principais 
objetivos são comprar um imó-
vel ou terreno, pagar dívidas e 
mandar os filhos para a faculda-
de). Apenas 17% têm o equiva-

investido para a aposentadoria 
está no caminho certo. Aos 45 
anos, a recomendação são três 
salários anuais e, aos 55 anos, 
seis salários anuais aplicados 
para essa finalidade. É possível 
chegar lá guardando 10% do sa-
lário dos 25 aos 65 anos. “Os ju-
ros compostos ajudam quem 
começa cedo”, diz Claudio San-
ches, diretor de produtos de in-
vestimentos e previdência do 
Itaú. Quem deixar para iniciar 
essa reserva aos 45 anos terá de 
poupar 35% da renda, segundo 
ele. Outra opção é arriscar mais 
e tentar obter rendimentos 

te. É preciso ter 
autocrítica, conta-
to com os colegas e 
se manter sempre 
mais atualizado, 
por meio de leitu-
ras e cursos.”

Mas, claro, só 
tem condições de 
fazer cursos, tra-
balhar menos e, 
especialmente, no 
que realmente 
gosta quem conse-
guiu juntar di-
nheiro antes de se 
aposentar. O número mágico 
usado por alguns consultores 
financeiros é o 9: é preciso ter 
acumulado o equivalente a nove 
vezes a renda anual para conse-
guir manter o padrão de vida na 
velhice. Assim, quem recebe 
30 000 reais por mês deveria ter 
pouco mais de 3 milhões de reais 
ao se aposentar. Com esses re-
cursos mais uma aposentadoria 
pública de cerca de 3 000 reais 
por mês, é possível ter uma ren-
da equivalente a cerca de 75% da 
renda na ativa durante aproxi-
madamente 20 anos. Segundo 
especialistas, esse percentual 
costuma ser suficiente porque o 
aposentado não precisa mais 
poupar para a velhice e, além 
disso, algumas despesas com la-
zer costumam diminuir leve-
mente com a idade. Depois de 20 
anos, porém, a reserva acaba. E 
o que acontece com quem preci-
sar do dinheiro por mais tempo? 
Ou tiver algum gasto extra, por 
exemplo, com saúde? “É preciso 
se preparar para a possibilidade 
de ter despesas fora do padrão 
assim que se aposentar”, diz 
Lauro Araujo, consultor de in-
vestimentos da Lockton, uma 
das maiores corretoras de segu-
ros do mundo. Seu conselho é 
investir pelo menos metade do 
saldo do FGTS para esse fim e se 
preparar para vender bens ou, se 
possível, mudar para uma casa 
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Engenheiro, de 63 anos
OSVALDO NASCIMENTO

Ele começou a trabalhar como 
digitador no Itaú há 46 anos e se 
aposentou aos 60, como diretor. 
Tinha recursos suficientes para 
parar de trabalhar. Mas continua 
na ativa: entre outras coisas, 
é conselheiro da fundação social 
do Itaú e tem uma fazenda. 
“Não se deve menosprezar 
o efeito dos juros compostos.”
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Uma pesquisa mostra 
que a maior parte 
da população de baixa 
renda não tem nem um 
mês de salário investido

Idade mínima 
para se aposentar: 

65 anos

Idade mínima 
para se aposentar: 

65 anos

A REFORMA E VOCÊ
Como as principais mudanças na Previdência propostas pelo governo 
podem alterar sua aposentadoria — se forem aprovadas pelo Congresso

(1) Situações mais comuns. Não inclui trabalhadores rurais nem quem recebe benefícios 
assistenciais (2) Quem começou a trabalhar no serviço público em 2013 já não tinha 
direito à aposentadoria integral Fontes: IBGE, Ministério da Previdência, OCDE,  
Paulo Tafner e Pedro Nery 

FUNCIONÁRIOS DA INICIATIVA PRIVADA(1)

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

Valem as mesmas regras dos funcionários da iniciativa privada,
com uma mudança adicional:

quem entrou no serviço público antes de 2004 pode receber 
na aposentadoria o valor integral do salário na ativa e ter a pensão 

reajustada, como o salário dos funcionários públicos, desde que acrescidos
 50% ao prazo que ainda é preciso contribuir para a Previdência

Foi criada uma regra de transição que prevê um 
acréscimo de 50% sobre o tempo durante o qual 

ainda é preciso contribuir para a aposentadoria

Homens acima de 50 anos e mulheres acima de 45 anos

Homens acima de 50 anos e mulheres  acima de 45 anos

Homens até 50 anos e mulheres até 45 anos

Homens até 50 anos e mulheres até 45 anos

Perdem o direito de receber o valor integral do salário 
na aposentadoria e também de ter a pensão reajustada,  

como o salário dos funcionários públicos(2) 

Prazo de contribuição:  
é preciso contribuir 

durante 49 anos para 
receber o valor máximo 

que têm direito pela média 
de contribuições. 

O mínimo são 25 anos

Prazo de contribuição:  
é preciso contribuir 

durante 49 anos para 
receber o valor máximo  

que têm direito pela média 
de contribuições.  

O mínimo são 25 anos

Cálculo da 
aposentadoria:  
51% da média  
dos salários +  
1% por ano de 
contribuição

Cálculo da 
aposentadoria:  

51% da média dos 
80% maiores 

salários + 
 1% por ano de 
contribuição
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regras sejam aprovadas — em-
bora quem trabalhe com cartei-
ra assinada não tenha a opção de 
não pagar o INSS. Se um jovem 
de 25 anos pudesse escolher en-
tre recolher o INSS e receber o 
valor em dinheiro (tanto o que é 
pago pela empresa quanto o que 

é descontado de seu salário) e 
investi-lo, receberia mais ao 
aposentar-se no segundo caso, 
segundo o cálculo feito pela as-
sessoria financeira Tag Investi-
mentos. Para quem é obrigatório 
contribuir para o INSS, o jeito é 
adaptar-se: pagar a parte do go-
verno e, paralelamente, manter 
uma poupança privada. O mais 
importante, porém, vai além das 
contas financeiras: é descobrir 
prazer no trabalho por anos à 
frente. Muitos dos “idosos” de 
hoje já pensam assim. No final 
da década de 60, no auge dos 
Beatles, Paul McCartney com-
pôs a música When I’m 64. O 
senhor de 64 anos que ele seria 
no futuro era alguém que se di-
vertiria sentado numa poltrona 
com os netos no colo. McCart-
ney tem 74 anos e acaba de en-
cerrar mais uma turnê. n

lente a um mês de salá-
rio investido (o restante 
tem menos do que isso) 
e 73% afirmam não ter 
conseguido poupar na-
da no último ano. Estu-
dos no campo das fi-
nanças comportamen-
tais indicam que muitas 
pes soas não guardam 
dinheiro para o futuro 
simplesmente porque 
não conseguem se ima-
ginar na velhice. Em 
2011, o psicólogo Hal 
Hershfield, da Univer-
sidade Northwestern, fez um 
experimento com 42 america-
nos: alguns receberam uma ima-
gem de computador que os mos-
trava mais velhos e outros não 
receberam. Em seguida, foram 
feitas perguntas sobre investi-
mentos aos dois grupos. Os que 
viram a imagem se mostraram 
mais dispostos a adiar gastos no 
presente para conseguir econo-
mizar para a aposentadoria. 

A REFORMA
Quem decidir deixar seu plane-
jamento do futuro nas mãos do 
Estado deverá estar preparado 
para as mudanças que podem vir 
por aí se a reforma da Previdên-
cia proposta pelo governo for 
aprovada. As principais altera-
ções para quem contribui para o 
sistema público são o aumento 
da idade mínima para se aposen-
tar para 65 anos e também a am-
pliação do tempo de contribui-
ção — para receber o maior be-
nefício, de 5 200 reais, será pre-
ciso trabalhar 49 anos, enquan-
to hoje é necessário ter, no má-
ximo, 35 anos de contribuição 
(veja um resumo das mudanças 
no quadro da pág. 37). A reforma 
não muda a vida de quem já está 
aposentado, mas o governo esti-
pulou regras de transição para 
quem está prestes a parar de 
trabalhar. Para homens com 
mais de 50 anos e mulheres com 

O “MODELO” RATEOU
O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DO CHILE, QUE JÁ FOI 
UM MODELO A SER COPIADO, ESTÁ DANDO PROBLEMA 

A previdência pública chi-
lena foi vista como um 
modelo para o mundo 

durante décadas. Em 1981, sob a 
ditadura do general Augusto Pi-
nochet, o país fez uma reforma 
que criou contas individuais de 
aposentadoria. Cada trabalhador 
passou a ser obrigado a contri-
buir com 10% do salário — ao se 
aposentar, receberia com juros o 
que havia poupado. A promessa 
era que o valor seria suficiente 
para garantir na velhice cerca de 
70% do último salário, algo que, 
segundo consultores financeiros, 
é suficiente para um padrão con-
fortável nessa fase da vida. Pare-
cia perfeito: sem o Estado colo-
car um tostão extra, os chilenos 
conseguiriam se aposentar com 
dinheiro. À medida que a hora da 
aposentadoria foi chegando, o 
modelo foi dando sinais de que 
não era tão perfeito assim, sobre-
tudo para os maiores interessa-
dos: os aposentados. Hoje, o va-
lor médio das aposentadorias no 
Chile é de 315 dólares, 18% me-
nor que o salário mínimo. Estu-
dos do Banco Mundial e da Uni-
versidade de Pittsburgh, nos 
Estados Unidos, mostram que as 
seguradoras responsáveis por 
gerir o sistema chegaram a ficar 
com cerca de 30% do que foi de-
positado nas contas da Previdên-
cia, com a cobrança de taxas e 
seguros. O valor médio também 
cai porque há pessoas que deixa-
ram de contribuir — ao parar de 
trabalhar, por exemplo.

Os chilenos têm feito protestos 
contra a situação — um deles, em 

agosto, reuniu 1,3 milhão de pes-
soas. Em novembro, Michelle 
Bachelet, presidente do país, 
anunciou que o governo aumen-
taria em 10% as pensões de quem 
tivesse mais de 65 anos. Hoje, os 
especialistas em previdência de-
fendem um modelo híbrido, que 
combine contas individuais com 
alguma ajuda do Estado. “O Chi-
le tem um dos melhores modelos 
do mundo. Há uma reclamação 
legítima de baixa assistência, que 
está sendo resolvida”, diz o ame-
ricano Richard Jackson, que es-
tuda os impactos do envelheci-
mento. As taxas cobradas pelas 
seguradoras foram reduzidas. O 
problema maior foi ter prometi-
do os tais 70% do último salário 
quando não havia a menor cer-
teza de que se chegaria a esse 
percentual. Nisso, o Chile não foi 
modelo para ninguém.

PROTESTO EM 
SANTIAGO: o valor 

médio das aposentadorias 
é muito inferior ao do 

salário mínimo

mais de 45 anos, a reforma pre-
vê um “pedágio” de 50% do tem-
po de contribuição que ainda 
falta para a aposentadoria com 
as regras antigas. Assim, um ho-
mem com 55 anos que ainda te-
nha de trabalhar cinco anos pa-
ra se aposentar terá de manter-
-se ativo por mais dois anos e 
meio. “O objetivo da transição é 
ter regras que sejam universais 
para os cidadãos em um prazo 

de 15 a 20 anos”, diz Marcelo 
Caetano, secretário da Previ-
dência Social. Ainda que o pro-
jeto original do governo sofra 
alterações no Congresso, a 
maioria dos analistas acredita 
que será aprovado. Para a con-
sultoria política Eurasia, a chan-
ce de aprovação é de 70%. 

Do ponto de vista financeiro, 
pode não valer a pena contribuir 
para a Previdência caso as novas 
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Engenheiro, de 62 anos
MILTON MARETTI

“Nunca pensei em parar 
de trabalhar”, diz Milton Maretti, 
ex-presidente da fabricante 
de equipamentos fotográficos 
Kodak na América Latina. Ele 
se aposentou aos 52 anos. Hoje 
tem uma consultoria de gestão 
e trabalha numa ONG, onde 
ajuda pequenos empresários 
a gerir seus negócios.
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