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O JOVEM, A REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E O 
PLANEJAMENTO FINANCEIRO PARA APOSENTADORIA: UM 
ESTUDO QUANTITATIVO E QUALITATIVO SOBRE FINANÇAS 
COMPORTAMENTAIS 
 

RESUMO 

Fazer planejamento financeiro pessoal para períodos muito distantes costuma ser um 

desafio para parte relevante da população. Quando se trata de planejar a aposentadoria, 

isto é acentuado, pois o horizonte temporal de avaliação é de décadas. O objetivo 

principal do presente artigo foi investigar como os jovens estão percebendo a sua 

aposentadoria no futuro hora distante e frente à iminente reforma da previdência social. 

Para tanto, foram aplicados 227 questionários dos quais foram selecionados 133 

respondentes, que correspondiam a jovens entre 15 e 24 anos. Trata-se de uma pesquisa 

de caráter descritiva, com abordagem de enfoque misto, quantitativo e qualitativo. Alguns 

dos resultados, sob a ótica das finanças comportamentais, evidenciaram que os jovens 

demonstraram preocupação com a aposentadoria; que, paradoxalmente, não têm 

planejamento financeiro para a aposentadoria; e que, na hipótese de a contribuição à 

previdência social não ser compulsória, optariam em não contribuir, preferindo administrar 

eles mesmos os recursos financeiros.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Finanças comportamentais. Jovem. Previdência social. 

Aposentadoria. Planejamento financeiro. 
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INTRODUÇÃO 

Diante do quadro atual de aumento da expectativa de vida do brasileiro e 

consequente impacto financeiro no sistema da previdência social, culminando em uma 

recente Proposta de Emenda à Constituição (PEC nº 287/2016), que, apesar de não ter 

sido votada, sugere que, cedo ou tarde, haverá reforma na previdência social. Esse 

cenário tem impulsionado e estimulado estudos em áreas como aposentadoria, 

planejamento financeiro e previdência social. 

Um indivíduo, em determinado momento de sua vida, inevitavelmente terá 

diminuída a sua capacidade laborativa e desejará se aposentar. Para desfrutar de uma 

aposentadoria sustentável e tranquila, se faz necessário ter um planejamento prévio. De 

modo geral, planejar a aposentadoria com a devida antecedência tende a não fazer parte 

da rotina ou dos costumes dos brasileiros, uma vez que significativa parte da população só 

começa a pensar no assunto apenas quando já está em idade mais avançada. Nos jovens, 

é ainda mais sintomático, pois ficar idoso é, na visão da juventude, uma realidade distante.  

Com as mudanças que estão sendo propostas pelo Governo Federal, 

visando diminuir o déficit da previdência, tal como a PEC nº 287/2016, as regras para a 

aposentadoria deverão mudar e os seus benefícios deverão ser menores. Dentre estas 

mudanças, podem ser citadas: o aumento da idade mínima para aposentadoria, o 

aumento do tempo de contribuição, a alteração da fórmula de cálculo dos benefícios, o 

não acumulo de aposentadoria de pensão, entre outras que diminuirão os benefícios. 

Outra dimensão deste contexto trata-se dos aspectos comportamentais 

frente à gestão financeira pessoal.  Finanças comportamentais apresentam-se como uma 

nova divisão da teoria financeira que possuem uma visão interdisciplinar envolvendo 

economia e psicologia. Elas tentam integrar aspectos psicológicos dos indivíduos, tanto 

na precificação dos ativos como nos processos de avaliação, considerando que os 

agentes podem agir de forma irracional, modificando o comportamento do mercado 

(KIMURA, 2003). São essas decisões que impactam de forma significativa a saúde 

financeira dos jovens no longo prazo, mais especificamente, no momento de sua velhice e 

aposentadoria. 

Assim, com base em pesquisas desenvolvidas por estudiosos de 

comportamento, é possível afirmar que os indivíduos sofrem influência de diversos fatores 

psicológicos no momento das decisões econômicas. Tais fatores contribuem para que as 

atitudes dos indivíduos sejam diferentes daquelas pregadas pelas finanças tradicionais 

(MOSCA, 2009). 
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Portanto, admitindo este cenário incerto quanto à previdência social e a 

possível falta de planejamento financeiro para a aposentadoria, chega-se à seguinte 

questão de pesquisa: como os jovens estão se preparando financeiramente para a fase 

de aposentadoria? 

Frente ao exposto, este estudo tem como objetivo geral analisar como os 

jovens estão percebendo a sua aposentadoria no futuro hora distante. Diante desse novo 

ambiente previdenciário e a partir do objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: verificar se os jovens estão se planejando financeiramente para as suas 

aposentadorias; identificar se os jovens conhecem as alternativas para se construir uma 

aposentadoria sustentável; e verificar a percepção dos jovens sobre a participação do 

governo na sua aposentadoria.  

Com esta pesquisa, pretende-se lançar luz sobre a percepção da juventude 

sobre a necessidade de fazer um planejamento financeiro de longo prazo para assegurar 

uma fase pós-laboral sustentável. Ela utiliza-se de discussões e pesquisas acadêmicas 

sobre finanças comportamentais, contribuindo com a teoria ao confrontá-la com a 

realidade, bem como contribuindo empiricamente com a evidenciação de um 

comportamento adotado pelos jovens em suas decisões financeiras intertemporais.  

A estrutura deste trabalho está dividida em cinco partes. Além desta 

introdução, tem-se o referencial teórico, a apresentação dos procedimentos 

metodológicos, a análise dos resultados e as conclusões. 

 
2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

Para fundamentar a pesquisa, o referencial teórico consultado foi dividido em 

cinco partes. A primeira é uma definição do conceito de jovem para fins da pesquisa. A 

segunda parte apresenta a previdência social e a sua reforma proposta. A terceira parte 

traz o conceito de aposentadoria, seguida pela quarta parte que trata sobre planejamento 

financeiro. Por fim, a quinta parte destaca conceitos de finanças comportamentais.  

 
2.1 O jovem 

TOMÁS (1997) ressalta que há uma complexa busca na definição para o 

“ser jovem”. Essa dificuldade decorre da necessidade de se apreciar inúmeros critérios 

que impactam diretamente a constituição do jovem, dentre os quais podem ser citados: a 

idade, o contexto sociocultural e os status social, econômico e jurídico.  
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A juventude, em nossa cultua, representa uma fase de vida situada entre a 

infância e a vida adulta, que se inicia após a conclusão do desenvolvimento cognitivo da 

criança. A juventude, como grupo social, tem sentidos diferentes correspondentes à 

realidade de cada época. No decorrer da história, os significados, as características e os 

papéis sociais atribuídos aos jovens foram diferentes dos que lhes são atribuídos 

atualmente (FACHIMETTO; KIELING; WEISHEIMER; ZORZI, 2013). 

Na teoria da psicologia genética de PIAGET (2007), cujo objetivo principal é 

mostrar a evolução do indivíduo desde os primeiros meses de vida até a consolidação de 

uma consistência própria que o configura e distingue do resto do meio onde está contido, 

o desenvolvimento cognitivo-intelectual corresponde à capacidade de realizar o que ele 

denomina de “operações formais”. O processo de estruturação se conclui por volta dos  

15 anos de idade e demanda do indivíduo a capacidade de executar operações mentais 

próprias do pensamento abstrato e hipotético-dedutivo. 

Há de se observar que não há conceitos definidos sobre o jovem, 

adolescente ou juventude, tão pouco sobre a faixa etária do começo e do término dessa 

fase da vida. No Brasil, as diretrizes de políticas sociais para a juventude produzidas pelo 

Governo Federal utilizam o critério de faixa etária, usando o corte de 15 a 29 anos, apesar 

de discutirem que a juventude não é determinada somente pela idade. O Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA (BRASIL, 1990) indica adolescente entre 12 e 18 anos 

de idade. Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (1999), assim como a 

Organizações das Nações Unidas – ONU (2016), utilizam o corte etário de 15 a 24 anos 

para a discussão de juventude e estatísticas.  

 
2.2 A Previdência social e a sua reforma 

Os direitos sociais são considerados direitos fundamentais. Decorrem do 

conceito de que o Estado é intervencionista, não devendo se manter inerte, mas devendo 

agir frente às questões e consequências das desigualdades causadas pelas situações 

econômicas e sociais (MORAIS, 2017). 

Dentre outras, o Estado brasileiro possui a função de proteção social dos 

indivíduos, através da seguridade social, sistema estabelecido pela Constituição Federal 

de 1988, contra os eventos que podem gerar a miséria e a intranquilidade social. Entre os 

eventos que podem impedir, ou reduzir, temporária ou definitivamente, a capacidade de 

subsistência, através das atividades laborais dos indivíduos estão: o desemprego, a 

prisão, a velhice, a infância, a doença, a maternidade, a invalidez ou mesmo a morte.  

É dever do Estado intervir quando se fizer necessário na garantia de direitos sociais 

(CASTRO; LAZZARI, 2018). 
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Essas proteções e garantias encontram-se elencadas nos artigos 201 e 202 

da Constituição Federal (BRASIL, 1988) e, para atender a estes princípios, a Lei 8.213/91 

(BRASIL, 1991), em seu artigo 18, instituiu os seguintes benefícios: aposentadoria por 

invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria 

especial, salário-maternidade, salário família, auxílio doença, auxílio acidente, pensão por 

morte e auxílio reclusão. Desta forma, “A previdência social será organizada sob a forma de 

regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória [...]”(BRASIL, 1988), 

ensejando, por consequência, dois princípios: compulsoriedade e contributividade.  

A compulsoriedade é o que obriga os trabalhados a se filiarem ao regime de 

previdência social (KERTZMAN, 2015). O status de filiação decorre do caráter compulsório 

do vínculo jurídico do trabalhador com a Previdência Social, tornando-o um segurado, um 

contribuinte independente de vontade. A contributividade significa que, para ter direito aos 

benefícios da previdência social, é necessário estar na condição de segurado, devendo, 

portanto, contribuir para manutenção do sistema previdenciário (KERTZMAN, 2015). 

No Brasil, atualmente, há três tipos de regimes previdenciários. O primeiro é o 

regime geral de previdência social (RGPS), operado pelo INSS e de filiação obrigatória para 

os trabalhadores regidos pela consolidação das leis trabalhistas (CLT).  O segundo é o 

regime próprio de previdência social (RPPS), instituído por entidades públicas, institutos de 

previdência ou fundos previdenciários e de filiação obrigatória para os servidores públicos 

titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Por 

fim, o regime de previdência complementar, operado por entidades abertas e fechadas de 

previdência complementar, regime privado, com filiação facultativa, criado com a finalidade 

de proporcionar uma renda adicional ao trabalhador que se aposenta. 

Desta forma, o financiamento da previdência social para assegurar os 

benefícios é feito através da contribuição (sistema repartição), com a contribuição de 

todos, mesmo que alguns não utilizem os benefícios. É um fundo comum, formado pela 

contribuição coletiva em prol daqueles que necessitem de prestações retiradas desse 

fundo, num futuro incerto ou mesmo no presente (LEITÃO, 2016). 

Ao que consta, atualmente, a contribuição não está sendo suficiente. Em 

2016, as mídias noticiavam, maciçamente, tópicos da proposta de reforma Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC nº 287/2016) que propunha uma reforma na previdência 

social. O Governo, como justificativa à reforma, apresentou um déficit na previdência social. 

“Com relação ao déficit, só no Regime Geral de Previdência Social (INSS) ele foi de  

R$ 86 bilhões em 2015. Em 2016, estima-se que atingirá R$ 152 bilhões.” (CNPS, 2016). 
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Esse déficit seria decorrente do aumento na expectativa da vida dos 

contribuintes brasileiros, como explica o secretário da previdência, em uma entrevista ao 

programa Roda Viva (REFORMA DA PREVIDÊNCIA, 2016), em que avalia que o “ideal 

seria ter feito a reforma há, pelo menos, 15 anos. Ele explicou que a população brasileira 

‘envelhece rapidamente’ e que, em pouco tempo, teremos um grande número de 

aposentados e um contingente menor de pessoas em idade ativa”. 

Tais propostas que teriam significativos impactos para quem está no 

mercado de trabalho e para quem está começando ou ainda vai começar a atuar no 

mesmo. Mais especificamente os jovens, uma vez quem, entre outras, há a proposta de 

aumento do tempo de contribuição e a majoração da idade dos indivíduos, ponto 

relevantes para o planejamento da aposentadoria. 

 
2.3  Aposentadoria 

O conceito de aposentadoria, para fins desse estudo, é o benefício garantido 

em lei concedido pela previdência social. Aquela que, uma vez preenchidos os requisitos 

legais, poderá requerer a aposentadoria, seja por idade, invalidez, tempo de contribuição 

e aposentadoria especial (BRASIL, 1991). Porém, a visão de aposentadoria tem um 

caráter diverso.  

As representações desenvolvidas culturalmente sobre a visão do conceito de 

aposentadoria são fatores que influenciam no processo de sua preparação. Uma vez que 

a aposentadoria possui significados, dos quais podem associar a atitudes favoráveis, 

positivas, ou desfavoráveis, negativas. Um exemplo da visão tradicional é a de que a 

aposentadoria significa o afastamento completo do indivíduo do trabalho remunerado e, 

consequentemente, de suas relações sociais (JUVENAL, 2015). Por outro lado, são 

elementos considerados positivos na decisão, quando há uma visão da aposentadoria 

“associada à expectativa de exercer com mais intensidade atividades lúdicas, de ter uma 

vida menos cansativa e estressante, dedicar-se mais à família ou, de modo diverso, a 

expectativa de iniciar outra carreira” (ZANELLI, 2012, p.331).  

Em geral, para os jovens, a aposentadoria é uma realidade distante. Grande 

parte da população começa a pensar em aposentadoria apenas quando já está próxima 

de se aposentar, ou seja, em idades mais avançadas. Nos jovens, isto é ainda mais 

perceptivo, pois ficar idoso é um futuro longínquo. 

A forma como essa fase será enfrentada depende de como o indivíduo se 

planejou e se preparou ao longo da vida. Deste modo, definir o momento certo de se 
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aposentar consiste em uma importante decisão que depende de muitos fatores, tanto de 

ordem psicológica como financeira. Assim, o planejamento da aposentadoria se apresenta 

como o meio para alcançar sustentabilidade e conforto nesse momento em que, 

teoricamente, a produtividade diminui e os gastos podem aumentar.  

Imperativo exigir atenção, dentre outras, ao montante que se pretende 

acumular, definir quanto tempo será necessário para chegar ao montante e saber por 

quanto tempo terá essa renda para se manter aposentado. Para CERBASI (2003), 

aposentar-se não é deixar de trabalhar, mas obter renda suficiente para pagar suas 

contas mensais sem que se veja na obrigação de trabalhar para pagá-las. 

 
2.4 Planejamento financeiro 

O planejamento financeiro pessoal é uma ferramenta administrativa utilizada 

para gerenciar seus recursos pessoais, ou seja, é um processo de gerenciar seu dinheiro 

a fim de aperfeiçoar a utilização dos seus recursos. (MARQUES, 2014) 

Os limites de início e de término da fase de vida denominada juventude 

englobam um conjunto de fenômenos sociais e individuais, subjetivos e objetivos, que 

variam conforme a sociedade na qual este indivíduo reside. O fim da juventude se 

relaciona ao desenvolvimento progressivo da autonomia no plano cívico, maioridade civil 

e é ligado ao conjunto de responsabilidades e expectativas em alcançar os objetivos 

relacionados a uma situação profissional estável. 

Um assunto presente entre os jovens é o futuro. Para Locatelli, Bzuneck e 

Guimarães (2007), entende-se como perspectiva de futuro uma antecipação, no presente, 

de objetivos futuros, referindo-se ao nível e à forma pela qual o futuro cronológico de uma 

pessoa é inserido no espaço de vida atual, por meio de processos motivacionais. Esses 

objetivos podem ser relativamente próximos, como concluir a faculdade e cursar uma pós-

graduação, ou mais distantes, como alcançar uma aposentadoria sustentável. 

Para Chiavenato (2012, p.36), o ciclo de vida profissional de um indivíduo 

“[...] passa por seis estágios sucessivos e cumulativos de carreira, a saber: exploração, 

preparação, estabelecimento, desenvolvimento da carreira, carreira terminal e declínio 

profissional”.  

 Exploração: É um dos estágios mais importantes, uma vez que é nele que se começa, 

no geral, a carreira profissional. É na exploração que “o jovem localiza, identifica e 

escolhe a sua futura profissão”.  

 Preparação: É o estágio que representa o investimento pessoal em estudos 

objetivando a o conhecimento necessário para a profissão.  
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 Estabelecimento: “significa o engajamento da pessoa em uma atividade profissional 

que seja adequada às suas características pessoais e ao conhecimento acumulado no 

estágio anterior”.   

 Desenvolvimento da carreira: É o estágio onde a pessoa cresce na sua atividade 

profissional, devido ao desenvolvimento adquirido com as experiências e vivências, 

“passa a ocupar novas posições por meio de promoções, concursos ou mudanças de 

posição ou emprego em patamares cada vez mais elevados”.  

 Carreira terminal: É o estágio no qual a carreira está consolidada devido ao 

conhecimento, ao tempo e as experiências adquiridas. “É o estágio em que a pessoa 

alcança o ápice de sua atividade profissional”. Para o autor, é no ápice da carreira que 

deve ocorrer o planejamento da aposentadoria. 

 Declínio profissional, é nele que a carreira profissional termina. É o estágio “de 

preparação para a aposentadoria ou retirada da atividade profissional”, que ocorre por 

volta dos 65 anos. 

 
2.5 Finanças comportamentais 

Anteriormente, os estudos sobre o contexto de finanças eram baseados na 

teoria de finanças tradicional. Estes utilizavam modelos econômicos trazidos da economia 

neoclássica que procuravam entender os mercados financeiros e as decisões financeiras 

apoiadas na racionalidade dos agentes econômicos (LUCCHESI; SECURATO, 2013). 

Havia o conceito de homo economicus, o qual menciona que este é um ser 

completamente racional, que analisa todas informações disponíveis para solução de um 

determinado problema. Este conceito, no entanto, contradiz com diversos estudos feitos 

por psicólogos e psicanalistas ao redor do mundo, que citam a irracionalidade do homem. 

Neste cenário, surgem as finanças comportamentais (HALFELD; TORRES, 2001).  

As finanças comportamentais englobam conceitos de economia e psicologia 

e consideram que alguns comportamentos podem influenciar decisões financeiras. Seus 

defensores argumentam que atitudes não racionais podem levar a um impacto prolongado 

sobre a variáveis financeiras (KIMURA; BASSO; KRAUTER, 2006).  

Na década de 1950, surgiu o conceito de racionalidade limitada, por Herbert 

Simon, futuramente agraciado com Prêmio Nobel em 1978, justamente por pesquisas que 

ajudaram a entender processos de decisão nas organizações econômicas.  

A racionalidade limitada contrapõe a visão então vigente de que os administradores 

tomam decisões somente visando aumentar seus lucros e que os indivíduos sempre 

tomam as melhores decisões entre as mais diversas alternativas (BALESTRIN, 2002).  
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Posteriormente, continuando esses, estudos sugerem as heurísticas, que 

são processos mentais que facilitam a busca, seleção e análise das informações, 

possibilitando achar a melhor solução para um problema. As heurísticas podem ser 

consideradas uma maneira fácil e intuitiva para lidar com uma situação incerta, ou seja, 

são regras que simplificam o processo decisório (LIMA FILHO, 2010). Dentro dessa ideia, 

Tversky e Kahneman (1975) mencionam três heurísticas de julgamento: disponibilidade, 

representatividade e ancoragem. 

A heurística de disponibilidade refere-se à questão de lembranças de um 

determinado evento afetar seu comportamento na realidade, fazendo com que uma 

lembrança passada mude sua decisão. A heurística de representatividade cita a 

possibilidade de um item pertencer a alguém baseado na sua similaridade a outros 

elementos da população. Por fim, a heurística de ancoragem explica que uma 

determinada decisão pode ser influenciada por um valor de referência, o qual seria 

chamado de âncora. 

Uma teoria que surge posteriormente e se torna de grande relevância para 

os estudos em finanças comportamentais é a teoria dos prospectos (KAHNEMAN; 

TVERSKY, 1979). Trata-se de um modelo que busca verificar como os indivíduos tomam 

decisões em situações de risco e incerteza, indicando que as decisões não serão sempre 

as melhores e que é preferível não perder a ganhar, colocando, assim, em evidência, a 

aversão ao risco. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

No que diz respeito aos objetivos pretendidos, a presente pesquisa se 

classifica como descritiva. A pesquisa descritiva tem por objetivo colher informações, de 

forma independente ou conjunta a respeito de determinados conceitos ou as variáveis a 

que se refere, busca a descrição das características, de determinada população, objetos 

ou fenômeno, assim como o apontamento de relações entre variáveis e fatos (SAMPIEIRI; 

COLLADO; LUCIO, 2013). 

Desta forma, quanto aos procedimentos técnicos, este estudo adotou a 

técnica de pesquisa de levantamento com a finalidade de descobrir como os jovens estão 

percebendo a sua aposentadoria no futuro ainda distante.  

A pesquisa foi realizada em duas fases. A primeira com a aplicação de 

questionário e a segunda, de entrevistas. 
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Na primeira fase, foi aplicado questionário, sendo obtidos 227 respondentes 

moradores da Região Metropolitana de Fortaleza no estado do Ceará. Visto que a 

previdência social passou a usar os indicativos fornecidos pelo IBGE (KERTZMAN, 2015) 

e que, segundo o referido instituto, a população jovem do Brasil tem entre 15 a 24 anos 

(IBGE, 1999), daqueles 227, foram selecionados 133 indivíduos por se enquadrarem na 

faixa etária considerada jovem. 

Considerando os objetivos da pesquisa, o questionário foi estruturado com 

21 questões, das quais 13 eram objetivas, 6 abertas e 2 questões, compostas de 17 itens 

cada, abrangendo preocupação com a aposentadoria, o planejamento financeiro para a 

aposentadoria, a contribuição para o INSS e o conhecimento de alternativas de 

constituição de patrimônio para aposentadoria.  

O método utilizado para coletar as variáveis formadas por atitudes foi o de escala 

de Likert, contendo as seguintes alternativas: 1-discordo totalmente; 2-Discordo Parcialmente; 

3-Nem Concordo nem Discordo; 4-Concordo Parcialmente e 5-Concordo Totalmente.  

A aplicação do questionário se deu por meios físico e eletrônico on-line.  

Ao final da aplicação, os questionários físicos foram numerados e transcritos para o 

questionário on-line. 

A segunda fase da pesquisa corresponde à entrevista, que foi realizada com 

20 jovens, selecionados a partir dos respondentes do questionário da primeira fase. No 

supracitado questionário, havia a opção de deixar o contato de e-mail, caso tivesse 

interesse no acompanhamento da pesquisa. Foi enviado um convite para a participação 

da entrevista e selecionados aqueles que manifestaram interesse.  

O roteiro de entrevista foi constituído por 13 questões abertas, englobando 

temas sobre a preocupação com a aposentadoria, o planejamento financeiro para a 

aposentadoria, a contribuição para o INSS, o conhecimento de alternativas de 

constituição de patrimônio para aposentadoria e a percepção dos jovens sobre a 

participação do governo na sua aposentadoria. A elaboração do roteiro foi baseada no 

referencial teórico e em aspectos conceituais de pesquisas. 

Após sua elaboração, foi realizado um pré-teste. Após ajuste do pré-teste, 

outro teste foi realizado com sucesso permitindo a aplicabilidade das entrevistas. 

Na primeira fase, quanto à abordagem, escolheu-se como estratégia de 

pesquisa, a pesquisa quantitativa. Godoy (1995) destaca que esta considera que tudo 

poder ser quantificável, significando, portanto, pode-se traduzir em números as opiniões e 

informações, para assim classificá-las e analisá-las. Requer o uso de métodos e técnicas 

estatísticas. Neste caso, foram utilizados procedimentos estatísticos manipulados nos 

programas Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) v.20.0® e Microsoft Excel 

2013®.  
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Na segunda fase decidiu-se pelo uso da pesquisa qualitativa básica que, 

conforme aponta Merriam (1998), envolve interpretar, descrever e compreender a fundo 

um pequeno grupo de sujeitos, além de identificar padrões por meio de temas ou 

categorias. Visa compreender os fenômenos sob a perspectiva do sujeito da pesquisa, 

assim verificando como o fenômeno estudado tem se manifestado nas atividades, 

procedimentos e interações do dia a dia, de forma mais aprofundada, conforme se abstrai 

de Godoy(1995).  

As referidas fases da pesquisa foram realizadas entre abril e junho de 2018. 

Deste modo, este estudo tem um enfoque misto, ou seja, quantitativo e qualitativo, uma 

vez que os fenômenos são complexos e diversos para usar apenas um enfoque 

(SAMPIEIRI; COLLADO; LUCIO, 2013). A pesquisa quantitativa e qualitativa, como o 

próprio nome sugere, representa a combinação das duas citadas modalidades, utilizando 

em parte do trabalho a visão positivista, e em outra parte a visão fenomenológica, 

aproveitando-se o que há de melhor em cada uma delas (ARAÚJO; OLIVEIRA, 1997). 

Conforme o referencial teórico, foram estabelecidas quatro proposições que 

objetos de verificação na pesquisa. A primeira estipula que os jovens, de forma geral, não 

se preocupam com a aposentadoria. A segunda sugere que os jovens não se planejam 

para o futuro, mais especificamente com a aposentadoria. A terceira proposição indica 

que os poucos jovens que se preocupam avaliam que, se fosse possível, não 

contribuiriam para o INSS. A quarta e última proposição indica que os jovens conhecem 

muito pouco sobre alternativas de construção de um patrimônio visando à aposentadoria. 

 
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Para coletar os dados e analisar os resultados, o questionário foi dividido em 

seis partes. São eles: informações pessoais, preocupação quanto à aposentadoria, 

planejamento da aposentadoria, contribuição previdenciária, alternativas à formação de 

patrimônio e informações gerais recebidas sobre previdência. As questões desse grupo 

foram respondidas por meio da escala Likert de 5 pontos. 

Os resultados da pesquisa são apresentados a seguir na ordem em que 

estavam dispostas no questionário. Em determinados pontos, as respostas recebidas nas 

entrevistas também são apresentadas e analisadas, intercalando as análises dos 

questionários e das entrevistas.  
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4.1 Perfil da amostra 

Procurando conhecer mais a respeito da amostra pesquisada e traçar um 

perfil, as perguntas iniciais do questionário dizem respeito ao gênero, à idade, ao estado 

civil, à escolaridade e à renda dos respondentes. 

O questionário foi aplicado com jovens entre 15 e 24 anos da Região 

Metropolitana de Fortaleza no Estado do Ceará entre os meses de maio e junho de 2018. 

Observa-se que 93,2% dos entrevistados tem 18 a 24 anos e que 93,20% é representada 

por indivíduos solteiros. A maioria, 92,6%, não tem nível superior completo, e a fonte e a 

faixa de renda predominante são de estagiários de até R$1.000,00, respectivamente. 

Identifica-se homogeneidade quanto ao gênero. 

 
Tabela 1–Descrição dos perfis dos respondentes 

 Variáveis Total 

  N % 

Gênero Feminino 66 49,6 

 Masculino 67 50,4 

Faixa etária De 15 a 17 anos 3 2,3 

 De 18 a 24 anos 130 97,7 

Estado civil Solteiro 124 93,2 

 Casado 5 3,0 

 União estável 4 3,8 

Escolaridade Ensino fundamental completo 1 0,8 

 Ensino médio incompleto 3 2,3 

 Ensino médio completo 3 2,3 

 Ensino superior incompleto 116 87,2 

 Ensino superior completo 9 6,8 

 Pós graduação – mestrado 1 0,8 

Renda Até R$ 1.000,00 88 66,2 

 De R$ 1.001,00 até R$ 3.000,00 33 24,8 

 De R$ 3.001,00 até R$ 5.000,00 9 6,8 

 De R$ 5.001,00 até R$ 7.000,00 3 2,3 

Fonte de renda Emprego fixo 24 13,3 

 Servidor público 2 1,1 

 Emprego temporário 3 1,7 

 Autônomo 18 9,9 

 Estágio 41 22,7 

 Bolsa universitária 15 8,3 

 Mesada fixa 12 6,6 

 Mesada variável 31 17,1 

 Outra 35 19,3 

Fonte: dados da pesquisa. 

 
A seguir, por meio da estatística descritiva, buscou-se verificar as 

proposições, mensurando as atitudes por meio da escala Likert com as seguintes 

alternativas: 1-discordo totalmente; 2-discordo parcialmente; 3-nem concordo nem 

discordo; 4-concordo parcialmente e 5-concordo totalmente.  
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A proposição 1 afirma que os jovens, de forma geral, não se preocupam com 

a aposentadoria. A Tabela 2 apresenta a tabulação dos dados obtidos por meio da escala 

Likert com o questionário.  

 

Tabela 2–Preocupação dos jovens com a aposentadoria 

Questões Média Mediana Moda 

1. Tenho pesquisado sobre as regras atuais da Previdência Social para 
aposentadoria. 

2,35 2 1 

2. Não tenho interesse em saber as regras atuais de aposentadoria da 
Previdência Social. 

2,34 2 1 

3. Tenho pesquisado sobre os planos de Previdência Privada. 2,22 2 1 

4. As mudanças das regras atuais para aposentadoria me preocupam. 3,86 4 5 

5. Tenho interesse em saber como ficarão as regras para minha 
aposentadoria pela Previdência Social. 

4,06 5 5 

6. Ainda é cedo para pensar em aposentadoria. 2,11 2 1 

7. Tenho conversado com amigos sobre aposentadoria. 2,35 2 1 

8. Não me preocupo com a questão aposentadoria. 1,89 1 1 

Média total 2,6475 

Fonte: dados da pesquisa 

 
Nos itens 4 e 5 da Tabela 2, a média foi próxima a 4, sugerindo certa 

preocupação quanto à aposentadoria. No mesmo sentido, os itens 2, 6, 3 e 8, 

apresentaram médias próximas a 2, discordando parcialmente das afirmativas. Porém, os 

itens 1, 3 e 7 apresentaram médias próximas a 2, refletindo a falta de interesse no tema 

em questão. 

Diante dos resultados apresentados, a primeira proposição é rejeitada, já 

que os jovens demonstraram preocupação com a aposentadoria. Apesar disto, não têm 

pesquisado sobre o assunto previdência social ou privada para sua aposentadoria. 

Para compreender de forma mais aprofundada este ponto, em entrevista, 

foram feitas duas questões a este respeito. A primeira indagou se o entrevistado já 

pensou como seria sua aposentadoria. 15 entrevistados responderam que sim e 5, que 

não. “Cara, eu ando pensando ultimamente, ó! Eu acho que não vou me aposentar não. 

No meu caso, é porque eu comecei a trabalhar mesmo de carteira assinada agora. Tenho 

INSS só agora, 24 anos, vai demorar muito” (entrevistado 13).  

A outra questão era sobre o nível de conhecimento sobre as mudanças nas 

regras da aposentadoria pela previdência social. 11 entrevistados responderam que ficará 

mais difícil se aposentar pela previdência, enquanto 9 declararam não saber nada ou 

quase nada sobre as mudanças. “Sei o que todo mundo sabe, que não vou me aposentar 

mais”, disse o entrevistado 1. “Nada, não entendi nada. Não sei!” (entrevistado 10).  
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As respostas da entrevista apontam para os mesmos resultados do 

questionário, apresentados na Tabela 2. Apesar de se verificar preocupação dos jovens 

em relação à aposentadoria, há falta de interesse na busca de informações. 

 
4.2 Planejamento financeiro para a aposentadoria 

A segunda proposição afirma que os jovens não se planejam para a 

aposentadoria. A Tabela 3 apresenta tabulação dos dados obtidos por meio da escala 

Likert, com o questionário. 

 

Tabela 3 – Planejamento para a aposentadoria 

Questões Média Mediana Moda 

1. Tenho ideia de quanto vou receber de aposentadoria. 1,9 1 1 

2. Sou financeiramente organizado, desenvolvo planejamento longo 
prazo para aquisições de artigos de valor mais elevado. 

3,16 3 3 

3. Minha família costuma fazer planejamento financeiro. 2,84 3 1 

4. Atualmente, meu plano para aposentadoria é construir um 
patrimônio. 

3,32 3 5 

5. Tenho recorrido a empréstimos para adquirir bens. 1,35 1 1 

6. Conheço bem as regras atuais para aposentadoria da Previdência 
Social, em relação a idade, tempo de serviço necessários e valores 
a receber. 

2,29 2 1 

7. Com minha renda atual, consigo pagar todos meus gastos sem 
ajuda dos meus familiares. 

2,34 2 1 

8. Tenho sempre uma reserva para gastos imprevistos. 3,21 3 5 

9. Me vejo trabalhando após aposentadoria por opção e não por 
necessidade. 

3,35 4 5 

10. Considero que a renda da Previdência Social, será suficiente ter 
uma aposentadoria tranquila. 

1,76 1 1 

11. Gostaria de reservar um dinheiro para minha aposentadoria, mas 
não sobra. 

3,04 3 3 

12. Para mim, aposentadoria da Previdência Social é a garantia de não 
ter que trabalhar até o final da vida. 

2,54 2 1 

13. Quando me aposentar vou realizar os planos pessoais que não 
pude realizar porque estava trabalhando. 

3,09 3 3 

Média total 2,63 

Fonte: dados da pesquisa 

 
Verifica-se, nos itens 2, 3, 4, 8, 9 11 e 13, que os respondentes se 

mantiveram neutros quanto às questões relacionadas ao planejamento, apresentando 

médias próximas a 3. Os itens 1, 6, 7 10 e 12 da mesma tabela apresentaram médias 

próximas a 2, refletindo que não conhecem o tema previdência. O item 5, que trata sobre 

empréstimos, apresentou média próxima a 1, sugerindo que os respondentes não 

recorrem a empréstimos.  
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Destaca-se a relação entre os itens 2, 7, 8, e 11, demonstrando que não 

sobra dinheiro para guardar para aposentadoria. No entanto, conseguem guardar dinheiro 

para imprevistos ou para ajudar a família. Desta forma, a segunda proposição é confirmada, 

pois os jovens não têm realizado um planejamento específico para a aposentadoria. 

Para compreender de forma mais aprofundada, em entrevista, foram feitas 

três questões sobre o tema. Quando questionados sobre a idade pretendida de 

aposentadoria, todos os 20 entrevistados responderam que não sabiam ao certo. “Menor 

ideia. Uns 65, sei lá” (entrevistado 2). “Eu gostaria de 60 ou 65, mas acredito que a 

realidade será 80” (entrevistado 4). 

Outra questão perguntava sobre o patamar de renda mensal necessária 

para se aposentar. Em resposta, os entrevistados responderam que precisariam de 

valores entre R$ 3.000,00 e R$ 20.000,00, sendo o maior número de respostas 8 

entrevistados para o valor de R$ 5.000,00. “Acho que 10 mil reais” (entrevistado 5). 

“Olha...a renda suficiente é pelo menos 5 mil” (entrevistado 18). 

A questão seguinte perguntava se é feito um planejamento financeiro para a 

aposentadoria). Em resposta, 4 dos entrevistados responderam que têm planejamento 

financeiro para aposentadoria, ao passo que 16 não têm. “Não me planejo. Não faço 

planejamento” (entrevistado 5). “Eu estou me organizando a partir desse mês, já. Eu vou 

começar a fazer” (entrevistado 15). 

As respostas da entrevista apontam para o mesmo resultado do questionário 

apresentado na Tabela 3, uma vez que se verifica que jovens não têm planejamento 

financeiro para a aposentadoria. 

 
4.3 Contribuição para a previdência social 

A terceira proposição afirma que os poucos jovens que se preocupam 

avaliam que, se fosse possível, não contribuiriam para o INSS. A Tabela a seguir 

apresenta tabulação dos dados obtidos, por meio da escala Likert, com o questionário. 

 

Tabela 4 – Contribuição para a previdência social 

Questões Média Mediana Moda 

1. Se tivesse opção, optaria em não pagar à Previdência Social 2,99 3 3 

2. Gostaria de ter total autonomia para decidir onde vou fazer meus 
investimentos para aposentadoria. 

4,18 5 5 

Média total 3,585 

Fonte: dados da pesquisa 
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Em relação à questão hipotética de não contribuir com a previdência social, 

conforme a média geral, os respondentes se mantiveram neutros. No entanto, em relação 

à autonomia sobre decisões de investimentos para a aposentadoria, a média aponta para 

uma concordância parcial. O resultado da primeira questão apresentou resultado neutro, 

podendo-se extrair que os respondentes não têm opinião formada a respeito da 

contribuição para previdência social, sendo, possivelmente, resultado da falta de interesse 

e pesquisa sobre o assunto. Com isso, rejeita-se a terceira proposição. 

Para compreender de forma mais aprofundada, em entrevistas, foram feitas 

duas questões sobre o tema. A primeira indagava, caso não fosse obrigatório, se o 

entrevistado optaria por continuar pagando a previdência social ou optaria por gerenciar esse 

valor. 13 entrevistados prefeririam administrar esse valor por conta própria a deixar a cargo 

da previdência social, enquanto que 8 prefeririam que a previdência social administrasse. “Eu 

não pagaria. Seriam investimentos, parte em ações e parte em outras coisas” (entrevistado 

1). “Preferia usar esse valor e eu mesmo administrar, tendo em vista que acho que é ineficaz 

a forma que fazemos o investimento hoje, não tem retorno” (entrevistado 5). As respostas da 

entrevista estão em consonância com o resultado do questionário apresentado na Tabela 4, 

uma vez que se verifica que jovens se tivessem a opção não pagariam a previdência social e 

prefeririam eles mesmos administrar esses valores. 

 
4.4 Alternativas de construção de um patrimônio para a aposentadoria 
 

A quarta proposição afirma que os jovens conhecem pouco sobre 

alternativas de construção de patrimônio visando à aposentadoria. A tabulação dos dados 

referentes a este ponto é apresentada a seguir. 

 

Tabela 5–Alternativas de formação de patrimônio 

Questões Média Mediana Moda 

1. Conheço os tipos de previdência privada. 2,09 2 1 

2. Atualmente, tenho previdência privada ou outro tipo de investimento 
para aposentadoria. 

1,66 1 1 

3. Minha prioridade atual é a compra de um veículo/moto ou uma casa. 2,61 2 1 

Média total 2,12 

Fonte: dados da pesquisa 

 
Sobre as alternativas de patrimônio, a média próxima de 2 sugere que os 

respondentes discordaram parcialmente das questões relacionados ao grupo. Dessa 

forma, a quarta proposição, de que os jovens conhecem pouco sobre as alternativas de 

construção de um patrimônio visando à aposentadoria, é aceita, uma vez que os jovens 

não conhecem ou possuem algum tipo de investimento para a aposentadoria. 
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Por meio da estatística descritiva, buscou-se identificar as fontes de renda 

para aposentadoria dos jovens que compõem a amostra relacionando com a faixa de 

renda dos mesmos. Os dados da Tabela 6, a seguir, foram coletados a partir da questão 

18 do questionário, a qual fazia a seguinte indagação: “Quais serão suas fontes de renda para 

quando se aposentar?”, agrupada em função da renda dos respondentes, podendo ser 

marcada mais de uma opção. 

 

Tabela 6 –Fontes de renda para aposentadoria 

Renda dos 
respondentes 

Previdênci
a social 

Previdência 
privada 

Renda de 
investimentos 

Continuar 
trabalhando 

Imóveis Não sei 

 n % n % n % n % n % n % 

Até R$1.000 27 15,9 27 15,9 40 23,5 21 12,4 21 11,8 35 20,6 

De R$ 1.001 
até R$ 3.000 

11 18,3 7 11,7 14 23,3 9 15 10 16,7 9 15 

De R$ 3.001 
até R$ 5.000 

5 20 5 20 6 24 5 20 4 16   

De R$ 5.001 
até R$ 7.000 

3 50 2 33,3 1 16,7       

Fonte: dados da pesquisa 

 
Analisando-se os resultados apresentados na Tabela 6, foi possível 

constatar que o número de fontes de renda apresenta variação significativa em relação à 

renda. Observa-se que quanto menor for a renda, mais opções de fonte de renda foram 

escolhidas, ao passo que quanto maior a renda, menos opções são consideradas. Quem 

se encontra na faixa de renda de até R$1.000,00, optaram por 6 tipos de fontes de renda 

para quando se aposentarem, por outro lado aqueles que estão na faixa de renda de  

R$ 5.001,00 até R$ 7.000,00 apresentam apenas três tipos de fontes de renda para a 

aposentadoria. Essas informações sugerem que os jovens que têm faixa de renda de até 

R$1.000,00 e os de estão entre R$1.001 até R$ 3.000,00, ainda não têm se decidiram 

quanto a quais fontes de renda terão quando se aposentarem.  

Esta visão de várias fontes de renda, também foi identificada nas 

entrevistas. Pois a maioria dos entrevistados tinha ideia de como se constitui um 

patrimônio para a aposentadoria. Ao fazer a pergunta sobre o conhecimento a respeito de 

alternativas que podem lhe proporcionar uma aposentadoria mais sustentável, as 

respostas, entre outras, foram as seguintes: “sim, empreendendo! Dessa forma investindo 

uma grana em um negócio, você terá um retorno mais rápido e mais alto...isso depende 

do seu esforço”; “sim, alternativas de tipos de renda. Fazer investimento em imóveis e 

aluguel, mas não dos regimes de previdência privada, não confio neles”; “Acho alguns 

investimentos que podem dar retorno sem trabalhar, por exemplo, imóveis até 

investimento em renda fixa também, são algumas alternativas pra quem não quer investir 

diretamente na previdência.”; e “Sim, empreendendo”.  
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4.5 Percepção dos jovens sobre a participação do governo em sua aposentadoria 

Para o estudo desse tema, por ter aspecto de compreensão do fenômeno 

sob a perspectiva do sujeito, optou-se por uma abordagem qualitativa. Para compreender 

de forma mais aprofundada o fenômeno, nas entrevistas, foram feitas duas questões 

sobre o tema.  

A oitava pergunta foi: em sua visão, de onde vêm os valores pagos pela 

previdência social para os aposentados? Seu propósito era perceber se o entrevistado 

tinha certo conhecimento da fonte de pagamento feita pela previdência social. Os 

entrevistados demonstraram ter conhecimento quanto à fonte dos valores pagos pela 

previdência, sendo 18 respondendo que os valores pagos eram provenientes das suas 

contribuições e 2 não souberam responder.  

A décima primeira questão pergunta: em sua visão, qual é o papel do 

governo (no sentido de Estado) em relação à aposentadoria pela previdência social? 

Houve certa dificuldade nas respostas. 7 entrevistados não souberam responder,  

5 falaram do papel social do governo e 7 evidenciaram o papel de administrar os valores 

contribuídos.  

Com o resultado, verifica-se que os jovens entendem que os valores pagos 

pela previdência social são oriundos dos valores pagos pelos contribuintes ao que 

entendem o papel do Governo em administrar a contribuição e sua finalidade social, tendo 

uma percepção mais realista e com base em certo conhecimento. 

 
5. CONCLUSÕES 

Este trabalho teve como objetivo principal analisar como os jovens estão 

percebendo a sua aposentadoria no futuro hora distante. 

A pesquisa atingiu seus objetivos específicos, conseguindo analisar a 

percepção dos jovens em relação à sua aposentadoria e como estão agindo diante de 

possíveis mudanças nas regras da previdência. A pesquisa mostrou que, apesar dos 

jovens declararem estarem preocupados com sua aposentadoria, em meio a um ambiente 

de mudança, não demonstram interesse, uma vez que não pesquisam sobre o assunto a 

fim de compreender como seus direitos serão afetados. Há, tão somente, o interesse em 

saber quais serão as mudanças. 

Além disso, os jovens também não se planejam, mesmo achando da que a 

previdência social será suficiente para ter uma aposentadoria tranquila. As evidências 

sugerem que não estão investigando ou buscando alternativas que supram essa futura 
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necessidade. Em relação ao INSS, os jovens se mantêm neutros quanto à opção de 

realizar ou não esse tipo de contribuição, pois alguns gostariam de ter autonomia sobre a 

decisão e administrar esse recurso por conta própria. 

Em relação à análise por renda, não foram obtidos resultados diferentes 

significativamente diferentes entre os grupos. Dessa forma, conclui-se que, independente 

da renda, os jovens tendem a ter o mesmo tipo de comportamento relacionado às 

questões da previdência. 

Evidencia-se aqui, sob a ótica finanças comportamentais, indícios de 

limitação da racionalidade nas decisões dos jovens quanto ao planejamento para a 

aposentadoria, provavelmente em virtude da aposentadoria ser algo muito distante 

quando se é jovem. Entretanto, os jovens apresentam uma certa preocupação, 

acreditando que somente a previdência social não será suficiente para uma aposentadoria 

sustentável, eles não apresentam planos concretos de planejamento financeiro. Percebe-

se que suas decisões não são puramente racionais. 

Conclui-se, desta forma, que o estudo foi relevante por ter verificado, sob a 

ótica de finanças comportamentais, que os indivíduos, mesmo frente à uma mudança tão 

significativa no seu futuro, a Reforma da Previdência, no geral, não toma decisões em 

coerência ao que desejam, evidenciando uma racionalidade limitada. 

Um estudo decorrente seria ampliar a amostra para verificar se este 

comportamento se mostra conforme o apresentado somente neste grupo, os jovens, ou 

também é uma realidade em outros grupos. 
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