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RESUMO 
 

O presente trabalho tem por objetivo contribuir com a melhoria da vida de cada brasileiro em sua 

longevidade, sobretudo no que diz respeito à importância da Educação Financeira, por impactar nos 

aspectos social e político a sociedade brasileira. Reuni nesta obra os pressupostos e principais 

conceitos e definições disponíveis em longevidade e suas especificidades, e da ciência Educação 

Financeira, apresentando-os como subsídios para aqueles que queiram se preparar, 

independentemente da idade que possuam, para uma vida longínqua saudável. O tema Educação 

Financeira e Longevidade foi decidido em função de um interesse triplo: pessoal, profissional e 

acadêmico. Quanto ao problema, foi abordada a falta de conhecimento referente aos conteúdos e 

aplicabilidade da Educação Financeira com método na vida das pessoas. Ou seja, a ausência de 

uma metodologia faz com que a maioria das escolhas financeiras não sejam as corretas sob o ponto 

de vista da sustentabilidade, levando ao comprometimento da saúde financeira e,, 

consequentemente, atingindo as demais saúdes: física, social, espiritual, familiar, mental e 

profissional, propiciando assim uma longevidade sem qualidade de vida. A Metodologia utilizada foi 

a abordagem categórico-dedutiva, já que os dados e informações obtidas partem do geral para a 

identificação das partes específicas relevantes que constituem o universo da Educação Financeira. 

O material coletado e seu respectivo desenvolvimento constitui uma pesquisa, com 28 questões, 

realizada de forma online, com 391 respondentes de 21 estados brasileiros, das mais diversas 

profissões. Os resultados mostram a Importância da Educação Financeira na Longevidade. 

 

Palavras-chave: Educação Financeira, Metodologia DSOP, Longevidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The present work aims to contribute to the improvement of the life of each Brazilian in their longevity, 

especially with regard to the importance of Financial Education for having an impact on the social 

and political aspects of Brazilian society. In this work, I gathered the assumptions, the main concepts, 

the definitions available in longevity and its specificities, and in financial education science, 

presenting them as subsidies for these ones who want to be prepared, regardless of their age, for a 

healthy long life. The theme Financial Education and longevity was decided due to a triple interest: 

personal, professional and academic. As for the problem, the lack of knowledge regarding the 

contents and applicability of Financial Education with method in people's lives was addressed. It 

means, the lack of a methodology refers to that most financial choices are not the correct ones from 

the sustainability point of view, leading to the compromise of financial health and consequently 

affecting other types of health such as physical, social, spiritual, family, mental and professional, thus 

providing longevity without quality of life. The methodology used was the categorical-deductive 

approach since the data and information which were obtained starting from the general to identify 

the specific relevant parts that constitute the universe of Financial Education. The collected material 

and its respective development constitutes a survey, with 28 questions, carried out online, with 391 

respondents from 21 Brazilian states, from the most diverse professions. The results show the 

Importance of Financial Education in Longevity. 

 

Keywords: Financial Education, DSOP Methodology, Longevity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

Gráfico 1: Despesas ..........................................................................................................................29 

Gráfico 2: O déficit .............................................................................................................................30 

Gráfico 3: O Subsídio ........................................................................................................................31 

Gráfico 4: A desigualdade .................................................................................................................32 

Gráfico 5: O pagamento ....................................................................................................................33 

Gráfico 6: O futuro .............................................................................................................................33 

Gráfico 7: Brasil Expectativa de vida ao nascer 2010-2060 .............................................................39 

Gráfico 8: Índice de Envelhecimento (IE) – Mundo: 1950-2100 .......................................................40 

Gráfico 9: Índice de Envelhecimento (IE) – Brasil:1950-2100 ..........................................................41 

Gráfico 10: Mulheres têm cada vez menos filhos .............................................................................42 

Gráfico 11: Onde as mulheres têm menos filhos… ..........................................................................42 

Gráfico 12: Onde as mulheres têm mais filhos .................................................................................43 

Gráfico 13: Projeção da População ..................................................................................................44 

Gráfico 14: Expectativa de Vida Japão .............................................................................................48 

FIGURA 1: Diagrama de Marc ..........................................................................................................49 

FIGURA 2: A Quarta Revolução Industrial ........................................................................................50 

FIGURA 3: Sociedade dos Caçadores e da Agricultura ...................................................................51 

FIGURA 4: Sociedade da Industrialização e da Informação ............................................................51 

FIGURA 5: Sociedade 5.0 .................................................................................................................52 

FIGURA 6: Saúde .............................................................................................................................52 

FIGURA 7: Mobilidade ......................................................................................................................53 

FIGURA 8: Infraestrutura ..................................................................................................................53 

Gráfico 15: Respondentes por País ..................................................................................................59 

Gráfico 16: Estados ...........................................................................................................................60 

Gráfico 17: Sexo ................................................................................................................................60 

Gráfico 18: Faixa Etária .....................................................................................................................62 

Gráfico 19: Renda em Salários Mínimos ..........................................................................................62 

Gráfico 20: Escolaridade ...................................................................................................................63 

Gráfico 21: Educação Financeira ......................................................................................................64 

Gráfico 22: Educado Financeiramente ..............................................................................................64 

Gráfico 23: Evento Educação Financeira ..........................................................................................65 

Gráfico 24: Qual metodologia de Educação Financeira você conhece? ..........................................65 

Gráfico 25: Previdência Privada ........................................................................................................66 

Gráfico 26: Longevidade ...................................................................................................................66 

Gráfico 27: Aposentadoria Sustentável .............................................................................................67 

Gráfico 28: Perfil Financeiro ..............................................................................................................67 

Gráfico 29: Se não tivesse mais o seu ganha mensal, por quanto tempo conseguiria se sustentar?

 ...........................................................................................................................................................68 



 

 

Gráfico 30: Sustentabilidade .............................................................................................................68 

Gráfico 31: Sabe quando quer aposentar? .......................................................................................69 

Gráfico 32: Guardar dinheiro para Aposentadoria ............................................................................70 

Gráfico 33: Previdência Social ..........................................................................................................70 

Gráfico 34: Previdência Complementar ............................................................................................71 

Gráfico 35: Por que você não guarda para uma previdência complementar? .................................71 

Gráfico 36: Sucessores | Previdência ...............................................................................................72 

Gráfico 37: Reservas Financeiras .....................................................................................................73 

Gráfico 38: Antecessores com Plano de Previdência .......................................................................73 

Gráfico 39: Ajuda aos antecessores .................................................................................................74 

Gráfico 40: Você guarda dinheiro em seu orçamento para auxiliar seus pais/avós no futuro? .......74 

Gráfico 41: Seus pais/avós continuam a trabalhar para manter o padrão de vida? .........................75 

Gráfico 42: Renda Familiar (em salários) X Você guarda algum dinheiro para sua aposentadoria 

sustentável? ......................................................................................................................................75 

Gráfico 43: Educado financeiramente X Se a partir de hoje, você não mais recebesse seu ganho 

mensal, por quanto tempo manteria seu atual padrão de vida .........................................................76 

Gráfico 44: Contribui com a Previdência Social (INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social) X 

Tem um plano de previdência complementar? .................................................................................76 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 1: População das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, por patrocínio 

predominante, segundo a discriminação da massa abrangida .........................................................35 

Tabela 2: Entidades Fechadas de Previdência Complementar, por patrocínio predominante, 

segundo o tipo de patrocínio e total de patrocinadores/instituidores ................................................36 

Tabela 3: Ativos financeiros das entidades fechadas de previdência complementar, segundo o tipo 

de patrocínio e instituidor ..................................................................................................................36 

Tabela 4: Rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população residente, segundo as 

Unidades da Federação – 2019 ........................................................................................................37 

Tabela 5: Índice de Envelhecimento das populações (IE) para o Brasil e o mundo: 1950 -2100 ....41 

Tabela 6: Alguns fatores influentes de Longevidade ........................................................................44 

Tabela 7: Maiores Economias do Mundo ..........................................................................................54 

Tabela 8: Profissão dos respondentes ..............................................................................................61 

Tabela 9: Resumo Receitas 2001/2020 ............................................................................................84 

Tabela 10: Comparativo Orçamento Financeiro ...............................................................................85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

ABDI ....................................................................... Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 

ABEFIN .................................................................. Associação Brasileira de Educadores Financeiros 

ABEFINPREV ............................................................................................ Previdência Privada Abefin 

ABRAAP .................... Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar 

BNCC .............................................................................................. Base Nacional Comum Curricular 

BCB ................................................................................................................ Banco Central do Brasil 

CAP ............................................................................................ Caixa de Aposentadorias e Pensões 

CNDL ........................................................................... Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

CLT ............................................................................................. Consolidações das Leis Trabalhistas 

DSOP ....................................................................................... Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar 

EAPC ..................................................................... Entidades Abertas de Previdência Complementar 

EFPC .................................................................. Entidades Fechadas de Previdência Complementar 

ENEF ............................................................................. Estratégia Nacional de Educação Financeira 

FCU ........................................................................................................... Florida Christian University 

FENAPREVI ........................................................ Federação Nacional de Previdência Privada e Vida 

IAPAS .................................................Administração Financeira da Previdência e Assistência Social 

IAPs ....................................................................................... Institutos de Aposentadorias e Pensões 

IBGE ................................................................................ Instituto de Estatística e Pesquisa Aplicada 

IDH ............................................................................................. Índice de Desenvolvimento Humano 

IE ................................................................................................................. Índice de Envelhecimento 

IHME ................................................................................ Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde 

INAMPS ............................................ Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

INPS ...................................................................................... Instituto Nacional de Previdência Social 

INSS ............................................................................................. Instituto Nacional do Seguro Social 

ISCAP ................................................................................................ Universidade do Porto/ Portugal 

LOPS ............................................................................................ Lei Orgânica da Previdência Social 

MEC ................................................................................................. Ministério de Educação e Cultura 

MPAS .......................................................................... Ministério da Previdência e Assistência Social 

OABPREV ............................................................... Fundo de Previdência da ordem dos Advogados 

ONU .................................................................................................. Organização das Nações Unidas 

OMS ................................................................................................... Organização Mundial de Saúde 

OCDE ............................................ Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

PIB ...................................................................................................................... Produto Interno Bruto 

RGPS ......................................................................................... Regime Geral da Previdência Social 

RPC ........................................................................................ Regime de Previdência Complementar 

RPPS ........................................................................................ Regime Próprio da Previdência Social 

SPC .................................................................................................... Serviço de Proteção ao Crédito 



 

 

SINPAS .......................................................... Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social 

SUSEP ................................................................................... Superintendência de Seguros Privados 

PHD ..................................................................................................................... Doctor of Philosophy 

PREVIC .................................................... Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

PREVCOM ........................................................ Previdência Complementar do Estado de São Paulo 

PUC ............................................................................. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

TCU ........................................................................................................ Tribunal de Contas da União 

UNIS ........................................................................................... Centro Universitário do Sul de Minas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO ...............................................................................................................................17 

1.1 JUSTIFICATIVA ..........................................................................................................................18 

1.2 PROBLEMA.................................................................................................................................19 

1.2 HIPÓTESES ................................................................................................................................19 

1.4 OBJETIVO ...................................................................................................................................20 

1.4.1 Objetivo Geral .........................................................................................................................20 

1.4.2 Objetivo Específico ................................................................................................................20 

1.5 METODOLOGIA UTILIZADA ......................................................................................................20 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................................................22 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA......................................................................22 

3 REGIME DE PREVIDÊNCIA NO BRASIL .....................................................................................27 

3.1 PREVIDÊNCIA SOCIAL ..............................................................................................................27 

3.1.1 Evolução Histórica .................................................................................................................27 

3.2 PREVIDÊNCIA SOCIAL: CONCEITO .........................................................................................27 

3.3 REGIMES DE PREVIDÊNCIA ....................................................................................................28 

3.3.1 Regime Geral da Previdência Social (RGPS) ......................................................................28 

3.3.2 Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) ...................................................................28 

3.3.3 Regime de Previdência Complementar (RPC).....................................................................28 

3.4 FUNCIONAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA ................................................28 

3.5 SITUAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM GRÁFICOS ..........................................................29 

3.5.1 Dados gráfico 1 ......................................................................................................................29 

3.5.2 Dados gráfico 2 ......................................................................................................................30 

3.6 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR  ...........................................................................................34 

3.6.1 Evolução Histórica  ................................................................................................................34 

3.6.2 Funcionamento da Previdência Complementar  .................................................................34 

3.6.3 Entidades de Previdência Complementar (EFPC) ..............................................................34 

3.6.4 As Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC) ..........................................35 

3.6.5 Situação da Previdência Complementar em Gráficos ........................................................35 

3.6.6 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (gráficos) ........................................35 

4. A LONGEVIDADE E SEUS ASPECTOS .....................................................................................39 

4.1 CONCEITO DE LONGEVIDADE ................................................................................................39 

4.2 EXPECTATIVA DE VIDA ............................................................................................................39 

4.3 ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO .....................................................................................39 

4.4 FATORES QUE INFLUENCIAM NA LONGEVIDADE ................................................................44 

4.5 LONGEVIDADE SAUDÁVEL ......................................................................................................45 

4.6 O CUIDADO COM TODAS AS SAÚDES PARA O ENVELHECIMENTO ..................................45 

4.6.1 Saúde Física ...........................................................................................................................46 

4.6.2 Saúde Mental ..........................................................................................................................46 



 

 

4.6.3 Saúde Social ...........................................................................................................................46 

4.6.4 Saúde Alimentar .....................................................................................................................46 

4.6.5 Saúde da Família ....................................................................................................................47 

4.6.6 Saúde Financeira ....................................................................................................................47 

4.7 CONCEITO DE LONGEVIDADE SUSTENTÁVEL .....................................................................47 

5. JAPÃO - MODELO PARA LONGEVIDADE ................................................................................48 

5.1 INDÚSTRIA 4.0  ..........................................................................................................................49 

5.2 SOCIEDADE 5.0  ........................................................................................................................50 

5.3 RUMO À SOCIEDADE 5.0  .........................................................................................................51 

5.3.1 Comunicação ..........................................................................................................................54 

6. O OLHAR DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA COMO CIÊNCIA DO COMPORTAMENTO .............55 

6.1 EDUCAÇÃO FINANCEIRA COMO CIÊNCIA .............................................................................55 

6.1.1 O fazer científico ....................................................................................................................55 

6.2 EDUCAÇÃO FINANCEIRA: UMA CIÊNCIA HUMANA ...............................................................55 

6.3 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E LONGEVIDADE ...........................................................................56 

6.3.1 Qual é a relação entre esses dois conceitos? ....................................................................56 

7. PESQUISA: A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA A LONGEVIDADE.......59 

7.1 EVIDÊNCIAS DA IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA A LONGEVIDADE ..77 

7.1.1 Estudo de Caso 1- Estudo da História de R.D.....................................................................77 

7.1.2 Estudo de Caso 2: Realidade da Fundação de Previdência Complementar do Estado de 

São Paulo .........................................................................................................................................78 

 

7.1.3 Estudo de Caso 3: Aplicação da Educação Financeira com Metodologia .......................79 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ..............................................................................................................87 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................................90 

APÊNDICE I - PESQUISA SOBRE A PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR 2020 ..........93 

ANEXO I - PROTOCOLO ASSINADO ENTRE O MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS 

DIREITOS HUMANOS ......................................................................................................................95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Previdência Social Brasileira, principalmente nos últimos anos, vem passando por um 

processo de grandes transformações e reformulações. 

Conforme o site Remessa Online, a palavra aposentadoria ou reforma diz respeito ao 

afastamento remunerado do empregado após cumprir a legislação estabelecida em cada país, que 

tem por objetivo gozar dos benefícios de uma previdência social e/ou privada. 

De acordo com a Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar (ABRAAP), o sistema previdenciário brasileiro não é eficaz no que diz respeito à 

qualidade de vida para uma aposentadoria tranquila e sustentável. 

No Brasil, um sistema de previdência complementar foi estabelecido e desenvolvido de 

acordo com o melhor sistema similar do mundo. Envolve a união de esforços da empresa e de seus 

colaboradores no financiamento de planos de previdência, sempre complementares ao sistema 

oficial. Como ocorre nos países: França, Alemanha, Grécia, Suécia, Japão e Chile, essa conquista 

deve se estender ao total de trabalhadores, para que o Brasil possa se integrar socialmente às 

comunidades deles. 

No cenário atual do Brasil, encontramos algumas variáveis: a previdência social é um seguro 

social para os contribuintes. Ela é uma instituição pública destinada a reconhecer e conceder direitos 

aos segurados. E, completamente diferente do que muitas pessoas pensam, não se trata apenas 

de renda de aposentadoria, mas, antes de tudo,  de um seguro. 

Quando os contribuintes perdem a capacidade de trabalhar devido à doença, deficiência ou 

idade, a renda destes é pago pelo seguro e também no caso de idade avançada, morte,  

desemprego involuntário, a maternidade e a reclusão. E por ser um seguro, também atende após 

anos de contribuição, um valor para manter o contribuinte sem trabalhar, o que é chamado de 

aposentadoria. 

Esse valor, em tese, deveria manter com sustentabilidade o indivíduo até o final de seus 

dias. Mas isso não está ocorrendo, pois, segundo o site G1, aproximadamente 21% da população 

idosa que já se aposentou continua ativa no mercado de trabalho, conforme mostrou uma pesquisa 

da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). 

Assim, destacamos a importância de ser construída durante os anos de produtividade uma 

reserva financeira que atenda ao padrão de vida estabelecido durante sua vida útil. 

Dentre os tipos de investimentos para a realização dessa reserva, incluímos o seguro de 

vida, aluguéis e investimentos em renda fixa, ou até variável, dependendo do tempo em que estes 

serão usados. 

De acordo com os dados extraídos do site do Ministério da Economia, o governo federal 

registra desde 2014 déficit de bilhões. A Previdência Social registrou como déficit, um aumento de 

7% em relação a 2017. Ou seja, foram mais de R$ 195,2 bilhões em 2018. A despesa com benefícios 

cresceu 5,2% e fechou o ano em R$ 586,4 bilhões. A arrecadação, por sua vez, subiu 4,4%, 

somando R$ 391,2 bilhões, o que reflete na perda da arrecadação, pois muitos cortes de impostos 

ocorreram nos últimos anos, além da crise que o Brasil vem enfrentando e do aumento com os 



 

 

benefícios da Previdência, muito impactado pelo também aumento da estimativa de vida dos 

aposentados e pensionistas. 

Assim, para que esses valores sejam honrados, ocorrem cortes de gastos em outras áreas, 

reduzindo o crescimento econômico e afetando diretamente os benefícios para com a Previdência. 

Muitos são os fatores que provocam a não sustentabilidade dos aposentados: Programa de 

Previdência Estatal fragilizado, Programa de Previdência Privada Complementar com o 

desconhecimento do seu verdadeiro benefício e ausência de Programas de Educação Financeira. 

Não podemos deixar de citar o fator tempo para uma efetiva reserva financeira, 

imprescindível para uma saudável e sustentável longevidade. Quanto menor a idade, maior o tempo 

para aplicação dos recursos para a sustentabilidade  e, assim, menor serão os esforços. Neste 

trabalho constam conteúdos importantes para o entendimento e resposta do problema apresentado. 

Evidenciado com a pesquisa: A Importância da Educação Financeira para a Longevidade, 

procuramos explanar em seus capítulos como se preparar para uma vida longa com qualidade em 

todos os seus aspectos. Exemplos de como isso pode ocorrer são apresentados nos itens da 

evolução para a Indústria 4.0 e para Sociedade 5.0, onde são mostradas as facilidades que elas 

trarão para uma vida tranquila dentro de uma sociedade em que o ‘ser’ é muito mais importante que 

o ‘ter’, citando como exemplo o Japão, país de maior índice de longevidade do mundo.  

Ao descrever a importância da ciência Educação Financeira para a longevidade, 

apresentamos a forma de como cuidar de nossos recursos, possibilitando a formação de uma 

sociedade que vive o hoje, mas não deixa depreparar suas reservas para o amanhã. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA  

 

Esta obra apresenta a forma de mudar o modelo mental para um consumo consciente e de 

cuidar dos recursos financeiros no presente, poupando para ter uma sustentabilidade financeira no 

futuro, fazendo com que o aposentado mantenha o mesmo padrão de vida e possa ser saudável 

financeiramente até seus últimos dias aqui na Terra. 

A Previdência Social Brasileira – Instituto Nacional de Previdência Social (INSS), ao longo 

dos anos, mostrou-se ineficaz junto a seus contribuintes, fazendo com que os mesmos não tivessem 

sustentabilidade financeira ao se aposentarem, levando-os a reduzirem seu padrão de vida e 

voltarem a trabalhar para terem o mínimo necessário para viverem. 

Aliado a isso, o aumento da expectativa de vida, apresentado pelo Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) brasileiro, teve o maior crescimento nos últimos 30 anos, entre os 

países da América Latina e Caribe, acumulando 36,4% nesse período, resultando em um ganho de 

11,2 anos de expectativa de vida da população, segundo pesquisas do Instituto de Estatística e 

Pesquisa Aplicada (IBGE) de 2017. 

A constatação que a grande maioria dos aposentados não se mantinham saudáveis 

financeiramente na longevidade, levou à realização da pesquisa: “A importância da Educação 

Financeira para a longevidade”, para que possamos entender a causa desta questão. 

A pesquisa foi aplicada no formato online, para grupos das redes sociais e teve uma 



 

 

população de 391 respondentes, sendo 64% do sexo feminino e 36% do sexo masculino. 

As idades dos pesquisados variaram entre 18 e 73 anos, com uma maior concentração na 

faixa etária de 35 a 50 anos. Foram contemplados 19 estados brasileiros e 3 países, com 46 tipos 

de profissões, maior número de professores. A faixa salarial esteve entre um e dez salários. A 

escolaridade foi representada nos segmentos de ensino médio até pós-doutorado, sendo um grande 

número representado por graduados. 

A pesquisa foi composta por 28 questões que tiveram como objetivo mostrar o porquê da 

maioria de os aposentados não conseguirem manter, ao se aposentarem, o mesmo padrão de vida 

estabelecido durante suas vidas ativas. 

A pesquisa também teve como objetivo entender como as próximas gerações estão sendo 

tratadas, buscando, junto aos pesquisados, as práticas relativas à poupança preventiva que 

realizam com seus filhos e netos, para corrigir os efeitos que estes aposentados sofrem, devido à 

ausência de sustentabilidade financeira. 

Seus resultados levaram a entender a importância da ciência Educação Financeira, 

embasada em uma metodologia que ensina a fazer escolhas conscientes, realizar sonhos, 

propósitos e necessidades. Com isso, entender que uma longevidade saudável financeiramente 

precisa ser preparada desde o nascimento e, independentemente da idade que se possa ter, é 

possível fazer reservas, para uma melhor qualidade de vida na aposentadoria. 

Ao educarmos financeiramente uma população, estaremos possibilitando uma melhor 

qualidade no consumo, um cuidado não apenas com os recursos financeiros, mas com os recursos 

naturais, visto que estes também são matéria- prima para o que necessitamos e desejamos. 

Teremos um país composto de poupadores para realização de sonhos, reduzindo a inadimplência 

e aumentando a poupança. Isso somente será possível se houver conhecimentos estruturados, que  

lhes serão apresentados nesta dissertação. 

 

1.2 PROBLEMA 

 

A maioria dos aposentados no Brasil não consegue ter sustentabilidade financeira; como 

mudar essa realidade? 

 

1.3 HIPÓTESES  

 

a. As pessoas não tiveram em nenhuma de suas formações, estudantil e profissional, 

o aprendizado sobre a educação financeira. Portanto, não entendem a relevância 

de buscarem por uma reserva financeira. 

b. O desconhecimento de produtos financeiros que proporcionem uma reserva 

financeira faz com que não se pense na saúde financeira para a longevidade. 

c. A baixa renda não possibilita que seja feita uma reserva para uma aposentadoria 

saudável financeiramente. 



 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral da presente dissertação visa mostrar a importância da educação financeira 

na conscientização das pessoas quanto à necessidade de uma reserva financeira que possibilitará 

saúde financeira na longevidade. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

a. Apresentar a importância de uma metodologia de educação financeira como a 

chave para se realizar poupança no processo de construção da reserva financeira, 

tendo esta como uma necessidade a ser alcançada; 

b. Identificar alguns motivos que fazem com que os trabalhadores não poupem para 

uma aposentadoria sustentável; 

c. Apresentar conteúdos a serem validados academicamente e, assim, se tornarem 

fonte de conhecimento para construção de uma longevidade saudável e sustentável 

financeiramente. 

 

1.5 METODOLOGIA UTILIZADA 

 

Referente à metodologia utilizada, será dado especial destaque para a pesquisa 

bibliográfica na investigação dos pressupostos, conceitos e definições existentes e na pesquisa 

descrita, no que diz respeito às situações teóricas e/ou operações identificadas, além da pesquisa 

de campo. 

O material utilizado constitui fundamentalmente dados secundários contidos nas 

publicações existentes nas suas diversas modalidades, como livros, teses, dissertações, revistas 

técnicas, apostilas do curso e artigos disponíveis na internet. Quanto à Metodologia utilizada, foi 

dado especial destaque à abordagem categórico-dedutiva, já que os dados e informações obtidos 

partem do geral para a identificação das partes específicas relevantes que constituem o universo da 

longevidade e a importância da Educação Financeira nesse caminho. 

O material coletado e seu respectivo desenvolvimento se constitui da pesquisa realizada no 

formato digital, disponibilizada por WhatsApp¹1e e-mail para grupos de  amigos e seus contatos, 

atingindo todo o Brasil, cujas explicitações de seus  conteúdos são: 

• Regimes de Previdência no Brasil; 

• A longevidade e seus aspectos; 

• Japão - Modelo para longevidade - Indústria 4.0 e Sociedade 5.0; 

• O olhar da Educação Financeira como ciência do comportamento; 

 
1 WhatsApp é um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones. 



 

 

• Pesquisa: A importância da Educação Financeira para longevidade; 

• Estudo de Caso 1- Estudo da História R.D; 

• Estudo de Caso 2: Realidade da Fundação de Previdência Complementar do Estado de 

São Paulo; 

• Estudo de Caso 3: Aplicação da Educação Financeira com Metodologia; 

• Considerações Finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

Estamos vivenciando um dos grandes triunfos da humanidade, bem como os maiores 

desafios do século XXI: o aumento representativo da expectativa de vida. Com o aumento da 

população com mais de 60 anos de idade, teremos impacto não somente no mercado de trabalho, 

mas também na previdência social. O governo precisará encontrar uma forma, por meio de políticas 

públicas, para manter essa população economicamente ativa por mais tempo, além de combater, 

também o preconceito referente ao trabalho da terceira idade. 

A sustentabilidade da Previdência Social, conforme Ferreira e Souza (2001, p.4), precisará 

de novas diretrizes e, até mesmo,  de reformas que considerem o cenário de longevidade. A 

população de idosos irá enfrentar nos próximos anos muitos desafios. Neste contexto, é importante 

refletir e buscar respostas para o seguinte questionamento: Qual é a real importância da Educação 

Financeira e quais são os    possíveis impactos que a longevidade refletirá na Previdência Social? 

As estimativas apresentadas em 2001, por Ferreira e Souza, se confirmaram em 2019, 

quando vemos a aprovação de uma reforma que amplia o tempo de trabalho para que seja possível 

a arrecadação contemplar a todos os beneficiários da aposentadoria, visto que, da forma em que 

se apresentava anteriormente, a arrecadação estava em desajuste com os valores a serem pagos 

aos beneficiários. Foram necessários 18 anos para ser feita alguma ação nesse sentido. A 

Educação Financeira ensina a ter reservas para a longevidade, sem depender exclusivamente dos 

benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). 

A Educação Financeira, de acordo com Dornelas (2014), tem relação direta com a 

capacidade de endividamento de uma pessoa e com a sua restrição do orçamento. A ausência de 

clareza, não saber a importância da Educação Financeira e a falta de hábitos saudáveis em relação 

ao dinheiro podem levar o indivíduo a um grau alto de inadimplência, causando impactos sérios na 

sociedade como um todo. (SAVOIA; SAITO; SANTANA, 2007, p. 1122). Os especialistas da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico reforçam a importância da 

Educação Financeira. Segundo a OCDE de 2005 (apud PREVIC, 2018): 

 

É o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram a sua 
compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros, de maneira que, 
com informação, formação e orientação, possam desenvolver os valores e as 
competências necessários para se tornarem mais conscientes das oportunidades 
e riscos neles envolvidos e, então, poderem fazer escolhas bem informadas, saber 
onde procurar ajuda e adotar outras ações que melhorem o seu bem-estar. Assim, 
podem contribuir de modo mais consistente para a formação de indivíduos e 
sociedades responsáveis, comprometidos com o futuro. 

 

Os especialistas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ao 

conceituarem a Educação Financeira, não apresentam a forma de fazer com que os indivíduos 

desenvolvam as competências necessárias para as escolhas conscientes e para melhorar sua vida 

financeira referente à maneira de agir e pensar. Há necessidade de se ensinar a forma de fazer, 



 

 

dicas pontuais não levam à modificação do jeito de tratar com o dinheiro. 

A Educação Financeira pode auxiliar as pessoas na mudança do modelo mental referente 

ao consumo, levando a pensar no futuro e aprender como se planejarem para a aposentadoria 

sustentável, sem dependerem da previdência social.  Em 2008, o pioneiro Reinaldo Domingos, 

Ph.D., anuncia um conceito de Educação Financeira inédito, que nos sugere ver os problemas 

existentes de uma forma diferenciada, buscando possíveis soluções existentes: 

 

A Educação Financeira é uma ciência humana que busca a autonomia financeira, 
fundamentada por uma metodologia baseada no comportamento objetivando a 
construção de um modelo mental que promova a sustentabilidade, crie hábitos 
saudáveis e proporcione o equilíbrio entre o Ser, o Fazer e o Ter, com escolhas 
conscientes para a realização de Sonhos (DOMINGOS, 2008, p. 15). 

 

Este conceito foi estabelecido a partir de sua vivência em trabalhar com o dinheiro de uma 

forma diferenciada, que apresenta a princípio em seu best-seller² 2“Terapia Financeira” e também 

em sua obra “Empreender Vitorioso com Sonhos e Lucro em primeiro lugar”. É possível entender, a 

partir do que o autor expõe, que ao observarmos os comportamentos humanos percebemos que a 

grande maioria quer SER alguém para TER tudo o que deseja, mas não entendem que há um 

caminho para que isso ocorra: o FAZER, que se materializa quando há o entendimento do “como” 

fazer. A essa forma damos o nome de metodologia, explanada de forma ímpar em sua obra, Terapia 

Financeira (DOMINGOS, 2008, p. 19). 

O PhD Reinaldo Domingos apresenta como base para e Educação Financeira uma 

metodologia que leva à mudança das ações realizadas, referentes a como ter escolhas conscientes 

e à forma de trabalhar com o dinheiro. Trouxe um novo olhar para essa ciência e contrapõe o 

conceito da OCDE ao relacionar o SER e o TER interligado ao FAZER, apresentando como uma 

Ciência Humana, diferenciando das finanças pessoais, que levam à Ciência Exata dos cálculos e 

planilhas. 

A partir de 2010, tivemos a criação do decreto Nº 7.397 de 22 de dezembro de 2010, Art. 1º 

no qual: 

 

Fica instituída a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) com a 
finalidade de promover a educação financeira e previdenciária e contribuir para o 
fortalecimento da cidadania, a eficiência e solidez do sistema financeiro nacional 
e a tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores (CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, 2010). 

 

Com esse marco, a Educação Financeira começou a ganhar destaque no âmbito 

educacional para o ensino básico, incentivando que muitas outras iniciativas ocorressem. Mas após 

10 anos de atividade desta instituição, observamos que não houve um grande envolvimento para 

disseminação da Educação Financeira e Previdenciária em nosso país, visto que em dez anos 

tivemos um aumento na inadimplência e uma diminuição nos índices de poupança, o que não levou 

 
2 Best-seller, best seller ou, ainda, best-seller é um livro que é considerado como extremamente popular entre 
os que é incluído na lista dos mais vendidos, sendo considerado como "literatura de massa". Trata-se de uma 
expressão da língua inglesa para indicar os livros mais vendidos no mercado editorial. 



 

 

à eficiência e solidez do sistema financeiro. 

De acordo com a OCDE (2005, p.3), conforme o mercado financeiro fica mais complexo e 

as famílias assumem mais riscos e responsabilidades devido às finanças, principalmente relativas 

à previdência, a Educação Financeira é uma necessidade emergente com o objetivo de garantir 

proteção aos interessados, bem como o funcionamento de forma ordenada do mercado financeiro 

e da economia. 

A educação financeira segundo a ENEF (2007, p. 11) tem o intuito de conscientizar as 

pessoas quanto ao planejamento financeiro, com o objetivo de desenvolverem uma melhor relação 

com o dinheiro: poupança, ensinar a economizar, cortar gastos supérfluos ou até mesmo investir o 

dinheiro. 

Se tratarmos a Educação Financeira como uma ciência humana, que leva à mudança de 

comportamento, as famílias aprenderão que não se deve correr riscos quando o assunto são 

recursos financeiros. A forma de como lidar com as finanças fica clara e muito bem estabelecida 

pela metodologia apresentada e evidenciamos sua eficácia na pesquisa que embasa esta 

dissertação. Assim, a ordenação do mercado financeiro e da economia será uma consequência 

quando tivermos uma população educada financeiramente. 

SCAPIN e KAMPHORST (2012, p. 3) ressaltam que ter Educação Financeira é buscar por 

uma melhor qualidade de vida a longo prazo, proporcionando a tranquilidade financeira para 

aproveitar a vida, mas sempre se preparando para os imprevistos. 

A qualidade de vida precisa fazer parte de todos os dias de nossas vidas, não podemos 

preparar o futuro se não tivermos no presente uma vida saudável financeiramente. É imprescindível 

que a Educação Financeira seja ensinada desde a mais tenra idade para que imprevistos sejam 

amparados por uma reserva estratégica e que a qualidade de vida seja estabelecida por escolhas 

conscientes, onde o ato de poupar seja um aliado do ser humano para a realização de sonhos, 

propósitos e necessidade de curto, médio e longo prazos. 

O caderno Educação Financeira e Gestão de Finanças Pessoais do Banco Central do Brasil 

(BCB, 2013), nos ensina que a Educação Financeira é um meio de fornecer conhecimentos para 

que as pessoas adotem comportamentos para obter a qualidade de vida, tais como: 

 

(i) entender o funcionamento do mercado e o modo como os juros influenciam a 
vida financeira do cidadão (a favor e contra); (ii) consumir de forma consciente, 
evitando o consumismo compulsivo; (iii) saber se comportar diante das 
oportunidades de financiamentos disponíveis, utilizando o crédito com sabedoria 
e evitando o superendividamento; (iv) entender a importância e as vantagens de 
planejar e acompanhar o orçamento pessoal e familiar; (v) compreender que a 
poupança é um bom caminho, tanto para concretizar sonhos, realizando projetos, 
como para reduzir os riscos em eventos inesperados; e, por fim, (vi) manter uma 
boa gestão financeira pessoal. (...) É, portanto, um instrumento para promover o 
desenvolvimento econômico. Afinal, a qualidade das decisões financeiras dos 
indivíduos influencia, no agregado, toda a de economia, por estar intimamente 
ligada a problemas como os níveis de endividamento e de inadimplência das 
pessoas e a capacidade de investimentos dos países (BCB, 2013, p. 8). 

 

Todos os itens levantados no Caderno de Educação Financeira, para se ter uma qualidade 

de vida, são extremamente importantes, mas o como fazer não faz parte dessa educação financeira. 



 

 

A falta de uma metodologia que ensine passo a passo e apresente motivos para a mudança de um 

comportamento aplicado até o momento pelas pessoas, tem como consequência o analfabetismo 

financeiro visto na maioria da população brasileira. 

Domingos (2012, p.16) tem uma abordagem inovadora, onde a Educação Financeira não é 

somente para fomentar conhecimento, e sim para promover a mudança de hábitos e 

comportamentos. A Educação Financeira proposta pelo autor tem um olhar profundo do ser, uma 

vez que um novo modelo mental está implicado no processo da realização de um método. 

Ainda segundo Brüggen et al. (apud MOTA, 2019) “o objetivo da Educação Financeira é 

influenciar comportamentos que aumentem o bem-estar financeiro, conceito este que pode ser 

definido como a percepção de ser capaz de sustentar o padrão de vida desejado e a liberdade 

financeira” (BRÜGGEN et al. apud MOTA, 2019, p. 20). 

Bruggen ao falar sobre Educação Financeira apresentou ser esta uma  ciência humana, 

visto que a colocou como uma influenciadora de comportamentos. Mas ao conceituá-la como uma 

percepção se contradiz, pois estar educado financeiramente não pode ser uma percepção e sim 

uma realidade vista nas ações de modificação de comportamento, perante uma escolha de 

consumo. E, ao escrever sobre liberdade financeira, salientamos que todos nós, independentemente 

de sermos educados ou não, temos liberdade financeira para fazermos o que bem entendemos com 

nosso dinheiro. Assim substituiria o termo “liberdade financeira” por saúde ou sustentabilidade 

financeira ou, até, independência financeira. 

É essencial que as pessoas saibam administrar e valorizar o seu dinheiro, pois o dinheiro 

vem do esforço da venda do tempo. E, para que o resultado deste seja realizado com êxito, se faz 

necessário ter um agente motivador. Nas próximas páginas, será abordado esse agente que é de 

extrema relevância e que funcionará como um combustível para que possamos administrar melhor 

as finanças e realizar as nossas necessidades, sonhos e propósitos. 

Kiyosaki (2017) afirma que ter o conhecimento da Instrução Financeira é mais poderoso do 

que ter dinheiro. 

 

O dinheiro é uma forma de poder. Mais poderosa ainda, entretanto, é a instrução 
financeira. O dinheiro vem e vai, mas se você tiver sido educado quanto ao 
funcionamento do dinheiro, você adquire poder sobre ele e pode começar a 
construir riqueza [...] (KIYOSAKI, 2017, p.19). 

 

A relação que Kyosaki faz com dinheiro e a instrução financeira leva ao que falamos sobre 

o empoderamento financeiro. Ao entendermos que podemos realizar todos os nossos sonhos, 

propósitos e necessidades, desde que façamos um planejamento para essas realizações, teremos 

o conhecimento financeiro como o maior dos poderes, entendendo que o dinheiro é um meio e não 

o fim de nossas realizações. 

Junto ao estudo das referências apresentadas há também um fato que levou à ideia da 

realização desta dissertação, relatado a seguir: 

Algumas das maneiras de ensinar os conteúdos da Educação Financeira para as pessoas 

é por meio de palestras, workshops, atividades realizadas com frequência pela autora. 



 

 

Em um dos programas, em que esta era a palestrante, mais especificamente no programa 

de Educação Financeira da Previdência do Estado de São Paulo, para os servidores públicos, onde 

o objetivo era mostrar a estes a importância de fazer adesão ao plano de Previdência Complementar 

– PREVCOM, em que o servidor contribui com uma porcentagem de seu salário e a Fundação 

também contribui com o mesmo percentual, foi observado, com indignação, o fato de os servidores, 

em sua maioria, não aderirem. Os que participavam desse benefício oferecido aderiam pelo valor 

mínimo. 

Ao participarem das palestras ou workshops do Programa de Educação Financeira 

oferecidos pela Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo, aprendiam a 

forma de poupar, entendiam a importância desse ato para um futuro com qualidade de vida e 

mudavam seus conceitos, aderindo ao plano com o investimento do percentual máximo permitido. 

Os conhecimentos obtidos dos estudos teóricos aqui explicitados e das aplicações práticas 

aqui apresentadas levaram à busca de um maior aprofundamento de dados, a evidências e 

reflexões sobre a importância da Educação Financeira na vida das pessoas, em especial na vida 

dos aposentados, tanto economicamente e intelectualmente, quanto socialmente e 

emocionalmente; e como ela tem contribuído para o entendimento e a tomada de decisões sobre o 

que fazer com o dinheiro. Sem o conhecimento dessa ciência, as pessoas estão fadadas a uma vida 

de problemas econômicos com dívidas, inadimplência, falta de planejamento e de poupança; além 

dos problemas relacionados à previdência e sua longevidade, conteúdo desta dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 REGIME DE PREVIDÊNCIA NO BRASIL  

 

3.1 PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

No decorrer da formação dos regimes de contratação de trabalhadores no Brasil, alguns 

modelos foram estabelecidos e,  conforme as necessidades     do público a que se destinava, os 

mesmos foram mudando. 

 

3.1.1 Evolução Histórica 

 

Conforme Xavier (2015, p.15) a evolução histórica ocorreu da seguinte forma: 

 

a. 1923, com a lei Eloy Chaves, nasce o Sistema Previdenciário Brasileiro, ao criar a 
Caixa de Aposentadorias e Pensões (CAP). 

b. Década de 30 – Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) 
c. 1930 – Criação do Ministério do Trabalho. Indústria e Comércio – órgão supervisor 

da Previdência Social e dos IAPs. 
d. A Constituição de 1934 faz referência a expressão previdência e estabelece o 

custeio com a participação dos empregados, empregadores e União. 
e. 1960 é aprovada a Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), com a 

uniformização das leis previdenciárias, dos planos de benefício e seu 
financiamento. 

f. 1964, unifica-se a previdência social num único instituto, o Instituto Nacional de 
Previdência Social (INPS), fusão de todos os IAPs. 

g. Em 1977 - criação do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social 
(SINPAS) subordinado ao Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS). 
Desmembramento do INPS (concessão do benefício) em: Instituto de 
Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAs) responsável 
pela gestão financeira e o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 
Social (INAMPS), responsável pela assistência médica. 

h. A Constituição Federal de 1988 instituiu o Sistema de Seguridade Social, com 
base no tripé Saúde, Previdência e Assistência Social- saúde passa a ser dever 
do Estado e direito de toda a população brasileira. 

i. 1990 - Criação do INSS mediante a fusão do IAPAS e do INPS. (XAVIER, 2015, 
p.15) 

 

3.2 PREVIDÊNCIA SOCIAL: CONCEITO 

 

A Previdência Social nada mais é que um seguro, que todo trabalhador contribui 

mensalmente de forma obrigatória, quando tem como regime de trabalho a Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT). Ou por opção, de forma particular, assim tornando-se um segurado facultativo. 

No Decreto-Lei nº 5.452 surge a CLT, de 1 de maio de 1943, onde o presidente Getúlio Vargas 

unificou os decretos. 

A contribuição dá direito ao trabalhador uma renda para momentos de necessidade, tais 

como: doença, invalidez, gravidez, auxílio doença e pensão por morte. Além de todos esses 

benefícios, também um valor em dinheiro, chamado de aposentadoria, quando tiver cumprido as 

exigências da lei referente a mesma. 

  



 

 

3.3 REGIMES DE PREVIDÊNCIA 

 

A previdência Social Brasileira é composta por três regimes: 

 

3.3.1 Regime Geral da Previdência Social (RGPS) 

 

Todo trabalhador em regime CLT está automaticamente vinculado a esse: urbanos, rurais, 

empregados domésticos, autônomos, segurados como os pescadores e produtores. 

 

3.3.2 Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) 

 

O RPPS é o regime de previdência dos servidores públicos que atuam no âmbito do governo 

federal, estadual, distrito federal e municípios. Em conformidade com a Constituição Brasileira, cada 

unidade de administração pública tem autonomia para definir e implementar as regras. 

 

3.3.3 Regime de Previdência Complementar (RPC) 

 

Também chamada de Previdência Privada, tem o objetivo de complementar ou suplementar 

os benefícios e serviços da Previdência Social. 

 

3.4 FUNCIONAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA 

 

Atualmente, a previdência social brasileira adota as seguintes formas de financiamento: 

a. Repartição Simples: é aquele em que as contribuições são depositadas em um 

único fundo. 

b. Capitalização: é aquele em que os trabalhadores em exercício contribuem para sua 

própria aposentadoria. 

De acordo com o INSS, a parte da contribuição que compete aos trabalhadores é 

descontada automaticamente direto da folha de pagamento e o valor depende da remuneração de 

cada contribuinte, que se toma como base para a determinação da porcentagem a ser descontada. 

O valor máximo a ser recebido no momento da aposentadoria é chamado de teto da previdência, 

que no ano de 2020 é o equivalente a R$ 6.101,06. Os empregadores contribuem com 20% sobre 

o total dos salários pagos no mês. Assim, os ativos “financiam” a remuneração dos inativos. 

Identificamos assim uma relação entre a quantidade de trabalhadores ativos e suas 

contribuições e a quantidade de trabalhadores inativos, onde o resultado deveria ser positivo, o que 

não acontece no Brasil. 

 

 



 

 

3.5 SITUAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM GRÁFICOS 

 

De acordo com os dados do Ministério do Planejamento e matéria apresentada pelo site G1 

(2018), os gastos do governo federal com a Previdência Social, Saúde, Educação e Segurança 

Pública devem ficar mais de três vezes acima do orçado. Abaixo, os gráficos e suas 

representatividades: 

 

Gráfico 1 – Despesas 

 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional 

Nota: As despesas com previdência incluem gastos com INSS, servidores federais e 

militares inativos e pensionistas. 

 

3.5.1 Dados Gráfico 1 

 

a. Previdência Social (setor privado, servidores públicos civis, militares e fundo 

constitucional do DF): R$ 767,8 bilhões (53,4% das despesas totais). 

b. Saúde (excluindo inativos): R$ 118,6 bilhões (8,25% das despesas totais). 

c. Educação (retirando inativos): R$ 98 bilhões (6,8% das despesas totais). 

d. Segurança pública e Ministério da Justiça (sem aposentados): R$ 11,334 bilhões 

(0,78% das despesas totais). 

 

 

 



 

 

Gráfico 2 - O déficit 

 

Fonte: Secretaria da Previdência e Tesouro Nacional 

Nota: Os dados dos servidores estaduais e municipais são relativos a 2017. Os demais 

referem-se a 2018. 

 

3.5.2 Dados Gráfico 2 

 

a. Em 2018, o déficit total da Previdência Social do governo federal chegou a R$ 285 

bilhões. Representaram 4% do Produto Interno Bruto (PIB) de 2018. 

b. Em 2019, os regimes de Previdência do país fecharam 2019 com um rombo total 

de R$ 318,4 bilhões, alta de 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/reforma-da-previdencia/


 

 

Gráfico 3 – O Subsídio 

 

Fonte: Secretaria da Previdência 

Nota: Os dados são de 2017. Os regimes municipais, excluindo capitais, registraram superávit. 

 

A razão entre o déficit e o número de beneficiários indica quanto os governos subsidiam 

anualmente para cumprir com os pagamentos aos aposentados e pensionistas. 

Constatamos aqui que a receita vinda dos contribuintes não é suficiente para pagar os 

aposentados e pensionistas, sendo hoje coberta pela saúde e assistência social, ou até recursos 

dos próprios governos. 

Segundo relatório do Tribunal de Contas da União (TCU), em 2016 foram repassados R$ 

264,9 bilhões pelo Tesouro Nacional para cobrir déficit na área de seguridade social. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 4 - A desigualdade 

 

Fonte: Secretaria da Previdência 

 

Os contribuintes que se aposentam ganhando mais são os que entraram no mercado de 

trabalho formal com uma menor idade, fizeram carreira e assim se aposentaram antes. Há uma 

diferença entre a aposentadoria por idade e por tempo de serviço, em média quase sete anos, 

segundo a Secretaria da Previdência. 

De acordo com a reforma da Previdência do Planalto, a idade mínima para aposentadoria é 

de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres, excluindo a possibilidade de aposentadoria por 

tempo de contribuição. 

Este teria seu limite mínimo ampliado de 15 anos para 20 anos na iniciativa privada e para 

25 anos no serviço público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 5 - O pagamento 

 

Fonte: Secretaria da Previdência 

Nota: *O valor médio do Judiciário inclui os servidores do Ministério Público. **BPC (Benefício 

de Prestação continuada), incluindo apenas beneficiários idosos. 

  

Como vemos no gráfico, há uma grande diferença entre as aposentadorias nos diversos 

setores. Essas desigualdades fazem com que a concentração de altos valores fique entre uma 

pequena quantidade de contribuintes. 

 

Gráfico 6 - O futuro 

 

Fonte: OCDE e IBGE 

Nota: Os dados são de 2013 e consideram população idosa as pessoas com 65 anos de idade 

ou mais. 

 

O maior desafio da Previdência Social Brasileira é conseguir ter recursos que sejam 

suficientes para cumprir com os benefícios de aposentados e pensionistas, tendo em vista a redução 

da taxa de natalidade, o envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida, onde 

teremos um menor número de trabalhadores na ativa e um maior número de aposentados. 



 

 

3.6 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

 

Para valorizar os anos de trabalho e garantir o sustento da família em caso de morte, é 

criado um “sistema” de reservas por algumas empresas, beneficiando o trabalhador pelo tempo de 

serviços prestados: nasce a Previdência Privada. 

 

3.6.1 Evolução Histórica 

 

Conforme o site OAB PREV (2018) a evolução histórica ocorreu da seguinte forma: 

 

a. 10/01/1835 - Decreto Imperial criou o Montepio Geral de Economia dos Servidores 
do Estado – Mongeral; 

b. 1889 – Caixa de Pensões dos Operários da Imprensa Nacional.³ 3 
c. 1904 - Fundada Previ-Caixa- pensão pagas à familiares dos empregados após o 

falecimento. 
d. Decreto n.º 9.284, de 30 de dezembro de 1911, instituiu a Caixa de Pensão dos 

Operários da Casa da Moeda. 
e. 1940 - Banco do Brasil instituiu a complementação da aposentadoria, 

regulamentada apenas e 1977. (OAB PREV (2018) 
f. Década de 60 – Com o crescimento da Previdência Complementar se faz 

necessário uma legislação específica. 
g. 1977- Lei nº. 6.435- Institucionaliza a Previdência Complementar, principal objetivo 

cuidar da expansão dos fundos de pensão. 
h. 1978- Lei 6.462/77 e pelos Decretos 81.240 e 81.402, alteram a lei anterior com 

regras para investimentos e aplicações. 

i. 2001 - Emenda Constitucional nº 20 (EC 20), de 1998, e as Leis Complementares 
108 e 109, ambas de 2001. A EC 20 alterou a redação do Art. 202 da Constituição 
Federal, que passou a ser dedicado inteiramente à previdência complementar. 
(OAB PREV, 2018) 

 

3.6.2 Funcionamento da Previdência Complementar 

 

O objetivo da Previdência Complementar é fazer com que o contribuinte mantenha o padrão 

de vida que possuía durante sua vida como trabalhador ativo, possibilitando a este uma renda extra, 

além da obtida na aposentadoria oficial. Ela é feita por opção, por meio de um contrato entre o 

participante do plano e a instituição de previdência que administra o plano. Os valores a serem 

depositados dependerão da preferência do segurado e também de seu poder aquisitivo. 

 

3.6.3 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) 

 

As empresas oferecem como benefício apenas aos trabalhadores que estão vinculados a 

sua organização. É um investimento muito rentável, visto que, na maioria das vezes, para cada um 

real investido pelo colaborador, a empresa coloca mais um real e, em algumas, até um real e meio. 

Ou seja, já há 100% de ganho, independentemente dos valores dos juros que estiverem sendo 

ofertados no período. As taxas de administração geralmente são mais baixas devido a custos 

 
3Referia-se a um dia de vencimento dos operários, que após 30 anos de serviço receberiam uma renda 
equivalente a 2/3 dos vencimentos médios da função exercida por prazo superior a 24 anos. 



 

 

compartilhados e, também, as regras são regulamentadas e fiscalizadas pela Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). 

 

3.6.4 As Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC) 

 

Instituições financeiras oferecem seus planos para pessoas físicas ou jurídicas, que podem 

ser feitas para a própria pessoa ou para terceiros. Estas têm fins lucrativos e cobram maiores taxas 

de administração para  fazerem a gestão do negócio. Essas instituições financeiras são fiscalizadas 

pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), que tem relação direta com o Ministério da 

Fazenda. 

 

3.6.5 Situação da Previdência Complementar em gráficos 

 

O crescimento das entidades fechadas de Previdência Complementar pode ser observado 

junto aos patrocinadores privados, onde é proposto como um benefício aos trabalhadores e a 

redução nas instituições públicas. Muitos são os desafios encontrados para a manutenção desses 

recursos. 

 

3.6.6 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (gráficos) 

 

A seguir vamos acompanhar as tabelas referentes às Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar de acordo com a PREVIC. 

Tabela 1 - População das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, por patrocínio 

predominante, segundo a discriminação da massa abrangida 

 

Capítulo 45 - Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
 
45.1 - População das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, por 
patrocínio predominante, segundo a discriminação da massa abrangida - Posição 
em Dezembro - 2016/2018 

 

ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

DISCRIMINAÇÃO DA MASSA ABRANGIDA  Tipo de patrocinador 

Público 

  
Total Total Federal Estadual Municipal Privado Instituidor 

POPULAÇÃO TOTAL 2016 7.136.797 2.686.696 2.139.975 541.135 5.586 3.820.619 629.482 

 2017 7.129.646 2.625.065 2.085.917 533.953 5.195 3.834.975 669.606 

 2018 7.135.182 2.590.556 2.050.514 534.944 5.098 3.825.937 718.689 

PARTICIPANTES 2016 3.274.177 1.193.300 924.908 266.302 2.090 1.864.855 216.022 

 2017 3.331.186 1.211.501 944.206 265.315 1.980 1.891.033 228.652 

 2018 3.357.008 1.227.023 952.247 272.811 1.965 1.875.630 254.355 

Participante 2016 2.498.356 744.902 573.331 170.098 1.473 1.538.690 214.764 

 2017 2.525.987 737.032 569.983 165.709 1.340 1.561.883 227.072 



 

 

 2018 2.528.071 748.032 575.680 171.057 1.295 1.540.110 239.929 

Assistidos 2016 599.400 335.651 263.904 71.214 533 263.002 747 

 2017 626.026 359.638 284.865 74.220 553 265.362 1.026 

 2018 646.370 362.359 286.135 75.650 574 270.277 13.734 

Beneficiário de Pensão 2016 176.421 112.747 87.673 24.990 84 63.163 511 

 2017 179.173 114.831 89.358 25.386 87 63.788 554 

 2018 182.567 116.632 90.432 26.104 96 65.243 692 

DESIGNADOS 2016 3.862.620 1.493.396 1.215.067 274.833 3.496 1.955.764 413.460 

 2017 3.798.460 1.413.564 1.141.711 268.638 3.215 1.943.942 440.954 

 
2018 3.778.174 1.363.533 1.098.267 262.133 3.133 1.950.307 464.334 

Fonte: PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 

 

Tabela 2 - Entidades Fechadas de Previdência Complementar, por patrocínio predominante, 

segundo o tipo de patrocínio e total de patrocinadores/instituidores 

 

Capítulo 45 - Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
 
45.2 - Entidades fechadas de previdência complementar, por patrocínio 
predominante, segundo o tipo de patrocínio e total de patrocinadores/instituidores 
- Posição em dezembro - 2016/2018 

 

ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

CLASSIFICACAO QUANTO AO PATROCÍNIO  Tipo de patrocinador Público 

  
Total Total 

 
Federal Estadual Municipal Privado Instituidor 

TOTAL 2016 305  87 37 48 2 197 21 

 2017 303  88 37 49 2 194 21 

 2018 297  89 37 49 3 187 21 
Singular 2016 25  10 1 9 - 11 4 

 2017 25  10 1 9 - 11 4 

 2018 25  10 1 9 - 11 4 
Multipatrocinada 2016 280  77 36 39 2 186 17 

 2017 278  78 36 40 2 183 17 

 2018 272  79 36 40 3 176 17 
PATROCINADO
RES 

2016 3.199  514 351 155 8 2.181 504 

 2017 3.116  521 352 161 8 2.173 422 

 2018 3.180  541 354 176 11 2.188 451 

Fonte: PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 

 

Tabela 3 - Ativos financeiros das entidades fechadas de previdência complementar, segundo o tipo 

de patrocínio e instituidor 

 

Capítulo 45 - Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
 
45.4 - Ativos financeiros das entidades fechadas de previdência complementar, 
segundo o tipo de patrocinador e instituidor 



 

 

 

 
1º 

Trimestre 
2º Trimestre 3º 

Trimestr
e 

TOTAL 2016 752.339.490 768.253.564  
 2017 814.883.563 809.799.023  
 2018 863.162.806 847.500.404  
PUBLICO 2016 465.706.214 473.313.810  
 2017 496.063.269 490.5  
 2018 528.914.167   
Federal 2016 395.967.157   
 2017 420.566.879   
 2018 449.583.044   
Estadual 2016 69.3   
 2017    
 2018    
Municipal 2016    
 2017    
 2018    
PRIVADO 2016    
 2017    

INSTITUID
OR 

    

Fonte: PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 

NOTA: A partir do ano de 2011 as informações recebidas pela PREVIC passaram a ser 

trimestrais. 

 

Com o aumento da renda per capita do brasileiro (Tabela 1), amplia-se a ascensão social e 

a demanda por bens de consumo que eram possíveis apenas pelas classes com maiores salários, 

como, por exemplo, realizar investimentos. A aprovação da reforma da previdência, onde a 

aposentadoria torna-se para muitos algo quase impossível de ocorrer, vemos um aumento na 

procura de investimentos na Previdência Complementar, para sustentabilidade futura. 

Tabela 4 - Rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população residente, segundo as 

Unidades da Federação - 2019 

 

Brasil e Unidades da 
Federação 

Rendimento nominal mensal domiciliar 
percapita 2019 

Brasil R$ 1.438,67 

Rondônia R$ 1.136,48 

Acre R$ 889,95 

Amazonas R$ 842,08 

Roraima R$ 1.043,94 

Pará R$ 806,76 

Amapá R$ 879,67 

Tocantins R$ 1.055,60 

Maranhão R$ 635,59 

Piauí R$ 826,81 

Ceará R$ 942,36 

 
 



 

 

Rio Grande do Norte R$ 1.056,59 

Paraíba R$ 928,86 

Pernambuco R$ 970,11 

Alagoas R$ 730,86 

Sergipe R$ 979,78 

Bahia R$ 912,81 

Minas Gerais R$ 1.357,59 

Espírito Santo R$ 1.476,55 

Rio de Janeiro R$ 1.881,57 

São Paulo R$ 1.945,73 

Paraná R$ 1.620,88 

Santa Catarina R$ 1.769,45 

Rio Grande do Sul R$ 1.842,98 

Mato Grosso do Sul R$ 1.514,31 

Mato Grosso R$ 1.402,87 

Goiás R$ 1.306,31 

Distrito Federal R$ 2.685,76 
Fonte: IBGE Tabela 1 

 

De acordo com a FenaPrevi (2019): 

 

“A indústria de previdência privada complementar aberta registrou um expressivo 
crescimento no mês de agosto/19. As novas contribuições somaram R$ 11,5 
bilhões no mês, valor 23,4% maior que o verificado em igual período do ano 
anterior. A captação líquida (diferença entre novos depósitos e resgates) foi de R$ 
5,3 bilhões, com expansão de 66,3% frente a agosto do ano anterior. Os dados 
são da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), entidade 
que representa 67 seguradoras e entidades abertas de previdência complementar 
no país”. (FENAPREVI, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 A LONGEVIDADE E SEUS ASPECTOS 

 

4.1 CONCEITO LONGEBIDADE 

 

Do latim LONGAEVUS, “aquele que chegou à idade avançada, de LONGUS, longo (no 

tempo)”. Para Ferreira, (1988) Longevidade refere-se à qualidade do longevo, em outras palavras, 

qualidade daquele que tem muita idade. 

A velhice começa por volta dos 65 anos, segundo o Estatuto do Idoso (2003), acompanhada 

por uma queda das funcionalidades corporais. 

 

4.2 EXPECTATIVA DE VIDA 

 

A expectativa de vida é a média em anos de uma pessoa, observando o padrão de 

mortalidade no espaço geográfico estudado. Esse valor é encontrado pela divisão entre a 

quantidade da geração de nascidos em uma determinada área geográfica, pelo tempo vivido por 

essa geração. Assim, para 2060 temos uma expectativa de vida de 77,9 anos para os homens e 

84,19 para as mulheres. 

 

Gráfico 7 – Brasil Expectativa de vida ao nascer 2010-2060 

 

Fonte: IBGE 

 

4.3 ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO 

 

Muitos são os fatores que levam ao processo de envelhecimento de uma população. E, 

dentro das projeções demográficas divulgadas pela Divisão de População da ONU (2019), esse 

processo está ocorrendo de forma rápida em todo o mundo, porém no Brasil o ritmo é mais intenso. 

Conforme o site Eco Debate (2020), a unidade medida estabelecida é o Índice de 



 

 

Envelhecimento (IE). 

O IE é identificado pela relação entre a população idosa e a população de jovens (entre 0 a 

14 anos). A identificação da população idosa pode variar nos países. 

Ainda de acordo com o site Eco Debate (2020), as faixas de idosos são compreendidas de 

60 anos e mais, 65 anos e mais e 80 anos e mais. Dependendo do Índice IE temos os diferentes 

tipos de população: 

• IE menor que 100 - População jovem; 

• IE igual ou maior que 100 - População Idosa. 

Os dados nos apresentam o seguinte parecer: considerando a população de idosos de 60 

ou mais, o mundo terá uma estrutura etária envelhecida em 2050. Porém, se considerarmos a 

população de idosos de 65 e mais, será considerada envelhecida a população no ano de 2073, 

quando teremos 100,3 idosos para cada 100 jovens. E, se observarmos a população de 80 anos e 

mais, isso não ocorrerá. 

 

Gráfico 8 – Índice de Envelhecimento (IE) – Mundo: 1950-2100 

 

 

Podemos fazer a comparação entre o IE - índice de envelhecimento mundial e brasileiro, 

entre 1950 e 2100. Até metade do século passado, o Brasil era composto por jovens. O Brasil será 

considerado um país de idosos no ano de 2030, ao considerarmos os idosos de 60 anos e mais. No 

entanto, ao considerarmos os idosos de 65 e mais, será no ano de 2038. E os de 80 e mais, 

acontecerá em 2077. A diferença do envelhecimento da população brasileira se comparada com a      

mundial é muito elevada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 9 – Índice de Envelhecimento (IE) – Brasil:1950-2100 

 

 

A tabela abaixo compara os números dos dois gráficos (do mundo e do Brasil) para alguns 

anos selecionados. 

Tabela 5 - Índice de Envelhecimento das populações (IE) para o Brasil e o mundo: 1950 -2100 

 

 

 

 

O Aumento IE está relacionando à diminuição nas taxas de fertilidade. O número de filhos 

por família teve uma drástica diminuição. Ainda há aqueles que não querem ter filhos. O gráfico 13 

representa a Média de filhos por casal, no mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 10 – Mulheres têm cada vez menos filhos 

 

 

O gráfico 10 representa a quantidade de filhos por casal nos países de menor índice de 

fecundidade. 

 

Gráfico 11 – Onde as mulheres têm menos filhos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gráfico 12 – Onde as mulheres têm mais filhos 

 

 

Segundo MURRAY (2018), diretor do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde (IHME) 

da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, chegamos a um momento crítico, em que 

metade dos países apresenta taxas de fecundidade abaixo do nível de reposição. Então, se nada 

acontecer, as populações desses países vão entrar em declínio. 

O motivo dessa taxa de fecundidade estar em declínio relaciona-se a dois fatores: mulheres 

estudando mais, consequentemente, tendo melhores ofertas de trabalho e maior acesso a 

anticoncepcionais. Com isso, a população terá uma taxa maior de idosos, o que não será um 

problema se a sociedade se ajustar a esse novo modelo. Ter pessoas com mais idade, sem dúvida, 

é muito importante. Hoje o  ciclo da vida, constante da literatura, é o seguinte: nascimento, infância, 

adolescência, idade adulta, velhice, morte. 

Com o aumento dos anos de vida, vemos que esta forma rígida de estabelecer essas fases 

está se diferenciando a cada dia. Antes, ao se aposentarem, as pessoas entendiam que haviam 

chegado ao último estágio da vida. 

Atualmente, o fato de se aposentar não significa parar de viver. Muitos idosos começam a 

partir desse momento a ser o protagonista, como talvez nunca tenham sido. Procuram estudar mais, 

descobrem-se exercendo uma nova atividade, independente da remuneração que esta possa lhe 

dar; indo ao encontro de emoções adormecidas, entendendo que é possível realizar o que antes 

somente estava em seus sonhos. 

Com o aumento da perspectiva de vida, precisamos levar nossos jovens e adultos a pensar 

mais no futuro e planejá-lo, entendendo que o ritmo do que pretendem alcançar para se 

aposentarem pode ser diferente do que foi para seus pais e/ou avós, fazendo, assim, com que os 

resultados de suas reservas sejam muito melhores  construídos o quanto antes possível. 

Conforme podemos observar no gráfico 13, nas pirâmides apresentadas, o índice de 

envelhecimento, como estimado, deve crescer até 2060, onde a base diminui (crianças e jovens) e 

o topo aumenta (idosos). 



 

 

A ciência estuda diversos fatores que influenciam no envelhecimento. É sabido que a 

questão genética é um deles, mas também o ambiente, a cultura, e a sociedade em que o ser 

humano está inserido, contribuem para que viva mais anos. 

  

Gráfico 13 - Projeção da População 

 

Fonte: IBGE 

 

4.4 FATORES QUE INFLUENCIAM NA LONGEVIDADE 

 

Tabela 6 – Alguns Fatores influentes de Longevidade 

 

HEREDITÁRIOS Longevidade dos acedentes paternos e maternos 
(pais, avós, bisavós) 

 ALTITUDE 

 LATITUDE 

CLIMÁTICOS REGIME CLIMÁTICO 

 TEMPERATURAS 

AMBIENTAIS QUALIDADE DA ÁGUA 

 QUALIDADE DO AR 

 VEGETAÇÃO 

 POLUIÇÃO 

 CONTEXTO FAMILIAR 

 CONTEXTO SOCIAL 

 CALORIAS INGERIDAS 

ALIMENTARES GORDURAS E SEUS TIPOS 

 CARNES 

 LATICÍNIOS 

 CONSERVANTES 

 ADITIVOS QUÍMICOS 

 VINHO 

 NÍVEL DE ESTRESSE 



 

 

 FUMO DROGAS 

 ÁLCOOL 

COMPORTAME
NTAIS 

EXERCÍCIOS FÍSICOS 

 TRABALHO 

 HIGIENE 

 ATIVIDADE SEXUAL 

 TIPO DE MORADIA 

 BEM ESTAR 

 PRAZER DE VIVER 

MEDICINAIS ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR 

 MEDICAMENTOS 

 COMPLEMENTOS ALIMENTARES - VITAMINAS, 
SAIS MINERAIS 

 FITOTERAPIA 
Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 

4.5 LONGEVIDADE SAUDÁVEL 

 

Segundo a OMS: “longevidade saudável é a preservação da capacidade funcional que 

garanta a independência do indivíduo, capaz de realizar tarefas diárias.” 

Assim, poderíamos aqui dizer que uma pessoa com idade superior a 60 anos que é capaz, 

fisicamente e mentalmente, de realizar suas atividades sem dependência de outros possui uma 

longevidade saudável. Mas há outras questões que temos que levar em consideração, como por 

exemplo, o ambiente em que vivem, que podem apresentar facilidades ou desafios para a realização 

dessas atividades. 

Há indivíduos que, mesmo com algumas impossibilidades, são capazes de se locomoverem, 

se alimentarem e fazerem o que desejam, dentro do universo que lhes é  apresentado. Já outros, 

com a mesma dificuldade, poderão não ter a mesma condição, trazendo problemas de outras 

ordens, onde não poderemos dizer que possui uma longevidade saudável. 

Com essa longevidade, será possível notar o quanto o envelhecimento populacional com 

qualidade de vida trará benefícios a nossa sociedade. É o resultado de uma conquista de grande 

importância para a espécie humana e é a prova de que, mesmo que as intempéries possam ser 

apresentadas, o homem está conseguindo superá-las e se preparar para cada vez mais enfrentá-

las. Claro que, em nossa sociedade, há muito ainda a se fazer para o idoso seja cada vez mais 

valorizado, cuidado e respeitado. Desejar viver mais, desde que esse aumento seja 

proporcionalmente igual à qualidade de vida desejada. Para que a maioria dos idosos, independente 

da forma que estejam, digam serem felizes com a forma de vida que levam. 

 

4.6 O CUIDADO COM TODAS AS SAÚDES PARA O ENVELHECIMENTO 

 

Conhecer um idoso centenário atualmente não é muito difícil, tendo em vista o 



 

 

envelhecimento da população mundial. Vemos, principalmente nos países desenvolvidos, a 

estimativa de vida ser maior do que nos demais países. Avanços da medicina, economia, política e 

sociedade, que atendam às necessidades de sua população, levam certamente ao prolongamento 

da vida humana. Ter uma vida longínqua é fruto de uma caminhada em que cuidados com todas as 

saúdes são de grande importância. 

 

4.6.1 Saúde Física 

 

Saúde física não é apenas a ausência de doenças, mas ter todo o corpo em perfeito 

funcionamento. Para que isso ocorra se fazem necessários alguns cuidados: 

• Ter disciplina para as atividades diárias, principalmente referente ao tempo de sono. 

• Alimentação com nutrientes e redução de gorduras 

• Prática de esportes; 

• Higiene pessoal; 

• Visitas periódicas ao médico e dentista; 

• Procurar ter equilíbrio emocional. 

 

4.6.2 Saúde Mental 

 

A saúde mental está vinculada à satisfação do ser humano no que realiza, em sua 

autoestima, em ter motivos para viver e focar no que deseja. Entender que superar desafios faz com 

que novos aprendizados sejam possíveis; ser resiliente, equilibrado, levará a uma vida sem estresse 

e emocionalmente saudável. 

• Aprenda a gerenciar suas emoções; 

• Identifique seus sonhos e tenha a realização deles como suas metas; 

• Relacione-se com pessoas que te fazem bem; 

• Pense no futuro e aja no presente. 

 

4.6.3 Saúde Social 

 

Os relacionamentos que temos nas comunidades a que pertencemos faz uma enorme 

diferença na forma com que nos comportamos perante os desafios impostos. A família é uma delas. 

Ter um ambiente saudável de diálogo, cooperação e harmonia fará com que os modelos mentais 

formados sejam saudáveis  e benéficos para o crescimento e desenvolvimento do indivíduo. 

 

4.6.4 Saúde Alimentar 

 

A alimentação realizada por meio de nutrientes de forma balanceada, em quantidades ideais 

para as atividades diárias, sem excessos, fará com que o organismo trabalhe em harmonia. 



 

 

4.6.5 Saúde da Família 

 

O convívio respeitoso, onde todos conhecem os objetivos individuais e coletivos e trabalham 

para o bem estar geral, fará com que toda a família seja saudável. 

 

4.6.6 Saúde Financeira 

 

Esta saúde é a base das demais saúdes. Quando os recursos financeiros são impactados, 

todas as demais saúdes são afetadas. “A saúde financeira blinda as demais saúdes.” Ph.D. Reinaldo 

Domingos. 

 

4.7 CONCEITO DE LONGEVIDADE SUSTENTÁVEL 

 

Conforme Domingos (2019, p.12), a “Construção de uma reserva financeira, muito 

conhecida como independência financeira ou aposentadoria financeira, que tem como objetivo 

promover uma merecida qualidade de vida, garantindo a sustentabilidade financeira.” 

Para preparar o indivíduo para uma longevidade saudável e sustentável financeiramente, 

vemos a importância de ensiná-lo a fazer escolhas conscientes durante o caminhar de sua vida, 

para quando chegar a ser um idoso, esteja com sua mente, corpo, e bolso sadios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 JAPÃO: MODELO PARA LONGEVIDADE 

 

De acordo com os dados da OMS e da ONU o Japão possui a maior média de expectativa 

de vida do mundo. O japonês vive em média 84 anos, conforme o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 14 – Expectativa de Vida Japão 

 

 

O que faz com que os japoneses vivam tanto? Muitos são os fatores que fazem do povo 

japonês o mais longínquo: 

A alimentação, muita verdura e peixe. A saúde pública, que na década de 50 passou a 

investir fortemente no combate a doenças infecciosas, diminuindo o índice de mortalidade, onde a 

expectativa de vida era de 50 anos. Vemos a valorização do ser humano, a medicina preventiva e 

não curativa como em muitos países. 

Ikeda (2020), do Instituto Nacional de Saúde e Nutrição do Japão, explica: 

 

“A preocupação do governo com a saúde no pós-guerra aumentou, foram 32 leis 
promulgadas para contemplar o setor. Além disso, após meados dos anos 1960, 
a redução da mortalidade por acidente vascular cerebral (AVC) teve uma 
contribuição relevante para aumentar a longevidade do país. Isso aconteceu 
graças às campanhas de redução do consumo de sal e à oferta de remédios para 
pressão na rede de saúde. A universalização do sistema médico, diz ela, também 
teve papel fundamental no processo, já que tornou igualitária a oferta de saúde. 
Ampliar o acesso à medicina, aliás, é algo que ela sugere a qualquer país que 
queira ampliar a longevidade”. (IKEDA,2020) 

 

Segundo a sabedoria japonesa da ilha de Okinawa, onde a cada 1.000 habitantes 24,5 são 

centenários, o motivo, além da vida simples, alimentação regulada e chá verde, está na palavra 

Ikigai. Esse conceito pode ser traduzido em “a felicidade de estar ocupado”. Mas muito mais do que 

isso , na verdade se trata da razão de ser de cada um. 

O escritor espanhol Francesc Miralles é coautor do livro Ikigai. O mesmo afirma que o 

segredo dos japoneses para uma vida longa é ter uma motivação intrínseca, que te leva a despertar 

da cama todos os dias para lutar e ir atrás dos seus objetivos e propósitos de vida. O mesmo reforça 



 

 

que a missão, vocação, profissão e paixão pelo que se faz, leva a uma vida com significado, 

agradavél, produtiva e plena... Eis o significado de IKIGAI. 

 

Figura 1 - Diagrama de Marc 

 

Fonte: Livro Ikigai O segredo dos japoneses de uma vida longa e feliz. 

 

Promover a melhoria de vida de uma população passa por inovações tecnológicas em seus 

sistemas e processos, possibilitando aos seres humanos que dela fazem parte, correrem menos 

riscos, terem mais tempo para atividades que lhes deem prazer de viver. E assim surge a Indústria 

4.0. 

 

5.1 INDÚSTRIA 4.0 

 

A indústria 4.0 é um termo criado pelo fundador do Fórum Econômico Mundial: Klaus 

Schwab. Para ele, estamos na quarta fase de industrialização do mundo, e as novas tecnologias 

nos levam a transformar a forma com a qual estamos vivendo e nos relacionando. Não se trata 

apenas de uma modificação do “Fazer”, que já realizamos, como foi o que ocorreu na Indústria 3.0 

(Terceira Revolução Industrial), onde tivemos uma explosão de eletrônicos e o surgimento da 

tecnologia da informação. 

A Indústria 4.0 traz a automatização de máquinas com processos, o que leva o ser humano 

à mudança de paradigma. De acordo com o livro A Quarta Revolução Industrial, de Klaus Schwab 

(2016): “A quarta revolução industrial não é definida por um conjunto de tecnologias emergentes em 

si mesmas, mas a transição em direção a novos sistemas que foram construídos sobre a 



 

 

infraestrutura da revolução digital”. 

 

Figura 2 – A Quarta Revolução Industrial 

 

Fonte: Livro a Quarta Revolução Industrial, de Klaus Schwab (2016). 

 

Segundo a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), o Brasil precisará 

ingressar na indústria 4.0 com brevidade. Abaixo as principais razões: 

 

a. Brasil entra para a elite da discussão da evolução do sistema produtivo 
tecnológico. 

b. Aumentará o número de empregos qualificados e, consequentemente, com maior 
renda. 

c. Estudos demonstram uma possível economia de R$ 73 bilhões no país com a 
adoção dos conceitos de indústria 4.0. 

d. Sensível melhora da produtividade na indústria nacional e ganho de 
competitividade com o resto do mundo. 

e. Assim como todo conceito, ele começa na indústria, mas se espalhará 
rapidamente para outros setores. 

f. Possibilidade de criar no Brasil uma nova cadeia de produção industrial, com 
produtos de alto valor agregado. 

g. Melhora na inteligência da operação das empresas com análise dados precisa. 
h. O país deixará de ser apenas um produtor de commodities e evoluirá para a 

indústria de transformação. 
i. Alguns setores como automotivo, agro, têxtil e saúde tem condições imediatas de 

liderar ou estar na elite global de produção. 
j. O governo brasileiro está no tempo correto quanto ao tema, lançando ainda este 

ano as diretrizes para nortear a indústria 4.0 brasileiras. (ABDI,2018) 

 

Com a proposta da Industria 4.0 trazendo os avanços necessários para uma grande 

revolução na sociedade, esta não mais poderá ter os hábitos e comportamentos desconsiderando 

essa nova forma de viver. Assim, surge a Sociedade 5.0. 

  

5.2 SOCIEDADE 5.0 

 

Em 2019, o Ministério do Interior do Japão realizou uma pesquisa sobre a quantidade de 

idosos e teve como resultado: 35,88 milhões de japoneses têm idade avançada (maior que 65 anos), 

que corresponde a 28,4% da população total do país. 



 

 

Com esse resultado, ele desenvolveu uma iniciativa chamada Sociedade 5.0. O objetivo 

dessa iniciativa foi o de criar uma sociedade que fosse capaz de solucionar os problemas sociais 

por meio de inovações vindas da Indústria 4.0, que devido ao envelhecimento da população, se faz 

emergencial. 

 

5.3 RUMO À SOCIEDADE 5.0 

 

Figura 3 – Sociedade dos Caçadores e da Agricultura 

 
Fonte: Governo do Japão – https://www.japan.gov.jp/ 

 
Figura 4– Sociedade da Industrialização e da Informação 

 
Fonte: Governo do Japão – https://www.japan.gov.jp/ 
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Figura 5 – Sociedade 5.0 

 

Fonte: Governo do Japão – https://www.japan.gov.jp/ 

 

A Sociedade 5.0 tem como premissa formar cidades onde as pessoas terão uma vida mais 

confortável e sustentável, sendo a inteligência artificial uma das maiores aliadas. 

Com o desenvolvimento de tecnologia de ponta e integração de todos os sistemas, será 

possível determinar as quantidades de matéria prima necessárias para o desenvolvimento de 

determinado produto, onde o desperdício chegará a zero, com melhor aproveitamento do dinheiro 

e valorização do tempo. 

Este tempo, destinado a correções e retrabalhos, passará a ser direcionado para uma vida 

voltada ao cuidado com o Ser e suas relações humanas, hoje tão extinto. O governo japonês 

priorizou os seguintes aspectos ao idealizar a Sociedade 5.0: 

 

Figura 6 – Saúde 

 

Fonte: Governo do Japão – https://www.japan.gov.jp/ 
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Rede de assistência à saúde, com prontuários atualizados, onde, qualquer que seja a 

especialidade médica, seja possível ter o conhecimento do histórico do paciente. Atendimento 

remoto com a utilização de Inteligência artificial na identificação dos problemas. 

 

Figura 7 – Mobilidade 

 

Fonte: Governo do Japão – https://www.japan.go.jp/ 

 

A produção de veículos autônomos reduzirá a dependência por transportes públicos e 

entregas poderão ser feitas por drones, fazendo com que a logística deixe de ser um dos problemas 

na compra de mercadorias. 

 

Figura 8 – Infraestrutura 

 

Fonte: Governo do Japão – https://www.japan.go.jp/ 

 

Robôs como mão de obra especializada identificarão defeitos na produção de equipamentos 

ainda em sua base, reduzindo muito o número de acidentes, além da redução do tempo de 

construção e manutenção, aumentando a lucratividade e segurança. 
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5.3.1 Comunicação 

 

Com a tecnologia de Blockchain4,4será possível aumentar a segurança nas transações, 

reduzir o tempo e valores usados até este momento nas transações bancárias, não apenas 

localmente, mas globalmente. Com o elevado índice de longevidade, o Japão entendeu a 

necessidade de preparar uma sociedade que desse uma melhor qualidade de vida a sua população, 

que muito contribui para a nação que hoje faz do Japão a terceira economia mundial, com um PIB 

de 4,93 trilhões de dólares. Temos assim a SOCIEDADE 5.0 

 

Tabela 7 – Maiores Economias do Mundo 
 

 

 

Nos capítulos anteriores, foram apresentados conceitos sobre Previdência, Longevidade, 

Indústria 4.0 e Sociedade 5.0. Como eles se relacionam quando falamos sobre a Importância da 

Educação Financeira para a Longevidade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4O Blockchain.com é um serviço de explorador de blocos do Bitcoin, bem como uma carteira de criptomoedas 
e uma troca de criptomoedas suportando Bitcoin, Bitcoin Cash e Ethereum. 



 

 

6 O OLHAR DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA COMO CIÊNCIA DO COMPORTAMENTO 

 

6.1 EDUCAÇÃO FINANCEIRA COMO CIÊNCIA 

 

6.1.1 O fazer científico 

 

Ciência é o conhecimento testado, comprovado e aceito por uma sociedade, que se destaca 

perante os demais apresentados. Assim temos técnicas, produtos, métodos, que, por terem sido 

aprovados, são considerados científicos. 

Em muitas áreas, eventos científicos fazem parte do desenvolvimento de produtos, quando, 

por exemplo, uma indústria diz serem científicos os processos de fabricação de seus produtos, 

assim como testes para produção de determinado medicamento, como vimos na pandemia do 

Covid-19, na busca pela vacina contra esse terrível vírus. 

Pesquisas realizadas em todas as frentes fazem com que tenhamos as: ciências 

econômicas, ciências ecológicas, etc. Mas, para o “fazer científico”, é necessário um jeito de fazer, 

um caminho a ser seguido, que levará ao conhecimento real e correto, passando por todas as 

vertentes de experimentação e comprovação, onde o conhecimento advindo dele possa realmente 

ser chamado de “ciência”. Isso foi validado graças as atividades da física, biologia e química. 

Temos assim o “método científico”, que teve seu pioneirismo com Francis Bacon (1561-

1626), validado por muitos cientistas como Newton, Galileu e que até hoje é seguido para 

confirmação de muitas “ciências”. Contudo, estamos pautados hoje pelo que chamamos de visão 

comum da ciência, onde a exploração, observação, experimentação e as evidências levam à 

construção do fazer científico, originando um processo, um método. 

Conforme Oliveira (1197, p.57), o método deriva da metodologia e refere-se de um conjunto 

de processos para conhecer uma realidade especifica, produzir determinado objeto ou desenvolver 

determinados procedimentos ou comportamentos. 

Essa forma de fazer é o que chamamos de metodologia,e deve ser pura. Ou seja, sem 

interferências pessoais, desprovida de preconceitos. 

Neste contexto, apresentamos a ciência Educação Financeira. O primeiro questionamento 

está: Educação Financeira é uma ciência? 

Fazer ciência é explorar, observar, experimentar e evidenciar. Ao estudar Educação 

Financeira, apresentada por vários autores e pelos livros escritos pelo Prof. Reinaldo Domingos 

Ph.D., a resposta é sim: Educação Financeira é uma ciência. E para que seja reconhecida como tal, 

precisa de um método para validação e assim atender a proposta principal, que é educar 

financeiramente as pessoas. 

 

6.2 EDUCAÇÃO FINANCEIRA: UMA CIÊNCIA HUMANA 

 

A palavra financeira nos remete a entendermos sobre finanças, controles, cálculos 

complexos, com fórmulas e planilhas, como os que vemos ao estudar matemática financeira. Deste 



 

 

modo, muitas pessoas fazem a rápida compreensão que, ao estudar essa ciência, serão esses os 

conteúdos a serem aprendidos e assim muitos já entendem ter aprendido. Essa referência se faz 

ao estudo das várias vertentes vindas da ciência exata. 

Quando nos referimos à educação financeira, precisamos entender a união dada a palavra 

“educação” e a palavra “financeira”. Educação está aliançada à formação, ao aprender, ao se 

desenvolver. 

Por esse motivo, a união destas duas palavras faz entender que, ao educarmos 

financeiramente, os conteúdos trabalhados por esta ciência devem levar ao desenvolvimento do 

SER, à sua transformação, à mudança de sua forma de agir.     Os cálculos e a lógica matemática 

têm grande importância nesse movimento educacional. Porém, o objetivo do estudo da ciência 

Educação Financeira é levar a compreensão da maneira de agir na tomada de decisões para uma 

vida saudável e sustentável financeiramente. Por esse motivo - e teríamos muitos mais a relatar 

aqui - a educação financeira é uma ciência humana. 

O livro que evidenciou esta relação foi lançado em 2007 pelo Ph.D. Reinaldo Domingos. 

Apresenta um jeito diferente de trabalhar com o até então “eu financeiro” das pessoas e relata como 

desde pequeno Domingos administrava seu dinheiro. 

Ao praticar essa forma de cuidar dos recursos financeiros, inicia o caminhar dos destinos 

que o dinheiro deve percorrer. Não mais com a visão apenas do controle financeiro e sim do porquê 

desse caminho. É um olhar para o resultado a ser alcançado, independentemente de este ser uma 

necessidade ou um sonho. Materializa-se, por meio da obra Terapia Financeira: Realize seus 

Sonhos com Educação Financeira (2007), a Metodologia DSOP de Educação Financeira. 

 

6.3 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E LONGEVIDADE 

 

6.3.1 Qual é a relação entre esses dois conceitos? 

 

Os seres vivos crescem e se desenvolvem quando agregam ao seu status inicial 

componentes que são necessários para formar seu corpo, como: alimentos, que, além de fornecer 

energia para o desempenho de suas funções, farão parte das substâncias básicas para o 

crescimento. Ou para estruturar sua condição de vida, como: adquirir bens móveis ou imóveis. Em 

ambos os casos, vemos a necessidade da obtenção de recursos naturais e financeiros para a 

caminhada da vida. 

Desde os primórdios dos tempos, como vimos no capítulo intitulado Sociedade 5.0, o 

homem, animal dotado de inteligência, com sua habilidade de observação unida com a capacidade 

de criar, foi transformando recursos encontrados na natureza em produtos de consumo. Em um 

primeiro momento de extrema necessidade, para viver: guardar alimento por meio do salgamento, 

ou construir uma casa com madeiras de árvores, ou usar peles de animais como roupas. E até a 

produção de adornos, como colares feitos de sementes, que podemos considerar como um item 

“supérfluo”. 

Seres humanos por terem inteligências múltiplas (Gardner,1995), que trabalhadas de forma 



 

 

combinadas, resultam em habilidades e competência, que possibilitam aos indivíduos terem ideias 

diferentes para um mesmo desafio, produzindo ciência e ampliando os conteúdos para o 

conhecimento da humanidade. 

 

Gardner apresenta sete inteligências, ressaltando, contudo, que, exceto em 
indivíduos anormais, as inteligências sempre funcionam combinadas, e qualquer 
papel adulto sofisticado envolverá uma fusão de várias delas. São elas: a 
Inteligência Linguística (Int.L), a Inteligência Lógico- matemática (Int.LM), a 
Inteligência Espacial (Int.E), a Inteligência Corporal- cinestésica (Int.CC), a 
Inteligência Musical (Int.M), a Inteligência Interpessoal (Int.Inter) e a Inteligência 
Intrapessoal (Int.Intra). (GARDNER, 1995, p.22). 

 

Nessa ótica, novas ideias geram novos produtos e serviços, que são cobiçados e passam 

a fazer parte das necessidades ou sonhos dos indivíduos de forma geral. E, assim, inicia-se o que 

chamamos de escambo, troca de mercadorias e de serviços. 

Com as máquinas e a industrialização, (Capítulo - Indústria 4.0), uma revolução de novas 

mercadorias surge e com ela a necessidade de se ter uma “moeda” que pudesse ser usada na troca 

de produtos de necessidade e desejos das civilizações. Para desempenhar esse papel, temos a 

princípio o “Sal” e posteriormente o “dinheiro”, instituídos como essas moedas. Agora o processo 

está completo: trabalho - produção - produtos – desejo e necessidade – dinheiro – venda - compra. 

E o comércio se estabelece promovendo oportunidade de aquisições de bens de todos os 

tipos e valores. O escambo continua, agora com várias formas de pagamentos, dos físicos (dinheiro 

vivo) aos virtuais (cartões de pagamentos, transferências, etc.). 

Sem um preparo para esse mundo de consumo, os modelos mentais referentes a como 

adquirir os objetos de necessidades/sonhos e propósitos se formam, onde o importante é comprar, 

não importando como e quando pagar. 

Chegamos assim a um Brasil com um índice de inadimplência na casa dos 90 milhões, na 

pandemia do COVID-19, com expectativa de uma população caminhando para o envelhecimento, 

sem hábito de olhar para o futuro e de se organizar para ele, resultando um grande impacto na 

longevidade desta. 

Momento de parar e ensinar por meio da educação financeira com metodologia. Como fazer 

isso? Iniciando pelo diagnóstico, revendo o padrão de vida,  responsável por essa grande 

inadimplência. 

O padrão de vida deve estar de acordo com os rendimentos da família. Ou seja, não gastar 

mais do que se ganha, confiando em um crédito que empurra os pagamentos para o futuro. Viver 

sempre com valores inferiores ao que se tem de recursos, para que possa poupar para uma vida 

saudável financeiramente, independentemente de estar na ativa ou aposentado. Cuidar dos 

recursos financeiros, deve ocorrer durante toda a morada na Terra. 

Importante refletirmos sobre a diferença entre os termos “Ser” e “Estar”. Ser remete à 

permanência, como, por exemplo: “Sou filha de Maria”. Isso nunca poderá ser  mudado, pois sempre 

Maria será a mãe. Podem ocorrer muitas variáveis na vida desta filha, mas essa será uma afirmação 

verdadeira, desde seu nascimento até sua morte. O que não ocorre com: “Estou rico”. É um estado, 



 

 

um momento, que pode pertencer por um longo período, ou não, dependendo do que será feito para 

perpetuar esse estado de “Estar”. 

A reflexão anterior nos leva a entender que ao estarmos educados financeiramente e 

conseguirmos a independência financeira, esta deve ser cuidada todos os dias, visto que, 

principalmente em nosso país, onde mudanças econômicas ocorrem frequentemente, interferindo 

nas finanças de cada brasileiro. Estar independente financeiramente, com uma longevidade 

saudável, não é ser independente financeiramente, como muitos entendem. Assim, precisamos 

sempre ter muita atenção ao padrão de vida estabelecido e como as reservas manterão o mesmo. 

Neste momento, a Educação Financeira embasada na Metodologia DSOP fará seu papel, 

apresentando a maneira de entender quais são as reais necessidades para a vida de um ser 

humano, ensinando como fazer para se TER tudo o que desejar, sem esquecer do SER saudável e 

sustentável financeiramente, aliado ao tempo, fundamento de grande importância para as 

realizações estabelecidas durante o planejamento de vida, tornando-se longínquo até antes dos 60 

anos (DOMINGOS, 2019, p. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 PESQUISA: A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA A LONGEVIDADE 

 

A pesquisa tem por objetivo evidenciar a importância da educação financeira na construção 

de uma reserva (previdência) para viver uma longevidade saudável financeiramente. Foi realizada 

na modalidade online, individual e enviada por e- mail, WhatsApp e redes sociais aos pesquisados. 

O questionário foi consistente, lógico e permitiu que as respostas fossem passíveis de 

comparação. As perguntas foram simples e não foram utilizados enunciados complexos. A 

amostragem foi de 391 respondentes, de 3 países. Brasil representativa, e ainda alguns 

respondentes de outros países como Canadá e Holanda. No Brasil tivemos representantes de 21 

estados, com pessoas das mais variadas profissões e camadas as sociedade. Vamos aos números 

obtidos na pesquisa: 

 

Gráfico 15 – Respondentes por País 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

O maior número de pessoas pesquisadas é brasileiro e tivemos respondentes em 3 países. 
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Gráfico 16 – Estados 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

Na pesquisa, ficou evidenciado que a Metodologia DSOP de Educação Financeira já se faz 

presente em 17 estados. 

 

Gráfico 17 – Sexo 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

As mulheres foram as que mais participaram da pesquisa, sendo 64% do sexo feminino. 

Importante dado, levando-se em consideração que as mulheres hoje são em sua maioria as 

responsáveis pela composição da renda de muitos lares brasileiros. 
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Tabela 8 – Profissão dos respondentes 

 

Profissão Respondentes  Profissão Respondentes 

Professor 43 Arquiteta 5 
Aposentado 25 Bancário 4 

Advogado 19 Atendente 4 
Empresário 18 Coach 3 

Analista 16 Economista 3 

Administrador 15 Desenvolvedor 3 

Servidor público 14 Policial 3 

Contador 13 Doméstica 3 
Estudante 12 Recepcionista 2 

Gerente 10 Terapeuta 
Financeiro 

2 

Consultor 10 Supervisor 2 

Coordenador 10 Oficial de justiça 2 

Educador 
Financeiro 

9 Medica 2 

Engenharia 8 Operador 2 

Assistente 8 Motorista 2 
Assessoria 8 Auditor Fiscal 2 

Autônoma 7 Técnico 2 

Auxiliar 7 Administrativo 2 

Pedagoga 6 Comunicação 2 

Psicóloga 6 Jornalista 2 
Desempregado 6 Estágio 2 

Vendas 6 Nenhuma 3 
Comercial 6 Demais 46 

Do lar 5  
Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

A pesquisa teve alcance a uma diversidade de profissionais, e não houve segmentação ao 

escolher o público para a realização da mesma, porque quando falamos da ciência Educação 

Financeira, entendemos que ela deve ser  apresentada a todas as pessoas, independente da 

profissão, pois é fundamental a todos esse conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 18 – Faixa Etária 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

A faixa etária de 35 a 50 anos tem o maior número de pessoas que conhecem a Metodologia 

DSOP de Educação Financeira. 

 

Gráfico 19 – Renda em Salários Mínimos 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

Em todas as faixas salariais, há pesquisados que conhecem a Metodologia de Educação 

Financeira. A faixa de pessoas com renda acima de 10 salários mínimos concentra o maior número 

de conhecedores da Metodologia DSOP. 
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Na faixa de renda de até um salário mínimo está um menor número de respondentes. 

Podemos justificar ao observarmos o gráfico de escolaridade (gráfico 20), onde há uma 

concentração maior entre graduados. Quanto maior a escolaridade, maior é a renda, evidenciada 

entre 2012 e 2018, quando a renda do brasileiro foi elevada em 12%, segundo Banco Central. 

(fev.2019), observando maior número de anos de estudo entre os brasileiros ativos. 

 

Gráfico 20 – Escolaridade 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 
Nota: Fundamental: 13 respondentes | Ensino Médio: 65 respondentes | Graduado: 138 
respondentes | Pós Graduado: 119 respondentes | Mestrado: 43 respondentes | Doutorado: 8 
respondentes | Pós-doutorado: 4 respondentes. 

 

Houve respondentes em todos os níveis acadêmicos, sendo que o maior número de 

pesquisados está entre os graduados. Muito importante é verificar a presença de Pós-Doutor e, 

independente do nível de escolaridade, observamos que em todos os graus de estudo há pessoas 

que conhecem a Metodologia DSOP. 
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Gráfico 21 – Educação Financeira 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

O conceito de Educação Financeira está cada vez mais evidente,e o que antes era 

conhecido como uma Ciência Exata, hoje já está sendo desmistificado, conforme podemos constatar 

nas respostas, onde tivemos 310 pessoas. Ou seja 79%, responde ser uma Ciência Humana. 

Isso se deve à grande contribuição da Base Nacional Comum Curricular- BNCC, quando 

institui a Educação Financeira para a educação básica como uma Ciência Humana, onde o 

importante não são os resultados puros, e sim a que análises podem ser feitas dos resultados 

obtidos. 

Entre os respondentes que conhecem a Metodologia DSOP, 95% entendem que a 

Educação Financeira é uma Ciência Humana. 

 

Gráfico 22 – Educado Financeiramente 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 
Nota: Sim: 227 respondentes | Não: 130 respondentes | Não sabe: 34 respondentes. 
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58% dos pesquisados se consideram educados financeiramente. Destes, 48% conhecem a 

Metodologia DSOP. 

 

Gráfico 23 – Evento Educação Financeira 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

69,8% dos pesquisados já participaram de algum evento com o tema Educação Financeira, 

o que evidencia o interesse sobre o mesmo. Destes, 57% conhecem a Metodologia DSOP. 

 

Gráfico 24 – Qual metodologia de Educação Financeira você conhece? 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

A Metodologia DSOP foi apresentada a sociedade brasileira há exatos 12 anos. 52% 

conhecem alguma metodologia, 48% não conhecem nenhuma metodologia de educação financeira. 

Dos que conhecem alguma metodologia, 78% responderam Metodologia DSOP. 
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Gráfico 25 – Previdência Privada 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

Dentre os que responderam que a Previdência Privada é um tipo de investimento, 50% 

conhecem a Metodologia DSOP. 

 

Gráfico 26 – Longevidade 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 
Nota: Viver de forma saudável: 371 respondentes | Estar aposentado pelo INSS: 11 
respondentes | INSS: 11 respondentes | Não sei avaliar: 9 respondentes. 

 

O índice de respondentes que têm clareza sobre o que é longevidade foi expressivo: 94,1%. 

O que nos mostra que estes, se educados financeiramente, terão grandes possibilidades de 

alcançar a mesma com qualidade de vida, visto que tivemos muitos respondentes com idade inferior 

a 60 anos. 
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Gráfico 27 – Aposentadoria Sustentável 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

85,6% dos respondentes dizem que aposentadoria sustentável é uma necessidade. Destes, 

41% conhecem a Metodologia DSOP. 

Até pouco tempo, a aposentadoria sustentável era um sonho, pois muitas pessoas 

entendiam que ao se aposentar teriam que reduzir suas despesas e deixar de fazer muitas coisas 

que faziam quando estavam na ativa. Hoje vemos que ela se tornou uma necessidade, pois, ao se 

viver mais, será necessário ter saúde e sustentabilidade para não depender de outras pessoas e 

isso com o conhecimento sobre a ciência Educação Financeira, tornou-se possível. 

 

Gráfico 28 – Perfil Financeiro 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

O perfil financeiro em destaque é o de equilibrado. Equilíbrio nem sempre é motivo de 
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tranquilidade. Ser equilibrado financeiramente é estar em uma posição de acomodação, onde vemos 

uma maior dificuldade de mudança de hábitos e costumes de consumo. Analisando os pesquisados, 

temos na verdade um grande desafio, que se tomado como representação de uma sociedade, 

precisam ser impactados com os conteúdos da educação financeira com metodologia. O maior 

número de respondentes que são investidores, conhecem a Metodologia DSOP, que representam 

66%. 

 

Gráfico 29 – Se não tivesse mais o seu ganho mensal, por quanto tempo conseguiria se 
sustentar? 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

Gráfico 30 – Sustentabilidade 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 
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O gráfico acima, mostra o perfil do brasileiro. Não há uma cultura de poupança e em sua 

grande maioria são imediatistas, ansiosos e não pensam no futuro. Assim, não conseguem viver 

sem seus recursos financeiros mensais por mais de um ano, conforme ficou flagrante na crise do 

Covid-19 e aqui representado por 71% dos pesquisados. Dos que possuem reservas financeiras 

para mais de um ano, a maioria são os que conhecem a Metodologia DSOP. 

 

Gráfico 31 – Sabe quando quer aposentar? 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

A partir da reforma previdenciária houve um aumento na idade para aposentadoria. Muitas 

pessoas têm como modelo mental que a aposentadoria somente pode ocorrer quando forem 

cumpridas as exigências da Previdência Social, onde deve ser levado em consideração a idade e o 

tempo de trabalho. Mas ao ser educado financeiramente, se estabelece um planejamento para a 

criação de uma reserva financeira, para que em uma determinada data, identificada pelo 

trabalhador, este passe a trabalhar por prazer e não mais por necessidade. Vemos que isso já é 

conhecido por 119 pessoas. Ou seja, por 30% dos pesquisados, e destes, 50% conhecem a 

Metodologia DSOP. 
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Gráfico 32 – Guardar dinheiro para Aposentadoria 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

45% dos pesquisados guardam dinheiro para sua aposentadoria; 60% correspondem aos 

que conhecem a Metodologia DSOP, enquanto que dentre os que não guardam, apenas 24% 

conhecem a Metodologia DSOP. 

 

Gráfico 33 – Previdência Social 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

Do total de pessoas que estão na ativa, 33% que contribuem com o INSS, conhecem a 

Metodologia DSOP. Dentre os regimes de contratação no Brasil, 62,9% dos pesquisados 

representam os que contribuem com o INSS e muitos deles entendem que esse tipo de contratação 

traz segurança e um valor de benefício, que mesmo que não possibilite manter o mesmo padrão de 

vida quando na ativa, é algo certo, o que faz com que muitos não pensem em guardar um valor para 

a longevidade. 
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Gráfico 34 – Previdência Complementar 

 

 Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

43% dos respondentes tem plano de Previdência Complementar. Destes, 53% conhecem a 

Metodologia DSOP. 

 

Gráfico 35 – Por que você não guarda para uma previdência complementar? 

 

 Fonte: Elaborado pela própria autora. 
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Gráfico 36 – Sucessores | Previdência 

 

 Fonte: Elaborado pela própria autora. 
 

Apenas 25% dos pesquisados guardam para seus sucessores. E destes, 55% conhecem a 

Metodologia DSOP. Se não há um hábito de poupar para sua sustentabilidade, menor ainda será o 

de reservar para terceiros, mesmo sendo esses terceiros os indivíduos mais importantes da vida do 

pesquisado. 

Hoje, se fizéssemos a pergunta: Quem possui uma conta de poupança? haveria uma 

quantidade significativa de pessoas dizendo “sim”. Se perguntássemos para essas mesmas 

pessoas: Se colocam algum dinheiro mensal nesse tipo de investimento? muitos diriam “não”. 

Muitas pessoas quando recebem, por algum motivo, uma quantia em dinheiro que não seja os 

rendimentos mensais, poupam. Porém, como esse investimento não tem um propósito, no primeiro 

momento de instabilidade financeira tiram suas reservas. 

Educar financeiramente uma população é mostrar a ela que, para que seus 

sonhos/propósitos e necessidades possam ser realizados, tem que se identificar o tempo para que 

se consiga valores suficientes para realizá-lo. Quando isso for possível para uma grande maioria, 

estaremos não apenas mudando a vida de cada uma dessas pessoas, como também mudando a 

economia de nosso país. 
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Gráfico 37 – Reservas Financeiras 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

A maioria dos pesquisados não faz reservas financeiras para a aposentadoria e dos que 

fazem, vemos um equilíbrio em guardar para si, seus sucessores e antecessores. Dentre os que 

guardam, 53% conhecem a Metodologia DSOP. 

 

Gráfico 38 – Antecessores com Plano de Previdência 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

Pais/avós são exemplos e, quando na idade adulta, reproduzimos o que vivenciamos com 

eles. Se não se tem pais/ avós poupadores para o futuro, não teremos filhos que façam isso. Fica 

evidente que se os pais não pouparam - 65%, os filhos não poupam - 56% (gráfico 37) e será 

poupado menos ainda para filhos/netos - 53,9% (gráfico 38). 
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Gráfico 39 – Ajuda aos antecessores 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

São vários os fatores que devem ser levados em consideração ao analisar as respostas a 

esta pergunta: um grande número de respondentes está na faixa etária entre 35 e 50 anos, onde os 

pais podem ainda estar na ativa. Os pais, ao entenderem que aposentadoria é se resignar a um 

padrão de vida onde apenas o estritamente necessário deva ser consumido, não falam aos seus 

filhos as dificuldades que passam e, ainda, muitos filhos vivem sendo auxiliados pelos pais. 

 

Gráfico 40 – Você guarda dinheiro em seu orçamento para auxiliar seus pais/avós no futuro? 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

Apenas 19,9% dos pesquisados guardam dinheiro para no futuro ajudarem seus pais/avós. 

Pelos gráficos 37, 38 e 39, observamos que o hábito de poupar é muito pequeno para a própria 



 

 

pessoa. Assim, poupar para os antecessores será muito mais difícil, quando não se entende que 

estes serão sua responsabilidade no futuro e que hoje tem sido motivo de muitas discussões e 

separações entre os casais que não se prepararam para abrigar seus familiares. 

 

Gráfico 41 - Seus pais/avós continuam a trabalhar para manter o padrão de vida? 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

Como apresentado nesta dissertação, os benefícios vindos da aposentadoria nem sempre 

são suficientes para uma longevidade saudável, como podemos constatar pelas respostas de 34% 

dos respondentes. 

 

Gráfico 42 – Dos educados financeiramente, guardam em percentuais com relação aos seus 
ganhos em salários mínimos. 

 
Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

Podemos observar que, dos respondentes que são educados financeiramente e guardam 
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valores para a aposentadoria, o menor índice é apresentado na renda de até um salário mínimo. Os 

demais trazem um equilíbrio entre as porcentagens para a poupança. 

 

Gráfico 43 - Educado financeiramente X Se a partir de hoje, você não mais recebesse seu 
ganho mensal, por quanto tempo manteria seu atual padrão de vida” 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

Dos que se consideram educados financeiramente, constatamos que apenas 20% teriam 

apenas até três meses de sustentabilidade, o que leva a concluirmos que a educação financeira 

proporciona o olhar para o futuro, preparando-se para ele e também para possíveis crises que 

possamos vir a ter. 

 

Gráfico 44 - Contribui com a Previdência Social (INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social 
X Tem um plano de previdência complementar?) 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 



 

 

A grande maioria dos contribuintes do Sistema de Previdência Social, pelo 

desconhecimento referente à não sustentabilidade, vinda dos benefícios desse sistema, não 

entendem a necessidade de uma providência complementar. Isso fica evidente ao observarmos os 

respondentes que hoje são ativos e contribuem, sendo 62.9%. Destes, 53% não possuem nenhum 

tipo de providência complementar. 

 

7.1 EVIDÊNCIAS DA IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA LONGEVIDADE 

 

7.1.1 Estudo de Caso 1 – Estudo da História R.D 

 

R.D. menino nascido em uma cidade do interior do estado de São Paulo, filho de pai 

ferroviário e mãe do lar, entende, ao aprender a fazer pipas, com 7 anos de idade, que poderia da, 

venda delas, obter algum dinheiro, elemento importante para realizar o consumo do que desejasse. 

Como menino simples, do interior, tem o sonho de ter uma bicicleta, desejo de muitas 

crianças dessa idade. E, como a maioria delas, faz o pedido a seu pai. Este responde que no 

momento não seria possível atendê-lo e explica que, assim que iniciasse algum trabalho, poderia 

alcançar esse sonho tão desejado. 

R.D. não se aquietou. Inicia como auxiliar de camelô e em 10 meses de trabalho conquista 

sua bicicleta, reservando 75% do que ganhava para a aquisição do bem desejado. Entende nesse 

feito que, se usasse essa forma de gerir seu dinheiro, conseguiria realizar tudo o que desejasse. 

Como a primeira experiência de realizar sonhos foi positiva, logo colocou outro no lugar, 

agora um pouco mais longo, o de ir estudar na capital. R.D sempre fazia da mesma forma: 

estabelecia o sonho, pesquisava o valor, calculava a quantia que guardaria e determinava o tempo 

em que realizaria o seu propósito. 

Uma preocupação que possuía era cuidar dos recursos, para que no futuro pudesse ter 

valores para uma aposentadoria sustentável, que entendia ser sua independência financeira, ou 

seja, não mais precisar trabalhar para viver, e sim trabalhar por prazer, pois as reservas já seriam 

suficientes para manter a ele e a sua família. 

E, assim, aos 37 anos de idade percebeu que havia conseguido o que mais almejava: ter 

dinheiro suficiente para viver o resto de sua vida sem trabalhar. E, partir desse momento, passou a 

ensinar as pessoas a como ter motivos para ter o dinheiro como meio e não como fim, sendo 

saudáveis financeiramente e se preparando para a independência financeira na longevidade. 

O que R.D. não imaginava era o bem que faria para a humanidade, levando a Ciência 

Educação Financeira, embasada na metodologia vivenciada por ele e que permite as pessoas se 

planejarem para o futuro, vivendo também o presente. 

O estudo deste caso levou a autora a conhecer a Educação Financeira e a realizar o sonho 

de defender esta dissertação. 

 

 

 



 

 

7.1.2 Estudo de Caso 2 – Realidade da Fundação de Previdência Complementar do 

Estado de São Paulo 

 

No ano de 2019, um contrato firmado entre a Fundação de Previdência Complementar do 

estado de São Paulo e a empresa em que a autora trabalhava, possibilitou a ela realizar palestras 

para os servidores públicos do estado de São Paulo em diversos locais. 

O objetivo era levar o conhecimento da ciência Educação Financeira para que estes 

entendessem a importância de aderirem ao Plano de Previdência Complementar (PREVCOM), 

oferecido a todos e assim terem uma reserva para uma aposentadoria com sustentabilidade 

financeira. 

As palestras apresentavam uma forma diferente de se cuidar dos recursos financeiros, 

iniciando com um diagnóstico dos valores ganhos e gastos, e uma ferramenta (Apontamento 

Financeiro), onde se anotavam os gastos por tipo de despesas, ou seja, uma folha para padaria, 

outra para transporte, outra para açougue e assim por diante; e que fosse preenchido por um mês. 

Quando terminado o preenchimento, a orientação era que se fizesse uma reunião familiar. 

E qual seria o objetivo da mesma? Todos imaginaram ser para reduzir despesas, mas eram 

surpreendidos com a resposta de que a reunião era para identificar os sonhos da família, os de 

curto, médio e longo prazos. 

E como realizá-los? Verificando nas anotações feitas o que seria possível reduzir, mudar 

marcas e até eliminar. Assim os recursos gastos de forma errada iriam para a realização de sonhos 

e necessidades. 

Como visto nesta dissertação uma das necessidades hoje do brasileiro é a aposentadoria 

sustentável e para isso um dos destinos que o dinheiro poupado deve ter é o da Previdência 

Complementar. 

Alguns regimes de previdência existentes em algumas empresas, além do valor investido 

por parte do colaborador, a empresa também contribui com outra parte, ou seja, já há juros de 100% 

do valor investido, mas a maioria dos colaboradores dessas empresas não entendem isso como um 

investimento, pois observam esse valor como um gasto, visto que ele não é devolvido 

imediatamente, há um período grande para o retorno, e o imediatismo é o que as pessoas vivem 

neste momento. 

Isso ocorre com a PREVCOM, o servidor dependendo de sua faixa salarial, pode investir de 

1% a 7% do salário e a PREVCOM contribui com a mesma parte. A cada R$ 1,00 mais R$ 1,00 é 

investido. 

Qual foi a grande surpresa em pesquisa feita junto aos participantes das palestras? Dos 385 

participantes, apenas 8% haviam aderido ao plano, ou seja, 31 servidores e destes apenas 23% 

colocavam o valor máximo. 

Durante a palestra era também apresentado um jeito   diferente de fazer o orçamento: 

priorizar a independência financeira e os sonhos, tirando os valores referentes aos mesmos em 

primeiro lugar e posteriormente pagar as dívidas, as  prestações, os gastos e fazer uma reserva 

estratégica. 



 

 

Após o término das palestras observou-se um grande interesse por parte dos servidores em 

aderir ao plano PREVCOM ou de aumentar os valores investidos. Assim confirma-se que quando a 

Educação Financeira faz parte da vida das pessoas, estas cuidam do presente para um futuro ainda 

melhor. 

Este foi o maior motivo da escolha do tema: A Importância da Educação Financeira para a 

longevidade”, para esta dissertação. 

Foi constatado, em uma das palestras realizadas, mais precisamente na Universidade de 

Campinas, em que um servidor que não aderiu ao plano, a real importância em ser educado 

financeiramente: 

Sr. J.R, professor docente da cadeira de física, doutor em física quântica, que trabalhava na 

universidade há 17 anos, estava participando porque entendeu que a palestra seria para apresentar 

formas de investir e como faltavam 3 anos para sua aposentadoria, deveria aprender para saber 

investir os valores decorrentes do que receberia dela. 

Foi surpreendido em primeiro lugar pelo que se apresentou na palestra, uma forma de cuidar 

de seu dinheiro, que ele não havia aprendido, mesmo sendo doutor. Porém a maior surpresa foi 

quando ele entendeu que por não ter feito a adesão no momento de sua entrada como servidor 

daquela universidade, já havia perdido 17 anos de investimentos, sendo que uma parte era de sua 

contribuição e os demais 50% da PREVCOM. Esse total correspondia naquela data (abril de 2019), 

considerando os valores a serem investidos por ele, mais a contrapartida da PREVCOM, mais os 

juros, a aproximadamente o valor de R$540.000,00. 

Sr. J.R. ficou emocionalmente impactado com a descoberta e como a falta de conhecimento 

o levou a uma perda tão grade. 

O Case do Sr. J.R. é um dos muitos identificados durante as palestras  e muitos outros 

existem, sendo que uma das causas é o analfabetismo financeiro, visto em uma grande parte da 

sociedade brasileira. 

 

7.1.3 Estudo de Caso 3 – Aplicação da Educação Financeira com Metodologia. 

 

Srª I.T. é funcionária pública aposentada, que nasceu em uma família de classe média, cujos 

pais tinham uma situação social e financeira que permitiu a ela e aos seus cinco irmãos terem uma 

infância tranquila. Em 1964, o pai foi preso pelo Exército Brasileiro, desligado do Ministério da 

Agricultura, do qual era funcionário, e passaram por muitas necessidades. A mãe era professora e, 

já naquela época, os professores não eram bem remunerados. Os pais da Sra. I.T. não havia 

pensado que poderiampassar por uma situação como aquela e, portanto, não tinham nenhuma 

reserva financeira. 

Talvez, por não ter tido uma família que transmitisse bons exemplos, relativos aos recursos 

financeiros domésticos, quando adulta também a Srª I.T. não deu a importância devida ao fruto do 

seu trabalho. Nunca conseguia guardar dinheiro. Ao contrário, se desfazia daquele que recebia em 

troca do seu trabalho e buscava mais, com terceiros. 

Iniciou sua vida profissional em 1970, mesmo ano em que se casou. O marido e ela eram 



 

 

ferroviários. É importante dizer que não tinham o hábito de fazer planos para eles e muito menos 

para a família. As coisas foram acontecendo. Não compartilhavam a vida financeira um com o outro. 

Muitas vezes a Srª I.T. era socorrida pelo esposo, quando exagerava em seus gastos. Ele era mais 

comedido que ela. 

Hoje com 70 anos, três filhos, um enteado, dez netos e três bisnetos. 

Quando trabalhou na RFFSA (1970 a 1983) tinha uma colega que emprestava “dinheiro a 

juros”. Naquela época não era fácil fazer empréstimos em bancos, como é hoje. Então, sempre que 

o salário não era suficiente, pedia emprestado a ela. Sofreu bastante para pagá-la, quando saiu da 

RFFSA para assumir na Secretaria da do RS, como Exatora Estadual (hoje Auditor Fiscal). A sogra 

de I.T a acudiu e quitou sua dívida com a colega. 

Quando ingressou no quadro de funcionários públicos do RS, o fez com o mesmo valor que 

recebia na RFFSA. Mas logo a remuneração foi aumentando e passou a ficar mais interessante. 

Não recorda dos valores. Mas de uma coisa recorda: continuou a gastar mais do que ganhava. Fez 

seu primeiro empréstimo, na Capemi, já como Exatora Estadual. Nunca mais parou. Onde surgia a 

possibilidade de empréstimo, lá estava I.T. Quando não havia como fazer outro empréstimo, 

renegociava os que existiam. E isso perdurou até se educar financeiramente. 

Se aposentou em 1994. O dinheiro que recebia continuava não cobrindo os seus gastos. 

Como era Bacharel em Ciências Contábeis, começou a trabalhar como Perita Contábil Judicial para 

a Justiça Federal. Durante alguns anos, complementava sua renda com os valores que recebia das 

perícias. E continuava faltando dinheiro. 

Deixou de trabalhar com perícias em 2000, quando foi convidada para assumir a Secretaria 

da Fazenda do município de Cidreira-RS (2001/2004). Os subsídios que recebia mensalmente 

equivaliam a, aproximadamente, 50% do valor líquido de sua aposentadoria. E continuava faltando 

dinheiro. 

Em 2005, assessorou duas prefeituras do seu estado na elaboração dos Planos Plurianuais, 

Leis de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual. Recebeu, na ocasião, o equivalente a cinco 

vezes o valor de sua aposentadoria. 

Em 2006, entrou na sociedade de uma empresa. Trabalhou durante dois anos, recebendo 

um pró-labore de R$ 6.000,00. Como não se adaptou, afastou-se, mas não saiu da sociedade. 

Passados alguns anos, tomou ciência de algumas reclamatórias trabalhistas (eram feitos sequestros 

em sua conta do valor que nela tivesse na data) e de um débito junto à Receita Federal. 

Em 2011, assumiu a Gerência de Orçamento e Finanças da CEITEC/SA, empresa vinculada 

ao Ministério da Ciência e Tecnologia, onde ficou um ano e meio, percebendo a remuneração 

mensal de R$ 8.000,00. 

Em 2015, seu amado marido faleceu. Era funcionário da Assembleia Legislativa do RS. 

Naquela ocasião seu contracheque como aposentada era de R$ 23.947,00 (bruto); com desconto 

do IR e previdência, ficava em R$ 15.840,56. Porém, ela já tinha R$ 6.267,68 de empréstimos, dois 

seguros e outros pequenos descontos, ficando um líquido de R$ 7.293,00. Passou a receber uma 

pensão, pela morte do seu marido, equivalente a 70% do que ele percebia quando em atividade: 

valor bruto de R$ 21.644,27, que, com os descontos do Imposto de Renda e Previdência, ficava em 



 

 

R$ 14.402,81. 

Seu ganho mensal líquido (descontados os empréstimos que tinha em seu contracheque) 

passou a ser de R$ 21.695,81. Poderia ter começado uma nova e saudável vida financeira naquela 

época. Mas não foi o que aconteceu. Em setembro daquele ano, já havia feito um empréstimo (R$ 

2.846,07/mês), utilizando parte da margem consignável que a pensão permitia. Logo em seguida, 

fez outro (R$ 693,17/mês). 

O mais grave disso tudo que explanou é que não sabia o que fez com tanto dinheiro que 

recebeu ao longo da sua vida, além de comprar uma casa, financiada, e trocar, periodicamente, o 

carro, cujo valor da diferença também era financiado. 

Os valores dos empréstimos, na maior parte, foram destinados a seus filhos, irmãos, 

amigos, sempre que se deparavam com alguma dificuldade financeira ou queriam adquirir algo para 

o qual não tinham dinheiro. 

Em maio de 2017, foi surpreendida com um desconto de R$ 17.000,00 no contracheque da 

pensão de seu marido, como dedução da diferença do Teto Salarial. Foi um choque. Naquele 

momento conseguiu se dar conta do tamanho da sua irresponsabilidade com o dinheiro. Seus 

proventos como aposentada (R$ 23.947,00) somados ao valor da pensão, (R$ 21.644,27) 

ultrapassavam os R$ 30.400,00 definidos como teto salarial. 

Essa situação foi resolvida através de uma ação que seu Sindicato moveu contra o Estado 

do RS e voltou a receber o valor integral da pensão. Mas o susto valeu. Chegou à conclusão que já 

havia passado da hora de se disciplinar e passar a cuidar das suas finanças e ter um pouco de 

tranquilidade nesta fase da sua vida. 

Lembrou de um livro que havia comprado há algum tempo: Terapia Financeira. O leu 

novamente e procurou fazer o que havia de orientações feitas pelo autor Reinaldo Domingos. Mas 

novamente não teve a disciplina necessária para colocar efetivamente em prática aqueles 

ensinamentos. Passou-se um ano e I.T. continuava tentando mudar sua vida e não conseguia. 

Pensou em dar aula de alguma matéria relativa à administração pública, para aumentar sua 

renda, mas não tinha habilitação para isso. Fez, então, uma pós- graduação em Metodologia do 

Ensino na Educação Superior. 

Enquanto cursava sua pós-graduação, resolveu, procurar a DSOP Educação Financeira, 

empresa presidida pelo autor do livro que havia lido, pois o seu problema precisava de solução 

urgente. Ela já recebia uma renda invejável. Precisava colocar as coisas nos devidos lugares para 

que seu dinheiro fosse suficiente para pagar suas contas e proporcionar prazeres e segurança. 

Em 2018, fez a Pós-Graduação em Educação Financeira com Neurociência para Docentes 

e os cursos de Educador Financeiro, Terapeuta Financeiro e Empreendedor Educacional, todos com 

a Metodologia de Educação Financeira apresentada no livro, vivenciada por seu mentor, Reinaldo 

Domingos. 

Quando retornou para casa, no Rio Grande Do Sul (os cursos eram em São Paulo), após 

seu primeiro curso, já chegou com outra forma de pensar e muito entusiasmada com o que havia 

aprendido. Reuniu sua família e passou a colocar em prática seu aprendizado. Primeiro fazer o 

diagnóstico dos ganhos e gastos; junto com a família, identificar os sonhos; orçar, retirando primeiro 



 

 

os valores referentes a sua independência financeira e aos sonhos e poupar para eles. Filhos, 

genros, noras, netos e bisnetos foram a primeira experiência em educação financeira da Srª I.T. 

Eles, de início, ficaram meio apreensivos vendo falar em sonhos de curto, de médio e de longo 

prazos, em redução de despesas desnecessárias, em mudança de comportamento, em diagnóstico 

financeiro, em sonho da família, etc. Para seus netos menores e seus bisnetos entregou, nesse 

encontro familiar, os cofrinhos da DSOP (3 porquinhos, de 3 tamanhos diferentes) para eles 

guardarem seus sonhos. Eles adoraram. Plantou a sementinha da prosperidade naquele dia na sua 

família. 

No dia seguinte, colocou as mãos à obra e começou a aplicar na sua vida os conceitos que 

havia trazido consigo daquela viagem. Passou a conversar com frequência com sua família sobre a 

importância da educação financeira. Ao mesmo tempo, colocou em prática os 4 passos da 

metodologia: Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar. Iniciou fazendo suas anotações diárias dos 

seus gastos, durante 30 dias. Precisava definir 3 sonhos: um de curto, um de médio e um de longos 

prazo. Srª I.T. fala que foi a parte mais difícil. Só tinha um sonho: resolver sua situação financeira e 

ter uma vida tranquila, sem sobressaltos e poder dormir tranquila. 

Dois dos seus netos são filhos de um enteado seu que faleceu. Portanto eles são herdeiros 

do seu marido. O inventário estava em andamento. Então definiu como seu sonho de curto prazo 

guardar o dinheiro correspondente aos quinhões hereditários desses dois netos, para que ela não 

precisasse vender nada no momento da partilha dos bens. Estimou esse valor em R$ 150.000,00. 

Como sonho de médio prazo, escolheu pagar as reclamatórias trabalhistas (tentaria uma 

negociação), sem saber o valor exato das mesmas. 

E para o sonho de longo prazo, escolheu pagar aquela dívida com a Receita Federal (em 

torno de R$ 450.000,00). Embora soubesse que seu maior problema eram os empréstimos que 

havia feito, começou a poupar em todos os gastos. Aprendeu a dizer “não” quando alguém lhe pedia 

dinheiro. Seus filhos e netos lhe apoiaram muito, compreenderam e também foram mudando seu 

comportamento com relação aos gastos. No início, não conseguiu guardar dinheiro, mas foi 

reduzindo o valor que ficava a descoberto. 

Depois que fez os outros dois cursos e concluiu a pós-graduação, ficou mais confiante em 

si. 

Precisava fazer com que sobrasse dinheiro para os seus sonhos. Somente o que estava 

economizando não seria suficiente. 

Fez um levantamento de todos os empréstimos que tinha no BANRISUL, totalizando R$ 

13.230,00/mês; cartão de crédito, R$ 25.000,00 (pagava somente a parcela mínima) e cheque 

especial utilizado, R$ 8.000,00 (seu limite era 15.000,00). Propôs ao BANRISUL uma negociação 

daqueles valores, de forma que ficasse com uma parcela de, no máximo, R$ 7.000,00. 

Solicitou ao banco que diminuísse o valor do seu cheque especial para R$ 1.000,00, para 

evitar de, novamente, usar o que não era seu. 

Para resolver uma das reclamatórias trabalhistas, autorizou, em uma audiência, que fosse 

feito desconto, mensalmente, no contracheque da pensão (R$ 3.288,00/mês). O primeiro desconto 

aconteceu em junho de 2019. Parte do seu sonho de médio prazo já estava sendo realizado. 



 

 

Futuramente, buscaria, via judicial, a parte que cabe aos demais sócios pagarem. 

Há 2 meses, conseguiu iniciar a realização do seu sonho de longo prazo. Parcelou na 

Receita Federal aquela dívida citada anteriormente, a qual pagará em 120 meses. Como a dívida é 

solidária, um dos sócios restituirá, mensalmente, a metade do valor da parcela. Futuramente, 

buscarão, na justiça, a parte que cabe ao terceiro sócio pagar. Como já havia conseguido guardar 

R$ 81.000,00 para pagamento dessa dívida (seu sonho de longo prazo) e não foi necessário dar 

entrada para o parcelamento, destinou esse valor para pagar os quinhões dos seus 2 netos no 

inventário do seu marido, quando for necessário. 

Srª I.T acreditava que estava ajudando seus filhos. Se sentia bem fazendo o que fazia. Hoje, 

depois de eles se familiarizarem com a educação financeira, cuidam melhor do seu dinheiro e estão 

lhe ressarcindo alguns empréstimos que fez para eles. Inclusive uma das filhas, vendo os resultados 

que Srª I.T. estava tendo, também fez os cursos de Educador Financeiro e de Terapeuta Financeiro 

na DSOP. 

Seus netos maiores passaram a adotar esta metodologia. Fazem planos para o futuro, de 

curto, médio e longo prazos e destinam parte do dinheiro que recebem para realizá-los. E os seus 

netos menores, bem como seus bisnetos, já sabem que devem guardar sonhos nos cofrinhos que 

receberam dela, no dia em que voltou do seu primeiro curso de educação financeira. 

Além dos seus filhos, netos e bisnetos, também pode ajudar outros parentes e amigos. 

Desta vez, de forma diferente: ensinando a metodologia que fez com que ela mudasse sua vida, em 

vez de dar dinheiro, como fazia antigamente. Aplica aquele provérbio chinês: Dê ao homem um 

peixe e ele se alimentará por um dia; ensine um homem a pescar e ele se alimentará por toda a 

vida. 

Participou de um concurso organizado pela Associação Brasileira de Educadores 

Financeiros (ABEFIN) para escrever, juntamente com outros 10 Educadores Financeiros, o livro 

Trabalhadores não Precisam ser Pobres, cujo lançamento aconteceu em setembro de 2019. 

Naquele livro conta a história de uma pessoa que recebia um salário de R$ 300,00 por 

semana e que não tinha noção de quanto recebia por mês, nem de quanto gastava. Foi sua primeira 

cliente. Enquanto ela ensinava aprendia mais e mais. 

Ao escrever o seu capítulo do referido livro, fez o seguinte comentário: “Por incrível que 

pareça, Marli e eu vivemos realidades semelhantes. Mesmo com uma remuneração muito boa para 

a realidade do nosso país, eu também não sabia quanto ganhava e, muito menos, com o que e 

quanto gastava”. Não importa o quanto temos e sim o que fazemos com o dinheiro que temos. 

Sua cliente, além de ter realizado alguns dos sonhos que havia definido em um dos 

encontros, já havia guardado R$ 2.600,00. E, hoje, sua poupança já atingiu os R$ 10.000,00. 

É importante olharmos para o passado para vermos onde erramos e nos utilizarmos desse 

erro para nunca mais repeti-lo. Por isso, Srª I.T. fez um levantamento dos valores que recebeu nos 

últimos 20 anos. Em valor nominal, se aproxima dos R$ 4.358.000,00. Se ela tivesse guardado 30%, 

todos os meses, em uma aplicação que rendesse 5% de correção monetária e 0,5% de juros a.m., 

hoje ela teria, aproximadamente, R$ 2.180.000,00. 

 



 

 

Tabela 9 – Resumo Receitas 2001/2020 

RESUMO RECEITAS 2001/2020 (RETENÇÃO DE 30%. CM 5% a.a. e J 0,5% 
a.m.) 

 
ANO 

FOLHA 
MENSAL 

 
PENSÃO 

 
OUTROS 

 
SOMA 

 
30 % 

ATUALIZADO 
(5% AA + 
0,5% AM) 

2001 69.329,91  19.500,00 88.829,91 26.648,97 86.000,00 

2002 82.583,13  19.500,00 102.083,13 30.624,94 95.900,00 

2003 74.731,18  26.000,00 100.731,18 30.219,35 89.100,00 

2004 72.453,52  26.000,00 98.453,52 29.536,06 82.000,00 

2005 75.031,95  15.000,00 90.031,95 27.009,59 70.700,00 

2006 85.517,37   85.517,37 25.655,21 67.000,00 

2007 99.975,11  54.000,00 153.975,11 46.192,53 121.000,00 

2008 121.831,23  72.000,00 193.831,23 58.149,37 127.100,00 

2009 131.801,66   131.801,66 39.540,50 81.400,00 

2010 139.287,23   139.287,23 41.786,17 80.900,00 

2011 156.421,76  91.000,00 247.421,76 74.226,53 135.600,00 

2012 176.355,44  43.960,00 220.315,44 66.094,63 113.600,00 

2013 194.262,93   194.262,93 58.278,88 94.400,00 

2014 204.024,01   204.024,01 61.207,20 88.900,00 

2015 197.814,65 102.864,69  300.679,34 90.203,80 129.800,00 

2016 217.942,58 186.043,46  403.986,04 121.195,81 154.000,00 

2017 241.328,11 168.254,56  409.582,67 122.874,80 156.700,00 

2018 243.464,34 163.943,48  407.407,82 122.222,35 146.900,00 

2019 228.317,91 164.581,70  392.899,61 117.869,88 133.400,00 

2020 228.317,91 164.581,70  392.899,61 117.869,88 125.600,00 

SOMA 3.040.791,93 950.269,59 366.960,00 4.358.021,52 1.307.406,46 2.180.000,00 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

 

 



 

 

Nestes 3 anos conseguiu mudar muitas coisas das suas atitudes e nas atitudes de sua 

família. O resultado dessa mudança de comportamento foi o seguinte: 

Antes de se educar financeiramente, encerrava o mês e faltava dinheiro. Ficava com um 

saldo negativo em torno de R$ 8.000,00. Não tinha nem sonhos, nem reserva financeira. 

No decorrer dos meses, foi diminuindo suas despesas diárias, renegociando os valores dos 

empréstimos e seus filhos passaram a pagar parte daquelas dívidas contraídas em prol deles. Em 

decorrência, pode guardar dinheiro e passar a destiná-lo para os meus sonhos. Completará, em três 

meses, o valor necessário para pagamento dos quinhões hereditários de seus netos (R$ 

150.000,00). Para as reclamatórias trabalhistas já acumulou R$ 60.000,00, sendo que uma delas 

está sendo descontada em seu contracheque. E está conseguindo fazer uma reserva estratégica. 

Já tem R$ 42.000,00. 

Incluiu, neste mês, nos seus sonhos, uma viagem para a Espanha. Já destinou o saldo que 

terá no encerramento do mês para esse fim. 

A seguir, um comparativo do seu orçamento do mês de janeiro de 2018 - mês em que 

começou a aplicar a Metodologia DSOP - e o deste mês de janeiro 2021. 

 

Tabela 10 – Comparativo Orçamento Financeiro 

 

COMPARATIVO ORÇAMENTO 
FINANCEIRO 

ENTRADAS JAN 2018 JAN 2021 

APOSENTADORIA (BRUTO) 25.856,84 27.537,00 

DESCONTOS LEGAIS (-) - 8.570,00 - 10.115,00 

PENSÃO (BRUTO) 21.802,09 22.075,00 

DESCONTOS LEGAIS (-) - 7.397,00 - 7.690,00 

13º SALÁRIO PARCELADO - APÓS. 1.854,00 1.588,00 

14º SALÁRIO PARCELADO - PENSÃO 1.299,00 1.352,00 

ANDRÉ  1.600,00 

PAULA  500,00 

CAROLINA  500,00 

TOTAL ENTRADAS 34.844,93 37.347,00 

SAÍDAS JAN 2018 JAN 2021 

SONHOS - 11.400,00 

QUINHÕES HERANÇA YAN E LUCAS - 3.000,00 

DÍVIDA RECEITA FEDERAL - 3.200,00 

RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS - 3.800,00 



 

 

VIAGEM À ESPANHA  1.400,00 

COMPROMISSOS ASSUMIDOS 21.160,00 10.745,00 

RESERVA ESTRATÉGICA - 3.500,00 

VALOR DISPONÍVEL PARA GASTOS 13.684,93 11.702,00 

RESIDÊNCIA 10.100,00 6.387,00 

INSTRUÇÃO 1.180,00 718,00 

PESSOAL 7.217,00 1.300,00 

VEÍCULO 2.480,00 2.290,00 

OUTROS 1.600,00 940,00 

TOTAL GASTOS 22.577,00 11.635,00 

SALDO - 8.892,07 67,00 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

Atualmente é Franqueada da DSOP, está cursando a pós-graduação em Gestão de 

Investimentos e Educação Financeira e se dedica a disseminar a educação financeira 

comportamental por onde passa. El.,ntendeu a importância da Educação Financeira para a 

Longevidade. 

Evidenciamos no estudo de caso da Srª I.T. que para se educar financeiramente não há 

idade, é possível alcançar a saúde financeira quando temos uma forma de fazer que nos ensine a 

realizar escolhas conscientes para que seja possível realizarmos todos os nossos sonhos e 

propósitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As evidências apresentadas por gráficos e pesquisas nos fazem entender que com a 

estimativa do envelhecimento da população mundial e, mais rapidamente, da população brasileira, 

teremos em 2038 um país de idosos. 

O regime de previdência brasileira não foi planejado para que os recursos provenientes dele 

atendessem as necessidades de seus pensionistas ou beneficiários. O valor arrecadado advindo 

dos trabalhadores ativos não correspondem aos que devem ser disponibilizados para os inativos, 

resultando em um colapso do sistema previdenciário brasileiro. 

Os resultados apresentados pela pesquisa nos fazem refletir como o conhecimento sobre a 

educação financeira com metodologia se faz necessário para que tenhamos uma qualidade de vida 

não apenas enquanto trabalhadores ativos, mas para a necessidade de nos prepararmos para a 

longevidade no que se refere à reserva de recursos financeiros. 

Isto fica evidente quando vemos a aprovação do Programa de Educação Financeira 

embasado na Metodologia DSOP, para os gestores das mais de 4.000 instituições de longa 

permanência, ser aprovado pelo governo federal, onde o presidente da ABEFIN, Reinaldo 

Domingos, prestigiado pelo Presidente da República, Exmo. Sr. Jair Bolsonaro, materializado pela 

entrega em mãos do livro: Por que enfrentamos crises se não estamos preparados?, de sua autoria, 

sendo este a base do ensino na formação destes líderes, com o objetivo de tornar estas instituições 

mais saudáveis e sustentáveis financeiramente , visto que hoje, em sua maioria, não conseguem se 

manter e, assim, não apresentam condições mínimas para os cuidados com os idosos que dela 

fazem parte, conforme o Processo SEI Nº 00135.216893/2020-30 Espécie: Protocolo de Intenções 

nº 7/2020 (Anexo I). 

Ao vermos a quantidade de pessoas que não conhecem nenhuma metodologia de 

Educação Financeira (47%), entendemos porque, mesmo sabendo o que é longevidade saudável, 

em sua grande maioria, não há um comportamento de poupança para tal (57%). 

Nossos comportamentos são adquiridos, a princípio, pela observação de nossos familiares. 

Ou seja, o que vemos ser praticado por nossos pais e avós na infância, se estabelece como um 

modelo mental que é reproduzido no caminhar de nossa vida, e não seria diferente ao falarmos 

sobre hábitos para cuidar do futuro. Como 65% dos pesquisados não tiveram pais poupadores, 

estes filhos não irão poupar se não aprenderem a grande importância dessa ação. Fica evidenciado 

se analisarmos os que poupam, 55% deles conhecem a Metodologia DSOP. 

Há alguns fatores que são atribuídos ao descontrole financeiro, como: marketing publicitário, 

crédito fácil e muitos mais. Contudo, ao estudarmos estas questões, vemos que estes mesmos 

fatores são aliados do consumidor quando este tem o conhecimento da importância de cada um nas 

escolhas que faz no momento de consumir. O marketing lhe apresentará opções, e quanto mais 

informações forem captadas sobre os produtos ou serviços almejados, mais correta será a escolha. 

Quanto mais fácil e simples for o crédito, menos tempo perderá na    conclusão do que quer adquirir 

e, assim, não são eles os vilões do endividamento. 

O processo do consumo com endividamento consciente é observado junto aos que foram 



 

 

ensinados por meio dos conteúdos da educação financeira: a forma de como fazer isso, saindo do 

automático, analisando mesmo de forma simples a relevância do que deseja, construindo, além de 

uma reserva para a sua independência financeira, também uma vida saudável financeiramente. 

Ao conhecermos uma metodologia que nos leva a praticar como podemos realizar nossas 

necessidades, sonhos e desejos, nos empoderamos e percebemos que o importante não é o quanto 

ganhamos, mas sim o que fazemos com o que ganhamos. Ao conhecermos a ciência Educação 

Financeira, embasada na Metodologia DSOP, mudamos a ordem de inserção do dinheiro em nossas 

vidas: ele passa a ser um meio e não um fim. 

Com a compreensão do cuidado ao comprar, fica claro quais são as reais necessidades do 

presente e do futuro e para que tempo desse futuro. Isto é, datamos os acontecimentos de nossas 

vidas. 

A palavra “Planejamento” começa a fazer parte não somente de nosso vocabulário, mas de 

nossas ações e, com ele, um cronograma de realizações, como: o dia de nossas viagens, nossas 

festas e de nossa independência financeira, que acontecerá após anos de reservas financeiras 

(previdência complementar), que poderá ser iniciada mais cedo ou mais tarde, dependendo de 

quando aprendermos a necessidade de tê-la dentro da programação de nossas agendas 

Esse jeito de olhar o mundo por um outro ângulo, onde o importante é saber como estamos 

consumindo e aprender a dizer não aos desejos imediatos, nos leva a realizar mais, a compreender 

que podemos mais e, assim, viver muito melhor e pensar em como queremos viver hoje, sem 

deixarmos de pensar e nos preparar para o  amanhã. 

Quando aprendemos a analisar os recursos que temos e o que verdadeiramente 

necessitamos, indiretamente estamos cuidando dos ecossistemas terrestres, aquáticos e aéreos. 

Nossos solos, oceanos e ar receberão uma quantidade menor de resíduos; aprendemos a reutilizar, 

reparar, reformar, reaproveitar e a nos responsabilizar pelos destinos finais do que produzimos. 

Consequentemente, menos matéria prima será usada, menor consumo de água e energia na cadeia 

produtiva, respeitando, cada vez mais, o ambiente e todo o ecossistema do planeta Terra. 

Estar educado financeiramente é entender que temos que cuidar de nós e de nossos 

recursos todos os dias, estar antenado aos acontecimentos. E, pelo olhar 360º que treinamos ao 

aplicar a Metodologia DSOP em nossas vidas, sairemos do automático e seremos previdentes em 

todas as saúdes. Em especial na saúde financeira, pois ela é a base das demais, como aqui exposto. 

Apresentamos a importância de estarmos sempre prontos para acompanhar as inovações 

e podermos usufruir delas com sustentabilidade e saúde financeira, promovendo uma sociedade 

que, ao pensar no individual, entenda a importância do coletivo e do cuidado com todos os recursos 

necessários para uma vida de qualidade. 

Entender a longevidade sustentável como um estado do SER, que sofre mudanças 

constantes e que precisa ser cuidada desde a tenra idade, olhando todos os aspectos, para que 

essa necessidade não esteja apenas em dissertações como está ou em literaturas, mas que faça 

parte da construção de vida de cada ser humano. 

A vida é formada de uma sequência ininterrupta de dias, onde novas descobertas, desafios 

e conquistas ocorrem a todo momento. O que nos levará a ter um número maior ou menor de dias 



 

 

compondo essa sequência serão os motivos pelos quais farão valer a pena levantar todas as 

manhãs. 

Como sabemos, o combustível para o nosso viver são os nossos propósitos, os nossos 

sonhos. Estes que nos movimentam e sua realização está diretamente ligada à maneira com a qual 

os recursos financeiros são trabalhados; e este conhecimento faz parte dos conteúdos da ciência 

Educação Financeira. 

Assim concluímos “A importância da educação financeira para a longevidade”. 
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APÊNDICE I 

 

PESQUISA SOBRE A PREVIDÊNCIA PRIVADA/COMPLEMENTAR 2020 

 

Esta pesquisa faz parte da dissertação de doutorado de Ana Rosa Vilches, sobre o tema “A 

Importância da Educação Financeira para a longevidade”, pela Florida Christian University (FCU), 

orientada pelo PhD. Reinaldo Domingos. 

Sua contribuição será muito bem-vinda no universo acadêmico e social. Desde já agradeço 

sua participação. 

 

1. Qual seu país: 

2. Qual seu estado: 

3. Qual sua cidade: 

4. Sexo: 

5. Atividade profissional principal: 

6. Faixa etária 

7. Renda familiar (em salários mínimos): 

8. Escolaridade: 

9. Para você, Educação Financeira é: 

10. Você se considera educado financeiramente? 

11. Realizou ou participou de alguma live, palestra ou curso de Educação Financeira? 

12. Você conhece alguma metodologia de ensino de Educação Financeira? 

13. Se a resposta anterior foi Sim. Justifique: Qual metodologia de Educação Financeira você 

conhece: 

14. Para você, Previdência Privada é: 

15. Para você, Longevidade sustentável é: 

16. Para você, Aposentadoria Sustentável é: 

17. Você se considera uma pessoa: 

18. “Se a partir de hoje, você não mais recebesse seu ganho mensal, por quanto tempo 

manteria seu atual padrão de vida” – PhD. Reinaldo Domingos? 

19. Você sabe em que data (mês e ano) quer se aposentar com qualidade de vida? 

20. Você guarda algum dinheiro para sua aposentadoria sustentável? 

21. Você contribui com a Previdência Social (INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social)? 

22. Você tem um plano de previdência complementar? 

23. Se a resposta anterior foi negativa. Por que você não guarda para uma previdência 

complementar? 

24. Seus filhos, sobrinhos e/ou netos, tem plano de previdência privada, ou qualquer outro tipo 

de investimento para a aposentadoria? 

25. Seus pais e/ou avós tem ou tiveram plano de previdência privada, ou qualquer outro tipo de 



 

 

investimento para a aposentadoria? 

26. Seus pais e/ou avós, se aposentados são auxiliados financeiramente por você? 

27. Você guarda dinheiro no seu orçamento financeiro para auxiliar seus pais e/ou avós no 

futuro? 

28. Seus pais e/ou avós, se aposentados, continuam a trabalhar para manter o padrão de vida? 

Sua contribuição foi muito importante para levarmos a todos a Educação Financeira para 

conquista da tão necessária independência financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

 

Processo SEI Nº 00135.216893/2020-30 Espécie: Protocolo de Intenção nº 7/2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


