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Visão geral

Sobre este estudo

Os resultados do Estudo Global de Investidores 
2020 demonstram que a aposentadoria hoje 
é um pouco diferente do que as pessoas 
imaginavam anteriormente. Hoje, a maioria 
das pessoas pretende continuar trabalhando 
até um certo ponto durante a “aposentadoria”.  
Elas não prevêem que seu nível de gastos 
será reduzido consideravelmente. Planejar a 
aposentadoria está ganhando força, com a 
média de poupança para a aposentadoria ainda 
saudável, e, pela primeira vez em três anos, 
essa poupança é classificada como a prioridade 
mais alta no uso da renda disponível. Apesar 
disso, as pessoas ainda estão preocupadas se 
seus esforços serão suficientes.

Para aqueles que planejam se aposentar,  
é extremamente importante compreender  
as opções disponíveis para garantir um futuro 
estável para si mesmos e suas famílias. 

Em abril de 2020, a Schroders contratou uma 
pesquisa independente com mais de 23.000 
investidores em 32 localidades ao redor do 
mundo. Entre os países estão Austrália, Brasil, 
Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Itália, 
Japão, Holanda, Espanha, Reino Unido e EUA. 
Essa pesquisa considerou “pessoas” como 
aquelas que irão investir pelo menos € 10.000 
(ou o equivalente) nos próximos 12 meses e 
que fizeram mudanças em seus investimentos 
nos últimos 10 anos.

Observação: os números apresentados neste 
documento podem não totalizar 100% devido 
a arredondamentos.
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Poupar para a vida futura  
é a principal prioridade
25% das pessoas afirmam que  
destinariam sua renda disponível  
à previdência como prioridade.

Aposentar-se com luxo é uma coisa  
do passado?
Os aposentados mostraram uma 
propensão quase quatro vezes maior em 
2017 (24%) do que em 2020 (7%) para 
priorizar compras de produtos e serviços 
de luxo, como viagens, um belo carro novo 
e celebrar ocasiões especiais.

As economias para aposentadoria  
estão estáveis
A economia de parte da renda das pessoas 
para aposentadoria permanece em 15,2%, 
após um aumento significativo (3,1%) entre 
2018 e 2019.

A poupança para a aposentadoria  
não será suficiente
41% ainda tem a preocupação de que sua 
renda na aposentadoria não será suficiente.

A expectativa de vida é o fator mais 
comum que as pessoas usam para  
calcular quando irão se aposentar
A maioria das pessoas calcula sua 
poupança para a aposentadoria com base 
primeiro na expectativa de vida (65%), 
seguida pelo custo de vida fixo (63%) e 
pelos custos com saúde (62%).

Independentemente do nível de 
conhecimento financeiro, o planejamento 
para a aposentadoria é confuso
Os investidores ‘especialistas’ ou 
‘avançados’ mostraram maior probabilidade 
de se confundir com as opções de 
aposentadoria disponíveis (41%) do que 
os ‘intermediários’ (35%) e ‘iniciantes’ ou 
‘rudimentares’ (39%)*
As pessoas estão cientes de que a 

previdência pública não será suficiente 
para sustentá-las na aposentadoria
55% das pessoas afirmam que a 
previdência pública onde vivem  
é insuficiente.

As pessoas trabalharão durante  
suas “aposentadorias”
41% das pessoas não aposentadas  
preveem que irão trabalhar o mesmo 
número de horas ou mais por semana 
durante a “aposentadoria”.

Os fundos sustentáveis talvez sejam  
uma oportunidade perdida
As pessoas aposentadas têm duas 
vezes mais probabilidade do que as 
não aposentadas de considerar fundos 
sustentáveis como não atrativos porque 
eles não oferecem retornos mais altos (18%).

Uma síntese do  
que constatamos

*Esses níveis de conhecimento de investimento 
são os declarados pelos próprios respondentes
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Talvez um dos aspectos mais difíceis de 
poupar para a aposentadoria é fazer disso 
uma prioridade e visualizar seu “eu futuro”. 
Como você quer gastar seu tempo no futuro? 
Quanto dinheiro você vai querer gastar?  
E onde você vai querer viver?

E, se essas respostas não ficarem claras de 
imediato, é fácil cair no primeiro obstáculo  
e simplesmente nunca pensar em poupar  
para a aposentadoria até que você precise – 
até que seja muito tarde. Historicamente,  
isso tem sido verdade, com muitas pessoas 
não conseguindo priorizar a vida futura.

Entretanto, o Estudo Global de Investidores 
2020 da Schroders mostra que essa atitude 
está mudando.

Colocando a vida futura  
em primeiro lugar

Principais prioridades das pessoas no uso da renda disponível no mundo em 2017 vs 2020

Em 2017 esse estudo revelou que 23%  
das pessoas têm como prioridade principal 
colocar sua renda disponível em outro tipo  
de investimento (por exemplo, ações, títulos  
e commodities). E, embora isso continue sendo 
verdade hoje, com 25% das pessoas afirmando 
que essa seria sua prioridade principal, um 
quarto das pessoas agora também optaria 
por direcionar sua renda disponível para a 
previdência como prioridade principal.

Isso é muito mais do que era apenas  
três anos atrás, quando somente 10%  
das pessoas consideravam investir  
em previdência primeiro. 

2017 2020

Investir em outro tipo de 
investimento (por exemplo, 
ações, títulos, commodities)

23%
25%

Depositar em uma conta-
poupança bancária

16%
17%

Investir em uma propriedade 
ou adquiri-la 5%

13%

Gastar na compra de supérfluos  
(por exemplo, férias, carros, 
ocasiões especiais, ida a eventos) 6%

11%

Investir na aposentadoria

25%

10%

Quitar dívidas, incluindo financiamento 
imobiliário (por exemplo, mais do 
que a quantia mínima exigida) 6%

9%

Investir no próprio negócio
7%

8%

Guardar dinheiro em casa
6%

4%

Fazer uma doação para uma pessoa 
ou instituição beneficente 2%

4%

25%
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Analisar como as pessoas estão optando  
em gastar a renda disponível em várias 
regiões também cria um cenário similar,  
com pessoas priorizando, em última instância, 
o investimento na própria previdência ou 
outro tipo de investimento, não importa  
onde vivam. 

Há uma leve preferência, na Ásia 
especialmente (28%), e mais sutil nas Américas 
(28%), de as pessoas priorizarem outros tipos 
de investimentos. Mas, o investimento em 
pensões permanece em segundo lugar, com 
uma margem pequena, nessas áreas. 

Com relação ao gasto da renda disponível 
por faixa etária, é encorajador ver que a 
mensagem para poupar para a vida futura 
parece atingir todas as faixas etárias, com 23% 
da geração do milênio optando por investir  
em pensões para a aposentadoria como 
primeira prioridade, em comparação com  
28% da geração X. 

As prioridades para gastar a renda 
disponível, interessantemente, não variam 
significativamente entre entrevistados 
aposentados e não aposentados, mostrando 
que, atualmente, esteja aposentado ou não,  
a probabilidade é priorizar a aposentadoria  
ao usar o dinheiro. 

Duas principais prioridades para a renda disponível, por região

Geração do milênio (18 a 37)

Geração X (38 a 50)

Geração do pós-guerra (51 a 70)

Mais velhos (71+)

Europa Ásia Américas Outro

Investir na minha aposentadoria Investir em outro tipo de investimento  
(por exemplo, ações, títulos, commodities)

Prioridade principal para gastar a renda disponível por faixa etária

A mensagem de 
poupar para a vida 
futura parece ter 
atingido todas as 
faixas etárias

23%

28%

25%

15%

25%

23%
22%

28%

26%

22%
23%

28%

Investir em pensões e outros tipos de investimentos apareceu como 
primeira e segunda prioridades dos entrevistados no mundo todo

Investir na minha aposentadoria
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Mas como as pessoas aposentadas escolhem 
utilizar a renda disponível? Isso mudou com  
o passar dos anos?

A resposta é “sim”. Os aposentados hoje  
são quase cinco vezes mais propensos a 
continuar investindo seus rendimentos 
disponíveis em suas aposentadorias (21%)  
do que há três anos (5%). E, embora investir 
seus rendimentos em outros tipos de 
investimento continue sendo uma prioridade 
para os aposentados, houve outra mudança 
notável no comportamento de gastos.

Os aposentados em 2017 mostraram uma 
propensão quase quatro vezes maior (24%) 
a comprar produtos ou serviços de luxo em 
comparação com os aposentados de 2020 
(7%). Ao observar as estatísticas globais, 
podemos ver que as pessoas hoje estão, 
geralmente, mais cautelosas com relação à 
utilização da renda disponível em “coisas boas 
de se ter” do que nos anos anteriores, sendo 
que 11% das pessoas tinham a probabilidade 

Principais prioridades de gasto com renda disponível para pessoas que já estão aposentadas, 2017 vs 2020

de gastar a renda disponível em compras  
de supérfluos, contra 6% em 2020.

Os aposentados em 2017 tinham mais do que 
o dobro de probabilidade de gastar a renda 
disponível em supérfluos do que a média 
da população (24% vs 11). Sendo que os 
aposentados hoje têm praticamente a mesma 
probabilidade que a média das pessoas de 
priorizar a utilização da renda disponível 
dessa forma.

Pessoas aposentadas em 2017 Pessoas aposentadas em 2020

Depositar em uma conta-
poupança bancária

16%

20%

Investir em uma propriedade 
ou adquiri-la

6%
5%

Gastar na compra de supérfluos  
(por exemplo, férias, carros, ocasiões 
especiais, ida a eventos)

24%
7%

Investir em minha aposentadoria
5%

21%

Quitar dívidas, incluindo financiamento 
imobiliário (por exemplo, mais do 
que a quantia mínima exigida)

5%
6%

Investir no próprio negócio
2%

7%

Guardar em dinheiro em casa
3%

6%

Fazer doação para uma pessoa 
ou instituição beneficente

5%
3%

Investir em outros tipos de investimento 
(p. ex., patrimônio, títulos, commodities) 26%

27%

Os aposentados em 2017 mostraram uma propensão 
quase quatro vezes maior a comprar produtos ou 
serviços de luxo em comparação com os aposentados 
de 2020 (7%)

24%
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Assim, se as pessoas hoje estão cortando 
despesas não essenciais, como compras 
supérfluas, tanto durante a vida ativa quanto 
na aposentadoria, e estão optando por colocar 
a renda disponível na aposentadoria, o que 
isso significa para o comportamento das 
pessoas com relação à poupança? 

De forma encorajadora, a poupança para 
a aposentadoria, baseada na renda renda 
das pessoas permanece em 15,2%, após um 
aumento significativo (3,1%) entre 2018 e 2019. 

Quando observamos como as pessoas 
economizam para sua aposentadoria ao redor 
do mundo, as Américas poupam mais para sua 
aposentadoria (16,8%), enquanto os europeus 
são os que menos poupam (13,8%).

É necessário assinalar que os resultados 
são baseados nas pessoas pesquisadas e, 
portanto, por definição estão investindo pelo 
menos 10.000 euros (ou o equivalente) nos 
próximos 12 meses, muito mais do que as 
taxas medianas de economia na maioria dos 
locais. Da mesma forma, alguns locais podem 
estar economizando uma porcentagem mais 
alta porque os salários são mais baixos, ou 
seja, estão cumprindo a taxa de contribuição 
obrigatória usando outros meios. 

Jeitosde economizar

Porcentagem média da renda sendo economizada  
para a aposentadoria por pessoas em todo o mundo

Porcentagem média dos rendimentos que as pessoas poupam para a aposentadoria, por região

12%

12,2%

15,3% 15,2%

13%

14%

15%

16%

2018

Europa Ásia Américas Outras

2019 2020

13,8% 16,1% 16,8% 15,0%

Os americanos poupam mais 
para a aposentadoria (16,8%) e os 
europeus poupam menos (13,8%)
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Como era de se esperar, os investidores 
que se autodenominam “especialistas” ou 
“avançados” direcionam uma proporção mais 
alta de suas rendas especificamente para a 
aposentadoria (17%), em comparação com 
investidores “iniciantes” ou “básicos” (14,4%) e 
investidores intermediários (13,7%).

As diferenças entre as gerações não são tão 
contrastantes aqui, sendo que a geração do 
milênio poupa, na verdade, uma proporção 
similar da renda para a aposentadoria em 
comparação àqueles que não são dessa 
geração (15,4% vs 15%). 

E, animadoramente, há um cenário 
semelhante quando verificamos também a 
renda poupada por homens e mulheres, sendo 
que as mulheres poupam 15,1% da renda atual 
especificamente para a aposentadoria, em 
comparação com 15,4% dos homens.

Como percentual de sua renda atual, quanto as pessoas estão poupando hoje especificamente 
para a aposentadoria (incluindo contribuições dos empregadores)?

Iniciante/Básico

Intermediário

Especialista/Avançado

Porcentagem média da renda que a geração do 
milênio poupa especificamente para a aposentadoria

15,4%

14,4%

13,7%

17,0%

Grupo de conhecimento*

*autodenominado
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País Pessoas que estão preocupadas que a renda 
na aposentadoria não é/não será suficiente

Bélgica 52%

Taiwan 51%

Japão 51%

Dinamarca 50%

Estados Unidos 48%

Austrália 47%

Portugal 46%

Suécia 46%

Alemanha 46%

Tailândia 46%

Hong Kong 45%

Coreia do Sul 44%

China 43%

Suíça 43%

Argentina 43%

Reino Unido 42%

África do Sul 42%

México 41%

Holanda 40%

França 40%

Áustria 40%

Índia 39%

Espanha 38%

Brasil 33%

Emirados Árabes Unidos 32%

Itália 31%

Indonésia 30%

Singapura 29%

Polônia 28%

Canadá 28%

Chile 27%

Rússia 24%

“Recebi esses retornos no passado 
e, por isso, é muito provável 
que continuarão no futuro”

As pessoas estão direcionando quantias 
animadoras de dinheiro para suas 
aposentadorias, mas elas estão confiantes  
de que isso será suficiente?

Apesar de suas expectativas muito altas 
quanto ao desempenho dos investimentos  
(o retorno médio esperado dos investimentos 
nos próximos 12 meses é de 8,8%), 41% ainda 
permanecem preocupados se suas rendas na 
aposentadoria serão suficientes.

E pode ser que essas preocupações sejam 
fundamentadas, sendo que aqueles que já se 
aposentaram têm muito menos probabilidade 
de esperar uma taxa elevada  
de retorno com base nos retornos anteriores. 
 
O nível de preocupação com a aposentadoria 
também varia de acordo com o local. As 
pessoas na Bélgica, por exemplo, têm mais 
do que o dobro de probabilidade de estar 
preocupadas que a renda na aposentadoria 
não será suficiente (52%) em comparação com 
as pessoas na Rússia (24%).

Mas essas economias 
serão suficientes?

Pessoas não 
aposentadas

Pessoas 
aposentadas

82%

66%
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Expectativa de vida

Embora onde as pessoas estejam localizadas 
pareça determinar o quanto estão 
preocupadas com sua renda durante a 
aposentadoria, essa preocupação é sentida 
entre todos os grupos de conhecimento. Isso 
sugere que, não importa onde você esteja 
localizado, o futuro da aposentadoria é difícil 
de prever. 

Há também uma tendência sutil, mas 
notável, de as pessoas se preocuparem mais 
com a renda na aposentadoria à medida 
que envelhecem. A fim de manter um nível 
constante de otimismo sobre sua renda 
na aposentadoria, as pessoas precisam ter 
certeza de que planejaram múltiplos cenários 
para garantir que suas economias não durem 
menos que sua vida. 

Talvez a preocupação aumente com a idade 
porque a maioria das pessoas calcula sua 
poupança para a aposentadoria com base 
primeiro na expectativa de vida (65%), seguida 
pelo custo de vida fixo (63%) e pelos custos 
com saúde (62%).

Um ponto a observar é que as necessidades da 
família (42%), gastos maiores com supérfluos 
como férias (38%) e deixar uma herança (27%) 
não são levados em conta nos cálculos das 
pessoas da mesma forma que as “necessidades”. 

Se as pessoas pretendem desfrutar de 
suas aposentadorias e sentir que estão 
financeiramente seguras, elas devem ser 
realistas sobre seus gastos ao calcular o ponto 
em que podem se aposentar definitivamente.

“Estou preocupado que a minha renda na 
aposentadoria não é/não será suficiente”

Pessoas que estão preocupadas que a renda na 
aposentadoria não será suficiente, por faixa etária

Iniciante/Básico

Intermediário

Especialista/Avançado

42%

39%

41%

Fatores que as pessoas consideram  
ao calcular quando irão se aposentar

65%

63%

62%

42%

38%

27%

4%

Custos de vida fixos, por exemplo, moradia, contas, alimentação

Custos com cuidados com a saúde

Necessidades da família

Custos de vida não fixos, por exemplo, férias, entretenimento

Deixar uma herança

Outro

Geração do 
milênio (18 a 37)

Geração X 
(38 a 50)

Geração do pós-
guerra (51 a 70)

Mais velhos 
(71+)

39% 41% 43% 47%

Grupo de conhecimento*

Os fatores de maior probabilidade

*autodenominado
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País “O governo continua mudando as regras 
sobre como as pessoas devem economizar e 
financiar suas aposentadorias, então não vejo 
sentido em tentar economizar especificamente 
para minha própria aposentadoria”

Tailândia 57%

Áustria 55%

China 54%

Índia 53%

Suécia 51%

Indonésia 50%

França 47%

Dinamarca 45%

Estados Unidos 45%

Bélgica 43%

Taiwan 43%

Hong Kong 43%

Rússia 42%

Alemanha 42%

Brasil 42%

México 42%

Espanha 41%

Coreia do Sul 41%

Emirados Árabes Unidos 40%

Suíça 38%

Holanda 38%

Austrália 37%

Singapura 37%

Itália 36%

Polônia 36%

Chile 36%

Argentina 35%

Portugal 34%

Reino Unido 32%

África do Sul 30%

Canadá 27%

Japão 25%

Obstáculos para  
a aposentadoria

As pessoas pesquisadas acham que o 
sentimento de preocupação que parece 
ofuscar o planejamento da aposentadoria  
tem suas raízes no planejamento inconsistente 
do governo, previdência pública insuficiente  
e uma falta geral de clareza sobre as opções. 

Olhando para países de todo o mundo,  
fica claro que os respectivos governos  
têm uma grande influência sobre as atitudes 
das pessoas em relação ao planejamento  
da aposentadoria. 

Pode-se observar que, em áreas onde 
as pessoas sentem que seus governos 
mudam constantemente as regras para o 
planejamento da aposentadoria, as pessoas 
tendem a se mostrar mais desiludidas com  
a perspectiva como um todo. Na Tailândia,  
por exemplo, 57% das pessoas relatam se 
sentir assim, em comparação com 25% das 
pessoas no Japão. 
 

Fica claro que os 
governos têm uma 
grande influência 
em suas atitudes  
de planejamento  
da aposentadoria



Estudo Global De Investidores 2020 13

Preocupações com a insuficiência da 
previdência estatal também podem ser 
consideradas no debate no planejamento 
de aposentadoria, com 55% das pessoas 
afirmando que a previdência estadal nos  
locais onde residem são insuficientes. As 
pessoas na África do Sul sentem isso de 
forma mais incisiva, com 65% preocupadas 
que apenas a previdência estadal não serão 
suficientes para sustentá-las durante a 
aposentadoria. No outro extremo estão as 
pessoas na Suíça, com uma minoria ainda 
significante (42%) a ecoar essas preocupações. 

Em nível regional, os resultados simplesmente 
confirmam que, independentemente de onde 
as pessoas vivem, não podem depender 
somente do Estado para terem o sustento 
suficiente na aposentadoria. 

Outro obstáculo para uma aposentadoria 
segura, de acordo com os entrevistados, é a 
confusão em relação às opções disponíveis 
(38%). O Estudo Global de Investidores deste 
ano revelou que o principal acontecimento de 
vida que levaria alguém a procurar consultoria 
de investimento profissional é a “aproximação 
da aposentadoria” (34%).

Independentemente de seu nível de 
conhecimento financeiro, é evidente que  
o planejamento para a aposentadoria é um 
processo, em geral, confuso. Na verdade,  
os investidores “especialistas” ou “avançados” 
têm mais probabilidade de se sentirem 
confusos com as opções de aposentadoria 
disponíveis para eles (41%) do que os 
“intermediários” (35%) e “iniciantes”  
ou “básicos” (39%). 

Considerando que a maioria das pessoas 
conta com os provedores financeiros (62%) e 
consultores financeiros independentes (61%) 
para garantir que tenham conhecimento 
suficiente sobre assuntos financeiros pessoais, 
é evidente que estas instituições poderiam 
estar fazendo mais para oferecer conselhos 
claros e úteis sobre planejamento financeiro 
para o futuro.

“A previdência estadal para a aposentadoria 
não é suficiente para me sustentar”

“Eu não entendo as opções disponíveis  
para investir na aposentadoria”

Europa Ásia Américas Outro

52% 53% 60% 60%

39%
Iniciante/Básico

41%
Especialista/Avançado

35%
Intermediário

Aparentemente, planejar
a aposentadoria geralmente  
é um processo confuso

Grupo de conhecimento*

*autodenominado
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Rejeição da aposentadoria

Em meio a essas preocupações sobre renda na 
aposentadoria, faz sentido que a maioria das 
pessoas pretenda ter de trabalhar durante sua 
“aposentadoria”. A aposentadoria agora está 
passando por uma transformação, com muitas 
pessoas definindo seus próprios caminhos.

Curiosamente, ao comparar as horas de 
trabalho esperadas com as horas reais 
trabalhadas durante a aposentadoria, a 
probabilidade de pessoas não aposentadas 
que esperam uma redução da carga horária 
próxima a zero é muito menor (13%). No 
entanto, esse não tem sido o caso para 
pessoas já aposentadas que relatam trabalhar 
esporadicamente na aposentadoria — cerca 
de 28% ou mais de um quarto dessas pessoas.

A expectativa de que pessoas poderão reduzir 
gradativamente suas horas de trabalho 
semanal é realista, com 45% de pessoas não 
aposentadas fazendo essa previsão e 45% de 
pessoas aposentadas confirmando que a vida 
do aposentado condiz com essa expectativa. 

Um fator surpresa deste estudo é que 32% de 
pessoas não aposentadas preveem que suas 
cargas horárias continuarão as mesmas, o 
que de longe parece com uma aposentadoria. 
Talvez ainda mais surpreendente seja o fato de 
que quase um quarto dos aposentados (23%) já 
vive esse cenário hoje, confirmando que não se 
trata de uma expectativa muito distante 

Carga horária semanal de trabalho prevista durante a “aposentadoria” 
(expectativa vs realidade)

Não aposentados Aposentados

Aumento Permanece igual Reduz 
gradualmente

Reduz a  
quase zero

9%

4%

32%

23%

45%

13%

28%

45%
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Como trabalhar durante a “aposentadoria” está relacionado 
a preocupações sobre renda de aposentadoria, por país

Ao examinar a tendência das pessoas de 
trabalhar a mesma quantidade de horas ou 
aumentá-las em nível nacional, uma relação 
interessante começa a emergir.

É possível especular que uma das principais 
razões para continuar trabalhando durante a 
“aposentadoria” seria dissipar qualquer medo 
de não ter renda suficiente na aposentadoria. 
É possível prever que pessoas que planejam 
continuar trabalhando sintem-se, então, 
mais seguras com seus rendimentos para se 
aposentarem. Entretanto, não há um padrão 
distinguível que insinue que trabalhar na 
maturidade dê às pessoas confiança em 
relação a sua renda na aposentadoria. Será 
isso porque uma aposentadoria de verdade e 
a completa interrupção do trabalho pareçam 
ser assustadoras demais para os que estão 

País Aumento do trabalho/ 
permanece o mesmo

Preocupações com a 
renda de aposentadoria 
não ser suficiente

Bélgica 42% 52%

Taiwan 43% 51%

Japão 27% 51%

Dinamarca 39% 50%

Estados Unidos 37% 48%

Austrália 28% 47%

Tailândia 54% 46%

Alemanha 50% 46%

Suécia 38% 46%

Portugal 38% 46%

Hong Kong 44% 45%

Coreia do Sul 40% 44%

China 47% 43%

Suíça 39% 43%

Argentina 37% 43%

Reino Unido 36% 42%

África do Sul 22% 42%

México 41% 41%

França 51% 40%

Holanda 41% 40%

Áustria 24% 40%

Índia 48% 39%

Espanha 44% 38%

Brasil 34% 33%

Emirados Árabes Unidos 39% 32%

Itália 44% 31%

Indonésia 50% 30%

Singapura 36% 29%

Polônia 51% 28%

Canadá 31% 28%

Chile 39% 27%

Rússia 44% 24%

Não há um padrão 
distinguível 
que sugira que 
trabalhar na 
maturidade dê às 
pessoas confiança 
em relação à renda 
na aposentadoria



Estudo Global De Investidores 2020 16

planejando sua aposentadoria hoje? 

Aparentemente, a geração do milênio 
está mais inclinada a trabalhar durante a 
“aposentadoria”, potencialmente como forma 
de mitigar a diferença de renda, com 46% na 
expectativa de aumentar ou manter a carga 
horária semanal de trabalho. Em comparação 
com 35% de outras gerações. 

Ao considerar o trabalho durante a 
aposentadoria de acordo com os grupos de 
conhecimento sobre investimento, também 
é aparente que investidores “especializados” 
ou “avançados” têm mais probabilidade de 
aumentar ou manter a carga horária semanal 
de trabalho (45%) do que os “iniciantes” 
ou “básicos” (31%). Essas descobertas são 
surpreendentes, mas talvez a tradicional 
perspectiva de aposentadoria em que a vida 
profissional tem uma completa interrupção  
já não seja mais realista.

As pessoas também estão rejeitando a 
expectativa de reduzir suas despesas na 
aposentadoria, com 58% prevendo que suas 
despesas serão mantidas ou aumentadas.  
Essa atitude é representativa de pessoas de 
várias regiões, talvez devido às expectativas  
de ainda estarem até certo ponto trabalhando.

17% das pessoas prevêem um aumento em 
seus níveis de despesa na aposentadoria, 
com 16% dos aposentados confirmando que 
essa é uma expectativa realista. É necessário 
precaução, pois podem estar em risco de ter 
gastos acima do que podem pagar.  

Nível de despesa previsto na aposentadoria

Horas de trabalho aumentando/continuando as mesmas na 
“aposentadoria”, por grupo de conhecimento sobre investimentos

Permanece 
igual

41%

Reduz gradualmente

40%

Reduz a quase zero

2%

Aumento

17%

Talvez a perspectiva mais 
tradicional de aposentadoria 
em que a vida profissional tem 
uma interrupção completa já 
não seja mais realista

Grupo de conhecimento*

*Autodenominado

Iniciante/Básico

Intermediário

Especialista/Avançado

31%

38%

45%
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Por que se aposentar?

A razão mais comum de pessoas pensarem 
que irão se aposentar é atingir a idade exigida 
pela previdência estatal (32%). Apenas 6% das 
pessoas pensam que irão se aposentar porque 
terão alcançado seu objetivo financeiro de 
poupar para a aposentadoria.

Os resultados são variáveis quando se 
considera qual evento inspirou alguém a se 
aposentar ou, de fato, as fez se aposentarem. 
Entretanto, as previsões das pessoas de por que 
se aposentariam são precisas, no geral, quando 
comparadas às expectativas que realmente 
fizeram com que as pessoas se aposentassem. 

Esse padrão também representa as escolhas  
e expectativas das pessoas de se aposentarem 
ao redor do mundo, sendo que atingir a idade 
da previdência estatal é a razão mais citada 
como motivo em todos as localidades.

Esse também foi o fator mais comum 
para a aposentadoria quando analisamos 
os resultados para todos os grupos de 
conhecimento de investimentos, o que 
demonstra que a escolha de se aposentar  
é um fator equalizador.

Os 5 principais motivos que levam as pessoas a se aposentar (expectativa vs realidade)

Não aposentados Aposentados

Atingi uma certa idade  
(idade da previdência estatal)

Alcancei uma certa idade (que não 
é a idade da previdência estatal)

Minha saúde está se 
deteriorando/deteriorou

Meus filhos/dependentes 
deixarem/deixaram de ser 
financeiramente dependentes

Sou/fui fisicamente ou mentalmente 
incapaz de continuar com 
minha escolha de carreira

36%

14%

19%
18%

13%

13%
9%

8%

9%

39%

das pessoas pensam que irão se 
aposentar porque terão alcançado 
seus objetivos financeiros de 
poupança para a aposentadoria

6%
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A oportunidade  
da sustentabilidade

Investimentos sustentáveis apresentam uma 
opção interessante, tanto para pessoas que 
estão planejando sua vida futura como para 
aquelas que já começaram sua aposentadoria.

Entretanto, apenas 38% dos que já estão 
aposentados acreditam que fundos 
sustentáveis têm mais probabilidade de 
oferecer maiores retornos. Ao invés disso, 
apesar de reconhecerem os benefícios 
ambientais e sociais da mesma forma 
que os não aposentados, têm o dobro 
de probabilidade de considerar fundos 
sustentáveis desinteressantes por não 
oferecerem maiores retornos (18%). Também 
são duplamente mais propícios a considerá-los 
desinteressantes por não estarem alinhados a 
seus princípios (9%).  

Mas a pesquisa revela que pessoas 
aposentadas não estão menos preocupadas 
com uma sociedade sustentável do que 
aquelas que ainda não se aposentaram. 
Na verdade, pessoas aposentadas são 
mais propícias a reduzir ou reciclar lixo 
doméstico (72%) do que as pessoas ainda 
não aposentadas (64%). Também têm 
mais probabilidade de comprar produtos 
produzidos localmente (58%) do que as 
pessoas ainda não aposentadas (56%).

Entretanto, quando se trata de comprar 
de empresas com um bom histórico de 
responsabilidade social (45%) e investir 
em fundos sustentáveis (38%), pessoas 
aposentadas são significativamente menos 
propícias a contribuir para uma sociedade 
sustentável dessa maneira em comparação  
às pessoas ainda não aposentadas.

Por que fundos sustentáveis podem ser interessantes

De que forma as pessoas frequentemente contribuem 
para uma sociedade mais sustentável

Não aposentados Aposentados

Não aposentados Aposentados

Reduzo ou reciclo  
meu lixo doméstico

Sim, por causa 
de meus 

princípios 
sociais

Não, porque 
eles não estão 

alinhados 
com meus 
princípios

Não, porque 
eles não 

oferecerão 
maiores 
retornos

Sim, porque 
eles têm mais 
probabilidade 

de oferecer 
maiores retornos

Sim, por causa 
do impacto 
ambiental 

mais amplo

Considero minha pegada de 
carbono em minhas decisões de 
transporte e energia doméstica

Não uso plásticos descartáveis

Compro de empresas com um bom 
histórico de responsabilidade social

Compro produtos produzidos 
localmente em vez de produtos que são 
transportados por longas distâncias

64%
72%

56%
58%

53%
49%

53%

51%

50%

45%

48%
38%

47%
42%

44%
41%

21%
14%

Invisto em fundos de investimento 
sustentável em vez daqueles que não 
consideram os fatores de sustentabilidade

Evito empresas que tenham um 
histórico de controvérsias/não 
tenham responsabilidade social

Em todas as minhas escolhas de alimentos, 
considero o impacto ambiental (por 
exemplo, veganismo/fornecedor local etc.)

Compro roupas de segunda mão

33% 47% 43%
10% 4%

30% 46% 38%
18% 9%
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Uma possível explicação para isso pode ser 
a falta de conhecimento sobre esse assunto, 
com pessoas aposentadas menos propensas 
a perguntar sobre investimento sustentável 
(18%) do que pessoas ainda não aposentadas 
(26%). Uma significativa minoria de pessoas 
aposentadas (32%) provavelmente nunca 
pergunta sobre investimento sustentável.

Entretanto, a relação tem dois lados e, embora 
41% das pessoas aposentadas relatem que 
seus consultores financeiros ocasionalmente 
falam sobre investimentos sustentáveis se 
solicitados, pessoas aposentadas têm duas 
vezes mais probabilidade (14%) de afirmar 
que seus consultores financeiros nunca falam 
sobre investimento sustentável do que as 
pessoas ainda não aposentadas (6%).

As pessoas pedem aconselhamento a seu consultor 
financeiro sobre investimentos sustentáveis?

Aposentados

26%

22%

41%

11%

Frequentemente, quase todas as vezes 
em que falo com meu consultor financeiro  
pergunto sobre investimentos sustentáveis

Não aposentados

Nunca pergunto sobre 
investimentos sustentáveis

Ocasionalmente, às vezes pergunto sobre 
investimentos sustentáveis

N/A – Não falo com um 
consultor financeiro

18%

32%

36%

15%

Frequentemente, quase todas as vezes 
em que falo com meu consultor financeiro  
pergunto sobre investimentos sustentáveis

Nunca pergunto sobre 
investimentos sustentáveis

Ocasionalmente, às vezes pergunto sobre 
investimentos sustentáveis

N/A – Não falo com um 
consultor financeiro

Pessoas aposentadas têm duas vezes mais 
probabilidade de afirmar que seus consultores 
financeiros nunca falam sobre investimento sustentável 
do que não aposentadas

2×

Pessoas 
aposentadas são 
menos propensas 
a perguntar com 
frequência a 
seus consultores 
financeiros sobre 
investimentos 
sustentáveis do 
que pessoas ainda 
não aposentadas
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O valor dos investimentos e da renda advinda deles pode 
aumentar ou diminuir, e os investidores podem não 
recuperar os valores originalmente investidos. Variações 
nas taxas de câmbio podem fazer com que o valor de 
qualquer investimento no exterior aumente ou diminua. 
A Schroders contratou a Raconteur para fazer um estudo 
on-line independente entre 30 de abril e 15 de junho de 
2020 com 23.450 pessoas em 32 países. Essa pesquisa 
considerou “pessoas” como aquelas que irão investir 
pelo menos € 10.000 (ou o equivalente) nos próximos 12 
meses e que fizeram mudanças em seus investimentos nos 
últimos 10 anos. 

Informações importantes. Este material não constitui 
uma oferta, solicitação ou recomendação para a compra 
ou venda de qualquer instrumento financeiro nem para 
a adoção de qualquer estratégia de investimento. As 
informações contidas neste documento são consideradas 
confiáveis, mas não garantimos a integralidade ou 
exatidão das mesmas. Os dados foram obtidos pela 
Schroders e são consentidos sem qualquer tipo de 
garantia. Deverão ser verificados por uma entidade 
independente antes de qualquer publicação ou utilização 
posterior. Os dados de terceiros são propriedade ou 
licenciados pelo fornecedor dos dados e não podem ser 
reproduzidos, extraídos ou utilizados para quaisquer 
outros fins sem a autorização do fornecedor dos dados. 
Nem a Schroders nem o fornecedor dos dados podem 
ser responsabilizados por algo relacionado com os dados 
de terceiros. O material não se destina a prestar nem 

deverá servir de base a aconselhamento contábil, jurídico 
ou fiscal. Nenhum dos pontos de vista ou informações 
contidas neste material deve servir de base a decisões 
individuais e/ou estratégias de investimento. Não 
aceitamos qualquer responsabilidade por erro ou opinião. 
Quaisquer referências a valores mobiliários, setores, 
regiões e/ou países têm fins meramente ilustrativos. 
No presente documento, a Schroders expressou os seus 
pontos de vista e opiniões e estes poderão mudar. O 
valor dos investimentos e o rendimento proveniente 
destes podem aumentar ou diminuir e os investidores 
podem não conseguir recuperar a quantia originalmente 
investida. As taxas de câmbio podem desvalorizar ou 
valorizar os investimentos no exterior. Se estiver na 
América do Norte, o presente conteúdo é emitido pela 
Schroder Investment Management North America Inc., 
uma subsidiária indiretamente detida pela Schroders 
plc e consultora registada na SEC, que fornece gestão 
de ativos de produtos e serviços a clientes nos EUA e no 
Canadá. Para leitores no Brasil, este conteúdo é emitido 
pela Schroder Investment Management Brasil Ltda., 
CNPJ: 92.886.662/0001-29. Gestor de Recursos autorizado 
pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) de acordo 
com o Ato declaratório nr. 6816. A Schroder Investment 
Management Brasil Ltda. não realiza a distribuição de 
cotas de Fundos de Investimento. Para os demais leitores, 
este conteúdo é emitido pela Schroder Investment 
Management Limited, 1 London Wall Place, London, EC2M 
5AU. Número de registo 1893220 Inglaterra. Autorizada e 
regulada pela Financial Conduct Authority. 

Principais conclusões

Apesar de o estudo apresentar uma imagem 
positiva, com os diferentes grupos de idade 
e de conhecimento sobre investimentos 
igualmente empenhados em poupar para a 
aposentadoria, o estudo também revela que 
preocupações relacionadas a essas economias 
ainda são sentidas ao redor do mundo.

Os níveis de preocupação variam bastante 
dependendo de onde as pessoas vivem,  
e mesmo que as informações devessem estar 
prontamente disponíveis, ainda há confusão 
sobre as opções de aposentadoria. 

Ou seja, governos e instituições financeiras 
precisam comunicar-se com clareza sobre  
o planejamento da aposentadoria. Também 
há uma grande oportunidade para que 
os investimentos sustentáveis sejam mais 
acessíveis como uma oportunidade de ajudar  
a financiar a aposentadoria.
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