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1. RESUMO 

Segundo dados do IBGE, o Brasil passará por uma transição demográfica, 

invertendo o quadro populacional. Esse cenário evidencia a importância de um 

planejamento financeiro pessoal, paralelo à previdência, que permita um apoio 

financeiro futuramente. Por essa razão foi realizada uma pesquisa de campo em uma 

instituição de ensino superior na região metropolitana de Campinas, com o objetivo 

de verificar as percepções dos jovens quanto à Previdência e ao Planejamento 

Financeiro a longo prazo. Verificou-se o perfil destes alunos, além de aspectos sobre 

seu conhecimento em finanças pessoais, planejamento financeiro pessoal e aspectos 

previdenciários. Concluiu-se que poucos jovens possuem um bom conhecimento 

sobre o funcionamento da previdência no país, mesmo que a aposentadoria seja um 

fator com muita relevância e importância para mais de 90% deles. Entretanto, dos que 

possuem algum tipo de poupança, apenas 3% pensam em um investimento onde 

possam recolher seu rendimento a longo prazo, auxiliando a renda previdenciária.  

Palavras Chave: Previdência; Transição Demográfica; Planejamento 

Financeiro; Aposentadoria; Crise Político-econômica 

2. INTRODUÇÃO  

O Brasil enfrentou uma das piores crises político-econômicas da sua história. 

A Previdência Social foi uma das áreas governamentais que sofreu o impacto desta 

instabilidade financeira. Em 2017, o país registrou um déficit previdenciário de 

R$268,8 bilhões (PREVIDÊNCIA, 2018). Em 2016, o valor gasto com previdência 

representou 13% do PIB, valor considerado excessivo, dado que a população idosa 

do país equivale somente a 8% de toda a população. Segundo dados do IBGE, o país 

passará por uma transição demográfica, invertendo o quadro populacional e a 

previsão para o ano de 2050 é que triplique o número da população idosa.  

Enquanto o país vive esse período denominado de “bônus demográfico”, onde 

o número de PEA (Pessoas Economicamente Ativas) representa a maior parte da 

população, existem diversas oportunidades de crescimento e investimentos que 

podem ser aplicados em diversos setores. Este período apresenta desafios para o 

governo, no que diz respeito ao melhor aproveitamento desta fase, e na possibilidade 

de planejamento para a próxima fase de envelhecimento populacional. Todos esses 

dados indicam que pode haver uma dificuldade do governo em cumprir com sua 

obrigação do pagamento de aposentadorias (PINHEIRO, 2008). 



2 
 

Diante desses dados, cresce a importância de desenvolvimento de 

planejamento financeiro pessoal a longo prazo, como sendo estratégia indispensável 

para garantia de um futuro sem a dependência exclusiva da previdência. De acordo 

com Bender e Bona (2016), o indivíduo deve se sentir “obrigado” a construir um plano 

paralelo cuja dependência futura não esteja unicamente alicerçada no guarda-chuvas 

da previdência pública”. Assim, o eixo problemático desta pesquisa pode ser resumido 

na forma da seguinte questão: Qual é a percepção e o nível de conhecimento que 

universitários de uma instituição de ensino superior da região metropolitana de 

Campinas possuem em relação ao assunto? Justifica-se a escolha do grupo como 

sendo sujeitos à pesquisa por se considerar um grupo privilegiado em termos de 

informação e que serão os futuros envolvidos na questão.  

3 OBJETIVOS 

Objetivo Geral: identificar qual é o nível de conhecimento que universitários 

de uma instituição de ensino superior na região metropolitana de Campinas têm em 

relação ao sistema previdenciário. Objetivos Específicos: Descrever a percepção 

desses universitários em relação a importância do planejamento previdenciário em 

relação à aposentadoria; identificar os motivos pelos quais esses jovens possuem um 

planejamento financeiro ou não; identificar quais são as finalidades das poupanças 

feitas por esses jovens. 

4 METODOLOGIA 

Utilizando o método de Vergara (2005), classifica-se como pesquisa qualitativa, 

descritiva com o objetivo de analisar as percepções e o nível de conhecimento dos 

jovens sobre finanças pessoais e previdência, e como pesquisa de campo, foi aplicado 

um questionário com perguntas objetivas e descritivas com os universitários de uma 

instituição de ensino superior na região metropolitana de Campinas.  

O questionário, composto por 27 perguntas, procurou identificar o perfil do 

respondente e analisar seu conhecimento quanto à previdência, finanças pessoais e 

planejamento financeiro. A coleta de dados ocorreu entre dezembro de 2017 e 

fevereiro de 2018, com 200 jovens que se encontram na faixa etária entre 17 a 24 

anos. Esse intervalo de idade foi escolhido, pois segundo dados do IBGE (2008), em 

2050 este público estará muito próximo da aposentadoria. Os dados coletados, foram 

organizados em tabelas e submetidos a uma análise estatística descritiva. Os 

resultados serão apresentados no item 6 deste artigo. 
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5. DESENVOLVIMENTO:  

5.1 Brasil e a Previdência Social 

Na última década o Brasil passou por grandes transformações. Neste período, 

houve um crescimento constante do PIB, cerca de 20% entre os anos de 2008 a 2013. 

Porém, este cenário se inverteu em 2014. Com o início da operação lava jato o país 

ficou cercado por incertezas políticas e econômicas. As principais agências de risco 

do mundo reduziram a nota do País para “categoria de especulação”. Entre os anos 

de 2014 e 2018 tivemos acontecimentos como: o impeachment da presidente Dilma 

Rousseff; a retração do PIB; e prisões de importantes políticos. Mudanças foram 

solicitadas para o país retomar o crescimento, como, a reforma dos gastos públicos, 

trabalhista, tributária e principalmente a previdenciária. 

Hoje, a previdência é a maior despesa do governo. Nos últimos anos, o déficit 

previdenciário triplicou. Em 2017, somados o INSS com R$182,450 bilhões e os 

servidores públicos da união com R$86,348 bilhões, o déficit total girou em torno de 

R$268,8 bilhões (Previdência, 2018). Sendo considerado um país jovem, onde apenas 

8% da população possui idade superior a 65 anos, esse gasto é considerado 

excessivo, chegando a 13% do PIB, enquanto os países como México, Chile e 

Turquia, também considerados jovens, possuem um gasto médio de 5,5% do PIB com 

a previdência (Central Intelligence Agency, 2017).    

5.2 Desafios para o Futuro do Sistema Previdenciário  

Neste período denominado bônus demográfico, o País deveria estar investindo 

em infraestrutura e melhorias na saúde e educação, criando um ambiente que 

proporcione qualidade de vida para a população, além de criar reservas extras para a 

previdência social. (CERBASI, 2014). 

Após este período, problemas demográficos surgirão. Projeções do IBGE 

(2008) para o ano de 2050 demonstram que haverá a inversão da pirâmide etária em 

relação ao período atual, o que acarretará em grandes desafios para o futuro devido 

à diminuição da taxa de fecundidade; o aumento da expectativa de vida; a diminuição 

do número de pessoas economicamente ativas; e o aumento no número idosos.  

Esses desafios causarão um impacto muito grande no sistema previdenciário 

brasileiro que atualmente, com o objetivo de obter maiores recursos, consiste em um 

sistema de repartição simples (GIAMBIAGI, 1999).  
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A dificuldade nesse sistema de Previdência se dá pela insuficiência na 

realização dos pagamentos, sendo necessário o subsídio do Estado, que gera um 

grande déficit, tornando necessário maiores reajustes de alíquotas e de contribuições 

para manter o sistema (COUTINHO, 2016). Pode-se dizer então que existe a 

necessidade de mudanças no sistema previdenciário do país.  

5.3 Finanças Pessoais, Educação Financeira e Planejamento Financeiro 

Pessoal 

Após um período de hiperinflação, onde o poder aquisitivo era baixo, a 

população criou o hábito de consumo imediato. Em 1994, com a implantação do Plano 

Real, o País passou por um período de estabilidade econômica que possibilitou aos 

brasileiros o aumento do poder aquisitivo, alavancando o consumo. Porém, sem o 

devido conhecimento em finanças e uma educação financeira adequada, a população 

brasileira começou a se endividar (SILVA; SILVA; GALVÃO, 2015).  

Para Cherobim e Espejo (2010), finanças pessoais é a ciência que estuda a 

aplicação de conceitos financeiros nas decisões financeiras para um determinado 

grupo ou indivíduo, podendo assim planejar-se e tomar as decisões necessárias.  

Já a educação financeira não está relacionada somente com um conjunto de 

técnicas que permitem ao indivíduo controlar suas dívidas ou ter estratégias para 

enriquecer (Oliveira e Kaspczak, 2013). 

Planejamento Financeiro Pessoal significa definir e acompanhar uma estratégia 

para acumulação de bens e valores que irão formar o patrimônio de um indivíduo ou 

um grupo. Esta estratégia é definida para curto, médio e longo prazo como aquisição 

de bens e aposentadoria (FRANKEBERG, 1999).  

Deve-se fazer uma análise dos recursos antes de estabelecer metas a curto, 

médio e longo prazo, considerando, principalmente, a situação financeira atual, a fonte 

de renda, a possibilidade de aumentar ou diminuir essa renda, o cálculo das despesas 

familiares, e a capacidade de poupar dinheiro (CHEROBIM; ESPEJO, 2010). 

Controlar os gastos é o primeiro passo para um bom planejamento financeiro. 

Para isso, o indivíduo escolhe, de maneira intrínseca, a ferramenta que utilizará para 

auxiliar de forma mais eficaz na gestão dos gastos (CERBASI, 2015). De acordo com 

Lizote, Simas e Lana (2012), ao evitar controlar os gastos e estabelecer um 

planejamento financeiro, o indivíduo pode gastar com coisas fúteis e não ter a 

oportunidade de poupar ou fazer um investimento para auxiliá-lo futuramente.  
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No Brasil, existe a grande necessidade do planejamento financeiro a longo 

prazo como forma de preparação e prevenção para a previdência. Com o tempo, a 

responsabilidade da renda da aposentadoria será do indivíduo e não mais do governo, 

já que, se continuar desta maneira, futuramente não haverá recursos suficientes para 

sustentar toda a população aposentada. Parte então, a necessidade pessoal de um 

planejamento financeiro para garantir uma renda futura.  (PINHEIRO, 2008).  

Portanto, o planejamento da aposentadoria, merece uma atenção especial. De 

acordo com Cerbasi (2014), a maioria das pessoas tratam a aposentadoria como algo 

que pode ser “deixado para amanhã”. Porém essa postura diante do futuro limitará as 

escolhas diante das forças econômicas trazidas pela mudança demográfica, deixando 

essas pessoas com a incerteza do pagamento da aposentadoria pelo INSS.  

6. RESULTADOS:  

A pesquisa foi realizada com 200 universitários, tendo maior participação do 

público feminino (128) que masculino (72). Os alunos do curso de administração 

representaram 49,7%, sendo em sua maioria (68,4%), alunos do 3º semestre. 

Quanto ao conhecimento de cada 

respondente sobre finanças e 

planejamento financeiro, podemos 

identificar no gráfico 01, que quase 90% 

deles consideram seus conhecimentos 

sobre finanças pessoais acima da média. 

Com um bom nível de conhecimento em 

finanças pessoais é possível tomar 

decisões coerentes e definir um 

planejamento financeiro (OLIVEIRA; 

KASPCZAK, 2013). O controle dos gastos 

é o primeiro passo para a elaboração do 

planejamento. Para isso, o indivíduo escolhe, de maneira intrínseca, a ferramenta que 

utilizará para auxiliar de forma mais eficaz na gestão dos gastos (CERBASI, 2015). 

Cerca de 78,6% (154) dos entrevistados afirmaram possuir algum tipo de controle.  

Um total de 57,7% de universitários respondeu positivamente quando 

questionados quanto ao hábito de poupar, e estão corretos, pois o jovem que pensa 

no futuro e inicia desde cedo o hábito de poupar parte de suas receitas pode alcançar 
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Fonte: Pesquisa de Campo (2018)  

Gráfico 01. Avaliação do Conhecimento 

sobre Finanças Pessoais 
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uma vida confortável, obter o equilíbrio financeiro e ter sucesso em seus investimentos 

(Lizote, Lana, Verdinelli e Simas, 2016). A finalidade pela qual os universitários 

entrevistados poupam ou não, estão representadas a seguir, nos gráficos 02 e 03. 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2018) 

 

É possível notar que a finalidade mais relevante para a maioria dos 

respondentes é aquisição de bens, enquanto somente 3% poupam visando a 

aposentadoria.  

Para analisar o nível de conhecimento dos alunos diante de produtos de 

investimento fora apresentado 10 deles. Os resultados colhidos demonstraram que a 

previdência social (INSS) e a poupança são conhecidas por mais de 80% dos 

entrevistados; previdência privada, tesouro direto, ações e fundo de investimento são 

conhecidos por no mínimo 30% dos entrevistados, enquanto CDC, CDI, LCI e LCA 

são conhecidos por até 10% dos jovens pesquisados.                                           

Ao analisar o gráfico 04, verifica-se que, 71,3% afirmaram possuir um 

planejamento financeiro sendo que, apenas 9,6% se planejam para um prazo superior 

a 5 anos. Tomando como base argumentos de Pinheiro (2008), existe uma grande 

necessidade de um planejamento financeiro a longo prazo visando a aposentadoria, 

pois, nos últimos anos, o Brasil vem apresentando certa instabilidade, o que trará 

grandes desafios para o sistema previdenciário, devido a transição demográfica que 

atingirá o País. Contudo, ao retomar o Gráfico 02, observa-se que apenas 3% dos 

respondentes possuem o hábito de poupar pensando na aposentadoria. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2018) 

Gráfico 03. Motivos pelas quais não 
poupam  

Gráfico 02. Finalidades da Poupança 
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  Fonte: Pesquisa de Campo (2018) 

 

No gráfico 05, é perceptível o número de pessoas (79,6%) que acreditam que 

irão se aposentar antes dos 60 anos. Todavia, segundo dados do INSS (2017), 

atualmente, a idade mínima de aposentadoria no Brasil é de 65 anos para homens e 

60 anos para mulheres. O aumento da expectativa de vida para os próximos anos 

acarretará no aumento da idade mínima de aposentadoria. Por essa razão, os 

universitários deveriam estar se planejando para aposentadoria, encontrando algum 

outro meio de investimento além da Previdência Social.  

Apesar de ser pequeno o número de universitários que poupam pensando na 

aposentadoria, 82,7% não acreditam que a previdência social seja eficaz; Para o 

indicador de Educação Financeira, divulgado pelo Serasa Experian e IBOPE 

Inteligência em 2014, 62% dos jovens de 16 a 24 anos não fazem nenhum tipo de 

contribuição para aposentadoria, e apenas 31% deste público contribuem com o INSS. 

No gráfico 07, analisando a relevância da previdência para os universitários, os 

dados apresentados se mostraram contraditórios. Dos entrevistados, 96,4% 

consideram a aposentadoria algo importante, com uma nota acima da média (5) e 

como já vimos, 82,7% acreditam que a previdência social não é garantia de uma boa 

aposentadoria por motivos coerentes, que eles mesmos afirmaram ser relevantes. 
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Gráfico 05. Idade Pretendida para 
Aposentadoria 

Gráfico 04. Planejamento Financeiro 

Fonte: Pesquisa de Campo (2018) 
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Porém, quando avaliados os motivos 

para poupança (gráfico 03) vimos que 

somente 3% de todos os que afirmaram ter 

o hábito de poupar, fazem isso pensando na 

aposentadoria. Ou seja, apesar de ser um 

fator importante para quase todos, poucos 

estão se planejando financeiramente para a 

chegada da aposentadoria. 

Segundo dados da Central 

Intelligence Agency (2017), atualmente o 

Brasil é considerado um país jovem, onde 

apenas 8% da população é considerada idosa, mas 74,4% dos alunos entrevistados 

acreditam que essa afirmativa é falsa e apesar de o gasto com a previdência equivaler 

a 13% do PIB, 63,9% não consideram que esse gasto seja elevado.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com os resultados obtidos, verificou-se que existe uma preocupação 

relacionada as finanças pessoais por parte destes jovens. Muitos possuem o hábito 

de realizar um controle dos gastos e poupar uma parte de sua renda. 

 Foi identificado que a aposentadoria é um fator de grande relevância para a 

maioria dos respondentes. Contudo, pode-se notar uma certa falta de conhecimento 

sobre o sistema previdenciário do país. Além disso, poucos jovens afirmaram possuir 

um planejamento financeiro a longo prazo, ou seja, mesmo que a aposentadoria seja 

algo importante para eles, poucos estão se prevenindo para tal.   

O conteúdo deste trabalho apresentou fatos que valorizam a necessidade de 

prevenção para a aposentadoria, procurando conscientizar e incentivar os jovens a 

iniciar sua vida financeira visando o futuro. Mostrou também que a previdência pode 

não garantir uma boa aposentadoria, caso a instabilidade econômica do Brasil 

permaneça da mesma maneira.  
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