Depois de uma vida de trabalho, a aposentadoria
E DEPOIS, O QUÊ VAMOS ENCONTRAR?
Como será nossa aposentadoria?
Você está preparado ou está se preparando para o futuro que vai encontrar?
A boa notícia é que as condições modernas de
vida e saúde estão aumentando muito a nossa
sobrevivência, tornando a nossa viagem pela
Terra mais longa.
No entanto, isso traz alguns desafios que
teremos de enfrentar. Estou mostrando apenas
três, que são ligados às questões de finanças
pessoais. Esses são assuntos recorrentes na
imprensa. Todos os jornais só falam disso.

Quanto à questão da vida mais longa
e como isso traz desafios que temos
que enfrentar enquanto somos
produtivos, observe as pirâmides
etárias na tela ao lado. Analise,
principalmente, o crescimento
esperado da população com 60 anos
ou mais (terceira idade) e com 80
anos ou mais (quarta idade). Se você
chegar lá, terá dinheiro para se
sustentar com boas condições de
vida?

Aposentadoria do INSS insuficiente –
alguém tem dúvida? Se hoje, com
aproximadamente 14% da população
aposentada, o INSS está quebrado, o que
pensar em 2060 com 37% da população
recebendo aposentadoria. Acho que os
números falam por si.
As ideias mostradas abaixo são veiculadas
pela imprensa todos os dias. Acompanhe.

Muitas pesquisas têm sido apresentadas sobre as condições que as pessoas desenvolveram ao
longo da vida para “curtirem” uma aposentadoria tranquila. Os resultados são

aproximadamente semelhantes, mesmo quando as pesquisas são feitas em países ricos. Por
que?

Quais são os caminhos?

Criar riqueza não é fácil e depende da disposição de cada um. A primeira coisa é ter
uma cultura pessoal voltada para a criação de riqueza. Observe as telas abaixo. Acho
que são autoexplicativas.

saúde

Se você entendeu bem as mensagens acima, verá que sua postura pessoal é a condição básica
para a criação de sua riqueza e para isso seu modelo de vida tem que ser adequado a este
propósito.
Assim, você tem que tomar uma decisão estratégica que norteará toda sua vida e deverá se
preparar para os desafios diários para gestão de seu dinheiro.

Esta tela merece comentários. Primeiro a questão
da sobra de dinheiro no mundo. Isso faz com que
as empresas, principalmente varejistas, tentem
induzir as pessoas a fazer financiamento.
Com isso criam a armadilha do juro zero. Procure
neste blog um artigo sobre isso, mostrando porque
não existe juro zero. Outra razão que leva as
pessoas a se endividarem está nas decisões
emocionais do tipo “eu mereço”. E finalmente, a
miopia da tristeza. Pesquisas mostram que as
pessoas quando estão tristes, com o fim de um
matrimônio por exemplo, estão mais propensas a
gastar mais e tomar decisões emocionais.

Vamos falar um pouquinho sobre finanças pessoais, para você analisar seu atual estilo
de vida e procurar se enquadrar em algum modelo.
Vamos analisar as relações entre renda e consumo. Se quiser estudar melhor o orçamento para
finanças pessoais, leia o artigo: "Orçamento familiar: como controlar receitas e despesas e
produzir riqueza" neste mesmo espaço.

Por que a maioria das pessoas tem dificuldade de economizar e investir o dinheiro?
Sem discussão, vamos mostrar alguns fatores que você, com certeza, conhece:

Minha sugestão: conheça o mercado financeiro. Quer saber mais sobre administração das
finanças pessoais? Veja neste blog o artigo: "Orçamento familiar: como controlar receitas e
despesas e produzir riqueza".

