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Até quando os filhos adultos serão dependentes dos pais?
 Aposentadoria pode ser prejudicada diante da dependência financeira dos filhos

Já não é mais novidade conhecermos alguém 
da família ou amigos, nos quais vivem de-
pendentes dos pais, mesmo após os 30/40 
anos. É escola para os filhos, cartão de crédi-

to que passou do limite de gastos, contas de luz, 
material escolar das crianças etc. Em alguma coisa 
há sempre ajuda dos aposentados.

É importante que se coloque um limite para não 
comprometer a aposentadoria. Valdete Oliveira 
de 65 anos é um exemplo. A aposentada ajuda 
a filha mais velha nas despesas da casa e com a 
neta. “O que sobra eu só compro meus remédios, 
pois sou diabética”, diz ela.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Bank 
of America Corp. em novembro de 2014, nos Esta-
dos Unidos, mais de um terço dos adultos da gera-
ção Y recebe assistência financeira regularmente 
dos pais, e 1 de cada 5 ainda mora com um proge-
nitor e não paga aluguel ou contas.

As pessoas que nasceram no período de pós-
-guerra estão arriscando a aposentadoria. Elas 
passaram a gastar muito com filhos adultos.

Especialistas afirmam que é importante impor li-
mites na hora de ajudar os filhos e desenvolver 
desde criança a autoconfiança, balanceada com a 
curiosidade e resiliência. 

Ensinar a poupar desde cedo e o valor da previ-
dência para adquirir reserva financeira na aposen-
tadoria é outro fator importante. 

“Os mais jovens tendem a não pensar em uma 
reserva financeira para a aposentadoria e a con-
ta virá depois, quando não é mais possível fazer 

reserva”, afirma o Diretor- Presidente da RJPrev, 
Halan Morais.

Segundo um estudo do Population Reference Bu-
reau (PRB). Em 1950 havia no mundo 12 pessoas 
que trabalhavam por cada aposentado ou idoso 
com mais de 65 anos. Em 2010, esta relação pas-
sou para 9. “É um fator preocupante, tanto para o 
Brasil quanto para mundo”, diz Morais.

A saída é que se eduque as crianças financeira-
mente desde cedo, ensinando o valor do dinheiro 
e a importância de usá-lo a seu favor, gerando re-
servas para casos de necessidades que aparecem 
fora do orçamento mensal e outra para o momen-
to da aposentadoria. Criar filhos menos depen-
dentes e estimular a consciência, a autoconfiança 
e suficiência desde cedo, os tornará adultos mais 
felizes e aposentados com renda menos compro-
metida.
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EDiTORiAl

Estamos em nossa 4ª edição do Boletim infor-
mativo e a cada vez mais nosso objetivo de in-
formar o servidor a importância da educação fi-
nanceira e previdenciária vem sendo ampliado.

É com satisfação que reiteramos nosso com-
promisso de cuidar do dinheiro do servidor, 
investindo-o e fazendo-o render com respon-
sabilidade. Respeitamos a confiança que nos é 
depositada.

Nesta edição do Boletim informativo, mostra-
mos os desafios para equilibrar as contas da 
previdência com uma população ativa cada vez 
menor e o número de aposentados maior. Você 
encontrará também a apresentação de nosso 
Relatório de Atividades – 2014 e a preocupação 
da instituição com a transparência. Em nossa 
coluna de Educação Financeira mostramos que 
uma pesquisa Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil), revela que oito em cada dez brasi-
leiros não sabem controlar as próprias despesas.

Boa leitura.

Diretoria executiva

As matérias publicadas no 
Boletim informativo RJPrev 

são de caráter meramente informativo.



RJPrev divulga Relatório Anual de Informações – 2014
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A Fundação de Previdência Complemen-
tar do Estado do Rio de Janeiro, RJPrev, 
apresenta seu Relatório Anual de Ativi-
dades – 2014. 

No documento, que pode ser encontrado no site 
da Fundação (www.rjprev.rj.gov.br), o servidor 
terá esclarecimentos e dados sobre o desempe-
nho da RJPrev.

O Relatório presta contas dos dirigentes, descre-
ve aspectos da governança corporativa, pontua 

resultados e traz demonstrações contábeis, finan-
ceiras, administrativas e de investimentos. 

Os custos da administração e dos planos de bene-
fícios também estão detalhados. 

“O relatório é feito com o objetivo de mantermos 
a transparência e o contato claro com o servidor 
do Estado do Rio de Janeiro”, afirma o presidente 
da Fundação Halan Morais. De acordo com ele, a 
ideia é que todo servidor tenha possibilidade de 
conhecer o plano de benefícios da RJPrev. 
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Oito em cada dez brasileiros não sabem controlar as despesas
Estudo revela que falta de disciplina é a maior dificuldade na hora de planejar gastos

O consumidor médio brasileiro gasta mais 
do que ganha e não planeja o próprio 
futuro. Pelo menos é o que revela um 
estudo realizado pelo Serviço de Prote-

ção ao Crédito (SPC Brasil). Segundo a pesquisa 
oito em cada dez entrevistados (81%) têm pou-
co ou nenhum conhecimento sobre como fazer o 
controle das despesas pessoais.

De acordo com os resultados do levantamento, 
somente 18% dos entrevistados têm conhecimen-
to total sobre o fluxo de receitas e despesas no 
orçamento pessoal. A maioria (71%) tem apenas 
conhecimento parcial de suas finanças e outros 
10% têm baixo ou nenhum conhecimento.

Outro problema é o uso indevido do cartão de 
crédito. Segundo especialistas, ao deixar de pagar 
a fatura ou pagar apenas o valor mínimo, o con-
sumidor fica exposto ao pagamento de um dos 
juros mais altos do mercado. “A pessoa deve usar 
o cartão apenas se tiver dinheiro no mês seguinte 
para pagar a fatura inteira. Ele deve ser um alia-
do no parcelamento das compras e não um item 
devastador e que cause endividamento”, alerta o 
Diretor de Administração da RJPrev, Marcelo Fres-
teiro. 

Segurança é item primordial para o consumidor

De acordo com o estudo feito pelo SPC, a seguran-
ça é apontada por 34% dos consumidores como 
o principal motivo para uso do cartão de crédito. 
O parcelamento das compras é importante para 
25% e 12% consideram o prazo maior para paga-
mento como fator positivo. Por outro lado, o fator 
negativo do cartão, segundo 93% dos ouvidos fica 
por conta do risco de gastar mais do que pode.

Quando indagados sobre as dificuldades que en-
frentam na hora de fazer o planejamento das con-
tas, a maior parte dos consumidores (39%) ale-
gou que a falta de disciplina para registrar todos 
os gastos é o principal empecilho. Outras opções 
como unir todas as informações (29%), recordar 
todos os pagamentos que não constam no extrato 
bancário (28%), falta de tempo (23%) e não saber 
calcular taxa de juros (11%) também foram cita-
das.

A pesquisa entrevistou 656 consumidores em to-
das as capitais brasileiras. A margem de erro é de 
3,8 pontos percentuais e a margem de confiança 
é de 95%.


