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Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Sara Marques (*) 

Sim, o mundo mudou. E muda a cada mi-
nuto. O cenário que vivenciamos hoje é 

bem diferente daquele que presenciávamos 
há cinco, dez, 15 ou 30 anos. 

O comportamento, as prioridades e os ob-
jetivos são outros. Se antes os profi ssionais 
começavam a trabalhar em uma empresa 
bem novos e permaneciam nela até se apo-
sentarem, hoje, trata-se de um fato raro. Se 
antes a meta era conseguir comprar uma 
casa própria, hoje, muitos se debruçam em 
cálculos para saber se, de fato, vale a pena 
imobilizar tanto capital. 

Se antes os benefícios fi nanceiros ofereci-
dos pelas empresas eram os grandes motiva-
dores para o engajamento de um time, hoje, 
a preocupação é encontrar uma companhia 
com um propósito que esteja alinhado com 
os seus valores. Se antes as pessoas se orgu-
lhavam de trabalhar em uma empresa sólida 
e tradicional, hoje, um dos grandes sonhos 
de consumo é ingressar em uma startup que 
proponha algo realmente disruptivo. 

Tamanha mudança comportamental afeta 
todos os negócios, de diferentes formas. Para 
alguns segmentos, as adaptações são mais 
simples e rápidas. Para outros, mais difíceis 
e lentas. No entanto, é preciso começar a 
pensar nestas novas gerações. A grande 
pergunta no mundo corporativo é: como 
engajar ou oferecer algo que realmente seja 
um diferencial e ajude a envolver cada vez 
mais os colaboradores?

Os fundos de pensão, há muitos anos, ti-
nham papel de destaque nesta resposta. Era 
realmente um grande diferencial começar a 
trabalhar em uma empresa que oferecesse 

um fundo de previdência complementar aos 
trabalhadores. As políticas de investimento e 
resgate sempre tiveram como foco principal 
ajudar a reter os talentos e incentivar os 
colaboradores a permaneceram na empresa 
até a aposentadoria. Porém, se hoje o colabo-
rador valoriza a diversidade e a experiência 
de trabalhar em diferentes empresas, como 
fazer de um fundo de pensão um estímulo ou 
um diferencial?

Na minha avaliação, a resposta é oferecer, 
de fato, um benefício sem esperar algo em 
troca. Ou seja, é preciso que os fundos se 
adequem a essa nova geração, oferecendo 
o que eles realmente buscam: mobilidade, 
segurança, propósito e ganhos fi nanceiros. 
Muitos fundos de pensão possuem políticas 
bastante rígidas, difi cultando e, às vezes, até 
penalizando aqueles que querem alguma mu-
dança. Se, no passado, estas regras ajudavam 
a reter os participantes, para a nova geração, 
exercem exatamente o efeito contrário. 

Em linhas gerais, os fundos de pensão pre-
cisam se desapegar dos recursos investidos. 
No caso de fundos que possuem a chamada 
contrapartida, ou seja, para cada real aplicado 
pelo contribuinte, a empresa aplica um valor 
equivalente, é comum vermos prazos longos 
de permanência para que o participante tenha 
direito a esses recursos. Em situações como 
esta, as regras podem acabar com o benefi cio. 

Além de trocar de emprego antes de cinco 
anos, se o profi ssional não puder contar com 
os recursos investidos pela empresa, ele po-
derá ter um retorno menor do que em outros 
tipos de aplicação. Os descontos por conta de 
resgates antecipados, em muitos casos, fazem 
com que o participante perca a vantagem de 
aplicar em um fundo de pensão e, o invés de 
motivado, sinta-se enganado.

É preciso considerar que, hoje, as pessoas 
possuem uma visão muito mais ampla sobre 
investimentos. As novas gerações nasceram 
em um contexto de estabilidade econômica, 
diversidade de aplicações fi nanceiras e bancos 
digitais. O acesso à informação é algo indes-
critível e que facilita a tomada de decisão. 
Os fundos precisam se adequar a este novo 
participante. É preciso permitir a mobilidade 
que ele deseja. Além disso, deve-se oferecer 
perfi s diferentes de investimentos. 

O participante precisa de opções para 
avaliar se quer ou não investir no fundo de 
pensão. E o fundo precisa ter carteiras arro-
jadas, moderadas e conservadoras. O novo 
participante também é digital. As informações 
sobre a alocação da carteira, os rendimentos e 
os saldos precisam estar disponíveis na palma 
de sua mão. Em outras palavras, fundos de 
pensão também é investimento e precisa de 
aplicativo. 

Um benefício real que pode ganhar a sim-
patia das novas gerações é agregar educação 
fi nanceira aos fundos de pensão. Para ser de 
fato um benefi cio, os participantes precisam 
saber que a empresa, de fato, está preocupada 
em como será a vida deles após a aposentado-
ria. E isso signifi ca investimento em educação, 
possibilidades e assistência. 

Se os jovens buscam propósito e são estes 
jovens que garantirão a perpetuidade dos 
fundos de pensão, está na hora de os gestores 
alinharem as suas políticas ao seu principal 
objetivo: investir em um futuro melhor para 
todos os seus participantes. 

(*) - Formada em Ciências Atuariais pela PUC, é 
sócia da Luz Soluções Financeiras e diretora da 

área de Previdência.

A necessária adequação dos planos 
de benefícios às novas gerações

A expectativa de vida de uma pessoa 
nascida no Brasil registrou em 2018 
um aumento de três meses e 4 dias 
em relação ao ano anterior e passou 
a ser, em média, 76,3 anos

A expectativa para os homens subiu de 72,5 anos em 
2017 para 72,8 anos em 2018. Já as mulheres saíram 
de 79,6 para 79,9 anos. Os dados fazem parte da Tá-

bua Completa de Mortalidade para o Brasil – 2018, divulgada 
quinta (28) pelo IBGE. 

A pesquisa apresenta as expectativas de vida às idades exatas 
até os 80 anos e são usadas como um dos parâmetros para de-
terminar o fator previdenciário, no cálculo das aposentadorias 
do Regime Geral de Previdência Social. A probabilidade de um 
recém-nascido do sexo masculino não completar o primeiro 
ano de vida, em 2018, era de 13,3 a cada mil nascimentos. 
Para as recém-nascidas, 11,4 meninas não completarariam o 
primeiro ano de vida.

A mortalidade de crianças menores de cinco anos de idade 
teve queda de 14,9 por mil em 2017, para 14,4 por mil em 
2018. A pesquisa indica que entre as crianças que faleceram 
antes de completar os 5 anos de idade, 85,5% teriam a chance 
de morrer no primeiro ano de vida e 14,5% de vir a falecer 
entre 1 e 4 anos de idade. Santa Catarina, foi o estado com 
a maior expectativa de vida (79,7 anos) e o Maranhão com a 
menor (71,1 anos). 

Em relação a pessoas já idosas, com 65 anos em 2018, a 
expectativa de vida dos habitantes do Espírito Santo era a 
maior. É esperado que cheguem aos 85,4 anos (20,4 anos a 
mais), bem acima de Rondônia, onde a expectativa de vida é 
de mais 16,1 anos. 

Expectativa de vida do brasileiro aumenta 
mais de três meses e chega a 76,3 anos

A edição da Tábua Completa de Mortalidade para o Brasil 
– 2018 inclui ainda comparações com 1940. No período, a 
mortalidade infantil teve declínio de 91,6%, saindo de 146,6 
por mil para 12,4 por mil. “As crianças na faixa etária de 0 
a 5 anos são muito sensíveis às condições sanitárias, que no 
passado eram extremamente precárias. Nesses quase 80 anos 
também houve avanço na expectativa de vida de quem nascia 
no Brasil. O aumento foi de 30,8 anos, chegando a 76,3 anos. 

Em 1940, a média era de 45,5 anos, sendo 42,9 para homens 
e 48,3 anos para mulheres. Nas duas décadas seguintes, houve 
praticamente a redução pela metade na taxa bruta de mor-

talidade, que é o número de 
óbitos de um ano dividido pela 
população total em julho da-
quele mesmo ano. Esse índice 
caiu de 20,9 óbitos para cada 
mil habitantes para 9,8 por 
mil. A expectativa de vida ao 
nascer em 1960 era de apenas 
52,5 anos.

Ao completar 50 anos em 
1940, a pessoa tinha expec-
tativa de vida de 19,1 anos, 
vivendo em média 69,1 anos. 
Com a queda da mortalidade 
no período, um mesmo indiví-
duo da mesma idade, em 2018, 
teria uma expectativa de vida 
de 30,7 anos, esperando viver 
em média até 80,7 anos, ou 
seja, 11,6 anos a mais do que 
um indivíduo da mesma idade 
em 1940.

A maior incidência dos óbi-
tos por causas externas ou 

não naturais, que atingem com maior intensidade a população 
masculina, pode explicar a diferença registrada em 2018, entre 
um homem de 20 anos, que tinha 4,5 vezes mais chance de não 
completar 25 anos e uma mulher no mesmo grupo de idade. 

A mortalidade feminina no período fértil, de 15 a 49 anos de 
idade, também diminuiu entre 1940 e 2018. Em 1940, de cada 
cem mil nascidas vivas, 77.777 iniciaram o período reprodutivo 
e, destas, 57.336 completaram este período, enquanto, em 2018, 
de cada cem mil nascidas vivas 98.467 atingiram os 15 anos de 
idade. Dessas, 94.483 chegaram ao fi nal deste período. “Logo, 
a probabilidade de uma recém-nascida completar o período 
fértil em 1940, que era de 573‰, passou para 945‰ em 2018.

A fase adulta, aqui considerada como o intervalo de 15 a 60 
anos de idade, também foi benefi ciada com o declínio dos níveis 
de mortalidade”, afi rmou o IBGE. Em 1940, de mil pessoas que 
atingiram os 15 anos, aproximadamente 535 completaram os 
60 anos de idade. Em 2018, destas mesmas mil pessoas, 865 
atingiram os 60 anos.

A expectativa de vida dos idosos teve elevação de 8,2 anos 
no período. Em 1940, de cada mil pessoas que atingiam os 65 
anos de idade, 259 chegariam aos 80 anos ou mais. Em 2018, 
esse número subiu para 637. As expectativas de vida ao atin-
gir 80 anos, em 2018, foram de 10,4 anos para mulheres e 8,6 
para homens. Em 1940, esses valores eram de 4,5 anos para 
as mulheres e 4,0 anos para os homens.

Na comparação com os países que compõem o grupo for-
mado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (Brics), 
no período de 2015-2020, a taxa de mortalidade infantil do 
Brasil estava mais próxima à da China (9,9‰), acima da 
Rússia (5,8‰) e bem abaixo da Índia (32,0‰ ) e da África do 
Sul (27,2%). “Ainda assim, mesmo a taxa mais baixa do país 
(8,1‰, no Espírito Santo) se encontra distante de taxas de 
países desenvolvidos como Japão e Finlândia (1,8‰ e 1,7‰, 
respectivamente, no mesmo período)”, disse o IBGE (ABr).

Ao completar 50 anos em 1940, a pessoa tinha expectativa de 
vida de 19,1 anos, vivendo em média 69,1 anos.
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