Novo conceito
de aposentado
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Os ajustes e as reformas na Previdência Social fizeram
nascer um novo conceito de aposentado: mais jovem,
que quer receber logo o que tem de direito, continuar
trabalhando, investir o que vai ganhar e, claro, curtir a
vida.

Cuidados

Mas tem que ter cuidado para não jogar fora tudo o
que foi acumulado ao longo da vida profissional.

O maior cuidado é saber a hora certa de pedir o
benefício para aproveitar todas vantagens que a lei
assegura.

Aquela história de parar de trabalhar, descansar, ir para
os aposentados, daí a palavra aposentadoria, é coisa do
passado.
No passado as pessoas se aposentavam com valores
altos. Por isso tinham que pensar em apenas uma coisa:
quando iriam se aposentar.
O tempo passou e a preocupação aumentou por que
os benefícios perderam o poder de compra e, além
de quando iriam se aposentar, as pessoas tinham que
pensar também em quanto iriam receber.

Para entrar para este grupo de pessoas, a transição para
a aposentadoria tem que ser muito bem planejada.

Tem muita gente que já passou da hora de pedir o
benefício e está perdendo dinheiro.
Quem já pode se aposentar e não vai ter mais
vantagens daqui para frente, está perdendo mês a mês
a possibilidade de ganhar um dinheirinho que jamais
será recuperado.
Além de não ganhar, ainda poderá gastar contribuições
que não servirão para mais nada.

Agora piorou, além de quando e quanto vão se
aposentar, é preciso planejar como irão se aposentar.

Mas todo cuidado é pouco, por que aposentar antes
do momento pode significar a possibilidade de ter um
benefício menor para o resto da vida.

Pulo do gato

Diagnóstico previdenciário

Tem muita gente preferindo aposentar mais cedo ao
correr o risco de as regras mudarem.

É preciso ter em mente que para pensar no futuro o
contribuinte tem que acertar tudo o que já aconteceu
no passado.

Quem opta por isso pode até receber menos, porém
por mais tempo. Tem casos em que a pessoa empata e
até pode ganhar.
O aposentado pode sacar o saldo do FGTS, bem como
todos os depósitos mensais depois da aposentadoria,
desde que continue trabalhando na mesma empresa.
Pedir empréstimos (consignado) com taxas menores é
outro atrativo.
O aposentado pode continuar trabalhando e ainda
utilizar o dinheiro do benefício e investir na previdência
privada.

Cada dia trabalhado, cada mês contribuído, cada ano
incorporado tem que estar tudo documentado para
não perder nenhum centavo.
Antes de fazer cálculo de quando vai se aposentar e
planejar as contribuições futuras até chegar o dia da
aposentadoria o trabalhador tem que saber quanto
tempo de serviço possui.
Dica: comece agora fazendo seu cálculo em um
dos aplicativos gratuitos da internet, como o www.
tempodeservico.com.br.

