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Para a geração anterior, a 
reforma era um dia que se 
“ansiava”. Era o dia em que 
o pai recebia um relógio de 

ouro e celebrava com os colegas num 
fantástico jantar de aposentação 
com direito a todas as decorações. 
Não se passa o mesmo com a atual 
geração, os “Baby Boomers” (nascidos 
entre 1946 e 1964), que estão a viver 
muito mais do que qualquer outra 
geração. Os “Boomers” mais velhos 
completarão 70 anos este ano, e 
viverão pelo menos mais quinze anos. 
Um em cada dez viverá para celebrar 
o seu 95º aniversário em comparação 
com os três de cada 100 da geração 
anterior.1 Esta longevidade mudou 
a forma como os “Baby Boomers” 
encaram o mundo e o que esperam 
dos seus anos de reforma.

Os “Baby Boomers” Poderão Nunca 
Se Reformar

As pessoas que já estão ou que 
estão quase na idade tradicional da 
reforma começam a encarar esta 
nova etapa de forma diferente das 
gerações anteriores. As razões para 
esta mudança de ponto de vista deve-
se ao facto de os “Baby Boomers”, 
com 70 anos ou mais, ainda 
serem saudáveis e 
ainda terem 
tudo 
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“40 por cento dos 
trabalhadores, com 
25 anos ou mais, 
não estão atual-
mente a poupar 
para a reforma.”

C N N  M O N E Y 
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reforma?a minha 

Os Quatro ‘Nãos’ 
da Reforma

Reformar-se Demasiado Cedo
Antes de chegar o ‘grande dia’, 
estabeleça um orçamento 
familiar realista. De preferência, 
comece a viver com base nesse 
orçamento pelo menos um 
ano antes de se reformar. Além 
disso, trabalhar mais alguns anos 
poderá proporcionar-lhe um 
futuro muito mais seguro, se se 
reformar aos 70 em vez de aos 
62 ou aos 66. 

Não Ter Dívidas
Poderá ficar surpreendido com 
a quantidade de pessoas e 
casais, na casa dos 70 e acima 
dessa idade, que têm de fazer 
malabarismos com a prestação 
da casa, o empréstimo do 
carro, as dívidas com cartões 
de crédito e os empréstimos 
estudantis e o cheque mensal da 
Segurança Social. A Segurança 
Social nunca foi pensada 
para pagar estas dívidas. Foi 
concebida para o ajudar nos 
últimos anos da sua vida com 
o essencial, como a comida, a
roupa, os serviços públicos e os
transportes. Faça planos para
liquidar todas as suas dívidas, no
mínimo, cinco anos antes de se

reformar. Dívidas e reforma não 
combinam muito bem.

Proteção do Cônjuge
Se tem uma pensão, um meio de 
sustento, ou outros benefícios 
de reforma da empresa onde 
trabalha, certifique-se de que 
a vida do seu cônjuge, assim 
como a sua, está incluída, a 
menos que o seu cônjuge já seja 
rico.

Liquidar o Empréstimo da 
Casa
Liquidar o empréstimo da 
casa antes de se reformar é a 
consideração financeira mais 
positiva que poderá fazer 
quando planear os seus anos 
dourados. Ter uma casa ou 
um apartamento sem ter de 
pagar renda é indispensável 
para a reforma. Se estiver 
na casa dos 50, faça planos 
para encurtar o prazo do seu 
empréstimo à habitação de 30 
para 15 anos, ou de 15 para 7 
anos. Assim, irá poupar uma 
quantia significativa de juros e 
saberá que tem uma habitação 
assegurada para os seus anos de 
velhice.
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parcial, embora 60 por cento não 
precisem do dinheiro ou continuem 
a trabalhar por outras razões que 
não têm que ver com o rendimento. 
“Os empregadores gostam de ter os 
“Baby Boomers” a trabalhar a tempo 
parcial porque valorizam a fiabilidade 
e a responsabilidade das pessoas 
maduras. Num recente inquérito, 
os reformados foram considerados 
“mais honestos e fiáveis” do que os 
seus homólogos mais jovens.4 Com 
efeito, segundo o website Psychology 
Central, os trabalhadores mais velhos 
são mais fiáveis, mas embora a 
energia e algumas funções cognitivas 
diminuam naturalmente com o 
passar do tempo, os trabalhadores 
mais velhos têm uma maior 
versatilidade na função cognitiva ao 
desempenharem as tarefas diárias. 
Em termos simples, os trabalhadores 
mais velhos são empregados mais 
consistentes e mais concentrados.5 
Outra forma de os reformados 
encontrarem um sentido para a vida 
foi brilhantemente retratado no filme 
“O Estagiário.” Nesta comédia, Robert 
De Niro desempenha o papel de um 
reformado maduro que conseguiu 
orientar a jovem diretora executiva 
da empresa tanto no seu negócio 
como na sua vida privada, e serviu de 
mentor para os jovens que interagiam 
com ele no mercado de trabalho.

Por que Razão os Empregadores 
Gostam dos “Baby Boomers”

Não são os da “Geração X” 
[nascidos entre 1965 e 1979] ou os 
da “Geração Y” [nascidos entre 1980 
e 1996] que estão a mudar o mundo 

o que é necessário para estarem, de alguma 
forma, envolvidos no mercado de trabalho. 
Muitos agora dizem: “Eu posso até nunca me 
reformar totalmente.” O que eles querem dizer 
com isso é que eles viram o que aconteceu à 
geração dos seus pais, e estão determinados a 
não viverem o resto das suas vidas dessa forma. 
A ideia de se sentarem numa cadeira de baloiço 
a ver o mundo passar, ou como se costuma 
dizer “a morrer aos poucos”, não é a ideia que 
têm desta terceira fase da vida. (A primeira é a 
educação ou aprendizagem e a segunda é o 
emprego.) Não é esse o conceito que têm da 
vida para as próximas duas décadas. 

Novas Normas Sociais
Além disso, a ideia de se isolarem e 

interagirem com umas poucas pessoas está 
longe de atrair este grupo de atuais pré e 
novos reformados. Hanson, no seu artigo, di-lo 

nestes termos: “Muitas pessoas que 
abandonam o mercado de trabalho 

acabam por ter dificuldades 
em encontrar propósito e 
significado para a sua vida. Ao 
se reformarem, deixam para trás 
grande parte da sua vida social 

e do seu valor próprio e depois, à 
medida que vão passando 

os anos, o seu mundo 
torna-se cada vez 

mais pequeno.”2 
Catherine Collinson, 
a presidente 
do Centro 
Transamericano 
de Estudos Sobre 
a Reforma, diz 
o seguinte: “Os 
“Baby Boomers” 
reescreveram as 

regras em cada 
fase da vida, e 

na reforma não é 

diferente. Eles encaram a reforma 
mais como uma transição do 
emprego a tempo inteiro.” A atual 
geração de reformados quer 
continuar a envolver-se no mercado 
de trabalho. A única diferença é que 
querem fazê-lo segundo os seus 
próprios termos. Já não querem as 
extenuantes 60-80 horas semanais 
de trabalho que poderão ter tolerado 
durante os mais de quarenta anos 
das suas carreiras profissionais e 
empresariais. O que eles querem 
é continuar a produzir, a servir, a 
proporcionar valor à vida dos outros. 
Nancy Collamer, uma orientadora 
de carreira e escritora, declara-o 
bem: “Não se trata de encontrar um 
trabalho. Trata-se de preencher uma 
necessidade.”3 É uma necessidade 
que só podem preencher através 
de um trabalho a tempo parcial, 
quer seja com o atual empregador, 
ou a começar aquilo que alguns 
apelidaram de empreendimento 
“Encore”. Poderá ser um negócio na 
Internet, prestar consultadoria num 
passatempo que tenham gostado, 
ou fazer voluntariado num hospital, 
numa loja de artigos usados ou numa 
escola. Há algum tempo, li sobre um 
senhor que, segundo creio, tinha 
sido professor toda a vida, mas que 
tinha o desejo de ser advogado. 
Assim sendo, ele voltou à escola e 
agora tem o seu próprio escritório 
de advocacia onde, na casa dos 
noventa anos, tem trabalhado há 
mais de vinte anos. O sonho deste 
homem pode não ser a sua ideia de 
realização pessoal na reforma, mas 
com algum planeamento e visão você 
pode continuar ativo e certamente 
envolvido. 

Porque Precisamos dos “Baby 
Boomers” no Mercado de Trabalho 

Curiosamente, neste momento 
as estatísticas mostram que mais de 
60 por cento dos “Baby Boomers” 
reformados estão a trabalhar a tempo 

empresarial; são os “Baby Boomers”. 
Os factos provam que os “Boomers” 
têm duas vezes mais probabilidades 
de lançar um novo negócio do que 
as gerações anteriores. Há boas 
razões para eles estarem a dar início 
a novos negócios. Em primeiro 
lugar, têm os meios financeiros para 
isso. Em segundo lugar, têm uma 
experiência de quarenta ou mais anos 
no mundo real e compreendem o 
que é necessário para fazer negócios. 
Em terceiro lugar, têm a sabedoria 
para escolher a direção certa para 
o seu novo empreendimento e 
a maturidade para saber como 
fazer face aos desafios diários que 
enfrentarão. É por isso que não 
devemos ficar surpreendidos com 
o facto de os “Baby Boomers” terem 
35 por cento de probabilidades de 
desenvolver um negócio de sucesso, 
que estarão a gerir em apenas 3 anos, 
ao contrário da geração Y. 6

“Reformar-me? Nunca! Vou 
continuar no mundo do 

espetáculo até ficar apenas eu.” 
G E O R G E  B U R N S

Não são os da “Geração X” [nascidos entre 1965 e 
1979] ou os da “Geração Y” [nascidos entre 1980 e 
1996] que estão a mudar o mundo empresarial; são 
os “Baby Boomers”. 

“Daqueles que têm entre 50-64 anos, 
75 por cento têm menos de 28 000 
dólares reservados para a reforma.” 
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