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APOSENTADORIA
NO JAPÃO.
BUSINESS

Conceito

Todos os residentes com mais de 20 anos sendo
japoneses ou estrangeiros devem estar
cadastrados e contribuir para o sistema
previdenciário nacional.
Existem dois tipos.
1- Pensão Nacional (Kokumin Nenkin/
2- Pensão de Funcionários(Kousei Nenkin/

国民年金)
厚生年金)
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国民年金)

1- Pensão Nacional (Kokumin Nenkin/

No kokumim Nenkin existem 3 classes .

BUSINESS
CLASSE 1- Agricultores, autônomos, estudantes e desempregados
que residem no Japão e que têm idade entre 20 até 59 anos.
CLASSE 2- Pessoas que estão inscritas na Aposentadoria
Corporativa (Kousei nenkin) ou Planos de Pensão da Sociedade
de Mútua Assistência (Kyosai nenkin).
CLASSE 3- Cônjuges com a idade a partir dos 20 até 59 anos que
são dependentes de pessoas que estão inscritas na Pensão de
Funcionários (Kousei nenkin) ou Planos de Pensão da Sociedade
de Mútua Assistência (Kyosai nenkin).
O kokumin Nenkin é recolhido pelo próprio indivíduo que paga
de forma autônoma, o valor mensal para o ano fiscal de 2019 e de
16.410 ienes mensais.
O período máximo para recolhimento é de 40 anos, caso contribua
por esse período receberá um total de 780.100 ienes por ano , cerca
de 65.000 ienes mensais.
O início do pagamento do benefício se dará após os 65 anos de
idade. Aqui é importante lembrar que o valor será proporcional
ao tempo de contribuição e o período mínimo exigido é de 120
meses.
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厚生年金)

2- Pensão de Funcionários(Kousei Nenkin/

É a aposentadoria recolhida por funcionários de empresas ou
fábricas, ou seja os assalariados.
BUSINESS
O valor é de 16,766% do salário, metade dos quais é recolhida pela
empresa e o restante pelo funcionário.
Por exemplo caso seja descontado seu salário 25.000 ienes de
Kousei Nenkin, você na realidade estará contribuindo 50.000
ienes por mês pois os outros 25.000 ienes serão pagos pela
empresa.
Exemplo caso você tenha contribuído por 40 anos e tenha uma
média salarial de 300.000 ienes por mês irá receber cerca de
1.179.000 ienes ao ano cerca de 98.000 ienes por mês.
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Vamos entender um pouco mais.
Um funcionário de empresa que esteve inscrito no shakai hoken
por 40 anos terá dois níveis de aposentadoria.

BUSINESS
Exemplo Para quem contribuiu 40 anos no shakai hoken irá
receber

国民年金
厚生年金

Kokumin Nenkin/
Kousei Nenkin/
Total de

65.000 ienes mês
98.000 ienes mês
163.000 ienes mês

Quem nunca trabalhou pagando shakai hoken irá receber
somente a parte que contribuiu do kokumin nenkin.
Quem contribuiu 40 anos

Kokumin Nenkin/

国民年金 65.000 ienes mês
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figura 1

Entre os japoneses a média o valor recebido :
Kokunin nenkin :
55,615 ienes / mês
Kousei nenkin(homens): 165.668 ienes / mês
Kousei nenkin(mulheres): 103.026 ienes / mês
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E você como está se preparando ?
Vai chegar aos 60 anos com quanto tempo de contribuição ?
São perguntas importantes para se fazer independente do lugar
aonde você vai continuarBvivendo
após
USIN
E SseSaposentar.
Vamos avançar mais um pouco, em média um casal de idosos aqui
no Japão para ter uma aposentadoria razoável necessita cerca de
220 mil ienes mensais.
Perceberam que é exatamamente o valor da figura apresentada
anteriormente, ou seja o sistema previdenciário japonês foi
baseado num padrão aonde com 40 anos de contribuição, um
assalariado médio consegue se manter após a sua
aposentadoria.
A nossa reflexão deve ser:
¨ Qual é o valor que vou receber de aposentadoria?¨
¨ Quanto faltaria para chegar aos 220 mil ienes ?¨
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Vou mostrar agora, duas fórmulas que vai ajudar você a ter um
idéia de quanto receberá de aposentadoria.
Primeiro vamos calcular o Kokumin Nenkin

BUSINESS

780,100 X (MESES CONTRIBUÍDOS÷ 480 MESES) =
Depois vamos calcular o Kousei Nenkin

MÉDIA DO SALÁRIOX 0.005769X MESES X 0.997

＝

Para saber qual vai ser o valor que poderá receber anualmente
some os resultados obtidos.

Kokumin Nenkin + Kousei Nenkin = Valor Do Benefício
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Vamos fazer uma simulação
Trabalhador que possuiu média salarial de 300.000 ienes mês e
contribuiu por 25 anos no Shakai Hoken.
ou seja contribuiu por 300 meses.
Primeiro vamos calcular o Kokumin Nenkin

BUSINESS
780,100 X (MESES CONTRIBUIDOS÷ 480 MESES) =
780,100 X (300÷ 480) = 487.562 por ano

Kokumin Nenkin 487.562 ienes por ano
Depois vamos calcular o Kousei Nenkin

MÉDIA DO SALÁRIOX 0.005769X MESES X 0.997

＝

＝

300.000X 0.005769X300 X 0.997 517.562
Kousei Nenkin 517.562 ienes por ano
Kokumin Nenkin + Kousei Nenkin = Valor Do Benefício

487562 + 517.652 = 1.005.000 ienes por ano
É o seu resultado qual foi?

A seguir vamos escrever um pouco sobre previdência privada aqui no
Japão.
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Previdência Privada Aqui No Japão.

Vou apenas apresentar duas opções que podem servir
que base para entender
como funciona.
B Uum
S Ipouco
N E S melhor
S
O primeiro basicamente funciona como uma poupança
programada.
Funciona da seguinte forma você escolhe uma data e um
valor e o banco vai fazendo retiradas mensais,
transferindo o valor para uma conta separada.
Resgatando o valor quando completar 60 anos ou mais ,
não rende muito mas também não possui muito risco.
Pode parecer um processo simples porém é raro
encontrar pessoas que possuem disciplina e pode ser uma
alternativa para quem tem dificuldade em guardar
dinheiro e possui medo ou pouco conhecimento sobre
investimentos
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O segundo tipo é conhecida entre os japoneses como a
previdência da modaBé U
chamada
S I N E SdeS IDECO.
Vou explicar de forma bem simples para ajudar na
compreensão.
Vamos começar.
O que é preciso para fazer o IDECO ?
Você deve estar inscrito dentro do seguro social ou seja o
Shakai hoken ou Kokumin nenkin .
Quanto contribuo mensalmente ?
Para quem paga Shakai Hoken e não participa de
nenhuma outra previdência corporativa , o valor mensal
máximo é de 23 mil ienes (Existem outros valores caso
você seja autónomo ou funcionário público ).
Aonde é investido e quanto rende ?
O valor contribuído mensalmente de investido em
fundos de investimentos, sua rentabilidade pode variar
de pessoa para pessoa .
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Como assim?
BUSINESS
Dentro de opções de investimentos existentes, você
monta uma carteira de fundos de acordo com seu perfil
de risco.
Quanto mais agressivo o perfil maior a possibilidade de
rentabilidade porém em contra partida maior é sua
exposição ao risco de ter prejuízos, lembrando que não
se trata de renda fixa e sim investimentos.
Todo investimentos por mais conservador que seja seu
perfil está sujeito a prejuízos.Você possui duas forma de
fazer o IDECO através de bancos seja ele físicos ou
virtuais ou por meio de corretoras japonesas.
A diferença está no número de ativos que podem ser
investidos e na autônomia que você possui em gerenciar
sua carteira de fundos de investimentos.
Exemplo, bancos tem menor variedades de fundos e
menor mobilidade, porém menos trabalho em
gerenciar, corretoras tem mais opções de fundos e mais
autonomia no gerenciamento.
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Independente do local a escolha dos ativos é totalmente
de sua responsabilidade por esse motivo caso decida se
B Ué S importantíssimo
INESS
inscrever no IDECO
tirar suas
dúvidas e conhecer os ativos em que vai investir.
Qual idade?
Geralmente o período de 20 anos até 60 anos de idade,
porém poderá variar de acordo com a idade que
começou, tendo um tempo mínimo de 10 anos de
contribuição.
Quais são as vantagens?
Existem ótimas vantagens pois não é a toa que está
sendo bem procurada pela maioria dos trabalhadores
fixos(shains).
1-Todo o valor contribuído pode ser abatido do seu
imposto de renda e imposto municipal
Exemplo
Pessoa com renda anual de 3.500.000 de ienes

23 mil X 12 meses = 276 mil por ano
Cerca de 41 mil ienes de economia de impostos.
Valores podem variar de acordo com a renda anual e aporte mensal.
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B U S I N E Sde
S impostos sobre
2- Não haverá cobrança
rentabilidade dos investimentos.

Lembrando que aqui no Japão o valor do imposto
sobre o lucro dos investimentos é de 20%.
Exemplo.
Seus 276 mil (23mil X12meses) Foram investidos
num fundo que rentabilizou 5% no ano gerando
um lucro de 13800 ienes .
Num investimento normal você receberia líquido
11040 ienes após desconto dos impostos.
Vamos pensar dentro de um ano , são 41.000
ienes na economia de impostos mais 13.800 ienes
no lucro das aplicações .

41.000+13.800= 54.800 ienes
Uma rentabilidade de 20% ao ano, nada mal
para um país sem inflação
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Quais são as desvantagens?
Agora vamos escrever sobres as desvantagens do
IDECO para que você possa ter uma idéia e depois
avaliar prós e contras e se vale a pena ou não.

1- Depois de começar não e possível cancelar.
Uma das grandes desvantagens é o fato de não
existir possibilidade de retirar o valor investido
antes de completar 60 anos.
Um outro ponto importante é que mesmo que
você pare de contribuir por um determinado
período as tarifas de administração continuarão
a ser mensalmente descontadas de sua conta.
Essa tarifa vária entre 500 ienes a 700
ienes(valores estimados) , em alguns casos o
desconto total anual pode passar dos 10 mil
ienes.
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B Uque
S I Npagam
E S S pouco imposto
2- Para as pessoas
municipal.
O grande mérito do ideco é justamente economia
de impostos, compondo boa parte da
rentabilidade, ou seja para quem já consegue
boa redução de impostos , existem outros ativos
bem mais atrativos , para o seus investimentos.

3- O risco de ter menos dinheiro no final do prazo,
isso pode ocorrer caso do capital aplicado tenha
rendimento negativo e quando se deixa de
contribuir por certo período, gerando assim
despesas e tarifas.
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B U pergunta
SINESS:
Agora tem a seguinte

Quem deveria fazer?
Pessoas que aproveitariam bem as vantagens do
ideco.
1-Quem paga bastante imposto tanto de renda
como municipal.

2-Quem já possui uma vida economicamente
estável que tem condições de continuar
aplicando mensalmente sem passar aperto e tem
disciplina para continuar fazendo aporte até o
final do período contratado.
3- Quem tem interesse em estudar sobre
investimentos conseguindo assim uma melhor
rentabilidade nas suas aplicações .

investidores.online

BUSINESS

Quem não deveria fazer ?

1- Quem já paga pouco imposto.
2- Quem não consegue juntar dinheiro, e que
acha o IDECO uma forma de poupança.
Infelizmente essas pessoas ainda tem que
aprender a organizar sua vida financeira, antes
de assumir qualquer tipo de compromisso
financeiro seja IDECO ou qualquer tipo de
financiamento .
O tema é bem vasto , independente da escolha
que faça pensar no futuro e planejar um projeto
de aposentadoria é sempre uma ótima opção.

investidores.online

BUSINESS

Existem inúmeras de formas de planejar
e pensar o seu futuro, desde a sua
educação financeira, investimentos até a
almejada ¨Independência Financeira¨
Caso queira saber mais sobre esse tema e
também
sobre
outras
opções,
acesse nosso portal através do site.
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Muito obrigado!
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