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conSideraçõeS finaiS

Tendo em vista as mudanças demográficas em curso e a ten-
dência a postergar o momento da aposentadoria, as instituições po-
deriam adotar a diminuição progressiva da jornada ou da carga 
semanal de trabalho dos trabalhadores à medida que se aproximam 
da aposentadoria, visando a uma transição gradual para a vida no 
pós-trabalho, possibilitando maior disponibilidade de tempo para 
desenvolver atividades de seu interesse, apontada como um dos 
grandes benefícios da aposentadoria.

Espera-se que sejam realizados diferentes estudos que avaliem 
os indivíduos, antes, durante o processo de transição e após a apo-
sentadoria, envolvendo as diversas situações existentes, tanto no 
setor público como no privado.

Finalmente, a expectativa é de que este livro possa colaborar 
para o debate do tema no interior das instituições públicas e nas 
empresas, buscando garantir as condições necessárias ao processo 
de envelhecimento e à aposentadoria digna dos trabalhadores.

Em função da experiência e da formação dos autores, não foi 
possível abordar nesta publicação alguns temas importantes que 
podem integrar um PPA, tais como: habitação, aspectos finan-
ceiros, cultura, lazer e turismo, religiosidade e sexualidade, entre 
outros. Talvez, com a incorporação da contribuição de outros pro-
fissionais, esses temas possam ser incluídos em uma futura edição 
ou, quem sabe, em um segundo livro.
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