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Você deve estar totalmente segurado para ter direito a benefícios de
aposentadoria

No momento, você tem menos dos 40 créditos necessários para se tornar totalmente segurado para
benefícios de aposentadoria. Você ainda pode aquirir créditos e tornar-se totalmente segurado se você
trabalha. Não podemos lhe pagar os benefícios se você não tiver créditos suficientes. Este folheto
contém mais detalhes sobre como adquirir créditos para se qualificar para os benefícios e como o
número de anos que você trabalha e quanto você ganha afetam o valor de seus
benefícios.

Adquira 40 créditos para tornar-se totalmente segurado

Você pode ganhar até quatro créditos por ano, e cada crédito representa
determinado valor de renda. Em 2022, o valor necessário para ganhar um
crédito é de US$ 1.510. Você pode trabalhar o ano inteiro para adquirir quatro
créditos ou ganhar o suficiente para esses quatro créditos em um período
muito menor. Se você adquirir quatro créditos por ano, terá ganho 40 créditos
após 10 anos de trabalho.

Todos os anos, o valor de rendimentos necessários para adquirir
um crédito aumenta ligeiramente à medida que os salários médios
aumentam. Os créditos adquiridos permanecem em seu registro do Social Security (Seguro
Social), mesmo que você mude de emprego ou pare de trabalhar. Saiba mais sobre créditos no site
www.ssa.gov/planners/credits.html.

Os benefícios se baseiam em seus 35 anos de rendimentos mais elevados

Embora você necessite de 10 anos de trabalho, ou 40 créditos, para se qualificar para os benefícios
de aposentadoria do Social Security (Seguro Social), nós baseamos o valor de seu benefício em seus
35 anos de rendimentos mais elevados. Se você não tiver 35 anos de rendimentos até o momento em
que solicitar benefícios de aposentadoria, o valor de seu benefício será menor do que seria se você
trabalhasse 35 anos. Anos sem rendimentos contam como zero no cálculo do benefício. Saiba mais no
site www.ssa.gov/OACT/COLA/Benefits.html.

Como calculamos os benefícios de aposentadoria

O Social Security (Seguro Social) baseia seus benefícios de aposentadoria em sua renda vitalícia.
Ajustamos ou “indexamos” seus rendimentos reais para que considerem as alterações dos salários
médios desde o ano de recebimento desses rendimentos. Em seguida, calculamos sua renda mensal
média indexada a partir de seus 35 anos de rendimentos mais elevados. Aplicamos uma fórmula a esses
rendimentos para determinar o valor do benefício que você receberia em sua idade de aposentadoria
completa. Sua idade de aposentadoria completa é de 66 a 67, dependendo no ano em que você nasceu.
Entretanto, há fatores que podem alterar o valor de seu benefício de aposentadoria. Seus benefícios
mensais serão menores durante toda a vida se você os iniciar antes de sua idade de aposentadoria
completa (até 62 anos) ou maiores se você os iniciar após sua idade de aposentadoria completa (até 70
anos). Saiba mais sobre como calculamos os benefícios no site www.ssa.gov/pubs/EN-05-10070.pdf.

Perguntas?

Para saber mais sobre o Social Security (Seguro Social) , acesse www.ssa.gov.
Lembre-se de que você tem o apoio do Social Security (Seguro Social)
durante toda a jornada de sua vida: www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10233.pdf.
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