
Perfil do potencial 

empreendedor 

aposentado



A pesquisa teve como objetivo conhecer  
aspectos do POTENCIAL EMPREENDEDOR 
APOSENTADO e identificar diferentes 
perfis dentro desse segmento.

Objetivo da Pesquisa



Pesquisa quantitativa;

Público alvo: população com idade acima de 50 

anos;

1.200 entrevistas (C.A.T.I.) realizadas;

Dados coletados entre 09 e 15 de maio de 2017

Margem de erro: +/- 2,8%

Intervalo de confiança: 95% - para resultados gerais

Metodologia

+ Informações técnicas



Tópicos abordados nesta  pesquisa

Perfil dos potenciais empreendedores com mais de 50 anos

Ocupação atual dos potenciais empreendedores

Planos para quando se aposentarem

Setores em que pretendem empreender

Motivações para empreender

Participação e interesse em atividades de capacitação

Utilização de ferramentas digitais e internet
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Resultados
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Perfil do potencial empreendedor aposentado

❑ Quem são os potenciais empreendedores aposentados?

❑ Qual seu grau de instrução?

❑ Qual sua principal ocupação atualmente?

❑ Se aposentado, em qual setor atuou por mais tempo antes de se 
aposentar?



Perfil dos potenciais empreendedores

Q1 – Idade Respondido por todos os entrevistados (100%) Q2 – Sexo Respondido por todos os entrevistados (100%) 8

26,9%

23,3%

18,7%

31,1%

0%
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35%

40%

45%

50%

De 50 a 54 anos De 55 a 59 anos De 60 a 64 anos 65 anos ou mais

Homens: 43,0%

Mulheres: 57,0%

Mais da metade dos entrevistados são mulheres (57,0%). Cerca de ¼ têm idade entre 50 e 54 anos (26,9%), o perfil

mais jovem abordado na pesquisa. Outra parcela significativa dos entrevistados tem mais de 65 anos (31,1%).



Renda individual e número de habitantes na moradia

Q22 - Quantas pessoas moram na sua casa, incluindo filhos, parentes etc? Q23 - Qual sua renda Individual? Respondido por todos os entrevistados (100%) 9

0,2%

0,7%

0,0%

1,9%

1,3%

3,6%

8,9%

17,2%

23,6%

27,3%

11,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

12 pessoas

10 pessoas

9 pessoas

8 pessoas

7 pessoas

6 pessoas

5 pessoas

4 pessoas

3 pessoas

2 pessoas

1 pessoa

13,6%

4,6%

2,4%

1,6%

3,6%

4,1%

15,3%

30,4%

24,3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Não respondeu

Não possui renda

De 15 SM (mais de R$ 14.055,00)

12 a 15 SM ( R$ 11.245,00 a R$ 14.055,00)

9 a 12 SM (R$ 8.434,00 a R$ 11.244,00)

6 a 9 SM (R$ 5.623,00 a R$8.433,00)

3 a 6 SM (R$ 2.812,00 a R$5.622,00)

1 a 3 SM ( R$ 938,00 a R$ 2.811,00)

Até 1 SM (R$ 937,00)

Cerca de metade dos domicílios dos entrevistados 

tem entre 2 e 3 moradores (50,9%). 

50,9%
54,7%

Mais da metade dos entrevistados tem renda individual 

de até 3 salários mínimos (54,7%). 



Perfil dos potenciais empreendedores - escolaridade

Q3 – Escolaridade Respondido por todos os entrevistados (100%) 10

2,9%

24,6%

10,4%

29,4%

4,6%

19,9%

8,0%

0,2%
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Sem instrução Ensino
Fundamental
Incompleto

Ensino
Fundamental

Completo

Ensino Médio
Completo ou
Incompleto

Superior
Incompleto

Superior Completo Pós-graduação Não quis informar

Uma parcela significativa dos entrevistados tem apenas ensino fundamental completo ou incompleto (35,0%). Outros

29,4% tem ensino médio completo ou incompleto. Os entrevistados com ensino superior incompleto, completo, ou com

pós graduação, somam 32,5%.

35,0%

32,5%



Principal ocupação atualmente

Q4 - Qual é a sua ocupação principal atualmente? (proporciona maior renda). Respondido por todos os entrevistados (100%) 11

12,6%
10,0%

47,0%

3,7%

7,5%
4,7%

0,8%

13,5%

0,3%
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50%

Empregado(a) Servidor(a) Público Aposentado(a) Empresário(a) Autônomo(a) Desempregado(a) Produtor rural Outra ocupação Sem resposta

Qual?

Dentre os aposentados, 7,9% já possui uma empresa

Quase metade dos entrevistados já é aposentado (47,0%). Dentre estes, 7,9% já abriram sua própria empresa.

Empregados na iniciativa privada e servidores públicos somam 22,6% da amostra. Outros 3,7% são empresários.



Perfil dos potenciais empreendedores

Q5 - Qual setor de atividade o(a) sr(a) atuou por mais tempo antes de se aposentar? Respondido por 547 entrevistados (47%) 13

Dentre os aposentados, mais da metade 

(52,4%) atuou no setor de serviços antes de se 

aposentar.

Cerca de ¼ dos entrevistados atuou no setor 

da indústria (26,7%), enquanto 14,8% atuou no 

setor do comércio. 

Uma pequena parcela (6,1%) atuou no setor 

agropecuário.

Nacional Região
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Planos para aposentadoria

❑ Quais seus planos para quando se aposentar?

❑ Tentou abrir uma empresa nos últimos meses?

❑ Pretende abrir um negócio no futuro?

❑ Se sim, que tipo de negócio?

❑ Quais os motivos para pensar em abrir um negócio?



Planos para a aposentadoria

Q6 - Quais são seus planos quando o(a) Sr(a) se aposentar? Respondido por 653 entrevistados (53%) 16

10,6%

1,2%

4,2%

5,5%

6,5%

8,0%

10,9%

14,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Outro

Dar aulas

Se mudar para um sítio / praia

Abrir um negócio/empresa

Viajar bastante

Trabalhar na própria residência

 Ficar em casa / Curtir com a família

Continuar trabalhando fora de casa Continuar trabalhando, em casa ou fora 

de casa, são os planos de 23,5% dos 

entrevistados para depois da aposentadoria*. 

Abrir um negócio são os planos de 5,5% dos 

entrevistados para depois da aposentadoria**. 

Priorizar o lazer e o convívio com a família

são os planos de 21,6% dos entrevistados para 

depois da aposentadoria***. 

* Inclui as opções “continuar trabalhando fora de casa”, “trabalhar na própria residência” e “dar aulas”.
** Refere-se apenas à opção “Abrir um negócio/empresa”.

*** Inclui as opções “ficar em casa/curtir com a família”, “viajar bastante”, “se mudar para um sítio/praia”.

?



Q7 - Você fez alguma coisa ou tomou alguma providência para abrir um negócio / empresa nos últimos 12 meses? Respondida por 1112 entrevistados (92,7%).

Não responderam a esta questão os entrevistados que já têm sua própria empresa.
19

Iniciativa para abrir um negócio

8,9%

91,1%
Tomaram alguma providência para abrir 

um negócio nos últimos 12 meses 
(potenciais empresários)

Não tomaram nenhuma 
providência

Nacional Região Faixa Etária



Planos para abrir uma empresa

Q8 - O(A) Sr (a) pretende abrir uma empresa/negócio no futuro (sozinho ou com outras pessoas)? Respondida por 579 entrevistados.
22

5,2% 5,6%

14,4%

68,8%

6,0%
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80%

90%

100%

Sim, neste ano de
2017

Sim, em até 2 anos Sim, em prazo ainda
não definido

Não pretende abrir
um negócio

Não sabe se vai ou
não abrir um negócio

10,8%

Dentre aqueles entrevistados que ainda 

não possuem sua própria empresa, um 

total de 10,8% disse que pretende abrir 

uma empresa no futuro próximo, seja 

em 2017, seja no prazo de 2 anos. 

Outros 14,4% disseram pretender abrir 

uma empresa, porém em prazo ainda 

não definido.

Nacional Região Faixa Etária



1,0% não respondeu

Já sabe que tipo de negócio?

Q9 - O(A) Sr (a) já sabe qual negócio deseja montar? Respondida por 292 entrevistados, que pretendem abrir uma empresa no futuro. 25

78,7%
já sabem que tipo de 

negócio pretendem montar

20,3% ainda não sabem

Dentre aqueles entrevistados que 

pretendem abrir uma empresa no futuro, 

78,7% já sabem que tipo de negócio 

gostariam de montar. 

Nacional Faixa Etária



Ramo de atividade em que pretende abrir negócio

Q10 - Qual setor ou ramo de atividade pretende abrir negócio no futuro? Respondida por 292 entrevistados, que pretendem abrir uma empresa no futuro. 27

59,6%

30,1%

4,8%
2,4% 3,1%
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Produtor Rural

Não sabe informar

A maioria dos entrevistados 

pretendem abrir um negócio no 

setor  de comércio (59,6%).

Outros 30,1% pretendem abrir um 

negócio na área de serviços.

Nacional



Tipo de atividade em que pretende abrir negócio

Q10.1 - Em que tipo de atividade pretende abrir negócio no futuro? Respondida por 292 entrevistados, que pretendem abrir uma empresa no futuro. 28

10,9%

1,1%

1,4%

1,7%

2,1%

2,2%

2,8%

4,6%

6,8%

25,2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Não sabe

Distribuidora de bebidas

Escritório de contabilidade/ Escritório jurídico

Salão de beleza/ Cabeleireiro/ Estética

Artesanato

Confecção/ Costura

Construção civil/marcenaria

Consultoria

Loja de roupas/calçados

Alimentação

Outras atividades citadas*

As atividades agrupadas em “outras” obtiveram menos de 1% de citação cada.

O ramo da alimentação foi citado por mais de 

¼ dos entrevistados quando perguntados a que 

tipo de atividade se dedicaria sua futura 

empresa. 

O setor lojista – venda de roupas, calçados, etc. 

– foi citado por 6,8% dos entrevistados. 

Uma parcela dos entrevistados (4,6%) gostaria 

de abrir uma empresa dedicada à atividade de 

consultoria.

Nacional



Motivos para pensar em abrir uma empresa

Q11 - Quais os principais motivos que levaram o(a) senhor(a) a pensar em abrir um negócio/empresa? Respondida por 292 entrevistados, que pretendem abrir uma empresa no futuro. 30

49,7%

21,2% 21,0%

7,2%

0,9%
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100%

Para
complementar a

renda

Para se manter
ocupado

Necessidade de
manter a família

Outro Não soube
informar

Qual?

Quase metade dos entrevistados pretende abrir 

uma empresa para complementar a renda – seja a 

própria renda, ou a renda familiar (49,7%).

Cerca de 1/5 dos entrevistados pensa em abrir uma 

empresa para se manterem ocupados após a 

aposentadoria.

Outro 1/5 dos entrevistados disse que a motivação 

para abrir uma empresa é a necessidade de manter 

a família.

Nacional
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Capacitação

❑Participou de atividades de capacitação nos últimos meses?

❑Se sim, participou de curso, consultoria ou palestra?

❑Quais são as principais áreas em que tem interesse em se 
capacitar?



Participação em atividades de capacitação 

Q12 - Você participou de algum curso, palestra ou consultoria presencial nos últimos 2 anos? Que tipo de curso? Respondida por todos os entrevistados 33

76,2% 23,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Não participou Participou

Que tipo?

Um total de 23,8% dos entrevistados participou de algum curso, palestra ou consultoria presencial nos últimos 2 anos.

Nacional Região Faixa Etária



Que tipo de atividade?

Q12 - Você participou de algum curso, palestra ou consultoria presencial nos últimos 2 anos? Que tipo de curso? Respondida por todos os entrevistados 36

14,3%

12,7%

2,1%
1,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Curso Palestra Consultoria Outros

Um total de 14,3% dos entrevistados 

participou de cursos presenciais no 

últimos 2 anos;

Outros 12,7% participaram de palestras no 

referido período.

Nacional



Interesse em se capacitar

Q13 - O(A) sr (a) tem interesse em se capacitar (realizar cursos, consultorias, etc ) em alguma área? Respondida por 292 entrevistados, que pretendem abrir uma empresa no futuro. 37

64,4%

31,7%

3,9%
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90%

100%

Sim Não Não sabe

Entre os que pretendem abrir uma 

empresa no futuro– 64,4% - tem interesse 

em se capacitar, realizando cursos, 

consultorias, dentre outros (ou seja, 16% do 

público acima de 50 anos tem interesse em 

se capacitar). 

Nacional



Em qual área?

Q13 - O(A) sr (a) tem interesse em se capacitar (realizar cursos, consultorias, etc ) em alguma área? Qual área? Respondida por 194 entrevistados, que tem interesse me se capacitar. 38

7,8%

22,3%

22,7%

24,8%

25,9%

31,9%

33,3%

37,6%

37,9%

38,2%

60,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Não sabe

Cooperação (como fazer parcerias que beneficiem sua empresa)

Leis e normas (como atender aspectos legais e regras governamentais)

Franquias (Como funciona o sistema de franquias)

Pessoas (como gerenciar sua equipe)

Organização (como tornar mais eficientes os processos da empresa)

Inovação (dicas e soluções para empresa fazer diferente)

Planejamento (como traçar planos para empresa)

Marketing e vendas (dicas para o negócio se destacar no mercado)

Finanças (como ter controle financeiro do seu negócio)

Empreendedorismo (como abrir, melhorar ou ampliar um negócio)

Dentre os entrevistados interessados em 

se capacitar e que pretendem abrir 

empresa, a área mais citada foi a de 

empreendedorismo (60,2%).

As áreas de Finanças, Marketing e 

Vendas, e Planejamento também foram 

citadas por parcela significativa dos 

entrevistados (38,2%, 37,9% e 37,6%, 

respectivamente)

Nacional
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❑ Utiliza celular, smartphone ou computador?

❑ Acessa redes sociais, sites, vídeos, e-mails e 
aplicativos?

❑ Faria atividades de capacitação pela internet?

❑ Utilizaria ferramentas digitais para auxiliar na 
gestão do seu negócio?

Utilização de tecnologias e mídias sociais



Utilização de celular / smartphone

Q14 - O(A) Sr (a) utiliza celular/smartphone? Respondido por todos os entrevistados (100%) 40

73,4%

26,6%

Utilizam celular ou smartphone

Não utilizam 
celular ou 

smartphone

Cerca de ¾ dos entrevistados utilizam celular 

ou smartphone.

Nacional Região Faixa Etária



Mídias sociais acessadas por celular ou smartphone

Q15 - O Senhor acessa pelo celular / smartphone: Respondida por 881 entrevistados, que utilizam celular ou smartphone 43

75,9%

54,2% 53,3%

49,1% 48,9%

26,0%

13,3%
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100%

Whatsapp  Facebook E-mail Sites de notícias Youtube Instagram Twitter

Dentre os entrevistados que 

utilizam celular ou smartphone, 

cerca de ¾ acessa Whatsapp pelo 

aparelho. 

Facebook e e-mail também são 

acessados via celular/smartphone 

por mais da metade dos 

entrevistados. 

Nacional Região Faixa Etária



Utilização de computador

Q16 - O(A) Sr (a) usa computador (notebook, laptop, desktop)? Respondido por todos os entrevistados (100%) 46

48,4%

51,6%

Utilizam computador

Não utilizam 
computador

Quase a metade dos entrevistados utiliza 

computador (48,4%)

Nacional Região Faixa Etária



Mídias sociais acessadas pelo computador

Q17 - O Senhor acessa pelo computador: Respondida por 573 entrevistados, que utilizam computador 49

82,3%

75,9%

64,0%

57,9%

28,1%

20,5%

14,7%
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E-mail Sites de notícias Youtube Facebook Whatsapp Instagram Twitter

E-mail, sites de notícias, Youtube e 

Facebook são as páginas mais 

acessadas através do computador

Nacional Região Faixa Etária



Capacitação pela internet 

Q18 - O(A) Sr (a) fez algum curso, oficina ou consultoria pela internet nos últimos 2 anos? Respondido por todos os entrevistados (100%) 52

78,7%
Não realizaram 

capacitação pela internet 
nos últimos 2 anos

8,8% 
Realizaram capacitação pela 
internet nos últimos 2 anos

0,6% não souberam 
responder

Mais de ¾ dos entrevistados não fez 

nenhum tipo de curso, oficina ou 

consultoria pela internet nos últimos dois 

anos. 

Nacional Região Faixa Etária



Utilização de ferramentas digitais para buscar informações 

Q19 - O(A) Sr(a) acessa algum site ou aplicativo para buscar informações sobre negócios e empreendedorismo? Respondido por todos os entrevistados (100%) 55

81,8% 18,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Não acessa Acessa

Qual site ou aplicativo?

Apenas 18,2% dos entrevistados disseram que acessam algum site ou aplicativo para

buscar informações sobre negócios e empreendedorismo.

Nacional



Interesse em usar ferramentas digitais

Q20 - Se você tivesse a disposição informações e ferramentas DIGITAIS (Audiolivro E-Book Cartilha On Line, Aplicativos) que ajudassem a abrir ou gerenciar o seu negócio/empresa, você as usaria?

Respondido por 235 entrevistados 57

23,1%

13,0%

37,2%

18,0%

8,8%
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100%

Sim, no computador Sim, no celular Sim, em ambos (celular
e computador)

Não usaria / Não tem
interesse

Não sabe avaliar

A maioria dos que pretendem abrir empresa  

(73,3%) tem interesse em utilizar ferramentas 

digitais que ajudassem a abrir ou a gerenciar seu 

negócio.  Ou seja, apenas 14% da amostra

73,3%

Nacional Região Faixa Etária



Autorização para futuro contato do SEBRAE

Q21 - O(A) Sr (a) autoriza passar o seu contato ao Sebrae para futura comunicação / convites? Respondido por todos os entrevistados (100%)
60

54,5%

81,8%
77,8%

69,9%

Entrevistados em geral Entrevistados que pensam abrir uma
empresa

Empresários Aposentados que já abriram uma empresa
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Dentre os entrevistados em geral, apenas 54,5% autorizam o contato do SEBRAE para comunicação ou convites.

Já dentre aqueles que pensam em abrir uma empresa, 81,8% autorizam o contato do SEBRAE. Entre os

empresários, 77,8% autorizam o contato do SEBRAE, enquanto entre os aposentados que já abriram sua

empresa, 69,9% autorizam o contato do SEBRAE.

Nacional
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que aprendemos?
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• Os entrevistados desta pesquisa dividem-se quase igualmente entre aposentados e ainda não

aposentados;

• Dentre aqueles que já são aposentados, cerca de 8% já abriu seu próprio negócio.

• Cerca 25% dos entrevistados pretende abrir uma empresa no futuro. Destes, 10,8% planejam abrir

uma empresa em até dois anos.

• Quanto mais jovens os entrevistados, maior a chance de terem planos de abrir uma empresa no

futuro.

• Daqueles que planejam abrir uma empresa, ¾ já sabem que tipo de negócio gostariam de

montar: a maioria (6 em cada 10), no setor do comércio, especialmente no ramo da

alimentação.

• Apenas 9% do público podem ser considerados como potencial empresário, ou seja, que fez

alguma ação para abrir um negócio/empresa nos últimos 12 meses.

• Dentre os aposentados (47% do público) somente 6% tomaram alguma ação para abrir um

negócio/empresas nos últimos 12 meses.
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• Para a grande maioria – 7 em cada 10 entrevistados – a

motivação para abrir uma empresa decorre de razões

financeiras, como complementar a renda e ajudar a família.

• Cerca ¼ dos entrevistados realizaram alguma atividade de

capacitação nos últimos dois anos, especialmente os

entrevistados mais jovens. Mas quando pensam no futuro, 64%

dos que pretendem abrir empresa, manifestaram desejo de

realizar alguma atividade de capacitação, principalmente os

entrevistados com idade até 59 anos.

• O tema empreendedorismo foi o mais citado como a área em

que desejariam se capacitar.

CAPACITAÇÃO 
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Quanto ao uso de tecnologias e ferramentas digitais:

o Cerca de ¾ utilizam celular e smartphone, e a mídia social mais

acessada através desta ferramenta é o whatsapp. Facebook, e-

mail, sites de notícias e Youtube são mídias acessadas pelo celular

por cerca de metade dos entrevistados.

o Quase a metade dos entrevistados utilizam computador –

especialmente os mais jovens. Oito em cada 10 acessam e-mails

pelo computador. ¾ acessam sites de notícias.



65

• Embora a utilização de ferramentas digitais seja bastante

disseminada entre o público-alvo da pesquisa, poucos

utilizam essas ferramentas para atividades de

capacitação ou de busca de informações que possam

auxiliar na criação ou gestão do seu próprio negócio.

• Nos últimos dois anos, 2 em cada 10 entrevistados

realizaram algum tipo de capacitação pela internet.

• Menos de 2 em cada 10 entrevistados costumam

acessar sites ou aplicativos para buscar informações

sobre negócios e empreendedorismo.
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SEBRAE NACIONAL

UNIDADE DE GESTÃO ESTRATÉGICA - UGE
Dênis Pedro Nunes (coordenação da pesquisa)

UNIDADE DE GESTÃO DE MARKETING - UGM
Nadja Pires Nahuz 
Fausto Ricardo K. Cassemiro

UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E CULTURA EMPREENDEDORA – UDPCE
Reginaldo Barroso de Resende


