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Como todo trabalhador, o empresário também se aposenta. Mesmo tendo disposição para tocar o próprio
negócio pelo resto da vida, com a chegada dos anos, as condições físicas para o trabalho podem ficar
prejudicadas, tornando mais evidente a importância do preparo financeiro e do planejamento sucessório por
parte do empresário. O presente estudo, conduzido pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo
SPC Brasil, tem por objetivo investigar especificamente a opinião e meios de preparo do pequeno e micro
prestador de serviços e varejistas para a aposentadoria.
O tema não poderia ser mais atual. No momento, o país inicia discussões sobre a Reforma da Previdência. Falase muito sobre os impactos da medida entre os trabalhadores celetistas, mas pouco se sabe do universo do
pequeno empresário. A contribuição para o INSS é algo importante e, como mostra a pesquisa, praticada pela
maioria. Idealmente, porém, a depender do padrão de vida que se quer atingir, é preciso pensar, para além
da previdência social, em formas alternativas de poupança, um detalhe para o qual nem todos se atentam.
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Maior parte dos micro e pequenos empresários contribui para
previdência social e acredita que não deve haver diferença entre
as regras de empresários e trabalhadores
Os números da pesquisa não mostram grandes diferenças entre o que os entrevistados pensam sobre a
idade de aposentadoria de trabalhadores e empresários. Em média, o micro e pequeno empresário de varejo
e serviço considera que o trabalhador brasileiro deveria aposentar-se com 59,5 anos. Já o empresário, na
visão dos entrevistados, deveria aposentar-se aos 60,6. Corroborando o dado anterior, quando questionados
sobre se acreditam que as regras para aposentadoria deveriam ser as mesmas para ambas categorias, 72,3%
respondem que sim, contra 21,1% que respondem que não.

ACREDITA QUE AS REGRAS DA APOSENTADORIA
TAMBÉM SEJAM VÁLIDAS PARA O EMPRESÁRIO

O micro e pequeno
empresário de varejo e
serviço considera que
deveria aposentar-se
aos 61 anos

72,3%
21,1%

Sim

Não

6,6%

Prefere não responder

Entre os que acreditam na igualdade das regras, a principal justificativa é que o sistema deve ser igual
para todos, citada por 61,9%. Para aqueles que acreditam que as regras deveriam ser diferentes, há os
que acreditam que a aposentadoria do empresário deveria acontecer mais tarde (46,7%), alegando que o
empresário pode trabalhar menos e delegar funções; os que dizem que sua contribuição é maior e por isso
seu ganho deveria ser proporcional (24,3%) e os que acreditam que o trabalhador acaba trabalhando mais, e
então deveria aposentar-se antes (20,7%).
Quanto a contribuição dos micro e pequenos empresários para o INSS, 38,1% dos entrevistados dizem pagar
o valor mínimo, 25,4% um valor intermediário e 11,6% o valor máximo. Há ainda que dizem não pagar INSS
(7,6%). Quase a metade (49,0%) diz não possuir nenhuma contribuição complementar para aposentadoria,
enquanto 16,5% dizem que pretendem extrair renda da própria empresa e 12,0% contribuem para a
previdência privada.

CONTRIBUIÇÃO DO INSS
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Prefere não responder

Não pago INSS
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Apenas 7% dos micro e pequenos empresários são aposentados.
Metade dos que já se aposentaram continua trabalhando
porque a aposentadoria não cobre seus gastos
A maioria relativa dos entrevistados (47,4%) começou a trabalhar cedo, com idade entre 14 e 17 anos.
26,5% iniciaram-se no trabalho acima dos 18. A idade média de início das atividades profissionais é de 15,7
anos. Ainda assim, só uma parcela ínfima já está aposentada (7,0%). A grande maioria (92,6%) ainda não se
aposentou. Entre os que, mesmo aposentados, continuam trabalhado, um dado que chama a atenção é que
a metade desses entrevistados (50,0%) justifica-se dizendo sua aposentadoria não cobre seus gastos e 19,6%
dizem que gostam de ser produtivo. Entre os empresários que já se aposentaram, 32,1% dizem não pretender
parar de trabalhar um dia.

POR QUE CONTINUA TRABALHANDO?
RESPOSTAS (RU)

GERAL

Porque minha aposentadoria não cobre meus gastos

50,0%

Porque não gosto de ficar à toa, queria me ocupar, ser produtivo

19,6%

Porque quero deixar patrimônio para a minha família

12,5%

Porque já tinha essa empresa e não tenho uma pessoa para me substituir

7,1%

Porque preciso aumentar meus ganhos

7,1%

Prefere não responder

3,6%

A contratação de funcionários aposentados não representa um
óbice. 45,9% dizem que o aposentado tem direito de continuar
trabalhando se quiser e tiver condições de saúde e 14,1% dizem
gostar muito, pois os aposentados são mais experientes e maduros.
No entanto, 93,8% não possuem funcionários aposentados em suas
empresas. 30,4% olham a questão por outro ângulo: dizem que os
aposentados que continuam trabalhando representam uma triste
realidade, pois trabalham para conseguir manter o padrão de vida.
Por fim, a grande maioria (86,8%) dizem que os brasileiros devem
preocupar sim com a aposentadoria. Para 71,0%, a justificativa está
no risco de o aposentado não conseguir se manter bem só com o

86,8%

Dizem que os brasileiros
devem preocupar
com a aposentadoria.
Para 71,0%, a
justificativa está no
risco de o aposentado
não conseguir se
manter somente com
a aposenadoria

recurso da aposentadoria.
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QUAL É A SUA OPINIÃO SOBRE TER FUNCIONÁRIOS
APOSENTADOS TRABALHANDO E SUA EMPRESA?

9,6%

8,8%

10,5%

14,1%

15,3%

12,9%
Prefere não responder

30,4%

29,1%

31,8%

Gosto muito, pois são experientes e maduros,
agregam no trabalho da empresa
Uma triste realidade do Brasil, na qual os aposentados
tem que trabalhar para garantir um padrão mínimo de vida

45,9%

46,8%

44,8%

Geral

Comércio
varejista

Serviços

A pessoa tem o direito de continuar trabalhando se quiser
e tiver condições de saúde

MARI, O ARQUIVO WORD ENVIADO SINALIZAVA PARA
USAR O GRÁFICO DO SLIDE 28, QUE É ESSE AÍ. MUDEI O
TÍTULO, QUE TAMBÉM ESTAVA ERRADO NO WORD.
NO SLIDE 29 NÃO HÁ GRÁFICO E SIM TABELA.
É PARA TIRAR O GRÁFICO E INSERIR A TABELA DO SLIDE 29?

O devido preparo do empresário para a aposentadoria é importante não só do ponto de vista pessoal, mas
também social. Afinal, se a empresa interrompe as operações, inevitavelmente afetará clientes, fornecedores
e funcionários. Pensar na aposentadoria inclui também pensar no processo sucessório, sob pena de ver a
empresa não se sustentar. Isso é especialmente importante para o empresário que pretende extrair renda do
próprio negócio.
Do ponto de vista pessoal, a legislação previdenciária considera o empresário um “contribuinte individual”, o
que torna a contribuição obrigatória e impõe riscos a quem não contribui. Mas a previdência social é apenas
o básico. Ela nem sempre garante a manutenção do padrão de vida que se tinha antes da aposentadoria. Por
isso, recomenda-se também um esforço adicional, que pode ser realizado por meio de planos de previdência
privada e outras formas de investimento.
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METODOLOGIA

Público-alvo: empresas brasileiras de todos os portes dos ramos de comércios e serviços.

Método de coleta: telefone.

Tamanho amostral da Pesquisa: 822 casos, margem de erro geral de 3,4 p.p para um intervalo de
confiança de 95%.

Data de coleta dos dados: 03 a 17 de outubro de 2016.
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