EMPREENDEDOR

e seus hábitos e comportamentos como consumidores

UNIDADE INTELIGÊNCIA DE MERCADO
FEVEREIRO 2014

os empreendedores paulistas....

em relação aos seus bens, alguns deles são utilizados ao mesmo tempo para questões pessoais
e empresariais

quando questionados sobre sonhos de consumo, que norteiam seus desejos e motivações, alguns
citam questões relacionadas aos negócios

para uso pessoal e profissional

compartilham...

26%

carro

24%

smartphone

24%

internet banda larga

18%

plano de celular pós pago

16%

conta em banco
Base: 1500

Qual o maior sonho de consumo?

EMPRESA
22%

37%

IMÓVEL PRÓPRIO

11%

VIAGEM

10%

CARRO

8%

INVESTIR NA EMPRESA

5%

ESTABILIDADE FINANCEIRA

5%

AMPLIAR A EMPRESA

PESSOAL
78%
Base: 1421

4%

AVIÃO / LANCHA
SUCESSO

3%

NOVO NEGÓCIO

3%
2%

BEM ESTAR PESSOAL
REFORMA IMÓVEL

2%

IMÓVEL PARA A EMPRESA

1%

MOTO

1%

CAPACITAÇÃO

1%

MORAR NO EXTERIOR

1%

ELETROELETRÔNICOS

1%

ROUPAS / ACESSÓRIOS

0,3%

OUTROS

0,2%

NÃO SABE

NENHUM

1%
4%

Base: 1500

Por porte...

37%

38%

imóvel próprio

imóvel próprio

imóvel próprio

18%

11%

10%

MEI

31%
ME

EPP

os três maiores sonhos são

viagem

viagem

carro

6%

10%

8%

avião/lancha

carro

investir na empresa

Base: 171

Base: 952

Base: 377

a preocupação com a empresa aparece como um dos principais sonhos de consumo do
MEI

1º sonho de consumo

Imóvel próprio

22%

Ter uma casa/apartamento / casa própria

5%

Ter casa com melhorias (piscina, tamanho maior...)

3%

Fazer uma reforma no imóvel da empresa

3%

Ter um Imóvel para lazer/outro local diferente do da
residência

2%

Imóvel relacionado à empresa (posse/reforma)
Base: 1500

2º sonho de consumo

Viagens
O segundo maior sonho de consumo dos empresários é viajar.
A maioria já viajou de avião, porém, a frequência com que
realizam viagens é baixa, sobretudo considerando viagens
para o exterior.

71%

já viajou de avião

91%

já viajou de avião para lazer
Base: 1500

Do total de desembarques nacionais em 2012, o estado de São Paulo representou 27%, com um total
de 23.145.280 passageiros desembarcando em voos nacionais, nos diversos aeroportos brasileiros*.
*Fonte: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

2º sonho de consumo

Viagens
Brasil

Exterior

frequência de viagem de avião

40%

1

26%
26%

2

18%
11%
13%

3

6%

11 ou mais

5%

5

11%

6

16%
LAZER

Base: Lazer 992 / Negócios 539

6%

2

4

12%

6 a 10

18%

4%
3%
3%

3

9%

4a5

23%

1

NEGÓCIOS

1%
2%
1%
1%
1%
2%
LAZER

NEGÓCIOS

Lazer
Negócios

2º sonho de consumo

Viagens
Locais mais desejados...
França

Japão

Europa

Las Vegas
Austrália

Cancun

Disney

Foz do
Iguaçu
Costas
Brasileiras

*Locais citados espontaneamente

Itália

EUA

Fernando
de Noronha

Terra Santa

3º sonho de consumo

Carros
Carros mais desejados...
Ferrari

Caminhonete

Land Rover

Fiorine
Fusca anos 50

Mercedes

BMW

New Beetle
Lamborghini

Camaro

Corolla

Audi
Porshe
*Carros citados espontaneamente

EcoSport

HB20

mas...

independente do uso e dos sonhos de consumo,
os empreendedores representam um

importante mercado consumidor...

Consumo de Produtos

o quanto possuem?
como utilizam?
o que desejam comprar?

posse de produtos

Base: 1500

78%

conta em banco

95%

70%

internet
banda larga

87%

51%

carro

82%

Uso Empresa

Uso Pessoal

Qual o produto que mais possuem?

desejo de compra

19%

software/aplicativo

17%

carro

12%

tablet

Uso Empresa

Uso Pessoal

Qual o produto que mais desejam comprar?

13%

carro

11%

tablet

09%

smartphone

No geral, os empreendedores pretendem comprar bens mais para uso pessoal do que empresarial
Base: 1500

potencial de consumo
empresas prestadoras de serviço podem ampliar seus negócios junto aos empresários....

• 20% não possuem uma conta bancária jurídica (PJ) para uso exclusivo da empresa
• 36% não possuem Internet Banda Larga para uso exclusivo da empresa
• 84% não possuem a assinatura de uma revista especializada em seu negócio
• 35% não possuem uma conta pessoal (PF) exclusiva em banco
• 52% não possuem Internet banda larga para uso exclusivo pessoal
• 82% não possuem smartphone para uso exclusivo privado

84% dos empresários realizam compras pela Internet
Base: 1.500

isso representa...
• 433.032 empreendedores não possuem uma conta jurídica para uso exclusivo
da empresa
• 771.683 empreendedores não possuem Internet Banda Larga para uso
exclusivo da empresa
• 1.805.067 empreendedores não possuem a assinatura de
uma revista especializada em seu negócio
• 763.902 empreendedores não possuem uma conta exclusiva pessoal em
banco
• 1.121.574 empreendedores não possuem Internet banda larga para uso
exclusivo pessoal
• 1.759.613 empreendedores não possuem smartphone para uso exclusivo
privado
*dados projetados a partir do Cadastro Sebrae de Empresas (CSE)

detalhando...
• Colocar os
ícones
de cada...
Conta
eme links para a explicação
TV
Tablet
banco
Assinatura
Internet
Software e
Smartphone
Banda Larga
Aplicativos
Carro

Plano Celular
Pós pago

Assinatura
de revista
Moto

Assinatura
de jornal

*Nota metodológica:
Para os itens, com exceção de conta em banco e software e aplicativos, foram projetados o gastos que poderão ocorrer em 2014. Para o cálculo das projeções foram utilizadas as quantidades indicadas
pelo empreendedor durante a entrevista desta pesquisa, e também o valor médio de mercado para produtos de entrada. Entende-se como produto de entrada, aquele produto com características
básicas, na categoria de consumo mencionada.
Para a assinatura de revista, calculou-se o valor médio da assinatura das revistas mais procuradas para informação pelo empresário, segundo pesquisa do Sebrae-SP.
Para a assinatura de jornais e revistas, plano de celular pós pago e internet banda larga foram calculados valores anuais

16%

Conta em
banco

59%
uso exclusivo pessoal

74%
uso exclusivo
empresarial
Quantidade

Pretensão de aquisição

Posse

uso compartilhado

7%
uso exclusivo pessoal

1%
uso exclusivo empresarial
Base: 1500

Internet
Banda Larga

24%

40%
uso exclusivo
pessoal

57%
uso exclusivo
empresarial
Quantidade

Pretensão de aquisição

Posse

uso compartilhado

4%

2%

uso exclusivo
empresarial

uso exclusivo pessoal

31,4

R$

milhões

previsão de gasto em
2014
uso pessoal

15,8

R$

milhões

previsão de gasto em
2014
uso empresarial
Base: 1500

26%

Carro

23%
uso exclusivo
pessoal

52%
uso exclusivo
empresarial
Quantidade

Pretensão de aquisição

Posse

uso compartilhado

10%

6%

uso exclusivo
empresarial

uso exclusivo pessoal

6,5

R$

bilhões

previsão de gasto em
2014
uso pessoal

3,5

R$

bilhões

previsão de gasto em
2014
uso empresarial
Base: 1500

18%

Plano Celular
Pós pago

20%
uso exclusivo pessoal

39%
uso exclusivo
empresarial
Quantidade

Pretensão de aquisição

Posse

uso compartilhado

5%

2%
uso exclusivo
empresarial

uso exclusivo pessoal

128,7

R$

milhões

previsão de gasto em
2014 uso pessoal

38,4

R$

milhões

previsão de gasto em
2014 uso empresarial
Base: 1500

24%

Smartphone

11%
uso exclusivo pessoal

42%
uso exclusivo
empresarial
Quantidade

6%
Pretensão de aquisição

Posse

uso compartilhado

4%
uso exclusivo
empresarial

uso exclusivo pessoal

20,8

R$

milhões

previsão de gasto em
2014 uso pessoal

11,0

R$

milhões

previsão de gasto em
2014 uso empresarial
Base: 1500

12%

Tablet

7%
uso exclusivo
pessoal

29%
uso exclusivo
empresarial
Quantidade

Pretensão de aquisição

Posse

uso compartilhado

6%

4%

uso exclusivo pessoal

uso exclusivo
empresarial

18,8

R$

milhões

previsão de gasto em
2014 uso pessoal

11,8

R$

milhões

previsão de gasto em
2014 uso empresarial
Base: 1500

11%

Software e
Aplicativos

38%

19%

uso exclusivo pessoal

uso exclusivo
empresarial
Quantidade

Pretensão de aquisição

Posse

uso compartilhado

16%
uso exclusivo pessoal

1%
uso exclusivo
empresarial
Base: 1500

2%

Assinatura
de jornal

4%
uso exclusivo pessoal

10%
uso exclusivo
empresarial
Quantidade

Pretensão de aquisição

Posse

uso compartilhado

3%

2%
uso exclusivo
empresarial

uso exclusivo pessoal

55,2

R$

40,9

milhões R$

previsão de gasto em
2014 uso pessoal

milhões

previsão de gasto em
2014 uso empresarial
Base: 1500

3%

Assinatura
de revista

6%
uso exclusivo pessoal

14%
uso exclusivo
empresarial
Quantidade

Pretensão de aquisição

Posse

uso compartilhado

3%

2%

uso exclusivo pessoal

uso exclusivo
empresarial

28,7

R$

milhões

previsão de gasto em
2014 uso pessoal

22,0

R$

milhões

previsão de gasto em
2014 uso empresarial
Base: 1500

4%

Moto

5%
uso exclusivo pessoal

13%
uso exclusivo
empresarial
Quantidade

Pretensão de aquisição

Posse

uso compartilhado

2%

1%
uso exclusivo
empresarial

uso exclusivo pessoal

297,6

R$

175,8

milhões R$

previsão de gasto em
2014 uso pessoal

milhões

previsão de gasto em
2014 uso empresarial
Base: 1500

consumo de serviços financeiros

quais possuem?
quais desejam comprar?

Quais serviços financeiros
Sim, Possui
possuem?
Cartão de crédito

67%

Cheque especial

41%

Empréstimo em bancos
privados (p. ex. Bradesco e
Itaú)

26%

Empréstimos em bancos
públicos (p. ex. Banco do
Brasil e Caixa)

22%

Leasing/ financiamento

13%

Cartão BNDES

12%

Quais pretendem utilizar em 2014?

14%

12%

9%

5%

5%

26%

Factoring (desconto de
títulos e duplicatas)

5%

4%3%

1.112

86%

1.187

83%

8% 4%

8%

890

91%

12%

7%

496

74%

6% 3%

Empréstimo em entidade de
microcrédito

1.303

88%

23%

5%

1.340

51%

1.405

87%

1.420

93%

Sim, Provavelmente

Base: 1500

Base

Pretende Utilizar em 2014.

Sim, Com certeza

Não

57% da amostra obteria um empréstimo bancário

22%

Sim, Provavelmente

43%

Sim, Com certeza
Não

35%

75 % dos empresários que obteriam um empréstimo bancário este seria abaixo de R$ 100 mil
reais.
Base: 1500

Cerca de 70% dos empresários não utilizaria o empréstimo
para pagar dívidas.

31%
Sim
Não

69%

Os empresários relatam que usariam o empréstimo para
Investimento em máquinas e equipamentos e
também em reformas e ampliações na empresa.

85%
53%

46%

INVESTIMENTO

34%

CAPITAL DE GIRO

COMUNICAÇÃO/MARKETING
PESSOAL
Base: 853

consumo de serviços educacionais

quais desejam comprar?

Quais pretendem utilizar nos próximos 3 anos?

CURSO DE LÍNGUAS

19%

CURSO TÉCNICO

14%

GRADUAÇÃO PRESENCIAL

18%

12%

17%

PÓS GRADUAÇÃO PRESENCIAL

8%

11%

CURSO DE INFORMÁTICA

7%

11%

GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA

5%

24%

7%
Sim, Provavelmente

PÓS GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA 3% 6%
Sim, Com certeza

43% da amostra pretende realizar um curso de línguas nos próximos 3 anos.
Base: 1500

consumo de benefícios empresariais

quais possuem?
quais desejam comprar?

ME e EPP...
Quais pretendem disponibilizar em
Pretende Oferecer.
2014?

Quais benefícios
disponibilizam?
Sim,
Oferece.
Capacitação/curso para
desenvolvimento profissional

40%

Plano médico

27%

Vale refeição/alimentação

26%

Seguro de vida

Plano de previdência privada

25%

18%

16%

19%

26%

29%

Cesta básica

Plano odontológico

18%

18%

14%

19%

15%

848

56%

916

68%

885

66%

16%

14%

70%

929

17%

12%

71%

1007

15%

12%

Sim, Provavelmente
Base: 1240

768

63%

18%

Base

1034

73%

Sim, Com certeza

Não

no caso do MEI...
Sim,
Possui.
Quais benefícios
possuem?

Plano médico

60%

Seguro de vida

Plano odontológico

Plano de previdência privada

45%

30%

28%

Quais pretendem adquirir em
Pretende Comprar.
2014?
21%

27%

18%

15%

18%

14%

9%

101

52%

141

68%

176

76%

18%

Sim, Provavelmente

Base: 260

Base

64%

Sim, Com certeza

188
Não

Considerações finais

os empreendedores, enquanto consumidores, muitas
vezes não separam as compras e utilização de itens
para vida profissional da vida pessoal

carro, smartphone e internet são itens que aparecem com
maior índice de compartilhamento
o maior sonho de consumo dos empreendedores está relacionado
ao imóvel próprio, sendo que se divide em:

aspectos pessoais: 22% ter um imóvel próprio, 5%
quando questionados sobre sonho de consumo, itens
relacionados à vida pessoal apareceram com 78% da
citações

fazer melhorias no imóvel, 3% ter imóvel para lazer em
outro local

aspectos da empresa: 3% reforma no imóvel da
empresa e 2% imóvel próprio para a empresa
o segundo sonho de consumo, com 11%, são as viagens, sendo que
os destinos desejados são variados
viajar de avião no Brasil para lazer 1 vez por ano já é frequente para
40% dos empreendedores entrevistados

independentes dos seus sonhos e se utilizam para a vida pessoal ou profissional, os empreendedores podem ser
considerados um importante mercado consumidor

dos itens pesquisados, conta em banco, internet

banda larga e carro são os com maior posse pelos

já quando se trata de desejo de compra, tablet,
smartphone e softwares/aplicativos também aparecem

empreendedores

falando em números, ainda há um grande

mercado a ser

explorado pelas empresas:
433.032 empreendedores não possuem uma conta jurídica para uso
exclusivo da empresa

771.683 empreendedores não possuem Internet Banda Larga para
uso exclusivo da empresa
1.805.067 empreendedores não possuem a assinatura de
uma revista especializada em seu negócio

já em questões ligadas aos aspectos de gestão,
especificamente sobre serviços financeiros, cartão de
créditos e cheque especial são os itens mais utilizados pelos
empreendedores
57% desejariam obter um empréstimo

bancário

763.902 empreendedores não possui uma conta exclusiva pessoal
em banco

1.121.574 empreendedores não possui Internet banda larga para
uso exclusivo pessoal
1.759.613 empreendedores não possui smartphone para uso
exclusivo privado

plano médico e capacitação são os benefícios que mais
pretendem ofertar esse ano

A pesquisa

A pesquisa
amostra

Estado de São Paulo

765 São Paulo Capital
366 Região Metropolitana de São Paulo
369 Interior de São Paulo

1.500

ponderação da amostra

empresários do estado de São Paulo

OBJETIVO

Investigar o comportamento de
compra dos empreendedores
com CNPJ do estado de São Paulo
para suas empresas e como
pessoa física.

pesquisa quantitativa
entrevistas
pessoais entre
22 e 25 de
fevereiro de 2014



Foi aplicado um fator de ponderação de forma que o resultado da amostra
realizada seja idêntico ao obtido se fosse realizada uma amostra
proporcional.



Este fator não é aplicado para se determinar o perfil dos respondentes, mas
sim para ajustar o resultado final de suas opiniões.



Os dados foram projetados considerando o universo dos pequenos negócios
paulistas conforme o Cadastro Sebrae de Empresas (CSE) – edição 2012. Tal
cadastro foi elaborado pelo Sebrae-NA a partir de informações da Receita
Federal do Brasil. Foram consideradas as atividades de caráter privado, com
faturamento anual de acordo com os limites da Lei 123/2006.

A Amostra

A amostra
entrevistados

38%
entre 30 e 39 anos

empresas

65%

54%

homens

até último ano do ensino
superior
Base: 1.500

66%
renda acima de 4 mil reais

42%
9%

9%

50%

50%

8%

37%

42%

Capital

RMSP

49%

Interior

FICHA TÉCNICA
Projeto: Comportamento de Compra dos empreendedores paulistas
Objetivo: Investigar o comportamento de compra dos empreendedores com CNPJ do estado de São Paulo para suas empresas e como pessoa
física.
Metodologia/Técnica de Coleta de Dados: Pesquisa quantitativa
Universo: Empreendedores com CNPJ do estado de São Paulo
Local: Estado de São Paulo
Período da coleta de dados: 22 a 25 de fevereiro de 2014
Unidade Inteligência de Mercado: Eduardo Pugnali Marcos
Coordenação: Marcelo Moreira
Equipe Técnica: Déborah Regina Picarelli Gonçalves, Carolina Fabris Ferreira, Márcia Shizue Kikuchi, Alexandre Sousa Nascimento, Mariana
Rutkowski Silva, Pedro João Gonçalves, Letícia Aguiar e Fernanda Cardoso Rosa Gonçalves.

Fornecedor: Elmma Market

SEBRAE-SP
R. Vergueiro, 1117 - Paraíso
CEP: 01504-001 - São Paulo - SP
Homepage: www.sebraesp.com.br
Informações sobre produtos /serviços do SEBRAE-SP: 0800 570 0800
Informações sobre este relatório: (11) 3177- 4654/4574/4906/4874

