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2027: 
29,16% da população 

brasileira

Em 2017, quase  ¼ da população brasileira tinha 
mais de 50 anos.  

GERAÇÃO MATURI

Em 10 anos, as pessoas com mais de 50 anos serão 
quase 30% da população brasileira.
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*Censo Demográfico 2010 – IBGE | **IBGE - Pesquisa Mensal de Emprego | ***IBGE - Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua trimestral 
Rendimento médio nominal de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 
14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (Reais) 

43,9% das pessoas acima de 50 anos estavam 
economicamente ativas (PEA – População 
Economicamente Ativa)*, sendo que:
• 68,3% entre os de 50 a 54 anos
• 57,6% entre os de 55 a 59 anos
• 36,6% entre os de 60 a 69 anos
• 13,8% entre os de 70 anos ou mais

18,30% da 
população 
economicamente 
ativa (PEA) tinha 
mais de 50 anos.*

Renda média 64% maior 
que o total da PEA.*

54% maior que o total 
da população.*

Em fevereiro de 
2016: 25,24% da PEA 
era formada por 
pessoas acima de 
50 anos.**

No 2º trimestre de 
2017: a renda das 
pessoas acima de 
60 anos era 37% 
maior que do total. ***

GERAÇÃO MATURI

O dados atualizados com as pesquisas por amostras mais  
recentes, mostram que:

Conforme o último CENSO brasileiro realizado em 2010:
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http://www.hypeness.com.br/2017/10/fotos-antigas-mostram-como-nossos-pais-eram-mais-maneiros-
do-que-jamais-seremos/

GERAÇÃO MATURI

Fonte: Hypeness

A geração que hoje tem mais de 50 anos é a geração de jovens 
das décadas de 60 e 70 que acompanharam as grandes 
transformações da sociedade atual.
Essa geração mudou a forma como é vista a juventude, e 
influenciou a forma como analisamos tendências jovens hoje.
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Fotos antigas mostram como 
nossos pais eram mais maneiros 
do que jamais seremos.



Hábitos e comportamentos 
de uma geração que 

revolucionou uma época 
e continua a influenciar 

gerações após os 50. 

A força e a representatividade dos 50+ 
um panorama pioneiro para o mercado com 
indicadores profissionais e comportamentais 

de quase 19 mil maturis.



Dados de 18.702 cadastrados na MaturiJobs
Base de dados de 22 de agosto de 2017 



Sou aposentada.... Procuro uma ocupação remunerada 

para aumentar os meus rendimentos e, principalmente, 

para me sentir integrada no mundo corporativo e na 

sociedade. Trabalhei muitos anos em grandes empresas 

e também criei um negócio próprio e bem sucedido. 

Uma galeria de arte, onde trabalhei por mais de 10 anos. 

Tive experiências exitosas no segmento de marketing e 

vendas.... Atualmente estou cursando a Universidade 

Aberta da Terceira Idade na USP... Falo inglês e italiano 

com fluência. Tenho familiaridade com o uso da 

informática como usuária do Office e redes sociais. 

[69 anos]



A grande maioria reside no Sudeste do Brasil, 
principalmente no Estado de São Paulo.*

*111 não responderam e 45 residem fora do Brasil.

BASE: 18.546

Norte
1%

Nordeste
4%

Centro-Oeste
2%

Sudeste
85%

Sul
8% 

GERAÇÃO MATURI

A maior participação de 
pessoas residentes em 

São Paulo pode ser explicada 
pela concentração de vagas 
disponíveis no Estado e pela 

localização da MaturiJobs.
Entretanto, apesar de menor 
quantidade, há cadastros de 

maturis em todos os Estados, 
o que demostra o interesse 

desses grupos.
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A média de idade é de 57 anos, sendo que 73% 
tem entre 50 e 59 anos.  

GERAÇÃO MATURI

BASE: 18.702

Entre 50 e 54 
anos
38%

Entre 55 e 59 
anos
35%

Entre 60 e 64 
anos
18%

Entre 65 e 69 
anos
6%

Entre 70 e 74 
anos
2%

Acima de 75 
anos
1%

“Tenho 57 anos de idade e muita disposição. Trabalho desde os doze anos e 

sempre estive vinculado à alguma atividade... Sou pai de 3 filhos e agora avô 

de 2 netos... Gosto muito de cozinhar e penso em ter alguma negócio no 

ramo. Gosto muito também de fotografia, vídeo e atuar como disc jockey. 

No ramo bancário, que atuei por mais de 30 anos, desenvolvi muitas 

atividades, entre elas: auditoria, contabilidade, controles operacionais e 

participação em vários projetos de tecnologia, onde pude demonstrar toda 

minha dedicação e conhecimento dos assuntos, o que me trouxe muito 

reconhecimento dos demais participantes.”
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São quase 6 mil aposentados, 32% do total.
A distribuição entre aposentados apresenta 
evolução esperada nas faixas etárias.

”Aposentado, proativo, dinâmico, comunicativo. Qualidade de vida... 

este é para mim o melhor termo que poderia se enquadrar dentro 

da minha experiência de vida.... e quando eu a cito, ela vale para 

todos os sentidos (saúde, profissional e bem estar)” [65 anos]
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83% 

94% 96% 
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Feminino Masculino
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Há um percentual 
pouco maior de 

mulheres 
aposentadas.
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Apesar da composição igual, há concentração 
de mulheres abaixo da faixa de 60 anos e 
homens acima.

“Tenho muitos sonhos em minha vida e um deles é continuar trabalhando na 

área em que me formei ou em alguma área administrativa... Uma das coisas 

mais importantes que fiz em minha vida foi ser mãe. Tenho dois filhos adultos 

que são minha razão de vida. depois de cuidar da formação deles, resolvi 

voltar ao mercado de trabalho, onde aos 47 anos entrei para a faculdade de 

secretariado realizando mais um sonho em minha vida. Hoje curso pós 

graduação em assessoria executiva, onde quero cada vez mais me qualificar. 

Atualmente estou desempregada e necessito de uma recolocação no mercado 

de trabalho, pois ainda tenho muitos sonhos à realizar.” [54 anos]

GERAÇÃO MATURI
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Algumas hipóteses podem explicar a variação percentual 

entre as faixas de idade entre homens e mulheres, e a 

concentração de mulheres nas faixas abaixo de 60 anos.

1. Entrada da mulher no mercado de trabalho após filhos 

adultos

2. Maior dificuldade da mulher no mercado de trabalho. 

Consequentemente a quantidade de mulheres entre 50 e 

60 anos desempregas é maior.

3. As mulheres sofrem maior preconceito que os homens em 

relação a idade, assim o desafio a partir do 60 anos é ainda 

maior e portanto é menor o incentivo para a procura de 

emprego.

Essas e outras hipóteses serão testadas em outros estudos.



Os Maturis possuem alto nível de
formação acadêmica em todas as faixas etárias.

"Farmacêutica de formação, pesquisadora por vocação, espírito inquieto por 

natureza e apaixonada na execução de projetos desafiadores. Graduada em 

Farmácia e Bioquímica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP (1990), 

fiz Mestrado em Ciência de Alimentos e Nutrição na mesma instituição (1993), 

e Doutorado em metabolismo de lípides (1997). Atuei na área acadêmico-científica 

por 10 anos... Ministrei aulas para curso de graduação... migrei para pesquisa clinica 

e P&D... 

Mais recentemente, fui consultora de assuntos acadêmicos para implantação e 

credenciamento do curso de Farmácia numa instituição de ensino local, 

coordenadora de curso e docente.”[53 anos]

GERAÇÃO MATURI
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“Trabalhei 32 anos na Caixa Econômica Federal, 24 em agências e 8 na 

Auditoria Interna. Tenho orgulho da carreira que fiz, mas sempre quis ser 

Psicóloga, por isso, ao me aproximar da aposentadoria fiz a faculdade e 

hoje tenho meu consultório particular. Nunca parei de estudar. Fiz três 

graduações e estou terminando a quarta. Fiz 8 pós-graduações lato sensu, 

as últimas em Neuropsicologia e Equoterapia, e em agosto termino o 

Mestrado em Educação. Ministro cursos livres gratuitamente, faço 

palestras e intervenções em escolas públicas voluntariamente e quero 

ensinar. Dar aulas em universidades, compartilhar o conhecimento que 

construí, estimular as pessoas a aprenderem sempre e mais.” [65 anos]

Há uma pequena variação no nível educacional 
entre homens e mulheres, principalmente entre 
os que possuem pós-graduação Lato Sensu.

GERAÇÃO MATURI
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Já na comparação entre aposentados ou não, 
nota-se que os aposentados apresentam maior 
nível educacional.

GERAÇÃO MATURI
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A redução da renda média após a aposentadoria pode ser 

um dos motivos da maior formação acadêmica entre os 

aposentados que buscam complementar a aposentadoria e 

manter o mesmo padrão econômico de antes.

Outro fator que deve impactar a alta formação é a maior 

dificuldade de recolocação no mercado de trabalho de 

aposentados com menor nível educacional.
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Quase metade dos Maturis falam outro idioma 
além do português.

“Trabalhei por 15 anos como Assistente Executiva e Secretária Bilíngue 

em empresas e localidades diferentes, me reportava a diretores 

americanos, europeus e brasileiros. Tenho experiência também como 

Professora de Inglês para ensino médio e cursos de línguas. Fiz viagens 

internacionais para aprimoramento dos idiomas inglês, espanhol e 

alemão. Participo de um projeto voluntário como professora de inglês 

na UNESP.” [50 anos]

”..uso muito bem o computador, falo inglês, alemão, espanhol bem e 

me faço entender em francês. Gostaria muito de trabalhar, tenho 

capacidade e um currículo muito bom. Quero tornar-me útil e divulgar 

tudo que sei e aprendi no meu período de vida.” [83 anos]

GERAÇÃO MATURI

BASE: 18.702

35% 

17% 

13% 

46% 

Inglês

Espanhol

Outros

Fala algum outro 
idioma
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Hoje eu sou aposentado, mas não quero estar aposentado. 

Tenho saúde e vontade de continuar trabalhando, 

produzindo e sendo útil. Na minha idade, 60 anos e 

aposentado, considero três fatores indispensáveis para que 

eu possa continuar trabalhando: contribuir positivamente, 

ter prazer em realizar o trabalho e ter saúde para trabalhar. 

Mesmo tendo me atualizado com um curso de 

pós-graduação, confesso que a idade tem dificultado 

a colocação em um novo emprego...



Área de especialidade profissional:
Mais de 1/3 é concentrada na área 
de Administração e Negócios.
(respostas únicas)

“Profissional experiente, com ampla vivência na área de Operações e 

Marketing. Gestão de negócios, com foco direcionado a resultados e nas 

necessidades do cliente.” [59 anos]

“Sou capaz de adaptar-me facilmente as mais diversas situações, 

sempre com os pés no chão. 

Minha experiência sempre esteve associada ao segmento de negócios 

nas empresas onde trabalhei.” [69 anos]

GERAÇÃO MATURI

Engenharia
8%

Artes e Design
2%

Meio Ambiente e 
Ciências Agrárias

1%

Serviços Domésticos
1%
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Algumas diferenças de especialidades ocorrem 
entre mulheres e homens.

Também entre aposentados e não aposentados.
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A principal área de interesse que gostariam de atuar 
também é Administração, entretanto nota-se maior 
diversificação,  portanto a busca por novos desafios
(respostas múltiplas)

"Minha vida sempre foi aventureira e lotada de mudanças, 

adoro mudar, preciso de mudanças, mesmo que seja trocar os móveis 

de lugar em minha casa. Já morei fora do Brasil. Já iniciei várias 

carreiras e principalmente sempre trabalhei com o que gosto. 

Sempre tive prazer no que faço. 

E continuo assim, não tenho medo de começar uma nova carreira, 

aprender coisas novas me mantém jovem.” [56 anos]

GERAÇÃO MATURI 21

2,27 respostas por pessoasBASE: 18.702
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Administração de Empresas e Gestão de Pessoas
Vendas e Representação Comercial

Educação, Ensino e Biblioteconomia
Finanças, Serviços Contábeis e Bancários

Hospitalidade e Eventos
RH e Gestão de Pessoas

Informática e Internet
Artes, Design, Entretenimento e Esportes

Publicidade e Marketing
Serviços Sociais e Comunitários

Construção Civil
Cozinha e Gastronomia

Transporte de Pessoas e Materiais
Idiomas, Traduções, Revisões e Digitação

Cuidados Pessoais a Crianças e Idosos
Instalação, Manutenção e Reparação de Equipamentos

Medicina e Saúde
Matemática e Engenharia
Arquitetura e Decoração

Legislação e Direito
Agricultura, pesca e afins

Limpeza e Serviços Domésticos
Outro



GERAÇÃO MATURI

Entre as mulheres os principais interesses em ordem crescente são:
• Administração de Empresas e Gestão de Pessoas
• Hospitalidade e Eventos
• Educação, Ensino e Biblioteconomia
• RH e Gestão de Pessoas
• Finanças, Serviços Contábeis e Bancários

Já entre os homens:
• Administração de Empresas e Gestão de Pessoas
• Vendas e Representação Comercial
• Finanças, Serviços Contábeis e Bancários
• Informática e Internet
• Construção Civil
• Instalações, Manutenção e Reparos de Equipamentos

Há grandes diferenças de áreas de interesse 
entre mulheres e homens. 
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Entre não aposentados e aposentados as diferenças 
entre as áreas interesse não são muitas.

GERAÇÃO MATURI

“Aposentado. Formado em Direito, falo 5 idiomas, sou sommelier, 

estudei cinema, gosto de viajar e de natureza.. Agora que estou aposentado, 

pretendo enfrentar novos desafios, aprender outras coisas e assim 

evoluir. Melhorar meu padrão de vida. Gosto de estudar línguas, assistir 

programas culturais. Quero nos próximos 5 anos, conhecer mais pessoas 

e países.” [72 anos]
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A preferência geral é o trabalho em período 
integral e no local da empresa, demonstrando a 
disponibilidade e energia em voltar ao mercado.
(respostas não excludentes)

“Para mim o trabalho é essencial na vida de qualquer pessoa. Sentir-se útil, 
produtivo, participante é recompensador e gratificante. ...tenho disponibilidade 

para trabalhar em tempo integral, viajar, enfim, qualquer desafio 
é bem vindo.”[62 anos]

“Meu desconforto atual é não ter uma ocupação integral do meu tempo em 
alguma coisa produtiva. Quero assumir responsabilidades e trabalhar 

regularmente de sol a sol. Tenho certeza que estou preparado para assumir 
qualquer desafio.” [62 anos]

“Gostaria muito de atuar profissionalmente em minha residência, com algum 
serviço remoto. Mas estou aberto a qualquer atividade, seja presencial ou 

remotamente, meio período ou período integral.” [58 anos]
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Apesar da ampla experiência, há baixo interesse 
em trabalhos por projeto e em empreender. 
(respostas não excludentes)

"Meu sonho é abrir uma empresa 

no segmento de informática ou 

similar e ter a oportunidade e a 

liberdade de administrar meu 

próprio negócio.” [54 anos]

“Sou um profissional muito experiente em assuntos voltados 

a planejamento e gestão empresarial - tanto como executivo, 

como consultor e minha ambição é seguir ativo 

principalmente em projetos de consultoria a empresas 

pequenas e médias de qualquer ramo. Minha experiência 

abrange, mas não se esgota em, reestruturações, 

reengenharia e gestão." [61 anos]

Importante observar que os cadastros são para vagas de 
emprego publicados na MaturiJobs, portanto há viés em 

não declararem interesse em empreender ou trabalhar 
por projeto, entendendo que pode haver interpretação 

negativa dos recrutadores.
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Para testar a hipótese deste viés, foi realizada uma 
enquete na Comunidade MaturiJobs do Facebook.
Pensando em sua vida profissional, qual o seu maior sonho neste 
momento?
Foram 358 respostas entre 06 e 16 de outubro.

Arrumar Emprego
167
47%

Trabalhar como 
autônomo, freela ou 

consultor
101
28%

Empreender
63

17% Estou satisfeito com 
minha situação atual

14
4%

Mudar totalmente de 
carreira

13
4%

“Seria bem mais cômodo arrumar um emprego... Fico dividida 

entre fixo e empreendedorismo. Tenho gostado de correr atrás 

do sonho. Só falta o resultado.”

“Encontrar em emprego. 

Ou empreender.

Votei ‘arrumar um emprego’"

“Mal me formei em 

Pedagogia e já recebi 

um NÃO por conta 

da minha idade.”

GERAÇÃO MATURI 26
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"Fui bancária por quase vinte e cinco anos, passando por todos os setores, 

inicialmente como caixa, e como última atividade auxiliar de gerência. 

Adquiri habilidades como: atendimento ao público, contabilidade, 

tesouraria, seguros e vendas dos produtos bancários... Assim que me 

aposentei, prestei um concurso público para uma instituição técnica de 

ensino em Design de Interiores. Consegui classificação para o curso. 

Era uma paixão antiga, que na vida, administrei como hobby. 

Com a conclusão do ensino técnico, decidi aperfeiçoar e aprofundar 

conhecimentos na área, ingressando em uma formação acadêmica. 

Paralelamente, fui fazendo cursos na informática gráfica, para aprimorar 

conhecimentos. Ambientações e adequações de espaços, são hoje, 

o que mais gosto de fazer, para preencher meu tempo livre.”

[58 anos]

Os Maturis possuem ampla experiência, 
com habilidades em diversas áreas.

GERAÇÃO MATURI
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Legislação e Direito

Instalação, Manutenção e Reparação de Equipamentos

Medicina e Saúde

Outros
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9.350 respostas por pessoa 
(agrupadas em categorias)

5,41                 BASE:

61% 
48% 

41% 
28% 

24% 
19% 

17% 
16% 

13% 
4% 
3% 

1% 
0% 

45% 

Administração, Gestão, Economia e Finanças

Comercial e Atendimento

Comunicação e Marketing

Idiomas, Traduções, Revisões e Digitação

Informática e Tecnologia

Cozinha e Gastronomia

Arquitetura, Artes, Design, Entretenimento e Esportes

Serviços Domésticos

Educação, Ensino e Biblioteconomia

Medicina e Saúde

Legislação e Direito

Matemática e Engenharia

Instalação, Manutenção e Reparação de Equipamentos

Outros

9.319 respostas por pessoa 
(agrupadas em categorias)

5,22                 BASE:

65% 
47% 

29% 
29% 

18% 
16% 

14% 
7% 
7% 
6% 

4% 
4% 

1% 
38% 

Administração, Gestão, Economia e Finanças

Comercial e Atendimento

Comunicação e Marketing

Informática e Tecnologia

Arquitetura, Artes, Design, Entretenimento e Esportes

Idiomas, Traduções, Revisões e Digitação

Cozinha e Gastronomia

Matemática e Engenharia

Instalação, Manutenção e Reparação de Equipamentos

Educação, Ensino e Biblioteconomia

Serviços Domésticos

Legislação e Direito

Medicina e Saúde

Outros

GERAÇÃO MATURI

Entre mulheres e homens há algumas diferenças 
entre as principais habilidades declaradas.

Mulheres

Homens
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Vontades são muitas...

"Um amante de livros, finais de semana, curtir a família com uma boa pizza, 

sempre fazendo pequenos trabalhos necessários em casa. Apaixonado por 

plantas. sempre plantando, fazendo canteiros, capinando. 

Segurança financeira, família feliz, filho na faculdade. Esposa feliz, conseguir 

um bom emprego com estabilidade e benefícios, iniciar alguns cursos que 

tenho muita vontade de fazer, continuar com trabalhos voluntários. Estar 

em paz, ter mais tranquilidade, sem me preocupar tanto com as dificuldades 

do momento, confiar mais, mas com fé que tudo vai dar certo”

[51 anos]

GERAÇÃO MATURI

...desde aprender e se desenvolver, atividades relacionadas à 
trabalho e geração de renda, e desejos relacionados a sonhos, 

como viajar praticar atividades físicas.
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BASE: 18702
(agrupadas em categorias)

4,03 respostas por pessoa 

64% 
42% 

38% 
35% 

32% 
25% 

21% 
20% 

18% 
11% 
10% 
10% 

14% 

Aprender novas habilidades, estudar

Ganhar dinheiro

Ajudar as pessoas, fazer trabalho social, voluntariado

Viajar

Consultoria, Ensinar aos outros 

Atividade Física

Gastronomia, Cozinhar, Alimentação Saudável

Lidar com publico, recepção ou atendimento ao cliente

Artes, oficinas de arte, teatro, fotografia

Artesanato

Empreender

Organizar Eventos

Outros



GERAÇÃO MATURI

Ocorrem diferenças relevantes entre mulheres e 
homens, principalmente em:
• ajudar as pessoas/voluntariado.
• consultoria e ensinar.

Também entre aposentados e não aposentados.

Vo
nt

ad
es

Vo
nt

ad
es

Importante notar que as mulheres e os aposentados possuem 
percentual maior para ”Ganhar dinheiro”, o que fortalece as 

hipóteses apresentadas anteriormente de maior desemprego 
entre mulheres e complemento de renda para aposentados 

com alto nível de formação acadêmica.
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“Nos próximos 5... 30... 40... anos pretendo 
continuar aprendendo, me relacionando com 

pessoas das mais diversas, trabalhando por prazer 
e construindo o futuro para mim e para os outros.” 

[68 anos]



Quando questionado diretamente sobre as 
Vontades de Aprender, 94% dos Maturis desejam 
desenvolver ou aprimorar alguma habilidade. 

“Meu sonho é não parar, é ser produtiva em qualquer área. É ser dona do 

meu nariz, não depender de ninguém. É interagir com as pessoas, trocar 

experiências, poder ensinar e aprender muito, seja nas várias áreas de 

conhecimento, seja em âmbitos existenciais.”

[69 anos]
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BASE: 18.702 2,75 respostas por pessoa 

28% 
24% 

19% 
19% 
18% 

17% 
15% 

14% 
13% 

13% 
12% 

11% 
11% 

10% 
9% 
9% 

9% 
8% 

7% 
4% 

3% 

Curso de inglês

Mentoria, Coaching, Aconselhamento

Alimentação e Gastronomia

Empreendedorismo

Arte, Fotografia

Marketing digital, e-commerce, mídias sociais

Hospitalidade e Turismo

Informática

Gestão de Pessoas

Administração

Comércio Eletrônico

Gestão de Projetos

Organização e planejamento de eventos

Saúde e nutrição

Recursos humanos

Progr.para desen. de aplicativos, sites e softwares

Design gráfico, web design

Vendas e atendimento ao cliente

Finanças, contabilidade

Design thinking

Estamparia



Há diferenças extremante importantes e relevantes 
nos interesses de aprendizado entre os públicos.
Algumas podem ser observadas entre faixas de
idade e níveis de formação acadêmica.
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Sonham em concluir a faculdade e continuar 
estudando...

"Sou estudante do 10º semestre de psicologia em busca de novos desafios.. 

Sou uma profissional na área administrativa, porém só próximo aos 

50 anos é que estou fazendo o curso superior em psicologia, primeiro 

cuidei da minha casa, marido e do meu filho, agora estou realizando 

o meu sonho que é voltar a estudar e trabalhar....” [52 anos]

"Meu sonho é terminar a faculdade e fazer um doutorado. Eu admiro 

muito pessoas, em que a idade não as limitou de nada. E que voltaram a 

estudar e alcançaram seus objetivos,” [53 anos]

"Atualmente estou terminando a faculdade, estou desempregada, 

quero continuar estudando fazer pós-graduação, mestrado e quem sabe 

doutorado. Fazer um curso de inglês e um concurso público, alcançar 

meus objetivos. Trabalhar, sei que não é fácil conseguir. São muitos desafios 

principalmente na minha idade, mas vou continuar na luta enfrentando os 

grandes desafios que estão por vir, para mim já é uma grande vitória até o 

momento.” [53 anos]
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...ou se especializar com cursos de pós-graduação.

”Pretendo daqui a 5 anos continuar produtiva, trabalhando. Atualmente 

voltei a estudar, me reciclar. Comecei uma pós-graduação na área de 

gerontologia, me identifico muito com este público e tenho vontade de 

trabalhar com idosos, seja em instituições de longa permanência, em 

ONGs, hospitais, pesquisa. Meu desafio pessoal é voltar a estudar aos 

53 anos e buscar me recolocar no mercado de trabalho em uma área 

totalmente nova para mim, mas que sempre me atraiu.” [54 anos]

”Sou a quarta filha de um pai funcionário público e de uma mãe do lar, o 

sonho dos meus pais era formar os filhos, apenas dois de nós conseguimos 

chegar lá. Tenho muito orgulho de ter conseguido meu diploma. Ainda 

tenho vontade de voltar a estudar e fazer uma pós-graduação...” [56 anos]

“Eu me orgulho de ter concluído minha graduação e pós-graduação, e 

ainda sonho poder fazer o mestrado e seguir em frente. Daqui há cinco 

anos quero estar trabalhando e ter concluído o mestrado e seguindo para 

o doutorado, para poder crescer profissionalmente e pessoalmente. 

Hoje desempregada não consigo realizar esses sonhos, mais breve com 

certeza irei conseguir.” [51 anos]

GERAÇÃO MATURI 35



E sempre desenvolver novas habilidades.

“Sou muito realizada como executiva, foi a carreira que trilhei e sonhei. 

Alcancei o meu objetivo máximo de ser executiva na maior empresa do 

mundo. Hoje, entendo o papel do executivo como mentor, desenvolvedor 

de pessoas, formação de negócios que façam TODOS prosperarem.

Ainda acho que posso aprender e contribuir para empreendimentos. 

Investi na minha formação em diversas frentes, amo estudar e vou 

continuar estudando. Pretendo aprender pelo menos mais 2 línguas....”

[52 anos]

“Trabalho como tradutora autônoma há mais de 10 anos, faço artesanato 

[mosaico] e quero aprender a fazer jardinagem . Gostaria de abrir meu 

leque de oportunidades junto a novos clientes.” [55 anos]

“Meu sonho é continuar estudando história e, ao mesmo tempo, trabalhar 

meio-período ou em trabalhos temporários numa área de comunicação, 

pois sempre trabalhei em Marketing - tanto em empresas como em 

agências de publicidade.” [70 anos]

“...aprender. Tenho facilidade em línguas estrangeiras, tenho domínio em 

informática e mídias sociais. Tenho sonho de voltar a estudar.” [62 anos]
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"Sou aposentado como Professor Universitário 

na Área da Saúde (Educador Físico) 

adoro viajar de moto, jogar voleibol em 

Campeonatos Master e me cercar de amigos.”

[61 anos]



São ativos. Em média cada Maturi possui 
mais de 7 Hobbies. 

“Sonho, sonho bastante. Viver com lucidez 

e saúde até o final da minha vida. Ver meus 

futuros netos nascerem. Fazer uma viagem 

longa...” [60 anos]

BASE: 18.702 7,31 respostas por pessoa 

64% 

44% 

40% 

37% 

37% 

32% 

32% 

31% 

31% 

27% 

23% 

23% 

23% 

22% 

20% 

15% 

15% 

13% 

35% 

Atividade Física

Assistir TV e Filmes

Participar de Grupos, conversar, sair com amigos

Passear e viajar

Visitar, Receber a Família, Cuidar da Casa

Estudar, fazer cursos

Ouvir Música

Ler

Internet e Redes Sociais

Ir ao Cinema, Teatro ou Exposições

Cozinhar

Artesanato

Dirigir

Jardinagem, natureza, parque

Ensinar

Ações Sociais/Voluntariado

Ir a bares e restaurantes, shows e festas

Cuidar e Brincar com Filhos/Netos

Outros
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64% praticam alguma atividade física, sendo: 

”...Desde o início deste ano (2017) 

trabalho em meus projetos em 

tempo integral. 

Em casa, separando um tempo 

para a atividade física e para o 

entretenimento, mais 

especificamente motociclismo e 

kitesurfing.”

[60 anos]

62% 

66% 

65% 

62% 

58% 

54% 

62% 

65% 

64% 

66% 

55% 

59% 

66% 

73% 

66% 

Feminino - Base: 9350

Masculino - Base: 9319

Entre 50 e 59 anos - Base: 13611

Entre 60 e 69 anos - Base: 4625

Acima de 70 anos - Base: 466

Norte - Base: 147

Nordeste - Base: 765

Centro-Oeste - Base: 388

Sudeste - Base: 15821

Sul - Base: 1425

Fundamental ou Ensino Médio - Base: 3926

Ensino Superior Incompleto - Base: 2231

Ensino Superior Completo - Base: 7413

Pós Lato Sensu  - Base: 4108

Pós-graduação Stricto Sensu - Base: 638

Assistir TV e Filmes é uma das atividades de 44%, sendo: 
44% 

45% 

46% 

40% 

37% 

44% 

43% 

38% 

44% 

44% 

44% 

45% 

46% 

43% 

39% 

Feminino - Base: 9350

Masculino - Base: 9319

Entre 50 e 59 anos - Base: 13611

Entre 60 e 69 anos - Base: 4625

Acima de 70 anos - Base: 466

Norte - Base: 147

Nordeste - Base: 765

Centro-Oeste - Base: 388

Sudeste - Base: 15821

Sul - Base: 1425

Fundamental ou Ensino Médio - Base: 3926

Ensino Superior Incompleto - Base: 2231

Ensino Superior Completo - Base: 7413

Pós Lato Sensu  - Base: 4108

Pós-graduação Stricto Sensu - Base: 638

“Agora que estou aposentado, 

pretendo enfrentar novos 

desafios, aprender outras coisas 

e assim evoluir... Gosto de 

estudar línguas, assistir 

programas culturais. Quero nos 

próximos 5 anos, conhecer 

mais pessoas e países.”[72 

anos]
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40% 

35% 

38% 

36% 

29% 

31% 

37% 

33% 

37% 

39% 

28% 

35% 

38% 

47% 

45% 

Feminino - Base: 9350

Masculino - Base: 9319

Entre 50 e 59 anos - Base: 13611

Entre 60 e 69 anos - Base: 4625

Acima de 70 anos - Base: 466

Norte - Base: 147

Nordeste - Base: 765

Centro-Oeste - Base: 388

Sudeste - Base: 15821

Sul - Base: 1425

Fundamental ou Ensino Médio - Base: 3926

Ensino Superior Incompleto - Base: 2231

Ensino Superior Completo - Base: 7413

Pós Lato Sensu  - Base: 4108

Pós-graduação Stricto Sensu - Base: 638

Para 38% dos maturis viajar e passear é um dos hobbies:

”...Meu sonho é conhecer o 

mundo. Já viajei por 

alguns lugares fantásticos. 

Quanto mais melhor.” [59 

anos]
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...mas viajar é principalmente um sonho. 
(vontade declarada de 35%)

"Meu maior sonho é poder viajar sempre que eu quiser, conhecer vários 

países, várias culturas diferentes.

Viajar é uma necessidade para abrir novos horizontes para a alma!” 

[52 anos]

“Sonho em trocar meu apartamento por um motor home e estacionar 

pelo tempo que quiser em qualquer lugar interessante.,”  [59 anos]

"Amante da vida e do mundo. Meu sonho é conhecer a Itália, França e 

Espanha,... [63 anos]

“Aposentado, meu sonho é alçar a estabilidade financeira e poder viajar 

com a família.“ [66 anos]

“Gostaria de poder viver da minha renda e viajar todos os anos para 

conhecer novos lugares e culturas.” [59 anos]

“Meus sonhos hoje são readquirir ao menos parte do meu poder aquisitivo 

para viajar nos meus momentos livres...” [68 anos]

“Estou no momento aprendendo alemão, um idioma que gosto muito, 

daqui uns 5 anos quero conhecer a Alemanha, seus costumes e culinária 

que gosto muito. Estou muito contente com minha vida neste momento, 

pois o amadurecimento e um grande aprendizado, onde podemos ver 

nossos erros e acertos." [55 anos]
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E os sonhos são muitos...

“Meu sonho é continuar ativo, aprendendo mais a cada dia e colaborar 

com pessoas e empresas passando a minha experiência de mais de 

54 anos de trabalho em marketing e comunicação, assim como de artista 

plástico, escritor e – me perdoem a falsa modéstia – de pensador e 

planejador.” [70 anos]

" Meu maior sonho é trabalhar numa ONG...”[53 anos]

"Focado e determinado. Sempre em busca do conhecimento. 

Sonho - Desenvolver Softwares, utilizar lógica, objetividade e bom senso.“  

[64 anos]

"Meu sonho é ter uma boa qualidade de vida, me manter ativa, produtiva, 

realizar coisas que ainda não pude, como estudar espanhol ou inglês, 

viajar e fazer intercâmbio, melhorar meus ganhos para comprar uma 

chácara ou casa no campo, onde eu possa cultivar meus alimentos 

orgânicos, para consumo próprio e até doar e/ou comercializar” [59 anos]

"Meu principal sonho é produzir algo enquanto viver, estar sempre 

em atividade”. [63 anos]

“O meu sonho estará se realizando em julho próximo, quando estarei 

concluindo o meu curso de Licenciatura em História.” [54 anos]

"Ha!!! meu sonho e comprar minha moto...” [63 anos]

”Sou uma mulher atualizada que quer e precisa voltar ao mercado de 

trabalho para atingir dois sonhos, comprar minha casa e fazer faculdade. 

[62 anos]
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Professora universitária aposentada...pesquisadora, 

escritora, amante de cozinha, desenhista, adoro dançar, 

caminhar, amar. Tenho muita energia e vontade de fazer 

coisas lindas... Sonhos: realizar vários projetos - na área 

gastronômica, literatura, desenho (quadrinhos), dando 

cursos, compartilhando todas as minhas experiências. 

Conseguir ganhar dinheiro com meus projetos. 

[70 anos]



?O que o mercado sabe
sobre a GERAÇÃO MATURI

O mercado de trabalho
está preparado?

As prestadoras de
serviços e as indústrias

estão preparadas?

O que sua empresa sabe
sobre a Geração Maturi?



A NOZ é um ateliê de pesquisa 

e inteligência de negócios.

Seu trabalho é ouvir, observar e 

interpretar. Entender desejos e 

comportamentos humanos, 

como vê novas ideias.

Por meio de metodologias de 

inteligência de mercado e 

pesquisas, atua em todo ciclo de 

negócio de empresas.

Criada por Mórris Litvak em junho 

de 2015, a MaturiJobs hoje é a 

maior plataforma online de 

oportunidades de trabalho e 

desenvolvimento profissional para 

pessoas acima de 50 anos do país.

Atualmente já conta com mais de 

56 mil profissionais cadastrados 

em todos os estados do Brasil, 

fomentando a empregabilidade e 

empreendedorismo para os 50+.

Através de discussões, painéis, pesquisas e consultoria 

sobre perfil, comportamento e tendências das pessoas 

acima de 50 anos, a parceria entre a MATURIJOBS e a 

NOZ promove a inclusão da Geração Maturi no 

mercado, nas instituições, empresas e na sociedade.
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Perfil, publicações 
e debates

ESTUDAR

COMPREENDER
As transformações de 
comportamento que 
impactam diversos setores. 

TRADUZIR
Oportunidades e 
necessidades de adaptação 
do mercado atual

Nosso modelo 
atua em três 

níveis de 
conhecimento.
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Para gerar conhecimento em vários 
níveis da sociedade e do mercado.
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• Título do Perfil
• Como você se define (ou como alguém próximo te descreveria) em poucas 

palavras?
• Telefone
• Data de Nascimento
• Sexo
• Endereço – Bairro - Estado
• Cidade
• Digite o nome da cidade onde vive atualmente
• Em qual perfil você melhor se encaixa?
• Está empregado atualmente?
• Se não, há quanto tempo está à procura?
• Já é aposentado?
• Formação
• Área de especialidade profissional
• Áreas de Interesse em que Gostaria de Atuar
• Idiomas que fala (Selecione os que você tem fluência ou conhecimento avançado)
• O que você gosta de fazer no seu dia-a-dia? Quais são os seus hobbies?
• Quais são as suas habilidades?
• Conte pra gente acima no que você se considera bom ou dizem que você faz 

bem.
• O que você tem vontade de fazer no seu tempo livre?
• O que você tem vontade de aprender?
• Qual é a sua disponibilidade de tempo para um nova ocupação ou emprego?
• Insira o link de um vídeo de até 3 minutos com você se apresentando, se tiver.
• Como soube do MaturiJobs?
• Se quiser, você pode inserir links para sites ou redes sociais (como Linkedin) com 

seu perfil ou de trabalhos que já realizou.
• Formação Acadêmica
• Trabalhos mais recentes/relevantes
• Conte pra gente a sua história!
• Queremos saber coisas como:
• Qual é o seu sonho?
• Qual a organização ou pessoa que você mais admira?
• Quais são as experiências pessoais e/ou profissionais que lhe trouxeram maior 

satisfação? O que as caracterizaram?
• Você já teve de assumir uma grande responsabilidade? Como foi lidar com ela?
• Quais são as coisas que você mais se orgulha de ter feito?
• O que você pretende estar fazendo daqui a 5 anos?
• Descreva seu momento atual: onde você se encontra, para onde sente que está 

indo, para onde gostaria de estar indo, desafios e desconfortos.
• Escreva aqui a sua experiência de vida (e respostas às perguntas acima se 

quiser) de forma resumida:
• Você já presta algum serviço de forma autônoma atualmente? Se sim, qual(is)?
• Que tipo de produtos ou serviços você já vende/oferece hoje através de uma 

empresa individual ou como autônomo?
• Possui empresa aberta (CNPJ)?
• Alguma dúvida ou comentário adicional?
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maturijobs.com

noz-pesquisaeinteligenacia.com

geracaomaturi@maturijobs.com
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