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População

2. 
População Ativa

3. 
Empreendedorismo Senior

Objetivo: Inspirar e motivar empreendedoras/es seniores a participar de programas
de formação de liderança da CONAMPE/ASSOCIATIVISMO 4.0, estimulando
a formação de quadros de qualidade superior.



Brasil deixa de ser o país de jovens: 
56,2 % da população já está nos “enta” 

• Grupo de 40 a 59 anos = 33,6% 

• Grupo acima de 60 = 22,6%.
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DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS PESSOAS, POR GRUPOS DE IDADE - BRASIL - 1O 
TRIMESTRE DE 2021



•O Brasil está passando por uma rápida transição demográfica em comparação com a 
imensa maioria dos países.

•Os casais tinham, em média, 6,3 filhos em 1960.

•Atualmente um casal tem, em média, 1,8 filho.

•Isso significa que a população vai começar a encolher e a fração dos idosos irá aumentar.

Demografia
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O desafio de um país que está ficando velho antes de ficar rico



A taxa de fecundidade despencou



A longevidade acelerou de forma extraordinária



Expectativa de vida - 2019 

Homens; 73,1Mulheres; 80,1

Expectativa de vida - 2019



A população em idade de trabalhar vai diminuir 6,7% até 2060.

•A população acima de 65 anos, porém, vai aumentar 262% nesse mesmo 

período e o total de pessoas com 80 anos ou mais vai ser multiplicado por 10.

Demografia



A longevidade impulsiona as pessoas a seguir 
trabalhando

Mais de 20% da população acima de 60 anos segue trabalhando



Os 60 são os novos 40



Longevidade pede vida longa e produtiva
• Mais de 46% da população ativa é representada pela turma dos ‘‘‘‘ 

‘’enta’’

Ano Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres

TOTAL 2018 102.567.973 57.591.365 44.976.607 63.364.996 21.837.651 41.527.345

40 a 49 anos 2018 22.978.448 12.275.292 10.703.156 5.727.348 1.325.323 4.402.025

50 a 59 anos 2018 16.436.890 9.166.829 7.270.061 8.563.079 2.393.675 6.169.404

60 a 69 anos 2018 7.652.586 4.933.467 2.719.119 24.327.998 9.236.585 15.091.413

População Economicamente Ativa População Não Economicamente Ativa



Longevidade pede vida longa e produtiva

• Mais de 46% da população ativa é representada pela turma dos enta

Homens; 
26.375.588

Mulheres; 
20.692.336

População Economicamente Ativa - 40 anos ou mais, em  
2018



As Micro, Pequenas Empresas e MEI no Brasil representam:
30% do PIB
55% dos empregos com carteira assinada
44% dos salários pagos
80% dos primeiros empregos
7.500.119 MPEs (Sebrae)

MEIs em números no Brasil (no 1º quadrimestre de 2021)
Total: 9.701.933 MEIs

1.115.516 novos MEIs
O MEI é responsável por 56,5% dos negócios ativos do Brasil

MPEs e MEIs representam 87,57% das empresas do País

Fonte: Mapa das Empresas – Ministério da Economia

PEQUENOS NEGÓCIOS, GRANDES NÚMEROS



• Contingente de brasileiros com mais de 55 anos iniciando um 

negócio foi de aproximadamente 2,5 milhões. 

• Tendência é deste número crescer cada vez mais, 

acompanhando o aumento da expectativa de vida do 

brasileiro. 
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A proporção de donos de negócio com 
65 anos ou mais é 7% do total no 

Brasil, o que representa cerca de 2,2 
milhões de empreendedores. Nesse 

grupo, 91% toca o negócio há mais de 
dois anos, trabalhando 

primordialmente em estabelecimentos 
fixos (loja, escritório ou galpão), na 

área rural (fazenda, sítio ou granja) ou 
no domicílio.
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Para o empreendedorismo estabelecido, os brasileiros

na faixa etária de 45 a 54 anos foram os mais ativos com 

aproximadamente um quarto deles sendo proprietários

e administravam negócios já consolidados.
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Empreendedores iniciais – são indivíduos que estão à frente de empreendimentos com menos de 42 meses 

de existência (3,5 anos).

Empreendedores estabelecidos – são indivíduos que administram e são proprietários de um negócio 

consolidado, pelo fato desse empreendimento ter pago aos seus proprietários alguma remuneração, sob a 

forma de salário, pró-labore ou outra forma, por um período superior a 42 meses.



Data CONAMPE  se apoia nas seguintes fontes:

https://datasebrae.com.br/

Empreendedores sêniores são os que mais empregam no país
https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2019/07/empreendedores-seniores-sao-os-que-mais-empregam-
no-pais.html

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Busca?q=pesquisa%20GEM

PNAD CONTÍNUA – IBGE – 1º Tri 2021

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Primeiro Trimestre de 2021

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA 2018

https://www.gov.br/previdencia/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/dados-abertos

EMPREENDEDORISMO NO BRASIL 2019 - Global Entrepreneurship Monitor (GEM)

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-11/ibge-esperanca-de-vida-do-brasileiro-aumentou-311-anos-
desde-1940

Mapa das Empresas
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/mapa-de-empresas/painel-mapa-de-empresas

https://datasebrae.com.br/
https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2019/07/empreendedores-seniores-sao-os-que-mais-empregam-no-pais.html
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Busca?q=pesquisa%20GEM
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-11/ibge-esperanca-de-vida-do-brasileiro-aumentou-311-anos-desde-1940

