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RESUMO 

 
 
 
O objetivo da presente pesquisa foi compreender e aprofundar conhecimentos numa nova classe de 
empresários que entrou em vigor em 2009, através da lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Trata-
se do Microempreendedor Individual, um novo empresário que passou a ser considerado um dos 
maiores projetos de inclusão social já criados no país. A medida consiste em trazer para a 
formalidade, adquirindo facilmente o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o 
que facilita a abertura de conta bancária, o pedido de empréstimos e a emissão de notas fiscais. 
Esses  profissionais autônomos são beneficiados pelo Simples Nacional, com receita bruta de até R$ 
60 mil reais que queiram desfrutar dos benefícios previdenciários, mas não possuem condições 
financeiras de arcar com a carga tributária. São sapateiros, ambulantes, manicures, barbeiros, 
marceneiros, encanadores, mecânicos, pintores de parede, entre muitos outros. Esses profissionais 
ganham facilidades para legalizar o negócio, ficam isentos de grande parte dos tributos e pagam 
taxas fixas mensais reduzidas, passando assim a exercer sua cidadania. Assim, a nova categoria 
ganha direito à aposentadoria por idade ou invalidez, seguro por acidente de trabalho, licença-
maternidade, além de a família ter direito a pensão por morte do segurado e auxílio-reclusão. 
Adicionalmente, a partir da base de registro da Receita Federal, foi possível fazer uma análise 
comparativa do perfil deste empresário, em todas as regiões do país, bem como seu gênero, idade, 
setor econômico, atividade mais frequentes e seu faturamento, trazendo mudanças significativas 
nesse público. 
 
Palavra-chave: Microempreendedor, Impostos, Legislação, Vantagens, Benefícios Previdenciários. 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 



ABSTRACT 

 
The aim of this research was to understand and deepen knowledge in a new class of entrepreneurs 
that entered set up in 2009, through the General Law of Micro and Small Enterprise. This is the Single 
Businessman, a new entrepreneur who is now considered one of the greatest social inclusion projects 
already created in the country. The measure consists in bringing to formality, easily getting the record 
in the National Register of Legal Entities, which facilitates the opening of bank account, the application 
for loans and issuing invoices. These tutors are benefited by Simple National, with gross revenues of 
up to sixty thousand who want to enjoy social security benefits, but do not have financial means to 
bear the tax burden. Cobblers, hawkers, manicurists, barbers, carpenters, plumbers, mechanics, wall 
painters, among many others. These professionals earn facilities to legalize the business, largely be 
exempt from taxes and pay reduced monthly fixed rates, thus passing to exercise their citizenship. 
Thus, the new category wins right to retirement age or disability insurance for accidents at work, 
maternity leave, and the family was entitled to pension for death of the insured and imprisonments 
benefit. Additionally, from the basis of recording the Secretariat of the Federal Revenue of Brazil, it 
was possible to make a comparative analysis of the profile of the entrepreneur in all regions of the 
country as well as their gender, age, economic sector, more frequent activity and its revenue, bringing 
significant changes in public. 
 
Keyword: Businessman, Taxes, Legislation, Benefits, Social Security Benefits. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Mudar de vida, ter seu próprio negócio, é o sonho de muitos brasileiros. Com 

o mercado cada vez mais competitivo e as oportunidades que surgem tornam o 

momento propício para empreender. Mas, investir em uma ideia de negócio requer 

muita pesquisa, planejamento e preparo. O empreendedor precisa conhecer o 

mercado em que vai atuar, buscar novas oportunidades e se antecipar às ameaças. 

Além disso, é preciso cuidar da formalização do negócio para poder emitir notas 

fiscais e recolher impostos. Visando facilitar o registro de empreendimentos 

pequenos e, em sua maioria informal, desde julho de 2009 existe no Brasil o 

Microempreendedor Individual (MEI ou EI), que faz parte da Lei Geral da Micro e 

Pequena Empresa. O MEI permite que manicures, costureiras, pintores, mecânicos, 

feirantes e outros profissionais possam se formalizar. (BRASIL, 2010). 

Deve-se frisar das dificuldades iniciais que ocorrem por despreparo do 

empreendedor e na sua expectativa em relação ao seu negócio. O SEBRAE (2012, 

s/p) afirma que “cerca de 70% das empresas morrem em seu primeiro ano, e as 

principais razões apontadas para a falência de muitos negócios são, em sua maioria, 

razões financeiras e pessoais”. 

Perante aos fatos, ressalta-se algumas considerações relevantes, que vem 

sendo cada vez mais abordado nos dias atuais, devido ao crescimento desta nova 

classe empreendedora, formalizando novos trabalhadores individuais de maneira 

simplificada, com recolhimento de impostos diferenciados e não deixando de obter 

benefícios previdenciários. 

Além da vontade própria de abrir o seu negócio, questões como essa, estão 

atreladas com a elevada carga tributária, impedindo muitas vezes o sonho de ser 

dono de uma empresa. 

 Diante de tais dúvidas em formalizar ou não o seu próprio negócio, essa 

pesquisa teve como finalidade informar a importância de estudar fatores ligados 

diretamente ao empreendedor, bem como as vantagens, os riscos e consequências 

que possam intervir no caminho. Assim sendo, buscou-se neste estudo a 

compreensão no que se refere em incentivar e se tornar um Micro Empreendedor de 

sucesso numa economia globalizada. A escolha da pesquisa se deu pelo fato de 

cada vez mais crescer o número de pessoas com o desejo de arriscar, encarar 



responsabilidades e assumir um negócio, e finalmente entrar para o mercado de 

trabalho competitivo, visando a facilidades introduzidas pelo novo ‘diploma’ legal, e 

pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e 

creditícias. (DORNELAS, 2008). 

 Dessa forma, foi realizado um trabalho bibliográfico dividido em três capítulos. 

No 1º capítulo apresentou-se a história do empreendedorismo, sua evolução, 

fundamentação, procedimentos para se formalizar e seu enquadramento fiscal, no 2º 

capítulo abordou-se alguns dados de diferentes regiões do país, apontando as 

atividades mais frequentes, e a distribuição do perfil desse empreendedor entre 

homens e mulheres, e por fim no 3º capítulo demonstrou-se as vantagens, coberturas 

e todos os acessos que esse público tem direito ao se formalizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 

 

 

1  EMPREENDEDORISMO 

 

 

1.1 História do Empreendedorismo e a sua Evolução 

  

O conceito de empreendedorismo tem sido muito difundido no Brasil nos 

últimos anos, intensificando-se no final da década de 1990. A preocupação com a 

criação de pequenas empresas duradouras e a necessidade da diminuição das altas 

taxas de mortalidade desses empreendimentos são, sem dúvida, motivos para 

popularidade do termo empreendedorismo, que tem recebido especial atenção por 

parte do governo e de entidades de classe.  

 Há 20 anos era considerada loucura um jovem recém-formado aventurar-se 

na criação de um negócio próprio, pois os empregos oferecidos pelas grandes 

empresas nacionais e multinacionais, bem como a estabilidade que se conseguia 

nos empregos em repartições públicas, eram muito convidativos, com bons salários, 

status e possibilidade de crescimento dentro da organização. 

Esse cenário ganhou novos paradigmas, e o empreendedorismo tem sido o 

centro das políticas públicas na maioria dos países e, o seu crescimento no mundo 

acelerou na década de 1990 e aumentou em proporção nos anos 2000 e o que se 

vê são jovens cada vez mais cedo abrindo seu próprio negócio. (DORNELAS, 2008). 

 Dornelas (2008) afirma que identificar oportunidades, agarrá-las e buscar os 

recursos para transformá-las em negócio lucrativo, esse é o papel do empreendedor. 

O empreendedor é motivado pela liberdade de ação, automotivado. Significa que ele 

tem consciência de que seus caminhos dependem muito do suor, trabalho 

redobrado e perspicácia nos negócios, colaborando no trabalho dos outros e 

transformando o ambiente a sua volta. Naquilo em que os outros enxergam crise, ele 

deve enxergar oportunidades.  

No Brasil, o empreendedorismo se popularizou a partir da década de 90, o 

que contribuiu para a crescente participação desse tipo de empresa na economia do 

país. O papel de destaque da modalidade ganhou ainda mais força com a entrada 



em vigor da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, em 2007, e da Lei do 

Microempreendedor Individual, em 2008. 

 De 2009 à 2010, em média, mais de 600 mil novos negócios, anualmente, 

foram registrados no Brasil, e os Microempreendedores Individuais (MEI), não 

computados naqueles números, já somam mais de 2,6 milhões de registros. Os 

números demonstram que o empreendedorismo está consolidado no país e 

crescendo. (BRASIL, 2010).   

É importante observar que embora, haja muitas semelhanças, o termo 

empreendedor e gestor de pequeno porte não são sinônimos. Algumas iniciativas 

empreendedoras, por exemplo, começam como empresas de pequeno porte, mas 

cresceu rapidamente, tornando-se grandes empresas, talvez continuem a serem 

negócios empreendedores. Portanto, há a necessidade de esclarecer o significado 

desses termos. (LONGENECKER et al., 2011). 

Empreendedores são indivíduos que descobrem a necessidades do mercado 

e abrem novas empresas para satisfazer essas necessidades. Os empreendedores 

assumem riscos e estimulam mudanças, inovação, e progresso do setor econômico, 

ao contrário dos empregados assalariados, que recebem remuneração específica e 

não assumem os riscos do empreendimento.  

Os autores destacam ainda que todos os proprietários-gestores ativos como 

empreendedores, não limitando o termo empreendedor apenas aos fundadores de 

uma empresa comercial; também se aplica aos gestores de segunda geração de 

empresa familiares, aos franqueadores e aos proprietários-gestores de uma 

empresa já existente, adquirida dos fundadores.  

Para compreender a grande contribuição e o magnífico potencial das 

iniciativas empreendedoras, pense nas realizações de empreendedores como Sam 

Walton, que iniciou a empresa agora conhecida como corporação gigante: a Wal-

Mart. Constituído em 1962 na zona rural do Arkansas, o Wal-Mart atingiu o cume, o 

topo da lista da Fortune500 em 2002, sendo chamado, ‘a mais poderosa corporação 

da América’. (LONGENECKER et al., 2011).  

Ao falar sobre indivíduos empreendedores, Amit (1993, s/p) observou: 

 

Estes indivíduos ultrapassaram seus limites, enfrentando e superando as 
dificuldades, tanto da época quanto pessoais e desenvolveram negócios 
lucrativos e duradouros. Mesmo quando não tiveram êxito em um primeiro 
momento, não desistiram e recomeçaram. 

 



Sendo assim, observa-se que empreendedorismo aplica-se a qualquer 

indivíduo com vontade de trabalhar, inovar e acima de tudo com vontade de 

aprender de modo a possuírem capacidades adequadas para transformar as suas 

ambições em projetos de sucesso.  

 

 1.2  A empresa de Pequeno Porte 

 

O que significa a expressão ‘empresa de pequeno porte’, um restaurante ou 

uma padaria de bairro é sem dúvida, uma empresa de pequeno porte; a General 

Motors, não. Todavia, entre as empresas de pequeno porte há uma grande 

variedade de tamanhos. 

Ser rotulada como ‘empresa de pequeno porte’ pode dar a impressão de que 

a empresa não é importante, o que é completamente falso. O relatório do Small 

Business Administration (SBA), órgão dos Estados Unidos que dá apoio as 

pequenas empresas, similar ao Sebrae, indica as pequenas empresas:  

 Representam mais de 99,7% de todos os empregadores. 

 Empregam mais da metade de todos os funcionários do setor privado. 

 Pagam 44,5% do total da folha de pagamento privada dos Estados Unidos. 

 Geram, anualmente, de 60% a 80% de todos os novos postos de trabalho. 

 Produzem 13 a 14 vezes mais patentes por empregados que as grandes 

empresas produtoras de patentes. (SEBRAE, 2010 apud LONGENECKER et 

al., 2011). 

 

Do ponto de vista de Longenecker et al. (2011, p. 8), definem que, como 

qualquer outro trabalho, o empreendedorismo possibilita satisfazer as necessidades 

financeiras de uma pessoa, iniciar o próprio negócio é um meio de ganhar dinheiro. 

De fato alguns empreendedores obtém grande lucratividade. No livro “The millionaire 

next door”, de acordo com os autores “as pessoas que dirigem o próprio negócio tem 

probabilidade quatro vezes maior de se tornar milionário do que as pessoas que 

trabalham para terceiros”. (STANLEY; DANKO apud LONGENECKER et al., 2011,   

p. 8). Longenecker et al. (2011) mencionam que a liberdade de trabalhar de forma 

independente é outra recompensa do empreendedorismo. A importância do quesito 

‘independência’ é comprovada pelos resultados de uma pesquisa envolvendo 



proprietários de empresas de pequeno porte, 38% das pessoas que deixaram o 

emprego em outras organizações disseram que a principal razão pela qual o fizeram 

foi porque queriam ser seu próprio chefe. Como esses empreendedores, muitas 

pessoas têm o forte desejo de tomar as próprias decisões, assumir riscos e receber 

as recompensas.  

De fato, a independência não garante vida fácil, maior parte dos 

empreendedores trabalham duro por horas a fio, mas tem a satisfação de tomar as 

próprias decisões dentro dos limites impostos pelos fatores econômicos e 

ambientais. E deve se lembrar de que o cliente é, em última análise, o chefe. 

(LONGENECKER et al., 2011). 

 

1.3 Fundamentações e Enquadramento do Microempreendedor Individual 

 

  Antes da criação de uma empresa, a correta preocupação em relação à forma 

tributária mais adequada deve com certeza nortear todo o processo de formalização 

do empreendimento. No Brasil, o sistema tributário vigente encontra nos artigos 145 

a 162 da Constituição Federal (CF), os princípios gerais da tributação nacional 

(Artigo 145 a 149), as limitações ao poder de tributar (Artigo 150 a 152) e os 

impostos dos entes federativos (Artigo 153 a 156), bem como a repartição das 

receitas tributárias arrecadadas (Artigo 157 a 162). (PORTAL TRIBUTÁRIO, 2013). 

 De acordo com a Lei Complementar 128 sancionada pelo presidente Luis 

Inácio Lula da Silva em dezembro 2008, que aprimorou a Lei Geral da Micro e 

Pequena Empresas da Lei complementar 123/06, a partir de 1º de julho de 2009 

passou a vigorar junto o Simples Nacional um novo regime. (SEBRAE, 2012a). O 

empreendedor individual é uma inovação no sistema tributário brasileiro. Trata-se da 

criação de uma nova faixa de enquadramento na base da pirâmide do Simples 

Nacional. 

 Com o intuito de retirar da informalidade milhões de empreendedores e 

facilitar a abertura de novos negócios, com a alteração da Lei Complementar 123/06, 

foi instituída a figura do Micro Empreendedor Individual (MEI). Fruto de uma 

articulação de diversos setores da sociedade, a Lei tem promovido grandes avanços 

desde sua regulamentação. 



 Criou-se um regime tributário específico para os empreendedores individuais, 

além de um sistema de inscrição totalmente diferenciado, que simplifica e torna 

online o processo de abertura dessas empresas.  

 Ao saírem da informalidade, esses novos empresários ganham acesso a um 

ambiente seguro e propício para o exercício do empreendedorismo, mediante 

inclusão previdenciária, econômica e social. (SEBRAE, 2012a). 

 Cabe ressaltar que essa proposta foi construída como verdadeira política de 

Estado, para fazer frente a um quadro gravíssimo de informalidade e exclusão de 

pequenos empreendimentos por meio da inclusão produtiva. Como fortalecimento de 

suas atividades, a Lei tem contribuído em temas cruciais da agenda nacional, como 

o combate à pobreza, a geração de trabalho, emprego e promoção de melhor 

distribuição da renda, redução da informalidade, promoção do empreendedorismo e 

adensamento do tecido social e econômico do País.  

 A evolução no número de Empreendedores Individuais é expressiva, tendo 

crescido 283% do ano de 2012 a 2013. Com a recente redução da contribuição 

previdenciária do MEI, somada aos esforços do Sebrae e parceiros na formalização, 

espera-se que esse número cresça ainda mais. Diante de tal evolução, aumentam 

também os desafios do Sebrae. O foco agora não deve se limitar mais à  

formalização  desses  empreendedores,  e  sim  se  voltar  para  a capacitação  

desse  público,  de  maneira  a  promover  a  sua  sustentabilidade  enquanto 

empresas, para que sigam gerando oportunidades e renda. (SEBRAE, 2012a). 

 De acordo com os dados da Receita Federal do Brasil (RFB) até dia três de 

Março 2013 dois milhões e oitocentos e doze mil e cento cinquenta e três 

(2.812.153), trabalhadores por conta própria, haviam legalizado sua atividade dessa 

forma garantindo benefícios da previdência. (PORTAL TRIBUTÁRIO, 2013). 

MEI é o empresário individual que se refere ao artigo 966 do código civil lei nº 

10406. 

  

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade 
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de 
serviços. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce 
profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o 
concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão 
constituir elemento de empresa. (BRASIL, 2002, s/p). 
 

  



 Verificou-se que iniciar uma atividade empresarial é um grande desafio que 

deve ser apoiado, até mesmo para os menos favorecidos. Assim, potencializar o 

empreendedorismo e o surgimento de novos negócios tem como consequências 

positivas diretas, a criação de empresas de forma legalizada, e uma importante 

contribuição para o crescimento econômico a fim de pôr um fim na informalidade 

para a coesão social.     

 Na abertura do MEI o empreendedor deve inscrever-se através do portal do 

empreendedor, informar dados pessoais para adquirir o número do Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), após essa aquisição imprime os carnês de 

pagamento da contribuição previdenciária, dos impostos estaduais e municipais em 

uma guia única, no entanto, só passará a valer após o primeiro pagamento do 

Documento de arrecadação do Simples (DAS). Na sequência deste procedimento 

deverá retirar o alvará do bombeiro, vigilância sanitária e licença da prefeitura. As 

taxas no primeiro ano serão gratuitas, lembrando que cada atividade econômica 

possui vínculo com procedimentos e órgãos diferenciados de registro e 

licenciamento para seu funcionamento. Os escritórios de contabilidade não poderão 

cobrar nenhum tipo de honorário no primeiro ano de abertura, a não ser que tenha 

um único funcionário que deverá fazer mensal a folha de pagamento. (BRASIL, 

2010).  

 O Faturamento total no ano calendário (Janeiro á Dezembro) deve estar 

limitado R$ 60.000,00, e ser optante pelo regime tributário Simples Nacional. As 

empresas novas terão o limite proporcional a R$ 5.000,00 multiplicados pelos 

números de meses compreendidos entre a abertura e o final do exercício.  

 A empresa que ultrapassar o valor da receita bruta anual de R$ 60.000,00 até 

R$72.000,00 será considerada uma Micro empresa, onde automaticamente estará 

enquadrada no Simples Nacional, tendo suas alíquotas variáveis. 

 Contudo, o empreendedor deve zelar pela sua atividade e manter o controle 

em relação ao que compra e ao que vende, e quanto está ganhando e gastando. 

Essa organização mínima permite gerenciar melhor o negócio e sua própria vida 

financeira, além de ser importante para crescer e se desenvolver. (SEBRAE, 2012b). 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 

 

 

2 PERFIL DO MICROEMPREENDEDOR 

 

 

2.1 Evolução Recente 

  

 A base de registros da Receita Federal mostra o perfil do Microempreendedor 

Individual quanto à data de sua formalização, sua localidade, seu gênero, idade e seu 

setor econômico E para complementar-se as análises, sempre que possível, o perfil 

do MEI foi comparado com o micro e pequenas empresas (MPE).  

 De acordo com os últimos dados levantados, os trabalhadores por conta 

própria formalizados já são 3,5 milhões até o final de 2013 sendo  25% deles são do 

estado de São Paulo. Em dezembro de 2012, nas bases da Receita Federal já se 

encontravam 2,1 milhões de Microempreendedores Individuais cadastrados, e 

apenas em 2013 mais de 1 milhão de pessoas se formalizaram como MEI, 

totalizando 3,5 milhões de empreendedores trabalhando legalizados. 

 

Figura 1 – Número de MEI no país de 2011 a 2013. 
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Fonte: Sebrae (2013a) e Receita Federal (2013). 

 

A figura 1 ilustrada acima representa o número acumulado de MEI dos últimos 

3 (três) anos. De dezembro de 2011 a dezembro 2013, foi observado que teve um 



aumento elevado de microempreendedores, passando de meio milhão para 3,5 

milhões de empreendedores em apenas 3 anos. Entre os estados com maior 

número de cadastros atualmente estão: São Paulo (872.181), Rio de Janeiro 

(422.000), Minas Gerais (372.864) e Bahia (238.955). (SEBRAE, 2013a).   

 De acordo com a pesquisa o número de registro em concentração por região, 

o Sudeste tem maior concentração de microempreendedores individuais, mas com 

participação significativa de estados do Nordeste e do Sul, os estados com maior 

número são: São Paulo com 23,7%, Minas Gerais 10,1%, Bahia 7,7% e Rio Grande 

do Sul 5,6%. (SEBRAE, 2013a). 

 O quadro 1 mostra a participação estadual no total MEI, e sua evolução de 

2012 para 2013 de acordo com o SEBRAE e a Receita Federal. 

 

Quadro 1 – Variações em quantidade e % do ano 2012 para 2013 do MEI em todas 

as capitais brasileiras.  

 

 

UF 

Quantidade 

2012 

Participação 

% 2012 

Quantidade 

2013 

Crescimento 

% 

SP 488.209 23,7% 872.181 78,65 % 

RJ 255.616 12,4% 422.000 65,09 % 

MG 207.052 10,1% 372.864 80,08 % 

BA 159.277 7,7% 238.955 50,02 % 

RS 114.379 5,6% 180,910 58,17 % 

PR 105.952 5,2% 150.238 41,80 % 

GO 78.530 3,8% 108.920 38,70 % 

PE 71.985 3,5% 98.077 36,25 % 

SC 68.123 3,3% 96.371 41,47 % 

CE 59.824 2,9% 91.843 53,52 % 

PE 56.100 2,7% 78.699 40,28 % 

ES 53.497 2,6% 74.397 39,07 % 

MT 42.632 2,1% 57.262 34,32 % 

DF 39.394 1,9% 54.132 37,41 % 

MS 30.671 1,5% 46.354 32,90 % 

MA 30.614 1,5% 40.762 33,15 % 



RN 29.310 1,4% 39.862 36,00 % 

PB 28.244 1,4% 39.644 40,36 % 

AL 27.333 1,3% 37.734 38,05 % 

AM 22.856 1,1% 30.652 34,11 % 

TO 18.553 0,9% 23.746 27,99 % 

RO 17.289 0,8% 22.888 32,38 % 

PI 17.236 0,8% 25.116 45,72 % 

SE 15.451 0,8% 20.351 31,71 % 

AC 7.674 0,4% 9.427 22,84 % 

AP 6.694 0,3% 8.007 19,61 % 

RR 4.519 0,2% 6.232 37,91 % 

 

TOTAL 

 

2.056,015 

 

100% 

 

3.500.000.00 

 

 

Fonte: Sebrae (2013a) e Receita Federal (2013). 

 

 

2.2 Análise Comparativa de Participação Regional nos Números Total de Mei 

 

  Segundo os economistas da Serasa Experian, o Sudeste é a região onde foi 

registrado o maior número de empresas abertas, de janeiro a agosto de 2013 

628.222 empresas, o que representa 49,9% do total. Em seguida aparece a região 

Nordeste, com 230.257 empresas (18,3% do total). 

 De acordo com a análise comparativa da participação regional no total de 

microempreendedores individuais no país com a participação total de micro e 

pequenas empresas, observam-se claras diferenças de distribuição geográficas, de 

acordo com a análise feita acima. 

 

 

 

 

 



Figura 2 – Participação regional no número total de MEI e de Micro e Pequenas 

Empresas. 
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 Fonte: Sebrae (2013a) e Receita Federal (2013). 

 

 Enquanto o Norte contribui com 7% dos microempreendedores individuais do 

Brasil, é responsável por 4% das MPE, já o Nordeste por 21% e 17% das Micro e 

Pequenas Empresas, o Centro-Oeste contribui com 9% dos MEI e 7% das MPE, o 

Sul com 14% e 22% das MPE, e por fim o Sudeste contribui praticamente com o 

mesmo percentual para os dois públicos sendo assim 49% MEI e 50% Micro e 

Pequenas Empresas. 

 Analisando-se a distribuição regional, observam sutis, porém importantes 

mudanças, o Sudeste aumentou em dois percentuais a participação no total do MEI, 

enquanto o Nordeste e Centro-Oeste tem um ponto percentual a menos na 

participação nacional. Essas mudanças indicam um movimento gradual para a 

aproximação dos percentuais de participação regional no total dos MEI e MPE. 

(SEBRAE, 2013a).   

 

2.3  Atividades mais Frequentes entre o MEI 

 

 Foram permitidas atividades de comércio, indústria e as atividades de 

serviços inclusive Construção civil, que estão registrados na Lei Complementar 

123/06 com tributação no anexo III da referida lei. As atividades de profissões 

regulamentadas não poderão ser tributadas pelo Simples Nacional e 



consequentemente não ser enquadradas nesse regime. O MEI não poderá realizar 

locação ou cessão de Mão de obra, isso significa que o benefício fiscal é destinado 

ao empreendedor e não a empresa que o contrata, ou seja, não tem objetivo de 

fragilizar as relações de trabalho, não devendo o instituto ser utilizada por empresas 

para a transformação em Microempreendedor Individual de pessoa física que lhes 

prestam serviços. (SEBRAE, 2013b).  

 

Figura 3 – Participação do Microempreendedor Individual por ramo de atividade. 
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Fonte: Sebrae (2013b) e Receita Federal (2013). 

 

Com relação ao setor de atuação MEI, o Comércio é o que tem maior 

proporção de microempreendedores individuais sendo 39%, na sequência vêm 

Serviços com 36%, a Indústria com 17% e Construção Civil com 8%. A atividade 

econômica mais dinâmica no Brasil foi o comércio, que se responsabilizou por 464,6 

mil novas empresas, respondeu por trezentos mil empregos, foi também o setor com 

maior participação entre empresas de alto crescimento. (SEBRAE, 2013b).   

 

2.4 Distribuições de MEI e de MPE por Setores 

 

De acordo com pesquisas realizadas pelo Sebrae, o comércio é o setor que 

mais se destaca entre os microempreendedores e o setor que corresponde por mais 

da metade das Micro e Pequenas Empresas. Essas diferenças condizem com a 

natureza das atividades permitidas para o MEI e a própria condição desses 

empreendedores. As atividades de Serviços, em geral, exigem menos investimentos 



iniciais do que as de Comércio, no que apresenta a maior presença do setor de 

Serviços entre as MEI do que entre as MPE.  

 Esse mesmo fator explica a maior importância dos setores de Indústria e 

Construção Civil entre os MEI, já que as principais atividades desses setores, entre os 

MEI estão muito próximas de serviços e podem ser fornecidas com baixos 

investimentos iniciais, de acordo com o gráfico abaixo segue a diferença da 

distribuição de MEI e MPE por setores. (SEBRAE, 2013b).   

 

Figura 4 – Análise comparativa entre o MEI e as MPE por ramo de atividade. 
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Fonte: Sebrae (2013b) e Receita Federal (2013). 

  

 De acordo com as pesquisas é preciso ressaltar que existe uma forte 

concentração em algumas atividades, e o empreendedor pode apenas atuar em um 

total de 471 atividades. As dez atividades com maior presença de MEI respondem 

por 36% do total, as três atividades com maior número de MEI são de comércio 

varejista de artigos do vestuário e acessórios, com 10,4% do total, cabeleireiro com 

7,3% e obras de alvenaria com 3,0% isso em 2012. Apesar de ser o setor mais 

numeroso entre as dez atividades com maior concentração, apenas duas são de 

Comércio e outras cinco atividades são de Serviços, e duas de Construção Civil e 



uma de Indústria. No quadro 2 segue uma comparação de crescimento das 

atividades mais frequentes entre 2012 e 2013. (SEBRAE, 2013b).   

 

Quadro 2 – Variações em quantidade e % do ano 2012 para 2013 do MEI em diversas 

atividades permitidas.  

 

Atividades 2012  2013 Crescimento 

% 

Comércio varejista de artigos do vestuário acessórios 214.228 372.640 73,95 % 

Cabeleireiros 150.826 247.910 64,37 % 

Obras de Alvenaria 62.036   

Lanchonetes, casas de chá, sucos e similares 59.264 102.019 72,14 % 

Comércio varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios- 

minimercados, mercearias e armazém 

 

53.947 

 

95.228 

 

76,52 % 

Bares e outros estabelecimentos especializados em 

servir bebidas 

51.317 84.699 65,05 % 

Atividades de estética e outros serviços de cuidados 

com a beleza 

47.576 247.910 422 % 

Fornecimento de alimentos preparados 

ponderantemente para consumo domiciliar 

39.648 

 

66.578 68,38 % 

Instalação e manutenção elétrica 37.931 67.944 79,13 % 

Reparação e manutenção de computadores e de 

equipamentos periféricos 

37.930 55.146 45,39 % 

 

Fonte: Sebrae (2013b) e Receita Federal (2013). 

 

 Os resultados afirmados mostram que o aumento se deu pelo motivo de que a 

informalidade não existe mais, e o governo criou novas formas sem burocracias e 

com isso o mercado interno vai se fortalecendo protegendo o país das crises 

internacionais. (SEBRAE, 2013b). 

 

 



 

2.5 Perfil do Profissional 

 

 Do total de MEI registrados no Brasil, 54% são do sexo masculino e 46% do 

sexo feminino no ano de 2013, em comparação com o ano anterior as mulheres 

tiveram um ponto de acréscimo no percentual, no que demonstra que a participação 

das mulheres teve um aumento, ainda que de forma gradual.  

 

Figura 5 – Distribuição do MEI por gênero, por Setor. 
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Fonte: Sebrae (2013b) e Receita Federal (2013). 

 

 Ao analisar a distribuição por setor, observou-se que essa as mulheres são 

maioria com 52%, entre os microempreendedores individuais da Indústria e metade 

dos MEI de Serviço, porém são minoria entre Construção com 5% e Comércio 48%. 

 Logo abaixo o quadro 3 traz uma amostragem das atividades mais frequentes 

entre os gêneros feminino e masculino, ao analisar essa distribuição para as dez 

maiores atividades, observa-se que a mulher é a maioria em cinco dessas 

atividades, incluindo as duas maiores, contribuindo com 75% dos MEI, de comércio 

varejista de artigos de vestuário e acessórios, 77% registrados como cabeleireiros, 

de estética e outros serviços de cuidados de beleza, se destacam com 97% do sexo 

feminino, já no sexo masculino as atividades que mais se destaca são em obras de 

alvenaria com 97% do total e instalação e manutenção elétrica com 93% entre 

outros. (SEBRAE, 2013b).   

 



Quadro 3 – Atividades mais frequentes entre os Microempreendedores Individuais por 

distribuição por gênero. 

 

Atividades Feminino % Masculino % 

Comércio varejista de artigos do 

vestuário e acessórios 

 

159.961 

 

75% 

 

54.267 

 

25% 

Cabeleireiros 115.493 77% 35.333 23% 

Obras de alvenaria 1.654 3% 60.382 97% 

Lanchonetes, casas de chá, sucos e 

similares 

 

33.223 

 

56% 

 

26.041 

 

44% 

Comércio varejista de mercadorias em 

geral, com predominância de produtos 

alimentícios minimercados, mercearia e 

armazéns 

 

25.115 

 

47% 

 

28.832 

 

53% 

Bares e outro estabelecimento 

especializado em servir bebidas 

 

23.395 

 

46% 

 

27.922 

 

54% 

Atividades de estética e outros serviços 

de cuidados com a beleza 

 

46.076 

 

97% 

 

1.500 

 

3% 

Fornecimento de alimentos preparados 

preponderantemente para consumo 

domiciliar 

 

30.518 

 

77% 

 

 

9.130 

 

23% 

Instalação e manutenção elétrica  2.606 7% 35.325 93% 

Reparação e manutenção de 

computadores e equipamentos 

periféricos 

 

4.006 

 

11% 

 

33.924 

 

89% 

 

Fonte: Sebrae (2013b) e Receita Federal (2013). 

 

  No ano de 2013, através de dados fornecido pela Receita Federal e Sebrae , 

nota-se que a proporção de MEI em atividades por região é mais concentrada na 

região Centro-Oeste e Nordeste com 92%, em atividades, os Estados com maior 

números de Microempreendedores Individuais são: Ceará 93%, Goiânia com 94%, 

Paraíba 94%, Rio Grande do Norte 93% entre outros. 



 Quanto à escolaridade, vê se um nível relativamente baixo com 0,8% sem 

educação formal; 18,3% com fundamental incompleto; 16,4% com fundamental 

completo; 48,5% com ensino médio ou técnico completo; 7,4% com superior 

incompleto; outros 7,1% com superior completo; e 1,4% com pós-graduação. 

  Ainda que se pareça baixa, a escolaridade segue acima da média adulta 

nacional, enquanto 60% da população acima de 18 anos têm ensino fundamental 

completo ou menos, 36% dos MEI estão nessa situação. Do total de adultos 

brasileiros, 26% têm ensino médio ou técnico completo; do total de MEI, 48%.  

 

Figura 6 – Distribuição do MEI por locais onde se opera seus negócios. 
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Fonte: Sebrae (2013b) e Receita Federal (2013). 

 

 Logo, em relação ao local para exercer suas atividades, a figura 6 aponta que 

43% atuam em seu próprio domicílio, 34% em estabelecimento comercial, 12% na rua 

e 11% no domicílio ou empresa do cliente, somando-se os que afirmam atuar em seu 

domicílio ou em estabelecimento comercial, tem-se 77% dos microempreendedores 

individuais atuando em ponto fixo. SEBRAE (2013b). 

 

2.6 Impactos da Formalização 

 

 Com finalidade de demonstrar qual o impacto da formalização no negócio, 

daqueles que possuíam um negócio informal, quais foram as mudanças, assim de 

acordo com dados levantado pelo Sebrae, nota-se mudanças no Faturamento, 

Investimentos, Vendas para outras empresas, Vendas para o Governo e Controle 

Financeiro. 



Figura 7 – Faturamento após a formalização. 
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Fonte: Sebrae (2013b). 

 

 Na maioria dos empreendedores, cerca de 55%, obtiveram um aumento no 

faturamento,  já 41% afirmam que não houve mudança, ao passo que 3% teve uma 

queda em seu faturamento após a formalização e 1% não se aplica. Em questão de 

Investimentos, os empreendedores mostram que desde a sua formalização 54% deles 

teve um aumento.  

 Uma das grandes vantagem de se formalizar é poder obter acesso à créditos 

junto às instituições financeiras e emitir nota fiscal, empresas formais têm maiores 

exigências do que pessoas físicas quanto à compra e venda de produtos e serviços e 

necessitam manter um maior controle financeiro, por isso a formalização como  MEI 

dá mais possibilidades de vender para outras empresas. De acordo com os Sebrae, 

os números mostram que ainda há muitas oportunidades a serem aproveitadas, pois 

com a formalização a quantidade de vendas para outras empresas teve um aumento 

cerca de 26%. Com a formalização há a possibilidade de vender para o governo e 

prefeituras. Um dos mecanismos da lei Geral da Micro e Pequena Empresa 

(LC123/2006), que abarca os microempreendedores individuais, é a preferência em 

licitações, porém os números indicam que esse benefício parece ser ainda pouco 

utilizado. SEBRAE (2013b). 



 Em seguida, os MEI que antes atuavam na informalidade, hoje na formalidade, 

conseguiram conquistar uma relação com órgãos públicos como: prefeituras, bancos 

corpo de bombeiros, vigilância sanitária, associações e sindicatos entre outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 3 

 

 

3 BENEFÍCIOS DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 

 

Os governos, para incentivar a economia, estabelecem políticas públicas de 

incentivos dos mais variados, incluindo créditos através de suas Instituições 

Financeiras como Banco do Brasil e Caixa Econômica e, para ter acesso a esses 

incentivos é preciso estar formalizado. A Lei Complementar nº 128, de 19/12/2008, 

criou condições especiais para que o trabalhador conhecido como informal possa se 

tornar um MEI legalizado (PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2013). No 

enquadramento de micro empreendedor individual, podemos identificar alguns 

benefícios ao empreendedor, concedidos a fim de proporcionar a relevância das 

pequenas e médias empresas na atual conjuntura social e econômica, sendo de 

suma importância para a contribuição de elevar a taxa de crescimento do país. 

 

Lei complementar 123/06 Artigo 18. O valor devido mensalmente pela 
microempresa e empresa de pequeno porte comercial, optante pelo Simples 
Nacional, será determinado mediante aplicação da tabela do Anexo I desta 
Lei Complementar. 
§ 1o Para efeito de determinação da alíquota, o sujeito passivo utilizará a 
receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao do período de 
apuração. 
§ 2o Em caso de início de atividade, os valores de receita bruta acumulada 
sã constantes das tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar devem 
ser proporcionados ao número de meses de atividade no período. (BRASIL, 
2006, s/p). 

 

 

Entre algumas vantagens oferecidas por essa lei está a possibilidade de 

emissão de Nota Fiscal, comprovação de renda, direitos previdenciários, baixa 

burocracia, redução dos impostos e redução das obrigações acessórias exigidas. 

 É permitido linha de créditos de capital de giro, para utilização compartilhada 

com cartão de crédito que são recursos necessários para pagar fornecedores, 

comprar matéria-prima e renovar estoques. Existe o Programa FCO Empresarial 

(Fundo Constitucional de Financiamento) que financia os bens e serviços necessários 

á importação, ampliação, modernização e reformas que promovam o desenvolvimento 

na indústria, turismo regional, setores do comércio e serviços e infraestrutura 



econômica. Existe banco que oferece Programa FNE MEI que tem o objetivo de 

fomentar o desenvolvimento dos microempreendedores, contribuindo para o 

fortalecimento e aumento de competitividade do segmento, é destinado a 

investimentos, tais como aquisição de móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, 

construções e reformas e instalações físicas. (PORTAL TRIBUTÁRIO, 2013). 

 Conforme análise do SEBRAE (2013) quanto á natureza da fonte de 

empréstimo que o empreendedor busca, foi possível ressaltar que o banco mais 

procurado foi Caixa Econômica Federal com 30%, já o Banco do Brasil com 23%. As 

instituições públicas, responsáveis pela grande maioria das buscas por empréstimos 

por parte dos MEI, são as que têm a menor taxa de liberação para esse público.          

Esses números mostram que os microempreendedores buscam empréstimos 

principalmente na categoria de instituição que possui o menor índice de liberação de 

crédito, os bancos públicos, afinal são estes ligados diretamente com o governo, 

porém os Bancos em geral têm estudado formas de atender as necessidades dos 

Empreendedores com redução de tarifas e taxas de juros adequadas. SEBRAE 

(2013b). 

 Há facilidade também em relação á emissão de notas fiscais, estando 

dispensada à contabilidade formal como livro diário e razão e não ter livro caixa, ou 

seja, o controle é de forma simplificada, sendo obrigatório apenas no ano 

subsequente até o último dia de janeiro entregar a declaração do faturamento. 

(PORTAL TRIBUTÁRIO, 2013). 

 

3.1 Atividades permitidas 

 

Serão permitidas atividades de comércio, indústria e as atividades de serviços 

que estão registrados na Lei Complementar 123/06, conforme demonstrado no 

capitulo dois quadro três. As atividades de profissões regulamentadas não poderão 

ser tributadas pelo Simples Nacional e consequentemente não ser enquadradas 

nesse regime. O MEI não poderá realizar locação ou cessão de Mão de obra, isso 

significa que o benefício fiscal é destinado ao empreendedor e não a empresa que o 

contrata, não tem objetivo de fragilizar as relações de trabalho, não devendo o 

instituto ser utilizada por empresas para a transformação em Microempreendedor 

Individual de pessoa física que lhes prestam serviços. (SEBRAE, 2013c). 

 



3.2  Desenquadramento e alteração no regime 

 

 O desenquadramento do regime de Micro Empreendedor Individual 

ocorre quando uma das regras de opções é descumprida como a contratação de 

mais de um funcionário, entrada de um sócio na empresa e o faturamento bruto 

ultrapassar o limite anual. Se o faturamento ultrapassar em até 20% acima do limite 

no período entre Janeiro á Dezembro, no ano seguinte a empresa estará 

desenquadrada do regime MEI. Sendo assim o empreendimento passará ser uma 

Microempresa, na qual automaticamente se enquadrará no Simples Nacional com 

alíquota diferenciada, ou outro regime que esteja de acordo com ramo da atividade.  

A alteração do regime só poderá ser feita no mês de Janeiro de cada ano, e 

havendo necessidade de alteração após o determinado mês, o recolhimento dos 

impostos será feita de forma retroativa, recalculando  os meses anteriores. Poderá o 

ocorrer também, a migração de ME para MEI, desde que esteja no perfil de 

empresário individual, ou seja,  não possuir sócios. (SEBRAE, 2013c). 

 

3.3 Tributos e obrigações 

 

O MEI poderá optar pelo Sistema de Recolhimento em Valores mensais dos 

Tributos abrangidos pelo Simples Nacional (SIMEI), independentemente da receita 

bruta por ele auferida no mês. Após a formalização o empreendedor terá o custo 

mensal fixo R$36,20 a título de contribuição previdenciária que significa 5% do 

salário mínimo vigente, que atualmente está estipulado em R$724,00, e será 

distribuído conforme o ramo de atividade: 

 R$ 37,20 para Comércio e Indústria, destinados R$ 36,20 para o Instituto 

Nacional de Seguridade Social (INSS) e R$1,00 para o Imposto sobre 

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 

(ICMS).  

 R$ 41,20 para Prestação de Serviços, destinados R$ 36,20 ao INSS e 5,00 

de Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza (ISS). 

 R$ 42,20 para Comércio e Serviços, destinados R$ 36,20 ao INSS, R$ 5,00 

ao ISS e R$1,00 ao ICMS. (BRASIL, 2012). 

 



Todos esses tributos são incluídos em uma única da DAS (Documento de 

Arrecadação do Simples), e ficará isento dos tributos federais como Imposto de 

Renda, PIS, COFINS, IPI, e CSLL.  

 O Empreendedor Individual, não poderá possuir mais de um estabelecimento 

e nem participar de outra empresa como titular, sócio ou administrador. Poderá ter 

até um empregado que receba rendimentos limitados a um salário mínimo ou piso 

da categoria profissional. Nesse caso é obrigatório informar a Previdência Social 

através da GFIP, que é entregue até o dia 7 de cada mês, através da Conectividade 

Social da Caixa Econômica Federal, enviar o CAGED (Cadastro Geral de 

Empregado e Desempregados), RAIS (Relação Anual de Informações Sociais). O 

empregador deverá ficar atento as seguintes obrigações para com o funcionário: 

salário, 13º, férias, 1/3 férias, FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e 

Previdência Social, que será de 8% e 3% sobre o salário, respectivamente. Logo do 

funcionário será descontado o valor de 8% que também será destinado à 

previdência referente ao INSS mensal, no entanto o empregador terá um custo 

mensal de 11%. (PEREIRA DE CASTRO; LAZZARI; 2010). 

  Com esses recolhimentos o empregador fica de acordo com as normas 

trabalhistas e seu empregado terá direito a todos os benefícios previdenciários 

como: seguro-desemprego, aposentadoria, auxílio acidente, auxílio doença, e auxílio 

maternidade. 

 

3.4  Coberturas Previdenciária 

 

 Há Cobertura Previdenciária no enquadramento MEI, para o Empreendedor e 

sua família, como: auxílio-doença, salário-maternidade, pensão e auxilio reclusão, 

tudo com uma contribuição mensal reduzida, sendo 5% do salário mínimo. 

 Com essa cobertura o empreendedor estará protegido em casos de doença, 

acidentes, além de licença maternidade no caso das mulheres e após 15 anos a 

aposentadoria por idade, além da família do empreendedor ter direito à pensão por 

morte e auxílio-reclusão. (PEREIRA DE CASTRO; LAZZARI; 2010).  

O empregador terá os seguintes benefícios previdenciários: 

 Aposentadoria por idade: Mulher aos 60 anos e homem aos 65 anos. Os 

trabalhadores rurais podem pedir aposentadoria por idade com 5 anos a 



menos, é necessário contribuir pelo menos 180 meses e a renda será de um 

salário mínimo, com direito a 13 º salário. 

 Aposentadoria por tempo de contribuição: para ter direito a aposentadoria por 

tempo de contribuição o EI deverá complementar o pagamento ao INSS com 

uma alíquota complementar de 15%, calculada sobre o salário mínimo e 

recolher durante 30 anos mulher e 35 anos homens. 

 Aposentadoria por invalidez: o contribuinte deve contribuir para a previdência 

social por no mínimo 12 meses. 

 Auxílio doença e acidente de trabalho: para ter direito ao benefício, o 

trabalhador deverá obedecer a uma carência de no mínimo 12 meses de 

contribuição. 

 Salário Maternidade: serão necessárias dez contribuições para adquirir o 

direito ao benefício. 

 Pensão por morte e auxílio reclusão: nestes casos, o benefício será 

concedido ao contribuinte imediatamente a partir da primeira contribuição que 

fizer. (BREGUET et al., 2007). 

 

De acordo com os valores citados, foi possível verificar que o custo da formalização 

é de fato muito baixo, pagando valores simbólicos, fixos mensais. Além de permitir 

ao Empreendedor saber quanto gastará por mês, sem surpresas, lhe dará condições 

de crescer, pois o seu negócio contará com apoio creditício e gerencial, além da 

tranquilidade para trabalhar com segurança em razão da cobertura Previdenciária 

própria e da família.  

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante do grande número de trabalhadores informais no mercado brasileiro e 

com a maioria deles atuando sozinho, buscou se relatar e pesquisar a aprovação da 

Lei Complementar Nº 128/08, que através do poder público, instituiu meios para que 

milhares de pequenos empreendedores se formalizem junto ao fisco e ao 

ordenamento jurídico.  

 Com a realização deste estudo, pôde-se perceber que o governo instituiu o 

MEI para ajudar aqueles trabalhadores que atuavam na informalidade e não 

conseguiam avistar uma maneira de legalizar seus negócios, devido à 

complexidade, o controle, além da carga tributária exigida para as empresas 

tributadas normalmente. 

 De acordo com a pesquisa, o maior número de concentração por estado que 

se destaca é São Paulo com aumento de 78,5% de 2012 para 2013, logo em 

seguida o Rio de Janeiro com 65,09% e Minas Gerais com 80,08%. 

  Foi possível verificar também, que aqueles empreendedores que saíram da 

informalidade, o registro como MEI trouxe aumento no faturamento, melhor controle 

financeiro, entre outros controles empresariais e benefícios antes não conhecidos. 

 O fato de quase a totalidade dos empreendedores individuais recomendarem 

a formalização, somado aos resultados positivos alcançados, leva a crer que a 

criação da figura do Microempreendedor foi acertada, sendo uma importante 

ferramenta de estímulo ao empreendedorismo por oportunidade.  

Pois o MEI surgiu para inovar com uma política de inclusão produtiva, 

inclusão social e inclusão previdenciária, e também, maior arrecadação para o 

governo considerando que antes não havia nenhum pagamento de impostos por 

estes trabalhadores. 

Diante do exposto, chegamos ao consenso que este novo empresário, vem 

dando um passo importante no combate à informalidade e no processo de 

desenvolvimento da economia brasileira com efeitos em todo o território nacional, 

aumentando não só a arrecadação, mas estimulando a profissionalização desse 

cidadão. 
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