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RESUMO 
 

O empreendedorismo no Brasil continua em curva ascendente e estudos sobre 

o tema são sempre bem-vindos. De maneira particular, esta pesquisa deu enfoque ao 

empreendedorismo individual e teve como grande motivação a explanação sobre as 

vantagens e os principais desafios que a legislação traz para o trabalhador informal, 

verificando se é vantajoso ou não optar por tal sistemática.  Para tanto, tomou como 

base conhecimentos sobre a Lei Complementar nº 128/2008, responsável pela 

criação da figura do Microempreendedor Individual (MEI) no Brasil. Trata-se de uma 

pesquisa documental, desenvolvida com a finalidade de observar, registrar e analisar 

os benefícios e as limitações enfrentadas pelo MEI sem, entretanto, se aprofundar nas 

relações causais do fenômeno estudado. Nesse ponto, o objetivo foi otimizar a 

familiaridade entre o pesquisador e o fenômeno pesquisado. Os resultados 

alcançados reforçam a certeza de que a legislação contribuiu, de fato, para aumentar 

o número de formalizações e as perspectivas de crescimento de trabalhadores até 

então desprotegidos e desamparados por conta da informalidade. 

 

Palavras – chave: Empreendedor; Microempreendedor; Informalidade. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
1.1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 
 

Com o surgimento da Lei Complementar 128/2008, milhares de 

empreendedores que atuavam na informalidade optaram por formalizar seus negócios 

em todo o Brasil. Motivados principalmente pelos diversos benefícios propostos pela 

lei - incluindo desburocratização, agilidade e simplicidade no processo de 

formalização - brasileiros dos mais diferentes perfis buscaram apoio e alcançaram 

novo patamar dentro do panorama econômico-fiscal do país. “Com a criação dessa 

figura jurídica, profissionais que trabalhavam informalmente tiveram a oportunidade 

de regularizar sua situação, passaram a ter um novo status no mercado e acesso a 

direitos que, até então, nem imaginavam”, disse o presidente do Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Carlos Melles, relator do projeto de 

lei que criou o MEI na Câmara, enquanto deputado federal. “O microempreendedor 

individual é o futuro do trabalho no Brasil”, completou. 

Após cerca de 11 anos de existência, o programa Microempreendedor 

Individual (MEI) ganhou dimensão e importância jamais esperadas. “É considerada a 

maior política pública de formalização da economia existente no mundo. O MEI 

nasceu para incentivar a formalização de pequenos negócios e de trabalhadores 

autônomos como vendedores, doceiros, manicures, cabeleireiros, eletricistas, entre 

outros, a um baixo custo”, diz a entidade. Para efeito de comparação, de julho de 2009 

a julho de 2019 o número de MEIs saltou de zero para 8.708.136, alcançando em 

média até 100 registros por hora. Dados acumulados até abril de 2021 indicam que já 

são 12 milhões de brasileiros formalizados através do programa.  

Em comum, todos têm contribuído com o aquecimento da economia, redução 

do desemprego, aumento da arrecadação e combate à informalidade. “São milhões 

de brasileiros que sonharam em ter sua própria empresa e agora são donos do próprio 

negócio. Estão colhendo os frutos do seu próprio trabalho. Chegar a 10 milhões de 

MEIs representa o símbolo de um país empreendedor com um povo corajoso e 

batalhador”, afirmou Carlos Da Costa, secretário especial de Produtividade, Emprego 

e Competitividade do Ministério da Economia. 

Diante deste cenário, a pesquisa busca avaliar o desenvolvimento geral do 

programa no Brasil, resgatando conceitos importantes sobre a história do 
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empreendedorismo e da atividade empreendedora no Brasil. Quais as vantagens e 
as limitações de ser MEI? Qual a importância do empreendedorismo para a 
economia? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar as contribuições e limitações da Lei 128/2008 para o Microempreendedor 

Individual. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Levantar as principais limitações da Lei 128/2008; 

b) Compreender as vantagens proporcionadas pela legislação; 

c) Destacar a importância dos empreendedores na sociedade atual; 

d) Elencar diferentes definições de empreendedorismo discutidas por estudiosos 

da área. 

 
1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O presente estudo será capaz de conceder maior conhecimento sobre a 

importância da formalização para empreendedores de pequeno porte no Brasil. Para 

tanto, o tema escolhido visa orientar o trabalhador informal quanto ao processo de 

regularização de suas atividades, esclarecendo dúvidas sobre todo o processo e 

demonstrando os benefícios gerados a partir da formalização – desde as vantagens 

para o próprio trabalhador, como estabilidade profissional, seguro desemprego e 

aposentadoria, até melhorias para a própria empresa, como emissão de nota fiscal, 

inserção no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), acesso à empréstimos, 

entre outras. 

Além disso, o estudo ampliará conhecimentos quanto à importância da 

formalização, proporcionando ganhos diretos na coleta de dados para tomada de 

decisões por parte de empresas/empreendedores. Do ponto de vista da sociedade, o 

trabalho deverá gerar benefícios no sentido de ajudar e orientar trabalhadores 

informais a buscar regularização, proporcionando por consequência arrecadação de 

impostos por parte do governo e viabilizando ampliação dos investimentos públicos.  
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Por fim, o estudo também poderá servir de base para formação de fontes em 

futuras pesquisas acadêmicas, de modo a embasar trabalhos e auxiliar em demais 

casos de regularização de profissionais informais. Salienta-se que este é um tema 

nacional com crescente quantidade de estudos acadêmicos empreendidos em razão 

do seu grau de importância. Portanto, busca-se trazer novas contribuições para o 

tema com um recorte conceitual e metodológico distinto das demais pesquisas 

encontradas. 

1.4  ESTRUTURA DO TRABALHO 

Após a contextualização e explanação acerca dos fatos relacionados à criação 

da figura do Microempreendedor Individual, bem como a relevância e justificativa para 

a realização do presente estudo, o trabalho abordará em seu referencial teórico  

questões relacionadas ao desenvolvimento da atividade no Brasil. Serão explanados 

conceitos gerais relacionados à atividade empreendedora e tópicos específicos sobre 

empreendedorismo individual, dados estatísticos recentes, detalhes específicos sobre 

a legislação, tabelas e números em geral, de modo a justificar o propósito do trabalho 

em analisar as vantagens e desafios de ser MEI. 

Também será de fundamental importância para o desenvolvimento do estudo 

a teoria fornecida por autores de renome e tradição, em especial no sentido de 

orientações sobre o tema e formulação da pesquisa, que será do tipo documental. 

Neste ponto, será dada atenção especial às questões relacionadas tanto aos objetivos 

quanto aos procedimentos e abordagem do problema, assim como explanação sobre 

métodos e ferramentas utilizados na análise de dados, especificações sobre questões 

relacionadas ao público, descrição dos procedimentos e instrumentos utilizados para 

a coleta de dados. 

Após as definições metodológicas, serão explanados os resultados obtidos a 

partir do levantamento feito, de modo a direcionar o andamento do estudo ao objetivo 

de descrever o desenvolvimento da atividade MEI no Brasil e quais as principais 

vantagens e desafios para o empreendedor individual. Nessa perspectiva, o estudo 

pretende propiciar uma melhor compreensão da dinâmica do empreendedorismo e 

enriquecer o debate sobre a importância do empreendedorismo individual e da 

inovação para o crescimento econômico e social do Brasil. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Empreendedorismo 
 

Historicamente, o conceito de empreendedorismo é entendido sob diferentes 

óticas e compreendido sempre partir de abordagens. Os primeiros estudos sobre o 

tema, realizados entre séculos XVIII e XIX, foram conduzidos por economistas, tendo 

em vista que os mesmos tinham interesse em identificar a função do empreendedor 

no contexto do processo econômico, sem necessariamente demonstrar preocupação 

com uma visão mais ampla do assunto.  

A partir da década de 1970, os estudos sobre empreendedorismo apareceram 

de forma mais intensa. Também nesta época as grandes empresas apresentaram 

dificuldades financeiras e se perceberam lentas e de certa forma inflexíveis para lidar 

com as mudanças que estavam acontecendo no mercado (DRUCKER, 2005). Diante 

disso, pesquisadores voltaram os olhares para as pequenas empresas, com 

prevalência inicial nos Estados Unidos, onde foi possível perceber que eram elas as 

empresas responsáveis pela absorção da mão de obra com a criação de inúmeras 

oportunidades de emprego, atuando então como agentes de mudanças na economia 

por intermédio de suas inovações (CORNELIUS, 2006).  

A respeito do tema, Dornelas (2001) explica que é o processo de criar e inovar 

produtos, ideias, projetos e ações que tenham um valor econômico e social para a 

organização, que requer planejamento e monitoramento sistemático, 

comprometimento, busca de oportunidades e iniciativa, persistência e visão. 

Chiavenato e Sapiro (2003) definem a inovação como um fator determinante do 

empreendedorismo, seja para novos empreendimentos, empreendimentos maduros 

que desejam continuar no mercado, instituições públicas que desejam melhorar seus 

serviços ou até mesmo para ONGs. A inovação dos produtos é o cerne da 

competitividade de um país (PORTER, 1992), enquanto a concorrência induz o 

aumento da eficiência econômica. 

Muniz (2008) complementa o conceito ao afirmar que se trata de um fenômeno 

mundial resultante de significativas alterações entre nações, corporações, modos de 

produção, mercado de trabalho e a formação acadêmica e profissional. As tendências 

de flexibilização do trabalho, padrões tecnológicos de menor densidade de capital e 

escala e busca por melhores condições de vida são alguns fatores explanatórios do 
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crescimento do empreendedorismo pelo mundo (GRECCO, 2010). Na língua inglesa, 

o termo entrepreneurship é utilizado para definir ações e comportamentos 

empreendedores. 

Nesse sentido, o termo empreendedor pode ser utilizado na definição do 

indivíduo que detém dedicação especial às atividades de organização, administração, 

execução; principalmente na geração de riquezas, na transformação de 

conhecimentos e bens em novos produtos – mercadorias ou serviços; gerando um 

novo método com o seu próprio conhecimento. Para Marcondes (2000), 

empreendedor é toda pessoa que identifica clientes potenciais e com uma 

oportunidade de negócios para satisfazê-los, cria uma empresa. 

Entretanto, foi Schumpeter (1997), quem de fato lançou o campo do 

empreendedorismo, associando-o claramente à inovação: 

 
A essência do empreendedorismo está na percepção e no 
aproveitamento das novas oportunidades no âmbito dos 
negócios sempre tem a ver com cria uma nova forma de 
uso dos recursos nacionais, em que eles sejam locados de 
seu emprego tradicional e sujeitos a novas combinações 
(p. 85). 

 

Schumpeter (1997), não só fez a ponte entre empreendedores à inovação, 

como também destacou a importância dos empreendedores na explicação do 

desenvolvimento econômico. O empreendedor é designado como alguém que faz 

novas combinações de elementos, introduzindo novos produtos ou processos, 

identificando novos mercados de exportação ou fontes de suprimento, criando novos 

tipos de organizações. 

Na visão Schumpeteriana (1997), o empreendedor é uma pessoa que realiza 

novas combinações que podem assumir a forma de novos produtos, processos, 

mercados, formas organizacionais ou fontes de suprimentos.  

 
Na vida econômica, o sucesso depende da intuição, da 
capacidade de ver as coisas de uma maneira que 
posteriormente se constata ser verdadeira, mesmo que no 
momento isso não possa ser comprovado, e de se 
perceber o fato essencial, deixando de lado o perfunctório, 
mesmo que não se possa demonstrar os princípios que 
nortearam a ação (p. 85). 
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Como exemplos de inovações, Schumpeter (1997) destaca: 
 

* a introdução de um novo produto; 

* a descoberta de um novo método de produção; 

* a abertura de um novo mercado de trabalho, no país ou no exterior; 

* a descoberta de uma nova fonte de oferta de matéria-prima; 

* uma nova organização de qualquer indústria, como novo monopólio, ou 

fragmentação de uma posição de monopólio. A geração de lucro puro estimula novos 

investimentos, dando margem ao surgimento de novas fontes de lucro. 

 

2.2 Empreendedorismo no Brasil 

 

Segundo Dornelas (2012) o empreendedorismo no Brasil começou a 

desenvolver-se com maior ênfase a partir da década de 1990, com o surgimento de 

entidades como SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas) e Softex (Sociedade Brasileira para Exportação de Software). Conforme o 

autor, até então, o ambiente político e econômico do país não estimulava a criação de 

novos empreendimentos. É no decorrer dos anos 2000 que a atividade 

empreendedora desenvolvida no país está associada ao surgimento de oportunidades 

viáveis para criações de novos negócios.  

 

 Maximiano (2006) aborda como órgãos e iniciativas criados para o apoio ao 

empreendedor, o SEBRAE, as fundações estaduais de apoio à pesquisa, as 

incubadoras de novos negócios e as escolas superiores, que tem oferecido cursos e 

outros tipos de programas sobre o empreendedorismo. Medeiros (2012) diz que o 

SEBRAE é um dos mais importantes, preenchendo a lacuna de conhecimento de 

muitos futuros empresários, enquanto Moraes e Souza (2011), na questão relativa a 

tipos de assessorias e auxílios considerados mais importantes na condução dos 

negócios, o órgão ficou em terceiro lugar, atrás somente de pessoas que conhecem o 

ramo e dos contadores. Munido de ideias, oportunidade e apoio, resta ao 

empreendedor perguntar-se quais são os aspectos que mais facilitam ou dificultam o 

seu empreendimento. 

 

 



16 
 

 
 

2.3 Empreendedorismo Individual 
 
Em relação aos desafios e oportunidades após a formalização como 

empreendedor individual, houve uma contribuição de melhora nos empreendimentos 

no sentido de acesso a fornecedores, emissão de nota fiscal, credibilidade da empresa 

e segurança em relação à previdência, o que vem possibilitando o crescimento destes 

empreendimentos (SILVEIRA; TEIXEIRA e CAIXETA, 2011). Ainda sobre definição, 

para Silveira, Teixeira e Caixeta (2011): a legislação do Empreendedor Individual (EI) 

é uma forma de proporcionar aos empreendedores informais ou aqueles que possuem 

sonho de abrir um próprio negócio, a concretização de uma empresa registrada, com 

baixo custo e ter acesso a diversos benefícios com a formalização, proporcionando 

grandes chances de crescimento para a empresa.  

De acordo com o Art. 18-A § 1º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro 

de 2006, [...] considera-se MEI o empresário individual a que se refere o art. 966 da 

Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), que tenha auferido a receita 

bruta no ano calendário anterior, de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), optante 

pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista 

nesse artigo. A lei do Microempreendedor Individual tem o intuito de trazer uma 

oportunidade para os trabalhadores informais, que antes não eram reconhecidos 

como empresários, a serem formalizados. A proposta do MEI é reduzir o número de 

trabalhadores informais no país, que acarretará automaticamente em um maior 

número de arrecadações para o governo, o aumento no emprego formal e também 

como um segundo propósito de reduzir a carga tributária (TENCONI; PETRI, 2011). 

A figura do Microempreendedor Individual foi criada com o objetivo de 

regularizar a situação do trabalhador informal. Na maioria das vezes, a cobertura da 

mídia e dos órgãos governamentais procura divulgar as vantagens dessa opção, 

porém acabam não informando os desafios que ela oferece. A seguir, serão 

evidenciados as vantagens e os desafios MEI para que o trabalhador possa distinguir 

as informações no momento da escolha dessa forma de tributação. 
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2.4 Vantagens e Obrigações de ser MEI 

 

2.4.1 Gratuidade na utilização de serviços contábeis 
 

Os serviços contábeis são essenciais para vida útil da empresa. Além de ser 

obrigatória por lei para algumas corporações, a contabilidade viabiliza a organização 

gerencial da empresa, conferindo maior segurança a todos que a interessam. 
 

A contabilidade formal como livro diário e razão é 
dispensada. Também não é preciso ter livro Caixa. 
Contudo, o empreendedor deve zelar pela sua atividade e 
manter um mínimo de controle em relação ao que compra, 
ao que vende e quanto está ganhando. Essa organização 
mínima permite gerenciar melhor o negócio e a própria 
vida, além de ser importante para crescer e se desenvolver  
(PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2020). 

 
Apesar de não serem obrigatórios os registros contábeis, como ocorre nas 

empresas normais, o microempreendedor individual tem a obrigação de fazer o 

controle de suas receitas e despesas, para informação na declaração anual 

simplificada e também para ter conhecimento do quanto está faturando para não 

ultrapassar o limite permitido. 

 

2.4.2 Escrituração simplificada 

 

As obrigações do microempreendedor individual são acessíveis e simples. O 

empreendedor tem a obrigação da entrega do Relatório Mensal das Receitas Brutas, 

Declaração Anual Simplificada, obrigações com a Previdência Social (caso tenha um 

empregado) e Alvará de Funcionamento, que deve ser consultado junto às normas 

municipais de cada município. 

 

 2.4.3 Declaração anual do microempreendedor individual (DASN-SIMEI) 
 

A Declaração Anual do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual 

(DASN-SIMEI) é entregue anualmente, até o dia 31 de maio de cada ano. Segundo o 

SEBRAE (2015) “[...] o microempreendedor deve enviar à Receita Federal a 

declaração referente ao ano-calendário anterior. A declaração conterá os valores dos 
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tributos devidos em cada mês, o valor de apuração, a soma dos valores apurados de 

cada tributo e o valor pago por ele”. As receitas brutas anuais devem ser informadas 

de acordo com as atividades prestadas pela empresa e caso ocorra à contratação de 

um funcionário, deverá constar essa informação na declaração. Para evitar dúvidas 

na entrega da DASN-SIMEI, é fundamental deixar o Relatório Mensal das Receitas 

Brutas atualizado e anexados às notas fiscais, facilitando o momento de entrega. 

 

2.4.4 Benefícios da previdência social 

 

Ao se formalizar, o MEI passa a ter cobertura previdenciária para si e sua 

família, traduzida nos benefícios a seguir.  

Para o empreendedor: 

• Aposentadoria por idade: mulher aos 60 anos e homem aos 65, observado a 

carência, que é tempo mínimo de contribuição de 15 anos; 

• Aposentadoria por invalidez: o MEI tem de contribuir para a Previdência Social 

por no mínimo 12 meses, a contar do primeiro pagamento em dia. 

• Auxílio doença: o MEI tem de contribuir para a Previdência Social por no 

mínimo 12 meses, a contar do primeiro pagamento em dia. 

• Salário maternidade: são necessários 10 meses de contribuição, a contar do 

primeiro pagamento em dia. 

Para a família: 

• Pensão por morte: a partir do primeiro pagamento em dia. O pagamento não 

poderá ocorrer após o óbito. 

• Auxílio reclusão: a partir do primeiro pagamento em dia. O pagamento não 

poderá ocorrer após a reclusão. 

Para ter direito aos benefícios, é preciso estar regularizado e adimplente com 

as contribuições mensais estabelecidas de acordo com a atividade exercida e 

calculadas com base no salário mínimo. Assim, considerando a reajuste deste ano, 

os valores são os seguintes:  
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• R$ 56 para comércio ou indústria, variando de acordo com a necessidade de o 

MEI pagar a taxa de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços) ou não;  

• R$ 60 para prestação de serviços; 

• R$ 61 para comércio e serviços ou indústria e serviços juntos. 

 
2.4.5 Alvará de funcionamento 

 

No momento da formalização, é disponibilizado um alvará provisório, assim que 

o empresário declara estar ciente da legislação municipal e que cumpre com as 

obrigações estabelecidas pelo município. Esse alvará tem validade por 180 dias. 
 

A concessão do Alvará de Localização depende da 
observância das normas dos Códigos de Zoneamento 
Urbano e de Posturas Municipais. Assim, a maioria dos 
municípios mantém o serviço de consulta prévia para o 
empreendedor saber se o local escolhido para estabelecer 
a sua empresa está de acordo com essas normas. Além 
disso, outras normas devem ser seguidas, como as 
sanitárias, por exemplo, para quem manuseia alimentos. 
Antes de qualquer procedimento, o empreendedor deve 
consultar as normas municipais para saber se existe ou 
não restrição para exercer a sua atividade no local 
escolhido, além de outras obrigações básicas a serem 
cumpridas. (PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2020). 

 

Caso o empreendedor esteja com dúvidas, é melhor que não finalize o 

processo de registro e, nesse caso, busque informações com os escritórios de 

contabilidade e os órgãos questão à disposição gratuitamente. 
 
2.4.6 Acesso bancário e vendas com Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 
 

Outro fator de incentivo aos empreendedores é a oportunidade de obtenção de 

créditos junto aos bancos públicos. O microempreendedor poderá ter acesso a 

créditos bancários com mais facilidade, conforme a demanda de pessoas que estão 

se formalizando para melhor acesso aos benefícios oferecidos pelas agências 

bancárias. Segundo o Portal do Empreendedor (2015), a adesão do CNPJ torna os 

financiamentos bancários são mais atrativos e facilitados. As condições são melhores 

com redução das tarifas e taxas de juros. Para tanto, é essencial a abertura de uma 
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conta corrente, para controle financeiro da empresa. Assim, o microempreendedor 

poderá conseguir um prazo maior para pagamento as instituições financeiras e o 

recebimento de seus clientes poderá ser antecipado, evitando atraso de pagamento 

de suas obrigações. 

Durante o período de pandemia, MEIs foram auxiliados pelo governo federal e 

puderam enfrentar os efeitos da crise econômica subsequente causada pela 

paralisação das atividades empresariais. Entre as medidas disponibilizadas, destaque 

para a oferta de crédito diferenciado aos pequenos negócios. Uma parceria entre o 

SEBRAE e a Caixa, anunciada em meados de abril, ampliou a oferta de linhas de 

crédito para financiamento de capital de giro para Micro e Pequenas Empresas (MPE) 

e Microempreendedores Individuais (MEI), com garantias complementares 

concedidas pelo SEBRAE por meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas 

(FAMPE). MEIs impactados também tiveram direito ao recebimento de R$ 600,00 na 

forma do auxílio emergencial temporário, que foi inicialmente programado para três 

meses e depois prolongado até o final de dezembro. Cerca de 3,6 milhões de MEIs 

de todo o Brasil foram atendidos. Outras medidas que contemplaram esses 

empreendedores foram o acesso ao crédito pelo Programa Nacional de Apoio às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE) e a liberação do Fundo 

de Garantia. 

 

2.4.7 Possibilidade de crescimento 
 

A lei do microempreendedor individual também proporcionou oportunidades 

aos trabalhadores com irregularidades, o quais, antes, não eram reconhecidos como 

empresários. Além da redução da carga tributária, o empresário individual tem a 

chance de crescimento, torna-se capaz de vender para outras empresas e de atingir 

um faturamento maior, conseguindo, assim, o enquadramento no Simples Nacional. 
 

Com todo esse apoio e o fato de estarem no mercado de 
forma legal, as chances de crescer e prosperar aumentam 
e o que hoje é apenas um pequeno negócio amanhã 
poderá ser uma média e até uma grande empresa. Os 
grandes empresários não nasceram grandes, eles 
começaram pequenos e foram crescendo aos poucos, de 
modo sustentável. (PORTAL DO EMPREENDEDOR 
2020). 
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2.5 – Limitações de ser MEI 

2.5.1 Contratação de apenas um funcionário 

 

Um ponto considerado desfavorável para o Microempreendedor Individual é a 

contratação limitada a somente um funcionário. Para a contratação, o empregador 

deverá assinar a carteira de trabalho do seu empregado, o que já resultará em custos 

extras, como o recolhimento do FGTS. O funcionário também terá direito a horas-

extras, adicional de insalubridade, periculosidade, trabalho noturno e FGTS, como 

qualquer funcionário contratado por MEI ou por empresas normais tem direito. 

 
O MEI passará, ainda, a ser fiscalizado com relação a 
outros aspectos. Ele não poderá, por exemplo, fazer o 
empregado cumprir uma carga horária excessiva, porque a 
CLT não permite, diz Dora Ramos, especialista em 
contabilidade e controladoria. (SOCIEDADE DE 
NEGÓCIOS, 2015). 

 

Apesar dos custos, a contratação de novos funcionários pressupõe vantagens 

no tocante à administração da empresa. Significa suporte para crescimento e 

ampliação do estabelecimento/atividade e condição determinante para evolução da 

atividade exercida. A ampliação para pelo menos dois ou três funcionários seria bem-

vinda. 

 

2.5.2 Pagamento do documento de arrecadação do simples nacional (DAS) sem 

movimento 

 

Em um determinado mês, mesmo que o microempreendedor não tenha 

realizado nenhum tipo de transação, deverá recolher os impostos regularmente. Caso 

ele tivesse optado por outro regime de tributação, só pagaria impostos se realmente 

a empresa tivesse faturado no mês. Esse ponto, especificamente, não oferece 

vantagem para o MEI.  
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2.5.3 Impedimento de ter sócios 

 
Segundo o Portal do Empreendedor (2020), o microempreendedor individual 

não possui contrato social e, assim, também não possui o direito de ter sócios. O 

contrato social é o instrumento legal entre pessoas que se juntam para formar uma 

empresa, que não é o caso do empresário individual. Caso o empresário opte por uma 

sociedade, ele poderá solicitar na Junta Comercial a alteração do seu registro. 

 
2.5.4 Estabelecimento único 
 

De acordo com o art. 18-A da Lei Complementar nº 128 de 19 de dezembro 

de 2008: 

§ 4o Não poderá optar pela sistemática de recolhimento 
prevista no caput deste artigo o MEI: 
I – Cuja atividade seja tributada pelos Anexos IV ou V desta 
Lei Complementar, salvo autorização relativa a exercício 
de atividade isolada na forma regulamentado pelo Comitê 
Gestor; 
II – Que possua mais de um estabelecimento; 
III – que participe de outra empresa como titular, sócio ou 
administrador; 

 
É vedada, então, a abertura de uma nova empresa pelo enquadramento como 

microempreendedor individual. Caso queira abrir uma filial, o empresário deverá 

solicitar o desenquadramento ao MEI. 

 

2.5.5 Impedimento de participações em outras empresas 
 

Segundo o Guia de Apoio ao Empresário elaborado pela FENACON juntamente 

com o SEBRAE (2010), para se beneficiar do regime especial como 

microempreendedor individual, o empreendedor não pode participar de outra 

empresa, seja como titular, sócio ou administrador. 
 

Esse dispositivo visa, principalmente, a evitar que os 
benefícios instituídos sejam indevidamente utilizados por 
pessoas que já estejam à frente de alguma empresa, uma 
vez que o foco da lei são empreendedores de baixa renda, 
sem acesso aos serviços de legalização e registro 
empresarial. (FENACON; SEBRAE, 2010). 
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2.5.6 Inadimplência 
 

Apesar de o valor mensal da contribuição ser baixo, quase metade dos 

empreendedores cadastrados estão com mensalidades em aberto. Em dezembro de 

2018, conforme relata matéria do Jornal Correio Brasiliense, a taxa de inadimplentes 

ficou em 45,6%, acima dos 42,1% registrados em janeiro. Os estados de Amazonas, 

Amapá e Roraima destacaram-se com os percentuais mais elevados, de 65,65%, 

65,19% e 60,39%, respectivamente. 

O número é preocupante por ser alto e por representar consequências 

consideráveis para os empreendedores. Com o DAS (Documento de Arrecadação 

Simplificada) em atraso, o MEI fica com sua inscrição suspensa e se torna irregular 

junto ao INSS, perdendo benefícios previdenciários como salário-maternidade ou 

auxílio-doença. Após dois anos de atraso, o registro como pessoa jurídica é anulado 

definitivamente. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

A pesquisa realizada foi do tipo documental, com base principalmente em livros, 

jornais, doutrinas, artigos já publicados e, em especial, na Lei Complementar nº 

128/2008, que instituiu a Lei do Microempreendedor Individual. A pesquisa 

documental é aquela que se realiza a partir do intenso e amplo exame de diversos 

materiais que não foram utilizados para nenhum trabalho de análise, ou que podem 

ser reexaminados, buscando-se outras interpretações ou informações 

complementares, chamados de documentos (GUBA e LINCOLN, 1981).  

Neste contexto, o presente artigo está fundamentado teoricamente nos 

conhecimentos de autores, pesquisadores, estudiosos conceituados na área de 

empreendedorismo, inovação empresarial, entre outros. São eles: Dornelas (2012); 

Chiavenato (2007); Sapiro (2003); Grecco (2010); Schumpeter (1997); Cornelius 

(2006); Maximiano (2006); Marcondes e Bernardes (2000). 

Além disso, também foi realizado o levantamento de informações em sites e 

documentos digitais para apuração de dados sobre número de usuários, perfil, 

porcentagens, entre outros.   
 
4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

O estudo buscou explanar, a partir de uma pesquisa documental, detalhes 

sobre as principais vantagens e limitações de ser MEI no Brasil, tomando como base 

as diretrizes estabelecidas na própria legislação. A aplicação de questionários não foi 

possível em razão das limitações de circulação imposta4s pela pandemia do COVID-

19, fato que impossibilitou a aplicação de questionários e o contato direto com 

empreendedores para coleta de dados. Diante disso, o trabalho foi enriquecido do 

ponto de vista de dados e estatísticas com números levantados a partir de buscas no 

Portal do Empreendedor e no DataSebrae, consideradas as principais plataformas de 

apoio ao MEI no Brasil e reconhecidas pela compilação de conteúdo de alta qualidade 

didática. Abaixo, os principais.  
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4.1 Número de MEIs 

 
Figura 1: Gráfico elaborado pelo autor (dados do Portal do Empreendedor, 2020) 

 De pouco mais de 44 mil cadastros em 2009, o número de MEIs formalizados 

no Brasil ultrapassou a cifra de 10 milhões em abril deste ano. O número representou 

alta de 10,6% em comparação ao final de 2019, quando fechou em 9,43 milhões. No 

Portal do Empreendedor estão disponíveis 468 ocupações que podem ser exercidas 

pelos MEIs. As três categorias com maior número de registro são: barbeiro, 

cabeleireiro, manicure e pedicure (779.834); comerciante de artigos do vestuário e 

acessórios (735.051); e pedreiro (442.529). 

O estado com o maior número de Microempreendedores Individuais é São 

Paulo, com 2,7 milhões de registros (dados acumulados até o mês de abril), seguido 

por Minas Gerais (1,17 milhão) e Rio de Janeiro (1,16 milhão).  
 
 Dados mais recentes indicam que o número já ultrapassou a marca dos 12 

milhões de cadastros em todo o país. 
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4.2 Forma de Atuação 

 
Forma Atuação % em relação ao Brasil No. MEI 

Estabelecimento fixo 41,91% 6.898.403 

Em local fixo, fora da loja 10,66% 1.753.860 

Porta a Porta, postos móveis ou por ambulantes 24,13% 3.970.805 

Máquinas automáticas 1,11% 182.424 

Internet 14,47% 2.381.340 

Correios 2,94% 483.698 

Televendas 4,79% 788.212 

Figura 2: Tabela elaborada pelo autor (dados do Portal do Empreendedor, 
2020) 

   

Dados mais específicos detalham quais as principais formas de atuação dos 

MEIs no Brasil. Nesse ponto, são elencadas as maneiras pelas quais as atividades 

mercantis e/ou serviços são exercidos. Verifica-se que a maioria dos empreendedores 

(mais de 40%) possuem estabelecimento fixo, ou seja, exercem atividades em 

local/prédio determinado, em imóvel, cujo endereço coincide com o endereço do 

estabelecimento. 

 Em seguida, a segunda forma de atuação mais popular é do tipo porta a porta, 

postos móveis ou ambulantes. Este grupo, em especial, é geralmente inserido em 

contextos de informalidade e, graças à criação da figura do MEI, foi diretamente 

beneficiado pelas diversas vantagens trazidas pelo programa. São profissionais 

geralmente residentes em grades cidades e atuantes no comércio popular. 

Em terceiro lugar, o destaque fica por conta dos MEIs que atuam pela internet. 

Neste caso, são em sua maioria empreendedores do setor de comércio virtual, 

atuantes em redes sociais e vendedores de produtos eletrônicos, artesanais, de 

vestuário ou alimentícios. 
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4.3 Faixa etária 

 
Figura 3: Gráfico elaborado pelo autor (dados do Portal do Empreendedor, 
2020) 

Do total de brasileiros optantes pelo MEI, mais de 3 milhões têm entre 31 e 40 

anos. É quase um terço do total de microempreendedores individuais no país. Na 

sequência, o grupo que vai dos 41 aos 50 anos soma aproximadamente 2,4 milhões 

de pessoa, sendo o segundo com mais cadastros. 
 
4.4 Gênero  
 

 
Figura 4 - Elaborado pelo autor (dados do DataSebare, 2019) 
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Dados compilados pelo DataSebrae (2019) indicam que a maioria dos 

cadastrados no programa MEI no Brasil é do sexo masculino. São aproximadamente 

57% de homens, contra 43% de mulheres. Os homens são grande maioria no setor 

de construção civil e agropecuária, enquanto as mulheres se sobressaem em áreas 

relacionadas à moda e beleza, bem como serviços domésticos.   

 

4.5 Grau de Escolaridade  

 
Figura 5 - Gráfico elaborado pelo autor (dados do DataSebrae, 2019) 

 
 O grau de escolaridade e instrução dos microempreendedores individuais no 

Brasil é relativamente bem dividido. Enquanto 31% dos cadastrados possuem ensino 

superior completo, 39% têm ensino médio e aproximadamente 30% o nível 

fundamental.  

 

4.6 Grau de satisfação com o programa 

 

 Segundo dados do DataSebrae, o microempreendedor brasileiro é amplamente 

satisfeito com o programa. Relatório anual sobre o perfil do MEI no país, na edição de 

2019, indica que 78% com certeza recomendariam o programa para amigos ou 

familiares. Os benefícios gerados pela formalização, como cobertura previdenciária e 

possibilidade de emissão de notas fiscais, são apontados como os principais motivos 

para adesão.  
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Figura 6 - Grau de satisfação do MEI (dados do DataSebrae, 2019) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa teve como grande objetivo apresentar a sistemática do MEI a partir 

de uma visão sobre as principais vantagens e limitações do programa. Tomou como 

base as diretrizes da Lei Complementar 128/2008, responsável pela criação da figura 

jurídica do MEI e que deu a trabalhadores informais de todo o país a possibilidade de 

usufruir de benefícios até então indisponíveis, garantindo o crescimento e a expansão 

de seus negócios. 

Os objetivos específicos, atingidos a partir do levantamento documental da 

legislação e de outros documentos, demonstraram a importância da formalização e 

ilustraram os principais conceitos e informações relevantes das quais o trabalhador 

informal precisa ter conhecimento para a formalização. 

Dentre os vários benefícios, tem-se a carga reduzida de impostos, escrituração 

simplificada e cobertura previdenciária (incluindo, neste caso, aposentadoria por idade 

ou invalidez, auxílio-doença e salário maternidade). No entanto, também ficou 

demonstrado que o empreendedor precisar estar atento à existência de algumas 

limitações. É o caso do impedimento de ter sócios, do pagamento obrigatório do DAS 

(documento de arrecadação do simples nacional) mesmo em meses de faturamento 

zero e das consequências geradas pela inadimplência (como suspensão ou até 

anulação definitiva do registro do CNPJ). 

O estudo também permitiu compreender que a criação da figura jurídica do 

microempreendedor individual foi fundamental para amparar fiscal, tributária e 

economicamente milhões de cidadãos. O crescimento vertiginoso do número de MEIs 

a cada ano confirma o sucesso da política e demonstra que o empreendedor individual 

é mais do que o resultado do desemprego - é uma alternativa de ganho de renda. Fica 

evidente que um número significativo de pessoas enxergou no empreendedorismo 

uma oportunidade economicamente mais vantajosa do que o emprego formal. 

O caráter documental da pesquisa também proporcionou elencar diferentes 

abordagens conceituais sobre empreendedorismo, ficando clara a definição de que se 

trata da capacidade adquirida voltada para aplicar ideias e habilidades em criação de 

novos projetos e/ou aperfeiçoamentos de projetos já existentes. 

É também elemento crucial ao desenvolvimento econômico do país, tendo em 

vista a geração de riqueza e os avanços na qualidade de vida da população. 
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RESUMO 
 

O empreendedorismo no Brasil continua em curva ascendente e estudos sobre 

o tema são sempre bem-vindos. De maneira particular, esta pesquisa deu enfoque ao 

empreendedorismo individual e teve como grande motivação a explanação sobre as 

vantagens e os principais desafios que a legislação traz para o trabalhador informal, 

verificando se é vantajoso ou não optar por tal sistemática.  Para tanto, tomou como 

base conhecimentos sobre a Lei Complementar nº 128/2008, responsável pela 

criação da figura do Microempreendedor Individual (MEI) no Brasil. Trata-se de uma 

pesquisa documental, desenvolvida com a finalidade de observar, registrar e analisar 

os benefícios e as limitações enfrentadas pelo MEI sem, entretanto, se aprofundar nas 

relações causais do fenômeno estudado. Nesse ponto, o objetivo foi otimizar a 

familiaridade entre o pesquisador e o fenômeno pesquisado. Os resultados 

alcançados reforçam a certeza de que a legislação contribuiu, de fato, para aumentar 

o número de formalizações e as perspectivas de crescimento de trabalhadores até 

então desprotegidos e desamparados por conta da informalidade. 

 

Palavras – chave: Empreendedor; Microempreendedor; Informalidade. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
1.1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 
 

Com o surgimento da Lei Complementar 128/2008, milhares de 

empreendedores que atuavam na informalidade optaram por formalizar seus negócios 

em todo o Brasil. Motivados principalmente pelos diversos benefícios propostos pela 

lei - incluindo desburocratização, agilidade e simplicidade no processo de 

formalização - brasileiros dos mais diferentes perfis buscaram apoio e alcançaram 

novo patamar dentro do panorama econômico-fiscal do país. “Com a criação dessa 

figura jurídica, profissionais que trabalhavam informalmente tiveram a oportunidade 

de regularizar sua situação, passaram a ter um novo status no mercado e acesso a 

direitos que, até então, nem imaginavam”, disse o presidente do Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Carlos Melles, relator do projeto de 

lei que criou o MEI na Câmara, enquanto deputado federal. “O microempreendedor 

individual é o futuro do trabalho no Brasil”, completou. 

Após cerca de 11 anos de existência, o programa Microempreendedor 

Individual (MEI) ganhou dimensão e importância jamais esperadas. “É considerada a 

maior política pública de formalização da economia existente no mundo. O MEI 

nasceu para incentivar a formalização de pequenos negócios e de trabalhadores 

autônomos como vendedores, doceiros, manicures, cabeleireiros, eletricistas, entre 

outros, a um baixo custo”, diz a entidade. Para efeito de comparação, de julho de 2009 

a julho de 2019 o número de MEIs saltou de zero para 8.708.136, alcançando em 

média até 100 registros por hora. Dados acumulados até abril de 2021 indicam que já 

são 12 milhões de brasileiros formalizados através do programa.  

Em comum, todos têm contribuído com o aquecimento da economia, redução 

do desemprego, aumento da arrecadação e combate à informalidade. “São milhões 

de brasileiros que sonharam em ter sua própria empresa e agora são donos do próprio 

negócio. Estão colhendo os frutos do seu próprio trabalho. Chegar a 10 milhões de 

MEIs representa o símbolo de um país empreendedor com um povo corajoso e 

batalhador”, afirmou Carlos Da Costa, secretário especial de Produtividade, Emprego 

e Competitividade do Ministério da Economia. 

Diante deste cenário, a pesquisa busca avaliar o desenvolvimento geral do 

programa no Brasil, resgatando conceitos importantes sobre a história do 
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empreendedorismo e da atividade empreendedora no Brasil. Quais as vantagens e 
as limitações de ser MEI? Qual a importância do empreendedorismo para a 
economia? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar as contribuições e limitações da Lei 128/2008 para o Microempreendedor 

Individual. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Levantar as principais limitações da Lei 128/2008; 

b) Compreender as vantagens proporcionadas pela legislação; 

c) Destacar a importância dos empreendedores na sociedade atual; 

d) Elencar diferentes definições de empreendedorismo discutidas por estudiosos 

da área. 

 
1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O presente estudo será capaz de conceder maior conhecimento sobre a 

importância da formalização para empreendedores de pequeno porte no Brasil. Para 

tanto, o tema escolhido visa orientar o trabalhador informal quanto ao processo de 

regularização de suas atividades, esclarecendo dúvidas sobre todo o processo e 

demonstrando os benefícios gerados a partir da formalização – desde as vantagens 

para o próprio trabalhador, como estabilidade profissional, seguro desemprego e 

aposentadoria, até melhorias para a própria empresa, como emissão de nota fiscal, 

inserção no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), acesso à empréstimos, 

entre outras. 

Além disso, o estudo ampliará conhecimentos quanto à importância da 

formalização, proporcionando ganhos diretos na coleta de dados para tomada de 

decisões por parte de empresas/empreendedores. Do ponto de vista da sociedade, o 

trabalho deverá gerar benefícios no sentido de ajudar e orientar trabalhadores 

informais a buscar regularização, proporcionando por consequência arrecadação de 

impostos por parte do governo e viabilizando ampliação dos investimentos públicos.  
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Por fim, o estudo também poderá servir de base para formação de fontes em 

futuras pesquisas acadêmicas, de modo a embasar trabalhos e auxiliar em demais 

casos de regularização de profissionais informais. Salienta-se que este é um tema 

nacional com crescente quantidade de estudos acadêmicos empreendidos em razão 

do seu grau de importância. Portanto, busca-se trazer novas contribuições para o 

tema com um recorte conceitual e metodológico distinto das demais pesquisas 

encontradas. 

1.4  ESTRUTURA DO TRABALHO 

Após a contextualização e explanação acerca dos fatos relacionados à criação 

da figura do Microempreendedor Individual, bem como a relevância e justificativa para 

a realização do presente estudo, o trabalho abordará em seu referencial teórico  

questões relacionadas ao desenvolvimento da atividade no Brasil. Serão explanados 

conceitos gerais relacionados à atividade empreendedora e tópicos específicos sobre 

empreendedorismo individual, dados estatísticos recentes, detalhes específicos sobre 

a legislação, tabelas e números em geral, de modo a justificar o propósito do trabalho 

em analisar as vantagens e desafios de ser MEI. 

Também será de fundamental importância para o desenvolvimento do estudo 

a teoria fornecida por autores de renome e tradição, em especial no sentido de 

orientações sobre o tema e formulação da pesquisa, que será do tipo documental. 

Neste ponto, será dada atenção especial às questões relacionadas tanto aos objetivos 

quanto aos procedimentos e abordagem do problema, assim como explanação sobre 

métodos e ferramentas utilizados na análise de dados, especificações sobre questões 

relacionadas ao público, descrição dos procedimentos e instrumentos utilizados para 

a coleta de dados. 

Após as definições metodológicas, serão explanados os resultados obtidos a 

partir do levantamento feito, de modo a direcionar o andamento do estudo ao objetivo 

de descrever o desenvolvimento da atividade MEI no Brasil e quais as principais 

vantagens e desafios para o empreendedor individual. Nessa perspectiva, o estudo 

pretende propiciar uma melhor compreensão da dinâmica do empreendedorismo e 

enriquecer o debate sobre a importância do empreendedorismo individual e da 

inovação para o crescimento econômico e social do Brasil. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Empreendedorismo 
 

Historicamente, o conceito de empreendedorismo é entendido sob diferentes 

óticas e compreendido sempre partir de abordagens. Os primeiros estudos sobre o 

tema, realizados entre séculos XVIII e XIX, foram conduzidos por economistas, tendo 

em vista que os mesmos tinham interesse em identificar a função do empreendedor 

no contexto do processo econômico, sem necessariamente demonstrar preocupação 

com uma visão mais ampla do assunto.  

A partir da década de 1970, os estudos sobre empreendedorismo apareceram 

de forma mais intensa. Também nesta época as grandes empresas apresentaram 

dificuldades financeiras e se perceberam lentas e de certa forma inflexíveis para lidar 

com as mudanças que estavam acontecendo no mercado (DRUCKER, 2005). Diante 

disso, pesquisadores voltaram os olhares para as pequenas empresas, com 

prevalência inicial nos Estados Unidos, onde foi possível perceber que eram elas as 

empresas responsáveis pela absorção da mão de obra com a criação de inúmeras 

oportunidades de emprego, atuando então como agentes de mudanças na economia 

por intermédio de suas inovações (CORNELIUS, 2006).  

A respeito do tema, Dornelas (2001) explica que é o processo de criar e inovar 

produtos, ideias, projetos e ações que tenham um valor econômico e social para a 

organização, que requer planejamento e monitoramento sistemático, 

comprometimento, busca de oportunidades e iniciativa, persistência e visão. 

Chiavenato e Sapiro (2003) definem a inovação como um fator determinante do 

empreendedorismo, seja para novos empreendimentos, empreendimentos maduros 

que desejam continuar no mercado, instituições públicas que desejam melhorar seus 

serviços ou até mesmo para ONGs. A inovação dos produtos é o cerne da 

competitividade de um país (PORTER, 1992), enquanto a concorrência induz o 

aumento da eficiência econômica. 

Muniz (2008) complementa o conceito ao afirmar que se trata de um fenômeno 

mundial resultante de significativas alterações entre nações, corporações, modos de 

produção, mercado de trabalho e a formação acadêmica e profissional. As tendências 

de flexibilização do trabalho, padrões tecnológicos de menor densidade de capital e 

escala e busca por melhores condições de vida são alguns fatores explanatórios do 
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crescimento do empreendedorismo pelo mundo (GRECCO, 2010). Na língua inglesa, 

o termo entrepreneurship é utilizado para definir ações e comportamentos 

empreendedores. 

Nesse sentido, o termo empreendedor pode ser utilizado na definição do 

indivíduo que detém dedicação especial às atividades de organização, administração, 

execução; principalmente na geração de riquezas, na transformação de 

conhecimentos e bens em novos produtos – mercadorias ou serviços; gerando um 

novo método com o seu próprio conhecimento. Para Marcondes (2000), 

empreendedor é toda pessoa que identifica clientes potenciais e com uma 

oportunidade de negócios para satisfazê-los, cria uma empresa. 

Entretanto, foi Schumpeter (1997), quem de fato lançou o campo do 

empreendedorismo, associando-o claramente à inovação: 

 
A essência do empreendedorismo está na percepção e no 
aproveitamento das novas oportunidades no âmbito dos 
negócios sempre tem a ver com cria uma nova forma de 
uso dos recursos nacionais, em que eles sejam locados de 
seu emprego tradicional e sujeitos a novas combinações 
(p. 85). 

 

Schumpeter (1997), não só fez a ponte entre empreendedores à inovação, 

como também destacou a importância dos empreendedores na explicação do 

desenvolvimento econômico. O empreendedor é designado como alguém que faz 

novas combinações de elementos, introduzindo novos produtos ou processos, 

identificando novos mercados de exportação ou fontes de suprimento, criando novos 

tipos de organizações. 

Na visão Schumpeteriana (1997), o empreendedor é uma pessoa que realiza 

novas combinações que podem assumir a forma de novos produtos, processos, 

mercados, formas organizacionais ou fontes de suprimentos.  

 
Na vida econômica, o sucesso depende da intuição, da 
capacidade de ver as coisas de uma maneira que 
posteriormente se constata ser verdadeira, mesmo que no 
momento isso não possa ser comprovado, e de se 
perceber o fato essencial, deixando de lado o perfunctório, 
mesmo que não se possa demonstrar os princípios que 
nortearam a ação (p. 85). 
 
 



15 
 

 
 

Como exemplos de inovações, Schumpeter (1997) destaca: 
 

* a introdução de um novo produto; 

* a descoberta de um novo método de produção; 

* a abertura de um novo mercado de trabalho, no país ou no exterior; 

* a descoberta de uma nova fonte de oferta de matéria-prima; 

* uma nova organização de qualquer indústria, como novo monopólio, ou 

fragmentação de uma posição de monopólio. A geração de lucro puro estimula novos 

investimentos, dando margem ao surgimento de novas fontes de lucro. 

 

2.2 Empreendedorismo no Brasil 

 

Segundo Dornelas (2012) o empreendedorismo no Brasil começou a 

desenvolver-se com maior ênfase a partir da década de 1990, com o surgimento de 

entidades como SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas) e Softex (Sociedade Brasileira para Exportação de Software). Conforme o 

autor, até então, o ambiente político e econômico do país não estimulava a criação de 

novos empreendimentos. É no decorrer dos anos 2000 que a atividade 

empreendedora desenvolvida no país está associada ao surgimento de oportunidades 

viáveis para criações de novos negócios.  

 

 Maximiano (2006) aborda como órgãos e iniciativas criados para o apoio ao 

empreendedor, o SEBRAE, as fundações estaduais de apoio à pesquisa, as 

incubadoras de novos negócios e as escolas superiores, que tem oferecido cursos e 

outros tipos de programas sobre o empreendedorismo. Medeiros (2012) diz que o 

SEBRAE é um dos mais importantes, preenchendo a lacuna de conhecimento de 

muitos futuros empresários, enquanto Moraes e Souza (2011), na questão relativa a 

tipos de assessorias e auxílios considerados mais importantes na condução dos 

negócios, o órgão ficou em terceiro lugar, atrás somente de pessoas que conhecem o 

ramo e dos contadores. Munido de ideias, oportunidade e apoio, resta ao 

empreendedor perguntar-se quais são os aspectos que mais facilitam ou dificultam o 

seu empreendimento. 
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2.3 Empreendedorismo Individual 
 
Em relação aos desafios e oportunidades após a formalização como 

empreendedor individual, houve uma contribuição de melhora nos empreendimentos 

no sentido de acesso a fornecedores, emissão de nota fiscal, credibilidade da empresa 

e segurança em relação à previdência, o que vem possibilitando o crescimento destes 

empreendimentos (SILVEIRA; TEIXEIRA e CAIXETA, 2011). Ainda sobre definição, 

para Silveira, Teixeira e Caixeta (2011): a legislação do Empreendedor Individual (EI) 

é uma forma de proporcionar aos empreendedores informais ou aqueles que possuem 

sonho de abrir um próprio negócio, a concretização de uma empresa registrada, com 

baixo custo e ter acesso a diversos benefícios com a formalização, proporcionando 

grandes chances de crescimento para a empresa.  

De acordo com o Art. 18-A § 1º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro 

de 2006, [...] considera-se MEI o empresário individual a que se refere o art. 966 da 

Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), que tenha auferido a receita 

bruta no ano calendário anterior, de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), optante 

pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista 

nesse artigo. A lei do Microempreendedor Individual tem o intuito de trazer uma 

oportunidade para os trabalhadores informais, que antes não eram reconhecidos 

como empresários, a serem formalizados. A proposta do MEI é reduzir o número de 

trabalhadores informais no país, que acarretará automaticamente em um maior 

número de arrecadações para o governo, o aumento no emprego formal e também 

como um segundo propósito de reduzir a carga tributária (TENCONI; PETRI, 2011). 

A figura do Microempreendedor Individual foi criada com o objetivo de 

regularizar a situação do trabalhador informal. Na maioria das vezes, a cobertura da 

mídia e dos órgãos governamentais procura divulgar as vantagens dessa opção, 

porém acabam não informando os desafios que ela oferece. A seguir, serão 

evidenciados as vantagens e os desafios MEI para que o trabalhador possa distinguir 

as informações no momento da escolha dessa forma de tributação. 
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2.4 Vantagens e Obrigações de ser MEI 

 

2.4.1 Gratuidade na utilização de serviços contábeis 
 

Os serviços contábeis são essenciais para vida útil da empresa. Além de ser 

obrigatória por lei para algumas corporações, a contabilidade viabiliza a organização 

gerencial da empresa, conferindo maior segurança a todos que a interessam. 
 

A contabilidade formal como livro diário e razão é 
dispensada. Também não é preciso ter livro Caixa. 
Contudo, o empreendedor deve zelar pela sua atividade e 
manter um mínimo de controle em relação ao que compra, 
ao que vende e quanto está ganhando. Essa organização 
mínima permite gerenciar melhor o negócio e a própria 
vida, além de ser importante para crescer e se desenvolver  
(PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2020). 

 
Apesar de não serem obrigatórios os registros contábeis, como ocorre nas 

empresas normais, o microempreendedor individual tem a obrigação de fazer o 

controle de suas receitas e despesas, para informação na declaração anual 

simplificada e também para ter conhecimento do quanto está faturando para não 

ultrapassar o limite permitido. 

 

2.4.2 Escrituração simplificada 

 

As obrigações do microempreendedor individual são acessíveis e simples. O 

empreendedor tem a obrigação da entrega do Relatório Mensal das Receitas Brutas, 

Declaração Anual Simplificada, obrigações com a Previdência Social (caso tenha um 

empregado) e Alvará de Funcionamento, que deve ser consultado junto às normas 

municipais de cada município. 

 

 2.4.3 Declaração anual do microempreendedor individual (DASN-SIMEI) 
 

A Declaração Anual do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual 

(DASN-SIMEI) é entregue anualmente, até o dia 31 de maio de cada ano. Segundo o 

SEBRAE (2015) “[...] o microempreendedor deve enviar à Receita Federal a 

declaração referente ao ano-calendário anterior. A declaração conterá os valores dos 
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tributos devidos em cada mês, o valor de apuração, a soma dos valores apurados de 

cada tributo e o valor pago por ele”. As receitas brutas anuais devem ser informadas 

de acordo com as atividades prestadas pela empresa e caso ocorra à contratação de 

um funcionário, deverá constar essa informação na declaração. Para evitar dúvidas 

na entrega da DASN-SIMEI, é fundamental deixar o Relatório Mensal das Receitas 

Brutas atualizado e anexados às notas fiscais, facilitando o momento de entrega. 

 

2.4.4 Benefícios da previdência social 

 

Ao se formalizar, o MEI passa a ter cobertura previdenciária para si e sua 

família, traduzida nos benefícios a seguir.  

Para o empreendedor: 

• Aposentadoria por idade: mulher aos 60 anos e homem aos 65, observado a 

carência, que é tempo mínimo de contribuição de 15 anos; 

• Aposentadoria por invalidez: o MEI tem de contribuir para a Previdência Social 

por no mínimo 12 meses, a contar do primeiro pagamento em dia. 

• Auxílio doença: o MEI tem de contribuir para a Previdência Social por no 

mínimo 12 meses, a contar do primeiro pagamento em dia. 

• Salário maternidade: são necessários 10 meses de contribuição, a contar do 

primeiro pagamento em dia. 

Para a família: 

• Pensão por morte: a partir do primeiro pagamento em dia. O pagamento não 

poderá ocorrer após o óbito. 

• Auxílio reclusão: a partir do primeiro pagamento em dia. O pagamento não 

poderá ocorrer após a reclusão. 

Para ter direito aos benefícios, é preciso estar regularizado e adimplente com 

as contribuições mensais estabelecidas de acordo com a atividade exercida e 

calculadas com base no salário mínimo. Assim, considerando a reajuste deste ano, 

os valores são os seguintes:  
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• R$ 56 para comércio ou indústria, variando de acordo com a necessidade de o 

MEI pagar a taxa de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços) ou não;  

• R$ 60 para prestação de serviços; 

• R$ 61 para comércio e serviços ou indústria e serviços juntos. 

 
2.4.5 Alvará de funcionamento 

 

No momento da formalização, é disponibilizado um alvará provisório, assim que 

o empresário declara estar ciente da legislação municipal e que cumpre com as 

obrigações estabelecidas pelo município. Esse alvará tem validade por 180 dias. 
 

A concessão do Alvará de Localização depende da 
observância das normas dos Códigos de Zoneamento 
Urbano e de Posturas Municipais. Assim, a maioria dos 
municípios mantém o serviço de consulta prévia para o 
empreendedor saber se o local escolhido para estabelecer 
a sua empresa está de acordo com essas normas. Além 
disso, outras normas devem ser seguidas, como as 
sanitárias, por exemplo, para quem manuseia alimentos. 
Antes de qualquer procedimento, o empreendedor deve 
consultar as normas municipais para saber se existe ou 
não restrição para exercer a sua atividade no local 
escolhido, além de outras obrigações básicas a serem 
cumpridas. (PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2020). 

 

Caso o empreendedor esteja com dúvidas, é melhor que não finalize o 

processo de registro e, nesse caso, busque informações com os escritórios de 

contabilidade e os órgãos questão à disposição gratuitamente. 
 
2.4.6 Acesso bancário e vendas com Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 
 

Outro fator de incentivo aos empreendedores é a oportunidade de obtenção de 

créditos junto aos bancos públicos. O microempreendedor poderá ter acesso a 

créditos bancários com mais facilidade, conforme a demanda de pessoas que estão 

se formalizando para melhor acesso aos benefícios oferecidos pelas agências 

bancárias. Segundo o Portal do Empreendedor (2015), a adesão do CNPJ torna os 

financiamentos bancários são mais atrativos e facilitados. As condições são melhores 

com redução das tarifas e taxas de juros. Para tanto, é essencial a abertura de uma 
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conta corrente, para controle financeiro da empresa. Assim, o microempreendedor 

poderá conseguir um prazo maior para pagamento as instituições financeiras e o 

recebimento de seus clientes poderá ser antecipado, evitando atraso de pagamento 

de suas obrigações. 

Durante o período de pandemia, MEIs foram auxiliados pelo governo federal e 

puderam enfrentar os efeitos da crise econômica subsequente causada pela 

paralisação das atividades empresariais. Entre as medidas disponibilizadas, destaque 

para a oferta de crédito diferenciado aos pequenos negócios. Uma parceria entre o 

SEBRAE e a Caixa, anunciada em meados de abril, ampliou a oferta de linhas de 

crédito para financiamento de capital de giro para Micro e Pequenas Empresas (MPE) 

e Microempreendedores Individuais (MEI), com garantias complementares 

concedidas pelo SEBRAE por meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas 

(FAMPE). MEIs impactados também tiveram direito ao recebimento de R$ 600,00 na 

forma do auxílio emergencial temporário, que foi inicialmente programado para três 

meses e depois prolongado até o final de dezembro. Cerca de 3,6 milhões de MEIs 

de todo o Brasil foram atendidos. Outras medidas que contemplaram esses 

empreendedores foram o acesso ao crédito pelo Programa Nacional de Apoio às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE) e a liberação do Fundo 

de Garantia. 

 

2.4.7 Possibilidade de crescimento 
 

A lei do microempreendedor individual também proporcionou oportunidades 

aos trabalhadores com irregularidades, o quais, antes, não eram reconhecidos como 

empresários. Além da redução da carga tributária, o empresário individual tem a 

chance de crescimento, torna-se capaz de vender para outras empresas e de atingir 

um faturamento maior, conseguindo, assim, o enquadramento no Simples Nacional. 
 

Com todo esse apoio e o fato de estarem no mercado de 
forma legal, as chances de crescer e prosperar aumentam 
e o que hoje é apenas um pequeno negócio amanhã 
poderá ser uma média e até uma grande empresa. Os 
grandes empresários não nasceram grandes, eles 
começaram pequenos e foram crescendo aos poucos, de 
modo sustentável. (PORTAL DO EMPREENDEDOR 
2020). 
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2.5 – Limitações de ser MEI 

2.5.1 Contratação de apenas um funcionário 

 

Um ponto considerado desfavorável para o Microempreendedor Individual é a 

contratação limitada a somente um funcionário. Para a contratação, o empregador 

deverá assinar a carteira de trabalho do seu empregado, o que já resultará em custos 

extras, como o recolhimento do FGTS. O funcionário também terá direito a horas-

extras, adicional de insalubridade, periculosidade, trabalho noturno e FGTS, como 

qualquer funcionário contratado por MEI ou por empresas normais tem direito. 

 
O MEI passará, ainda, a ser fiscalizado com relação a 
outros aspectos. Ele não poderá, por exemplo, fazer o 
empregado cumprir uma carga horária excessiva, porque a 
CLT não permite, diz Dora Ramos, especialista em 
contabilidade e controladoria. (SOCIEDADE DE 
NEGÓCIOS, 2015). 

 

Apesar dos custos, a contratação de novos funcionários pressupõe vantagens 

no tocante à administração da empresa. Significa suporte para crescimento e 

ampliação do estabelecimento/atividade e condição determinante para evolução da 

atividade exercida. A ampliação para pelo menos dois ou três funcionários seria bem-

vinda. 

 

2.5.2 Pagamento do documento de arrecadação do simples nacional (DAS) sem 

movimento 

 

Em um determinado mês, mesmo que o microempreendedor não tenha 

realizado nenhum tipo de transação, deverá recolher os impostos regularmente. Caso 

ele tivesse optado por outro regime de tributação, só pagaria impostos se realmente 

a empresa tivesse faturado no mês. Esse ponto, especificamente, não oferece 

vantagem para o MEI.  
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2.5.3 Impedimento de ter sócios 

 
Segundo o Portal do Empreendedor (2020), o microempreendedor individual 

não possui contrato social e, assim, também não possui o direito de ter sócios. O 

contrato social é o instrumento legal entre pessoas que se juntam para formar uma 

empresa, que não é o caso do empresário individual. Caso o empresário opte por uma 

sociedade, ele poderá solicitar na Junta Comercial a alteração do seu registro. 

 
2.5.4 Estabelecimento único 
 

De acordo com o art. 18-A da Lei Complementar nº 128 de 19 de dezembro 

de 2008: 

§ 4o Não poderá optar pela sistemática de recolhimento 
prevista no caput deste artigo o MEI: 
I – Cuja atividade seja tributada pelos Anexos IV ou V desta 
Lei Complementar, salvo autorização relativa a exercício 
de atividade isolada na forma regulamentado pelo Comitê 
Gestor; 
II – Que possua mais de um estabelecimento; 
III – que participe de outra empresa como titular, sócio ou 
administrador; 

 
É vedada, então, a abertura de uma nova empresa pelo enquadramento como 

microempreendedor individual. Caso queira abrir uma filial, o empresário deverá 

solicitar o desenquadramento ao MEI. 

 

2.5.5 Impedimento de participações em outras empresas 
 

Segundo o Guia de Apoio ao Empresário elaborado pela FENACON juntamente 

com o SEBRAE (2010), para se beneficiar do regime especial como 

microempreendedor individual, o empreendedor não pode participar de outra 

empresa, seja como titular, sócio ou administrador. 
 

Esse dispositivo visa, principalmente, a evitar que os 
benefícios instituídos sejam indevidamente utilizados por 
pessoas que já estejam à frente de alguma empresa, uma 
vez que o foco da lei são empreendedores de baixa renda, 
sem acesso aos serviços de legalização e registro 
empresarial. (FENACON; SEBRAE, 2010). 
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2.5.6 Inadimplência 
 

Apesar de o valor mensal da contribuição ser baixo, quase metade dos 

empreendedores cadastrados estão com mensalidades em aberto. Em dezembro de 

2018, conforme relata matéria do Jornal Correio Brasiliense, a taxa de inadimplentes 

ficou em 45,6%, acima dos 42,1% registrados em janeiro. Os estados de Amazonas, 

Amapá e Roraima destacaram-se com os percentuais mais elevados, de 65,65%, 

65,19% e 60,39%, respectivamente. 

O número é preocupante por ser alto e por representar consequências 

consideráveis para os empreendedores. Com o DAS (Documento de Arrecadação 

Simplificada) em atraso, o MEI fica com sua inscrição suspensa e se torna irregular 

junto ao INSS, perdendo benefícios previdenciários como salário-maternidade ou 

auxílio-doença. Após dois anos de atraso, o registro como pessoa jurídica é anulado 

definitivamente. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

A pesquisa realizada foi do tipo documental, com base principalmente em livros, 

jornais, doutrinas, artigos já publicados e, em especial, na Lei Complementar nº 

128/2008, que instituiu a Lei do Microempreendedor Individual. A pesquisa 

documental é aquela que se realiza a partir do intenso e amplo exame de diversos 

materiais que não foram utilizados para nenhum trabalho de análise, ou que podem 

ser reexaminados, buscando-se outras interpretações ou informações 

complementares, chamados de documentos (GUBA e LINCOLN, 1981).  

Neste contexto, o presente artigo está fundamentado teoricamente nos 

conhecimentos de autores, pesquisadores, estudiosos conceituados na área de 

empreendedorismo, inovação empresarial, entre outros. São eles: Dornelas (2012); 

Chiavenato (2007); Sapiro (2003); Grecco (2010); Schumpeter (1997); Cornelius 

(2006); Maximiano (2006); Marcondes e Bernardes (2000). 

Além disso, também foi realizado o levantamento de informações em sites e 

documentos digitais para apuração de dados sobre número de usuários, perfil, 

porcentagens, entre outros.   
 
4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

O estudo buscou explanar, a partir de uma pesquisa documental, detalhes 

sobre as principais vantagens e limitações de ser MEI no Brasil, tomando como base 

as diretrizes estabelecidas na própria legislação. A aplicação de questionários não foi 

possível em razão das limitações de circulação imposta4s pela pandemia do COVID-

19, fato que impossibilitou a aplicação de questionários e o contato direto com 

empreendedores para coleta de dados. Diante disso, o trabalho foi enriquecido do 

ponto de vista de dados e estatísticas com números levantados a partir de buscas no 

Portal do Empreendedor e no DataSebrae, consideradas as principais plataformas de 

apoio ao MEI no Brasil e reconhecidas pela compilação de conteúdo de alta qualidade 

didática. Abaixo, os principais.  
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4.1 Número de MEIs 

 
Figura 1: Gráfico elaborado pelo autor (dados do Portal do Empreendedor, 2020) 

 De pouco mais de 44 mil cadastros em 2009, o número de MEIs formalizados 

no Brasil ultrapassou a cifra de 10 milhões em abril deste ano. O número representou 

alta de 10,6% em comparação ao final de 2019, quando fechou em 9,43 milhões. No 

Portal do Empreendedor estão disponíveis 468 ocupações que podem ser exercidas 

pelos MEIs. As três categorias com maior número de registro são: barbeiro, 

cabeleireiro, manicure e pedicure (779.834); comerciante de artigos do vestuário e 

acessórios (735.051); e pedreiro (442.529). 

O estado com o maior número de Microempreendedores Individuais é São 

Paulo, com 2,7 milhões de registros (dados acumulados até o mês de abril), seguido 

por Minas Gerais (1,17 milhão) e Rio de Janeiro (1,16 milhão).  
 
 Dados mais recentes indicam que o número já ultrapassou a marca dos 12 

milhões de cadastros em todo o país. 
 
 
 
 



26 
 

 
 

4.2 Forma de Atuação 

 
Forma Atuação % em relação ao Brasil No. MEI 

Estabelecimento fixo 41,91% 6.898.403 

Em local fixo, fora da loja 10,66% 1.753.860 

Porta a Porta, postos móveis ou por ambulantes 24,13% 3.970.805 

Máquinas automáticas 1,11% 182.424 

Internet 14,47% 2.381.340 

Correios 2,94% 483.698 

Televendas 4,79% 788.212 

Figura 2: Tabela elaborada pelo autor (dados do Portal do Empreendedor, 
2020) 

   

Dados mais específicos detalham quais as principais formas de atuação dos 

MEIs no Brasil. Nesse ponto, são elencadas as maneiras pelas quais as atividades 

mercantis e/ou serviços são exercidos. Verifica-se que a maioria dos empreendedores 

(mais de 40%) possuem estabelecimento fixo, ou seja, exercem atividades em 

local/prédio determinado, em imóvel, cujo endereço coincide com o endereço do 

estabelecimento. 

 Em seguida, a segunda forma de atuação mais popular é do tipo porta a porta, 

postos móveis ou ambulantes. Este grupo, em especial, é geralmente inserido em 

contextos de informalidade e, graças à criação da figura do MEI, foi diretamente 

beneficiado pelas diversas vantagens trazidas pelo programa. São profissionais 

geralmente residentes em grades cidades e atuantes no comércio popular. 

Em terceiro lugar, o destaque fica por conta dos MEIs que atuam pela internet. 

Neste caso, são em sua maioria empreendedores do setor de comércio virtual, 

atuantes em redes sociais e vendedores de produtos eletrônicos, artesanais, de 

vestuário ou alimentícios. 
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4.3 Faixa etária 

 
Figura 3: Gráfico elaborado pelo autor (dados do Portal do Empreendedor, 
2020) 

Do total de brasileiros optantes pelo MEI, mais de 3 milhões têm entre 31 e 40 

anos. É quase um terço do total de microempreendedores individuais no país. Na 

sequência, o grupo que vai dos 41 aos 50 anos soma aproximadamente 2,4 milhões 

de pessoa, sendo o segundo com mais cadastros. 
 
4.4 Gênero  
 

 
Figura 4 - Elaborado pelo autor (dados do DataSebare, 2019) 
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Dados compilados pelo DataSebrae (2019) indicam que a maioria dos 

cadastrados no programa MEI no Brasil é do sexo masculino. São aproximadamente 

57% de homens, contra 43% de mulheres. Os homens são grande maioria no setor 

de construção civil e agropecuária, enquanto as mulheres se sobressaem em áreas 

relacionadas à moda e beleza, bem como serviços domésticos.   

 

4.5 Grau de Escolaridade  

 
Figura 5 - Gráfico elaborado pelo autor (dados do DataSebrae, 2019) 

 
 O grau de escolaridade e instrução dos microempreendedores individuais no 

Brasil é relativamente bem dividido. Enquanto 31% dos cadastrados possuem ensino 

superior completo, 39% têm ensino médio e aproximadamente 30% o nível 

fundamental.  

 

4.6 Grau de satisfação com o programa 

 

 Segundo dados do DataSebrae, o microempreendedor brasileiro é amplamente 

satisfeito com o programa. Relatório anual sobre o perfil do MEI no país, na edição de 

2019, indica que 78% com certeza recomendariam o programa para amigos ou 

familiares. Os benefícios gerados pela formalização, como cobertura previdenciária e 

possibilidade de emissão de notas fiscais, são apontados como os principais motivos 

para adesão.  
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Figura 6 - Grau de satisfação do MEI (dados do DataSebrae, 2019) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa teve como grande objetivo apresentar a sistemática do MEI a partir 

de uma visão sobre as principais vantagens e limitações do programa. Tomou como 

base as diretrizes da Lei Complementar 128/2008, responsável pela criação da figura 

jurídica do MEI e que deu a trabalhadores informais de todo o país a possibilidade de 

usufruir de benefícios até então indisponíveis, garantindo o crescimento e a expansão 

de seus negócios. 

Os objetivos específicos, atingidos a partir do levantamento documental da 

legislação e de outros documentos, demonstraram a importância da formalização e 

ilustraram os principais conceitos e informações relevantes das quais o trabalhador 

informal precisa ter conhecimento para a formalização. 

Dentre os vários benefícios, tem-se a carga reduzida de impostos, escrituração 

simplificada e cobertura previdenciária (incluindo, neste caso, aposentadoria por idade 

ou invalidez, auxílio-doença e salário maternidade). No entanto, também ficou 

demonstrado que o empreendedor precisar estar atento à existência de algumas 

limitações. É o caso do impedimento de ter sócios, do pagamento obrigatório do DAS 

(documento de arrecadação do simples nacional) mesmo em meses de faturamento 

zero e das consequências geradas pela inadimplência (como suspensão ou até 

anulação definitiva do registro do CNPJ). 

O estudo também permitiu compreender que a criação da figura jurídica do 

microempreendedor individual foi fundamental para amparar fiscal, tributária e 

economicamente milhões de cidadãos. O crescimento vertiginoso do número de MEIs 

a cada ano confirma o sucesso da política e demonstra que o empreendedor individual 

é mais do que o resultado do desemprego - é uma alternativa de ganho de renda. Fica 

evidente que um número significativo de pessoas enxergou no empreendedorismo 

uma oportunidade economicamente mais vantajosa do que o emprego formal. 

O caráter documental da pesquisa também proporcionou elencar diferentes 

abordagens conceituais sobre empreendedorismo, ficando clara a definição de que se 

trata da capacidade adquirida voltada para aplicar ideias e habilidades em criação de 

novos projetos e/ou aperfeiçoamentos de projetos já existentes. 

É também elemento crucial ao desenvolvimento econômico do país, tendo em 

vista a geração de riqueza e os avanços na qualidade de vida da população. 
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