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RESUMO 

 
 

O Brasil vivencia simultaneamente uma crise sanitária, política, econômica e 
ambiental sem precedentes, resultando em altas taxas de desemprego e 
elevado número de trabalhadores no mercado informal. Nesse contexto, cresce 
a figura do Microempreendedor Individual (MEI), caracterizado como 
profissional autônomo com direitos e obrigações de uma pessoa jurídica. 
Entretanto, estudos apontam para elevada mortalidade do MEI no país. Diante 
disso, esta dissertação tem como objetivo principal investigar e ampliar a 
compreensão da dinâmica demográfica do Microempreendedor Individual 
(MEI), nas quatro mesorregiões do Rio Grande do Norte, com base na sua 
mortalidade, sobrevivência, e traçar o perfil sociodemográfico da figura do MEI. 
Para tal, foram utilizados principalmente dados fornecidos pelo SEBRAE/RN 
(2016-2020) e do Portal do Empreendedor (2022). Os achados desta 
dissertação mostram diferenças entre as mesorregiões do RN no que diz 
respeito ao desenvolvimento econômico, caracterizando a mesorregião Leste e 
Oeste como as mais desenvolvidas, e as mesorregiões do Agreste e Central 
com menor dinamismo econômico. Essa diferença foi ratificada pelo número de 
abertura de empresas, mostrando a meso Leste como líder em todos os anos 
em estudo, seguida da meso Oeste, Central e Agreste. No que diz respeito ao 
perfil sociodemográfico, os resultados mostram maior percentual do MEI na 
faixa etária entre 31 e 40 anos, maior participação masculina, e predominância 
de brasileiros em todas as mesorregiões. Com relação as atividades 
econômicas exercidas pelo MEI, foi possível constatar diferenças na divisão 
entre homens e mulheres, com atividades específicas para cada sexo. No que 
concerne a expectativa de vida, os resultados foram coerentes com o quesito 
de desenvolvimento de cada meso, visto que as mesos mais prósperas 
apresentam expectativas de vida maiores na idade 0 (expectativa de vida ao 
nascer), e as menos desenvolvidas tem expectativa de vida menor, porém, 
apresentam a mesma trajetória ascendente até a idade de 14 e estabilidade a 
partir dos 15 anos. O estudo também analisou o discurso do MEI para diminuir 
a informalidade e o desemprego, porém, os dados mostram que apesar do 
crescimento no número de empresas, esses números não refletem queda 
significativa na taxa de desocupação e nem na taxa de informalidade do RN. 
Por fim, conclui-se que o MEI é um empreendedor por necessidade, buscando 
combater problemas com a desigualdade social/regional, desemprego, pobreza 
e abandono do papel do Estado enquanto gerador de empregos, juntamente 
com o setor privado.  
  
 
 
Palavras-chave: Microempreendedor Individual (MEI), demografia das 
empresas, empreendedorismo, tábuas de mortalidade.  

 

 

 

 



  

ABSTRACT  

 
 
 
Brazil is simultaneously experiencing an unprecedented health, political, 
economic, and environmental crisis, resulting in high unemployment rates and a 
high number of workers in the informal market. In this context, the figure of the 
Individual Microentrepreneur (MEI), characterized as an autonomous 
professional with rights and obligations of a legal entity, is growing. However, 
studies point to a high mortality of the MEI in the country. Therefore, this 
dissertation has as its main objective to investigate and expand the 
understanding of the demographic dynamics of the Individual Microentrepreneur 
(MEI), in the four mesoregions of Rio Grande do Norte, based on their mortality, 
survival, and to trace the sociodemographic profile of the MEI figure. For this, 
data provided by SEBRAE/RN (2016-2020) and Portal do Empreendedor 
(2022) were used mainly. The findings of this dissertation show differences 
between the mesoregions of RN with respect to economic development, 
characterizing the Eastern and Western mesoregions as the most developed, 
and the Agreste and Central mesoregions with less economic dynamism. This 
difference was ratified by the number of companies opening, showing the meso 
East as the leader in all the years under study, followed by the meso West, 
Central, and Agreste. Regarding the socio-demographic profile, the results 
show a higher percentage of MEI in the age bracket between 31 and 40 years, 
more men, and a predominance of Brazilians in all the mesoregions. Regarding 
the economic activities performed by MEI, it was possible to see differences in 
the division between men and women, with specific activities for each sex. 
Regarding life expectancy, the results were coherent with the development of 
each mesoregion, since the more prosperous mesoregions have higher life 
expectancy at age 0 (life expectancy at birth), and the less developed ones 
have lower life expectancy, but show the same upward trajectory until age 14 
and stability after age 15. The study also analyzed the discourse of the MEI to 
decrease informality and unemployment, however, the data shows that despite 
the growth in the number of companies, these numbers do not reflect a 
significant decrease in the rate of unemployment and the rate of informality in 
RN. Finally, it is concluded that the MEI is an entrepreneur by necessity, 
seeking to combat problems with social/regional inequality, unemployment, 
poverty and abandonment of the role of the State as a generator of jobs, along 
with the private sector. 
 
 
 

 

Keywords: Individual Microentrepreneur, business demography, 
entrepreneurship, mortality table.  
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INTRODUÇÃO  

 
 
 A humanidade, desde os primórdios, acredita e experimenta que é 

preciso estar apto e atento às mudanças, uma vez que são implacáveis. No 

mundo dos negócios não é diferente, a internet, a globalização, a celeridade 

das informações, as novas exigências dos consumidores, tudo conspira para a 

dinamização dos negócios e para o empreendedorismo. Aliando todos esses 

fatores a difícil realidade socioeconômica do Brasil, com altas taxas de 

desemprego e elevado número de trabalhadores no subemprego e alta 

rotatividade, é preciso se reinventar, e criar fontes de trabalho, renda e inovar.  

 No mundo empresarial as questões de inovação, com o objetivo de criar 

ou produzir algo ainda não disponível no mercado é constante. Para Drucker 

(1987), os empreendedores produzem algo novo, modificam valores, sempre 

buscando transformar as mudanças em oportunidades de negócios. Por sua 

vez, Hisrich e Peter (2004, p. 33) defendem que “o papel do 

empreendedorismo no desenvolvimento econômico envolve mais do que 

apenas o aumento de produção e renda per capita; envolve iniciar e constituir 

mudanças na estrutura do negócio e da sociedade”.  

 Os primeiros empreendedores estavam inseridos em um ambiente de 

relativa estabilidade, seus ofícios eram passados de geração em geração, uma 

situação completamente distinta do cenário do século XXI, no qual os 

empreendedores são caraterizados “por rápidas transformações e grande 

competição e são vistos como personagens multifacetados” (VALE, 2014, 

p.875). 

 Nesse contexto, no Brasil, o Microempreendedor Individual (MEI) foi 

criado pela Lei Complementar Nº 128, de 19 de dezembro de 2008, definido 

pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 

como um profissional autônomo com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ) com direitos e obrigações de uma pessoa jurídica. O profissional 

enquadrado como MEI passa a ter benefícios como aposentadoria, 

enquadramento no simples nacional, isenção de tributos federais, criação de 

conta de pessoa jurídica em bancos (acesso a financiamentos com melhores 

taxas de juros), auxílio-maternidade, afastamento remunerado por problemas 
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de saúde (SEBRAE 2021). Cesar et al. (2012) também reforça que os 

microempreendedores ao serem questionados sobre os benefícios adquiridos 

pelo MEI destacam a obtenção do CNPJ e os benefícios previdenciários. 

 Em contrapartida, Bona (2019) afirma que a “necessidade” é o tipo mais 

comum de empreendedorismo no Brasil, consequência da falta de empregos 

no mercado formal. Com isso, a maioria destes empreendedores se registram 

como MEI, para estar empregados, ofertar produtos ou serviços e auferir algum 

rendimento. Nesse ensejo, surgem críticas sobre o MEI ser utilizado como uma 

porta para os empreendedores ou como uma válvula de escape para os 

desempregados.  

Nesta perspectiva, de acordo com o Global Entrepreneurship Monitor - 

GEM (2019), o empreendedorismo por necessidade pode ser definido como 

aquele em que a motivação para empreender surge da escassez de trabalho e 

fonte de renda. Barros (2019) também defende que o empreendedorismo por 

necessidade, na maioria dos casos, é consequência de uma situação em que o 

indivíduo enfrenta alguma dificuldade e recorre ao empreendedorismo como 

solução para estas dificuldades.  

Por outro lado, quando buscamos uma definição para o 

empreendedorismo por oportunidade, Moraes (2017) acredita que são aqueles 

que visualizam uma oportunidade de negócio, um nicho de mercado e mesmo 

tendo outras possibilidades de fonte de renda ou acesso no mercado de 

trabalho, decidem empreender. Barros (2019) argumenta que o 

empreendedorismo por oportunidade também pode ser caracterizado como 

aquele em que o indivíduo abre a sua empresa a partir de uma ideia, onde o 

indivíduo concentra todo o seu talento na busca da realização de um sonho.  

Rosenfield (2015) alega que a política de incentivo ao 

empreendedorismo contribui para a redução das taxas de desemprego, ou 

seja, para o Estado o aumento do empreendedorismo funciona como um 

incremento na atividade econômica do país e como política do mercado de 

trabalho, transferindo para o indivíduo toda a responsabilidade para 

mobilização de recursos e inserção no mercado de trabalho. Por sua vez, 

Tartas e Guareschi (2016) argumentam que o objetivo do MEI é proporcionar 

segurança jurídica ao negócio, por meio dos apoios e incentivos do Estado, e 

oportunidade de crescimento enquanto empreendedor.  
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 Entretanto, o MEI enfrenta desafios para se manter no mercado, como a 

concorrência com empresas maiores, dificuldade no controle financeiro, falta de 

experiência no ramo de negócio, escassez de capital de giro, pouco 

conhecimento gerencial e entraves para conseguir bons fornecedores. O MEI 

também precisa lidar com as condições macroeconômicas desfavoráveis, 

contexto político e as consequências da crise sanitária da pandemia do Novo 

Coronavírus – Covid 19 (MACHADO et al; 2021). O Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) destaca que a pandemia da Covid-19 causou 

sérios desdobramentos econômicos no que se refere a sobrevivência das 

empresas em face das incertezas do cenário econômico (IPEA, 2020).  

 Neste contexto, Chiavenato (2003) argumenta que o sucesso das 

empresas depende da capacidade de se adaptar a realidade do ambiente 

externo, enfrentando os desafios que se apresentam e de como as 

oportunidades ao redor serão identificadas, sendo a administração um 

processo de ajustes constantes, onde sempre surgirão novos e diferentes 

problemas. Dentro desse contexto, o fator demográfico se apresenta como 

essencial para determinar as características do ambiente interno e externo que 

podem determinar o sucesso ou fracasso das organizações. 

 Diante desse quadro, a “demografia das empresas” se refere a aplicação 

de conceitos e técnicas demográficas para auxiliar na tomada de decisão, 

englobando o planejamento financeiro, perfil de consumidor e análise da força 

de trabalho. É um campo amplo e sem limitações, de forma que se tornou 

rotina para os líderes empresariais basearem suas decisões através da coleta, 

análise e interpretação de dados demográficos. Sendo assim, a demografia das 

empresas utiliza ferramentas e perspectivas extraídas da demografia, mas 

aplicadas no campo empresarial (SMITH; MORRISON, 2003). 

 Hakkert (2016) destaca que a utilização da informação demográfica para 

subsidiar a tomada de decisão é extremamente relevante, uma vez que toda a 

literatura demográfica serve para finalidades práticas. Portanto, a luz da 

demografia, como forte aliado para subsidiar a tomada de decisão nos 

negócios e para a descoberta de novas perspectivas, é preciso analisar a 

evolução dessas empresas, ou melhor, do MEI. Assim, qual população está 

empregada nessas organizações? Quais são as taxas de sobrevivência das 

empresas? Quais são as atividades econômicas mais ou menos sucedidas?  
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 Dessa forma, o objetivo principal dessa dissertação é investigar e 

ampliar a compreensão da dinâmica demográfica do Microempreendedor 

Individual (MEI) nas quatro mesorregiões do Rio Grande do Norte, com base 

na sua mortalidade, sobrevivência e traçar o perfil sociodemográfico da figura 

do MEI no período de 2016 a 2020. Os objetivos específicos são: i) Estudar a 

taxa de mortalidade do MEI nas mesorregiões do RN no período de 2016 a 

2020; ii) Analisar a expectativa de vida do MEI nas mesorregiões do RN no 

período de 2016 a 2020; iii) Comparar os índices entre mortalidade e 

sobrevivência do MEI, segundo mesorregiões do RN. Cabe destacar que de 

acordo a Agência Sebrae de Notícias (ASN), em janeiro de 2019 o Rio Grande 

do Norte se destacou como um dos líderes no ranking de empreendedorismo 

no Nordeste, tendo o MEI uma parcela significativa na obtenção destes 

números.  

Para o alcance destes objetivos a principal fonte de dados será do 

SEBRAE e do Portal do Empreendedor. O recorte temporal foi determinado 

pela disponibilidade do banco de dados do SEBRAE, que compreende os anos 

de 2016 a 2020. Por sua vez, o recorte geográfico por mesorregiões permite 

analisar uma área individual que possui características particulares, como 

demográficas, econômicas, sociais, articulação espacial, elementos culturais, 

fatores políticos e distribuição da força de trabalho, sendo o RN um estado com 

quatro mesorregiões bem definidas. Apesar da literatura internacional destacar 

a importância do tema, poucos estudos no contexto nacional (FERBANI, 2011; 

HAKKERT,2016; MARTINE, 2016; CESPEDES, 2017; IBGE, 2021) abordam a 

demografia das empresas. Ademais, mostram limitações dos dados e das 

empresas como população demográfica enquanto objeto de estudo, sendo este 

um dos motivos para a escolha do tema no Rio Grande do Norte, precisamente 

nas suas quatro mesorregiões, dado que até o presente momento, não se 

encontra estudos com este recorte geográfico para esta temática. 

 No que se refere a divisão desta dissertação, em sequência desta 

introdução, o primeiro capítulo irá abordar uma revisão bibliográfica sobre a 

demografia das empresas em âmbito internacional e nacional; o segundo 

capítulo será voltado para os procedimentos metodológicos adotados para o 

alcance dos objetivos; enquanto o terceiro capítulo versará sobre o 

empreendedorismo; o quarto capítulo trata da análise dos resultados sobre a 
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demografia do microempreendedor individual nas mesorregiões do Rio Grande 

do Norte, 2016 – 2020. E por último, serão apresentadas as considerações 

finais.  
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1 DEMOGRAFIA DAS EMPRESAS 

 

 Este capítulo revisa estudos da literatura internacional e nacional sobre o 

tema demografia das empresas, permitindo fundamentar o problema de 

pesquisa e, com isso, traçar um caminho baseado em pensamentos e 

conceitos a partir de produções científicas que darão sustentação ao 

desenvolvimento da pesquisa.  

 

1.1 REVISANDO A LITERATURA INTERNACIONAL 

 

 É difícil que uma ciência social possa avançar sem antes conhecer as 

informações básicas sobre a população humana que ela estuda, de tal forma 

que a demografia fornece a base empírica sobre a qual as outras ciências 

sociais são construídas. A demografia pode ser vista como demografia formal, 

sendo esta voltada para a fecundidade, mortalidade, estrutura etária e 

distribuição espacial dos indivíduos e, consequentemente, pelos estudos 

populacionais voltado para as composições e mudanças do ponto de vista de 

outras disciplinas, seja ela biológica, sociológica ou econômica (YU XIE, 2020).  

 A palavra demografia é um termo que se refere ao estudo das 

populações humanas, especialmente o estudo das estatísticas, no tocante ao 

número de nascimentos e óbitos, assim como o aparecimento de doenças e as 

taxas de migração, uma vez que estas variáveis são responsáveis pela 

mudança no tamanho e na estrutura da população. Nesse contexto, a 

demografia empresarial trata sobre o mesmo tipo de eventos, nascimentos e 

mortes, porém, voltados para o ciclo de vida de uma empresa, de tal forma que 

vai além da análise apenas do seu nascimento e morte, se preocupa com sua 

evolução na economia, sua sobrevivência no tempo, desenvolvimento de suas 

características e o tipo de atividade econômica (JAVORESK, 2016).   

 Dessa forma, a demografia das empresas pode ser explicada como uma 

área de pesquisa interdisciplinar, que envolve os campos da geografia 

econômica, economia e sociologia. Sendo o termo uma metáfora pertinente, 

uma vez que existem paralelos significativos nos processos de mudança 

populacional e de mudança nas organizações (WISSEN, 2002).   
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 As empresas têm subsidiado a tomada de decisões em dados e técnicas 

demográficas desde o final do século XIX, mas a distinção da “demografia 

empresarial” como um campo distinto é recente, a partir do uso da análise e 

interpretação dos dados demográficos que têm se tornado rotina para basear 

as tomadas de decisões (SMITH; MORRISON, 2003). 

Os demógrafos podem introduzir novas perspectivas para o mundo 

empresarial, ao visualizar problemas de negócios diferentes dos quais os 

empresários sem conhecimento prévio e demográfico não conseguem 

visualizar ou se antecipar. A utilização dos conhecimentos demográficos em 

âmbito comercial envolve diversos segmentos, como por exemplo: previsão de 

vendas, que depende da previsão de mudanças na composição e no tamanho 

da população. O setor de gestão de pessoas precisa da análise de dados das 

características da força de trabalho da empresa; o planejamento financeiro 

necessita de informações sobre como as mudanças demográficas, a partir da 

transição demográfica, por exemplo, afetam os investimentos, de tal forma que 

as perspectivas extraídas da demografia são utilizadas em contextos 

específicos das empresas (SMITH; MORRISON, 2003).  

Markowicz (2014) reafirma que a demografia das empresas é uma 

disciplina recente, que versa sobre a estrutura das populações e coortes das 

empresas, contemplando as mudanças ocorridas dentro dessa estrutura e que 

na literatura sobre o tema, outros termos podem ser utilizados, embora com a 

mesma finalidade, como demografia do negócio ou firmografia. Baéz (2015) 

também denomina de demografia econômica o campo da demografia que lida 

com as populações em relação aos fenômenos financeiros.   

 Neste prisma de abordagem, Pellenbarg e Steen (2003) explicam que a 

dinâmica econômica de uma região pode ser explicada através da análise e 

descrição dos componentes de mudança nas empresas, da mesma forma que 

a demografia utiliza as técnicas demográficas para buscar tendências 

demográficas em fecundidade, migração e mortalidade, para entender a 

estrutura e as causas da mudança populacional. A demografia pode realizar a 

análise da dinâmica econômica de uma região com o estudo dos componentes 

de declínio e crescimento das organizações, como nascimento e fechamento 

das empresas, essa analogia pode ser definida como demografia das 

empresas.  
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 Em 2007 foi desenvolvido um manual sobre estatísticas demográficas 

das empresas, por um fórum formado pelo governo de 30 países da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Este 

manual busca resposta para problemas comuns, como boas práticas para 

políticas nacionais e internacionais, disseminar resultados de coletas e 

pesquisas sobre questões econômicas, com o objetivo de oferecer orientações 

práticas e teóricas para os envolvidos na utilização de dados sobre demografia 

empresarial. Sendo assim, de acordo com o manual de demografia dos 

negócios (EUROSTAT/OECD, 2007), as informações de nascimento, morte e 

expectativa de vida empresarial desempenham papel essencial no crescimento 

econômico e na produtividade da empresa, sendo um campo em ascensão. 

Dessa forma, a demografia das empresas busca analisar não somente as taxas 

de nascimento e mortalidade das empresas, mas também o seu tempo de 

sobrevivência e características da população, revelando informações 

importantes sobre o sucesso e a descontinuidade delas.  

 Para Morales Diaz Covarrubias (2012), é de grande importância para os 

empresários e empreendedores conhecer as perspectivas de crescimento e de 

sobrevivência das empresas e que ao traçar uma perspectiva demográfica, 

esta pode elucidar as situações que afetam a criação e a vida empresarial. 

Nessa perspectiva, Báez (2015) argumenta que conhecer as características de 

nascimento e morte das empresas auxiliam a esclarecer os fatores que tornam 

as organizações mais fortes ou vulneráveis, sendo possível determinar a 

sobrevivência, mortalidade e expectativa de vida. 

 Em um estudo realizado nos países da região da Ásia-Pacífico, Javorsek 

e Menta (2016) afirmam que a análise dos eventos demográficos é 

extremamente relevante para os formuladores de políticas públicas e 

empresariais, tendo a demografia das empresas um papel crucial na 

identificação dos determinantes do crescimento empresarial, assim como o 

crescimento dos empregos e da atividade econômica. Os autores também 

alegam que a análise dos eventos demográficos das empresas também elucida 

o grau de inovação e empreendedorismo das organizações, o estado da 

economia regional e a análise da dinâmica e do desempenho das empresas 

pela utilização de variáveis chaves, como o número de unidade de negócios, 

porte do negócio, localização geográfica, atividade econômica, entre outros.  
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 García e Puente (2006), em seu estudo sobre a demografia das 

empresas na Espanha e suas determinantes na sobrevivência, enfatizam que a 

relação entre a criação de novas empresas e o declínio de negócios 

improdutivos é a chave para o desempenho econômico, uma vez que a entrada 

e saída de empresas possui um impacto sobre a produtividade de uma região e 

aumenta a pressão competitiva sobre as empresas já estabelecidas e sobre as 

novas empresas que vão surgir.  

Sob o mesmo ponto de vista, Andersson (2007), em um estudo sobre a 

dinâmica entre o crescimento da produtividade agregada na Suécia e a 

demografia das empresas, destaca que a criação de novos negócios e o 

declínio de empresas improdutivas é a principal característica da dinâmica 

empresarial. Por conseguinte, a análise da demografia das empresas, 

principalmente no que diz respeito ao nascimento e morte, auxilia no processo 

de compreensão do dinamismo de crescimento produtivo em várias vertentes.  

 A informação sobre a criação e o fechamento das empresas também se 

apresenta como um elemento essencial para o desenvolvimento de estratégias 

de política de emprego. Uma análise da evolução do número de empresas, de 

acordo com sua atividade e setor econômico fornecem um caminho de ação 

concreta para a formulação de novos empregos, assim como outras ações para 

a administração pública. Outrossim, o estudo da demografia das empresas 

forma uma base estatística bastante útil para avaliar a eficácia das políticas 

econômicas, assim como para delinear as políticas a serem desenvolvidas, 

identificam também os momentos oportunos para que as organizações 

enfrentem as mudanças organizacionais (ROMERO; MARTOS; GALICIA, 

2014). 

 Desta forma, a demografia das empresas se apresenta como uma 

extensão de pesquisa em um ambiente multidisciplinar, agregando valor para o 

estudo e desenvolvimento empresarial, sendo notório que os eventos 

demográficos produzem impactos diretos na economia e na população na qual 

está inserida.  

 

1.2 REVISANDO A LITERATURA NACIONAL 
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 A demografia pode ser definida como a ciência da população, um campo 

de estudo que se encontra na ligação entre as ciências sociais e biológicas, 

com uma finalidade bem estruturada como consequência de um conjunto de 

técnicas especializadas utilizadas na análise e coleta de dados. Ademais, a 

demografia relaciona com outras disciplinas, podendo estar vinculada a uma 

série de especialidades, contribuindo para a resolução de problemas em outras 

áreas científicas (PAES, 2018). Hakkert (2016) adiciona que a informação 

demográfica é valiosa no processo decisório independente do seu campo de 

aplicação.  

Foz (2021) disserta que a demografia versa sobre o estudo das 

populações humanas, porém, muitas das técnicas desenvolvidas na área 

podem ser utilizadas em outros tipos de populações, neste caso, interpretando 

“população” como um conjunto de elementos comuns, como o campo da 

demografia denominado de demografia dos negócios, o qual utiliza informação 

demográfica para descrever a estrutura de mercados. A tabela 1 exemplifica os 

paralelos entre o ciclo de vida humana e o ciclo de vida empresarial que serão 

utilizados nesta pesquisa: 

 

Tabela 1 – Analogia entre o ciclo de vida humana e o ciclo de vida 
empresarial. 

Ciclo da vida humana Ciclo da vida empresarial Fenômeno Associado 

Nascimento Entrada no mercado Natalidade 
Tempo de vida Trajetória empresarial  Sobrevivência 

Óbito Saída do mercado Mortalidade 

Fonte: Rodrigues Filho (2016), Martine (2016), adaptado pela autora.  

 
 Foz (2021) explana que as empresas nascem e morrem, assim como os 

indivíduos. Sob o mesmo ponto de vista, para Soares (2018) as empresas 

vivenciam circunstâncias marcantes durante o seu ciclo de vida, com destaque 

para os eventos demográficos relacionados a natalidade e a mortalidade, 

causando impactos importantes na economia e na população. Nesta 

perspectiva, o surgimento de novos negócios é um dos responsáveis para o 

crescimento social, econômico e financeiro de uma sociedade, uma vez que as 

empresas são responsáveis por grande parte da renda nacional e na criação 

de oportunidades de inovação e de empregos, contribuindo para a eficiência 

econômica (FIGUERO; LEITE FILHO, 2009).   
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 Outrossim, os atributos da demografia para a economia ainda são pouco 

estudados, sendo uma área em ascensão que ainda não alcançou todo o seu 

potencial, constituindo uma ciência que oferece conceitos, informações, 

práticas e ferramentas para auxiliar a tomada de decisão tanto no setor público 

quanto no setor das empresas privadas. Inclusive, a demografia possui a 

vantagem de mensurar com mais exatidão e com uma visão mais ampla os 

eventos sociais (MARTINE, 2016). 

 Por sua vez, o termo “demografia dos negócios” possui aplicações 

utilizadas em ambientes comerciais ou em negócios, sendo um campo 

relativamente pouco estruturado, que abrange, embora não se limite, a seleção 

de regiões para abertura de novos negócios, uma vez que o uso de informação 

demográfica se configura como um elemento essencial na delimitação de área 

geográfica e grupos populacionais. Além disso, permite analisar a força do 

trabalho humano das organizações, realizar estimativas de vendas, visualizar 

planejamento financeiro, assim como possibilita traçar um perfil dos 

consumidores (HAKKERT, 2016).  

 Destarte, a utilização de métodos analíticos e de informações científicas 

proporcionadas pelos estudos demográficos no processo decisório das 

organizações é uma prática recente, embora fundamental para a administração 

das empresas, onde a combinação entre dados e científicos e conhecimento 

prático estabelecem mais do que um diferencial competitivo, principalmente em 

um mercado dinâmico e competitivo, podendo ser denominado de prática 

básica de administração (GREGORI; LINK, 2016).  

  De acordo com Cespedes (2017), o estudo da demografia das 

empresas é relevante pois identifica a estrutura e a dinâmica empresarial de 

uma região, contribuindo na distribuição de empresas, na utilização de 

recursos, sejam eles humanos ou naturais, assim como para atender as 

necessidades locais e impulsionar o potencial regional, uma vez que o 

desempenho econômico de uma região é afetado pela dinâmica empresarial.    

 Ferbani (2011) defende que a demografia é um fator essencial para a 

manutenção das empresas no futuro, uma vez que vai além do estudo sobre o 

tamanho da população de uma região ou sua divisão econômica e social. Para 

o autor, a demografia empresarial proporciona maior eficiência na definição das 
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estratégias, seja no desenvolvimento de produtos, seja nas estratégias de 

marketing ou nas variáveis essenciais que auxiliam na tomada de decisão.   

 Na concepção de Martine (2016), a demografia das empresas permite 

estabelecer prioridades, definir políticas de sucesso e mitigar os efeitos de 

erros cometidos anteriormente, sendo estes consequência da falta de 

conhecimento entre a interação entre as variáveis demográficas e o seu ramo 

de negócio. Outro diferencial destacado pelo autor é que os estudos 

populacionais são capazes de delinear tendências futuras, com menor 

probabilidade de erro e com um fundamento robusto. Por fim, Martine (2016, 

p.9) também estabelece:   

As tendências demográficas e sua inércia são intimamente ligadas a 
quase todas as formas de comportamento humano. Por causa disso, 
os estudos populacionais têm uma interface com várias ciências 
humanas. Além do mais, grande parte dos pesquisadores nessa área 
são treinados em outras ciências, como economia, sociologia, 
antropologia, educação, ecologia, agronomia, psicologia, ciências 
políticas, biologia, geografia, saúde publica, entre outras, para citar 
algumas.  

 
 A partir desse conhecimento é possível traçar estratégias para mitigar as 

causas de mortalidade das empresas e criar condições que possam propiciar o 

desenvolvimento e sobrevivência das organizações. O encerramento de uma 

empresa traz como consequência resultados negativos, pois afeta de forma 

direta e indireta a sociedade na qual está inserida. Por exemplo, quando uma 

empresa é encerrada, a qualidade de vida dos seus funcionários é afetada 

diretamente, assim como a economia local, já os fornecedores e clientes são 

afetados de forma indireta, uma vez que aquela empresa de alguma forma 

desfalca a cadeia produtiva na qual ela faz parte, seja oferecendo bens ou 

serviços. Desta forma, as empresas atuam como fonte geradora de recursos, 

sendo de grande importância identificar os aspectos que desencadeiam o 

sucesso ou fracasso dos negócios (FIGUERO; LEITE FILHO, 2009).  

 Dentro desse contexto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) define que a demografia das empresas trata sobre o molde demográfico 

das empresas formais, baseado nos seus movimentos de entrada, 

sobrevivência e saída do mercado em conformidade com os conceitos 

estabelecidos no Manual de Demografia dos Negócios (EUROSTAT-OECD, 

2007) e no Measuring entrepreneurship: a collection of indicators, ambos 



 29 

elaborados pela OCDE. Ainda de acordo com o IBGE (2021), o objetivo do 

estudo da demografia das empresas é analisar os aspectos da dinâmica 

demográfica das empresas a partir das informações do Cadastro Central de 

Empresas (CEMPRE), porém, o MEI não possui dados cadastrados no 

CEMPRE, devido a dispensa dos documentos administrativos requeridos pelo 

Ministério do Trabalho.  

 Carvalho (2008) acrescenta que a demografia das empresas precisa 

destacar os fatores microeconômico e macroeconômicos como decisivos no 

ciclo de vida empresarial. Uma série de fatores podem estimular ou 

desencorajar um empreendedor na iniciativa de abrir uma empresa, logo, o 

entendimento das “entradas” das empresas de uma região requer a análise de 

uma série de fatores, tais como ramo do negócio, localização geográfica, 

incentivos fiscais, facilidade de crédito, concorrência e disponibilidade de 

produtos. Ainda segundo os autores, também existem fatores que influenciam a 

sobrevivência das organizações e consequentemente determinam o seu 

sucesso ou fracasso, acarretando a saída do mercado, tais como políticas de 

apoio aos empreendedores, cenário econômico e estratégia empresarial 

adotada.  

 Dessa maneira, destacando a importância das empresas para o 

desenvolvimento econômico e social de uma região e as dificuldades 

encontradas pelas empresas para sobreviver no mercado, Nogueira e Borges 

(2015) defendem que a inclusão de teorias, técnicas e análise de dados são 

essenciais para o auxílio na gestão empresarial e para mitigar a 

descontinuidade das empresas em um mercado competitivo.  

Assim, conforme exposto nesta revisão de literatura, o ramo da 

demografia denominado de “demografia das empresas”, “demografia dos 

negócios” ou “firmografia” se apresenta como essencial para o sucesso ou 

fracasso das organizações. 
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2. METODOLOGIA 

 

 Neste capítulo serão abordadas as informações pertinentes ao banco de 

dados que será utilizado para alcançar o principal objetivo desta dissertação, 

assim como os métodos demográficos utilizados para a construção das tábuas 

de mortalidade e como serão realizadas as análises das probabilidades de 

morte e sobrevivência do Microempreendedor individual do Rio Grande do 

Norte, de acordo com as suas mesorregiões, no período de 2016 a 2020.  

 

2.1 FONTE DE DADOS, RECORTE GEOGRÁFICO, TEMPORAL E 

PROCEDIMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DE TÁBUAS DE MORTALIDADE 

 
 Foram encontradas limitações com relação a fonte de dados, a princípio, 

tendo o IBGE como referência nos estudos demográficos, foi cogitado a 

utilização do banco de dados fornecido pelo Cadastro Central de Empresas 

(CEMPRE) do IBGE. Porém, os Microempreendedores Individuais (MEI) são 

desconsiderados nas estatísticas do CEMPRE em virtude da não 

obrigatoriedade de preenchimento nos registros perante o Ministério do 

Trabalho.  

 Dessa forma, os dados foram coletados juntamente com o SEBRAE do 

Rio Grande do Norte, fornecidos pelo setor de tecnologia da informação, com 

as seguintes informações: i) quantitativo de abertura de empresas, ii) 

quantitativo de encerramento das empresas e iii) saldo acumulado de 

empresas, para o período de 2016 a 2020. Os dados foram coletados por 

municípios e posteriormente agregados por mesorregião do estado.  

 Estas variáveis de interesse são necessárias para a construção de 

tábuas de mortalidade baseadas na vida empresarial. Também foram 

solicitadas informações para traçar o perfil sociodemográfico do MEI: sexo, 

idade, escolaridade, raça/cor, estado civil, naturalidade e nacionalidade. 

Porém, o SEBRAE RN informou que não conseguiu autorização juntamente 

com SEBRAE nacional para disponibilizar os dados. Diante desse entrave, 

foram utilizados dados do Portal do Empreendedor (com saldo de estoque) 

apenas para o ano de 2022, com as variáveis sobre sexo, faixa etária e 

nacionalidade, para auxiliar no desenho do perfil do MEI de acordo com os 
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dados disponíveis, uma vez que o portal não fornece informações para 

períodos anteriores, impossibilitando uma análise comparativa por período.  

 Também foram encontradas limitações nas informações referentes a 

inadimplência das empresas, uma vez que não estão disponíveis no Portal do 

Empreendedor, portal oficial do Governo Federal e com dados desatualizados 

do Data Sebrae, com dados apenas para o ano de 2016. 

 Com relação ao recorte geográfico, o estudo será realizado no estado do 

Rio Grande do Norte, precisamente nas suas quatro mesorregiões: Agreste 

Potiguar (9.367,384 km2), Central Potiguar (15.810,436 km2), Leste Potiguar 

(6.451,841 km2) e Oeste Potiguar (21.167,130 km2). A Figura 1 mostra a 

divisão dos municípios do RN de acordo com as mesorregiões. De acordo com 

dados do IBGE, o estado possui uma área territorial de 52.809,601 km² (2020) 

e com uma população estimada em 3.560.903 pessoas (2021), distribuídos em 

167 municípios.  

 
Figura 1 – Mapa do Rio Grande do Norte com divisão por municípios e 
mesorregiões. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com a malha municipal do IBGE (2020).  

 

 A mesorregião do Oeste Potiguar abrange 62 municípios do estado do 

RN, e a meso Central contempla 37 municípios, sendo a segunda maior do 
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estado, seguida do Agreste Potiguar, com 43 municípios e, por fim, a 

mesorregião do Leste Potiguar figura com 25 municípios.  A Tabela 2 mostra a 

extensão territorial de cada meso, acompanhada da população estimada e sua 

densidade demográfica. Os dados mostram que o Leste Potiguar possui a 

menor extensão territorial, porém, concentra a maior parte da população do 

estado, com uma densidade demográfica de 269,2 habitantes por quilômetro 

quadrado. A meso do Agreste e a Central apresentam os menores números 

populacionais do estado, com densidade demográfica de 49,4 e 25,6 

habitantes por km², respectivamente. Com relação à mesorregião Oeste, 

possui a maior área territorial, com uma densidade demográfica de 42,6 

habitantes por km². 

 
Tabela 2 – Extensão territorial, população e densidade demográfica por 
mesos do RN. 

Mesorregião 
Extensão Territorial 

(Km2) 
População 
estimada 

Densidade Demográfica 
(hab./km2) 

Agreste Potiguar 9.367,384 462.855 49,4 
Central Potiguar 15.810,436 404.847 25,6 
Leste Potiguar 6.451,841 1.736.822 269,2 
Oeste Potiguar 21.167,130 902.684 42,6 

Fonte: Cidade Brasil (2021) 

 

 Uma ferramenta de grande importância para a demografia é a tábua de 

mortalidade, fazendo parte de forma direta ou indireta dos indicadores 

demográficos, podendo ser definida como um instrumento que quantifica 

diversos aspectos e funções da mortalidade, sendo também chamado de 

tabela de vida ou de sobrevivência (PAES, 2018; FOZ, 2021). 

 Embora tenha sido direcionada em sua origem para os estudos da 

mortalidade humana, essa metodologia pode ser utilizada de outras maneiras e 

em diversas áreas, como por exemplo: na ecologia humana, para descrever 

sobrevivência de plantas e animais, expectativa de vida da duração de 

casamentos, probabilidade de funcionários de uma grande organização se 

aposentarem, serem demitidos ou virem a óbito, assim como para estudar o 

ciclo de vida das empresas (FOZ, 2021). Nesse contexto, Soares (2018) 

corrobora que é possível adaptar a função de uma tábua de mortalidade para o 

campo dos negócios, fazendo as devidas alterações para o estudo de 

mortalidade das empresas. 
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 Foz (2021, p. 300) acrescenta que a tábua de mortalidade pode ser 

utilizada para mensurar a esperança de vida de “qualquer ‘coisa’ que possua 

um tempo de vida útil e que possa ser acompanhada ao longo do tempo numa 

visão de coorte, ou cujo comportamento dentro de um determinado período 

possa ser observado para diferentes coortes”. Dessa forma, a tábua de 

mortalidade é utilizada para esboçar a história da mortalidade dos elementos 

de uma coorte (PAES, 2018).  

 Neste prisma de abordagem, para estudar a história da mortalidade dos 

microempreendedores individuais será construída uma tábua de vida 

empresarial. Para isto, se faz necessário utilizar uma tábua modelo, que se 

assemelhe ao caso do RN (visto que não existem dados longitudinais 

suficientes para construção de uma própria tabela de vida para o RN), sendo 

assim possível realizar a estimativa do padrão de mortalidade e sobrevivência 

das empresas nas mesorregiões do estado.  

Para definir a tábua de mortalidade padrão, serão realizadas simulações 

com 15 modelos de tábua mexicana (um dos poucos países com modelos para 

esse tipo de análise) criadas pelo Instituto Nacional de Estatística e Geografia 

(INEGI). Rodrigues (2016 p.28) afirma que a partir da construção de uma tábua 

de mortalidade é possível estimar o tempo de vida de uma organização, o seu 

processo de extinção e qual a função matemática que modela a sobrevivência 

e a mortalidade de uma empresa. 

Após definição da tábua de mortalidade padrão, será construída uma 

tábua de vida empresarial para o município do RN com base nas mesorregiões, 

através do método Logito de Brass. A metodologia utilizada na construção da 

tábua de vida empresarial segue o padrão do INEGI (2014) e das adaptações 

propostas por Rodrigues (2016). Sendo assim, o primeiro passo para 

construção da tabela é calcular a probabilidade de sobrevivência por idade, 

para este cálculo será utilizada a seguinte fórmula:  

 

𝑝(𝑥) =
Empresas ativas na idade x

Empresas ativas na idade 0
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Após obter os resultados das probabilidades de sobrevivência, será 

aplicado o método do Logito de Brass (para todas as idades), através da 

fórmula a seguir: 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡𝑜𝛽 (1 − 𝑝) = 0,5 ∗ ln (
1 − 𝑝

𝑝
) 

 

Onde, p = probabilidade de sobrevivência. 

  

Para William Brass, autor do método Logito, a transformação dos valores 

encontrados na função de sobrevivência de uma tábua de mortalidade possui 

relação linear aproximada com as de outras tábuas de mortalidade (ORTEGA, 

1987). Desta forma, a partir desse pressuposto, será construído um gráfico 

com os valores encontrados para verificar uma linha de ajuste entre os pontos, 

para então visualizar a equação entre os valores de “α” e “β”. A partir dessa 

análise, será estimado um novo valor para “p” (probabilidade de sobrevivência), 

utilizando a tábua padrão escolhida na fórmula abaixo: 

 

𝑃𝑥 =  𝛼 +  𝛽 ∗ 𝑃𝑥
𝑡.𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 +  𝜀 

 

 Deste modo, a partir dos valores encontrados para a probabilidade de 

sobrevivência da tábua padrão (Px
t.padrão), e os valores encontrados para “α” e 

“β”, serão encontradas as estimativas de probabilidade de sobrevivência para 

todas as idades. A partir desse ponto, será possível iniciar a construção 

completa da tábua de mortalidade empresarial.  

 Na sequência, será realizado o cálculo para encontrar o valor da 

probabilidade de morte, através da seguinte fórmula: 

𝑞𝑥 = 1 −  𝑝𝑥 

 Onde, 

 qx = probabilidade de morte; 

 px = probabilidade de sobrevivência estimada. 

 

 Após os cálculos acima, será definida uma coorte hipotética (100.000 

empresas) para estimar a quantidade de empresas sobreviventes até uma 

idade “x”. Esse processo será instruído pela seguinte fórmula:   
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𝑙𝑥 = 100000 ∗ 𝑝𝑥−1 

 

 Por fim, para encontrar o valor de ex (expectativa de vida empresarial), 

será utilizada a fórmula a seguir:  

 

𝑒𝑥 =  
∑

𝑙 + 𝑙 (𝑥 + 1)
2

𝑤
𝑥=0

𝑙𝑥
  

 Onde,  

 ex = expectativa de vida de uma empresa na idade x; 

 lx = número de empresas sobreviventes à idade x; 

 w = extensão da idade final da tabela.  

 

 Mediante o exposto, a partir dos resultados encontrados e da montagem 

da tábua de vida empresarial do RN, serão analisadas as variáveis de 

mortalidade e sobrevivência do MEI nas mesorregiões do RN.  
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3. EMPREENDEDORISMO  

 
 Para Schumpeter (1997), as inovações no mercado econômico não 

acontecem estritamente pela necessidade do cliente e consequente pressão 

para adequação do mercado, mas são criadas pelo empreendedor, 

estimulando os consumidores a desejarem coisas novas ou diferentes 

daqueles que já estavam habituados a usar. O autor não retira a importância da 

necessidade do cliente, sendo este o fim de toda produção, porém, acrescenta 

que essa mudança econômica pode ser iniciada pela figura do empreendedor. 

Para Schumpeter (1997), o empreendedor é capaz de realizar novas 

combinações produtivas que desencadeiam o desenvolvimento econômico, 

sendo eles: introdução de um novo bem; introdução de um novo método de 

produção; introdução de um novo mercado; nova fonte de bens ou matérias-

primas; estabelecimento de uma nova organização.    

 Para Vale (2008), a habilidade de inovar se configura como o cerne da 

competência empreendedora. Schumpeter (1997) acrescenta que as inovações 

tecnológicas atuam como molas propulsoras para o desenvolvimento 

capitalista, a produção de bens e serviços é o resultado de materiais e forças 

que estão ao alcance do empresário. Inovar, por sua vez, seria produzir outras 

coisas a partir de diferentes combinações dos mesmos materiais e forças já 

disponíveis e com estas novas combinações provocar mudanças e 

possivelmente crescimento econômico.  

 Para Sentanin e Barboza (2005), o empreendedorismo pode ser 

caracterizado como a combinação de pessoas e métodos em busca de 

transformar ideias em oportunidades, resultando no desenvolvimento de um 

negócio de sucesso. 

 Vale (2014) postula que as mudanças na definição de empreendedor 

mostram a evolução da sociedade que se transformou de uma produção 

inicialmente agrária para uma sociedade industrial, antecessora do mundo 

contemporâneo, onde as definições e teorias sobre o empreendedor sofreram 

alterações no tempo. Ainda segundo o autor, o empreendedor é analisado a 

partir de várias vertentes, conforme exposto na Tabela 3.  
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Tabela 3 – Vertentes das perspectivas teóricas sobre o 
empreendedorismo. 

Vertente Principais características 

Econômica 

→ Os fundamentos teóricos surgiram no contexto da 
economia. 

→ A capacidade de alerta era a principal característica do 
empreendedor, sendo os primeiros a identificarem 
oportunidades de negócios.  

→ Permitem associar o empreendedor a figura de um 
executivo, aquele que toma a decisão em um momento de 
incerteza. 

→ O empreendedor era visto como fornecedor de capital 
financeiro. 

Inovação 

→ O empreendedor está no centro do processo de mudanças 
e transformações econômicas.  

→ O empreendedor é responsável pela construção de novos 
mercados, são agentes de desequilíbrio criativo. 

Psicologia 

→ As características psicológicas que estimulam o 
empreendedorismo. 

→ Os valores e motivações do ser humano que conduzem a 
busca por oportunidades e consequente crescimento 
econômico.  

Sociologia 

→ O fator motivador para o empreendedor é de natureza 
cultural. 

→ O empreendedor é um ator excluído da sociedade, 
preterido de funções sociais importantes, logo, são lançados 
ao mundo dos negócios. 

Sociologia Econômica 
→ Combinação entre as abordagens econômicas e 
sociológicas, para uma análise mais completa.  

Fonte: Vale (2014), adaptado pela autora.   

 
 Há uma concordância que o empreendedorismo nasceu na vertente 

econômica, ganhando novas abordagens no decorrer do seu estudo, com 

características mais marcantes de acordo com a vertente. No caso da inovação 

o empreendedor é responsável pelas mudanças e transformações; a psicologia 

aborda o indivíduo com questões intrínsecas para o comportamento 

empreendedor, a sociologia algo de natureza cultural; e para a sociologia 

econômica uma combinação entre a vertente econômica e a sociológica. Desta 

forma, conforme exposto na Tabela 3, as características atreladas ao 

empreendedorismo ganham novos contornos segundo a vertente na qual é 

analisada, de tal forma que as características se complementam, mesmo que 

abordadas por diferentes perspectivas.  

Para Zen e Fracasso (2008), o “empreendedor” é um termo dinâmico, 

que sofre influência das mudanças tecnológicas e sociais. Dessa forma, a ação 

do empreendedor precisa ser analisada de acordo com o contexto social e 

tecnológico no qual está inserido. Assim, o autor cita três grandes marcos na 
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evolução do termo empreendedor: i) a revolução industrial, base para as 

primeiras teorias sobre o empreendedorismo; ii) o fordismo, como modelo de 

linha de produção que marcou o surgimento dos pilares das teorias da 

administração; e iii) o impacto dos avanços da tecnologia da informação. Ainda 

nesta perspectiva, Bittar, Bastos e Moreira (2014) defendem que o conceito de 

empreendedor e sua interpretação pelos pesquisadores seguem uma linha de 

evolução, caracterizadas pelo contexto histórico e pelas experiências 

vivenciadas por cada autor.  

Nesse contexto, Zen e Fracasso (2008) corroboram que o 

empreendedorismo teve origem na vertente econômica e acrescentam que a 

revolução industrial e o surgimento do capitalismo lançaram o empresário como 

um agente essencial, com um diferencial competitivo na tomada de decisão 

das organizações.  

Gimenez, Ferreira e Ramos (2008) defendem que o empreendedorismo 

é capaz de criar condições para um desenvolvimento econômico e social em 

regiões carentes, além de produzir um sentimento de realização pessoal 

naqueles que empreendem, bem como cria valores sociais, organizacionais e 

individuais.  

Valentim e Peruzzo (2017, p.122) resumem que o empreendedorismo é 

uma “moderna estratégia ideológica utilizada para a recomposição do capital, 

especialmente num cenário de desemprego estrutural e de ampliação das 

desregulamentações trabalhistas”.  

 

3.1 EMPREENDEDORISMO NO BRASIL, NORDESTE E RIO GRANDE DO 

NORTE 

 
No Brasil, o conceito de empreendedorismo ganhou destaque no final da 

década de 1990 em virtude das altas taxas de mortalidade das empresas, 

resultando em uma busca para aumentar o desempenho das organizações, 

aumentando sua produtividade, reduzindo custos e garantindo sua 

sobrevivência no mercado. Os empreendedores surgem como uma figura 

necessária para mitigar barreiras comerciais, criando oportunidades de 

emprego e gerando riqueza para a sociedade (SENTANIN; BARBOZA, 2005). 
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Zen e Fracasso (2008, p. 137) afirmam que “o povo brasileiro é empreendedor” 

e reafirmam que o tema ganhou destaque a partir da década de 1990 no país.  

 Para Dornelas (2001) a popularidade do termo empreendedorismo 

nasceu da preocupação com as altas taxas de mortalidade das pequenas 

empresas. O autor também afirma que antes da década de 1990 não se falava 

em empreendedorismo no Brasil, e o tema foi impulsionado também pela 

criação de entidades como o SEBRAE e a Sociedade Brasileira para 

Exportação de Software (SOFTEX). 

 O cenário empresarial no Brasil, assim como em outros países, é 

marcado por intensa competitividade, como em uma cadeia alimentar onde 

somente os mais fortes sobrevivem. Além disso, o empreendedor no Brasil 

enfrenta várias dificuldades, como a burocracia e os custos operacionais 

elevados. Ademais, faltam iniciativas para disseminar a cultura do 

empreendedorismo e se faz necessário investir também em iniciativas e 

pesquisas sobre o tema no mundo acadêmico (CONTEZINI, 2021).   

Baggio e Knebel (2014) alegam que o brasileiro possui uma cultura 

espontânea de empreendedor, que precisa ser explorado, necessitando 

apenas de estímulos para que aconteça uma explosão empreendedora no 

Brasil. Todavia, apesar dessa afirmação, os autores listam diversos fatores que 

atuam como obstáculo para essa cultura no país, como a falta de confiança dos 

próprios empreendedores, falta de abordagens próprias que levem em 

consideração as características da cultura brasileira, da burocracia e falta de 

conhecimento sobre o assunto. 

 Em contrapartida, Canever (2013) afirma que não seria plausível afirmar 

que o Brasil possui uma educação empreendedora ou que esta seja uma 

política nacional, onde disciplinas voltadas para o empreendedorismo 

costumam ser ofertadas de formas eletivas nas universidades do país. Já 

Pinho e Thompson (2016) afirmam que é necessário desenvolver uma cultura 

para promover o empreendedorismo em larga escala nas instituições de ensino 

responsáveis pela formação da sociedade, encarando os empreendedores 

como peças decisivas para promover as oportunidades de criação de novos 

negócios. 

Por sua vez, Valentim e Peruzzo (2017, p.121) argumentam que “ao se 

transformar, aparentemente, em ‘empreendedor’, o trabalhador sofre uma série 



 40 

de perdas relacionadas aos seus direitos trabalhistas, além do seu não 

reconhecimento como classe trabalhadora”. Os autores também criticam a 

criação do MEI, uma vez que os microempreendedores perdem todos os seus 

direitos caso estejam inadimplentes. Nesta vertente, de acordo com dados do 

SEBRAE (2016), a taxa de inadimplência do MEI é de cerca de 45% no período 

de 1 ano e cai para 41% analisado o período de 2 anos.  

 De acordo com o Global Entrepreneurship Monitor – GEM (2019), a 

decisão para empreender envolve diversos fatores, como o desejo na 

construção de patrimônios, na conservação de uma tradição familiar ou para 

uma questão de realização pessoal, porém, cerca de 88% dos 

empreendedores brasileiros asseguraram que a escassez de empregos estava 

presente na decisão de iniciar um empreendimento. Nassif, Ghobril e Amaral 

(2009) destacam que entre o emprego e o desemprego existe uma figura 

intermediária, que é o emprego informal, sendo este utilizado como maior 

determinante do incentivo à formalização enquanto MEI.  

Para Bronoski (2007), a motivação para os negócios no Brasil está 

relacionada a falta de emprego, desencadeando uma necessidade para 

conseguir recursos que possam assegurar a sobrevivência. Segundo dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), no 

Brasil, no terceiro trimestre de 2021, existiam 13,5 milhões de desempregados, 

com uma taxa de desemprego de 12,6% para o mesmo período (IBGE, 2021). 

Nesse contexto, Nassif, Ghobril e Amaral (2009) reforçam que no Brasil, em 

virtude das adversidades e do instável cenário econômico, o 

empreendedorismo surge como um apelo gerado pelo instinto de sobrevivência 

dos indivíduos. 

 De acordo com os dados da pesquisa GEM, no ano de 2020, o Brasil 

atingiu a marca de quase 44 milhões de empreendedores, o que demonstrou 

uma queda com relação a mesma pesquisa realizada no ano de 2019, onde o 

número de brasileiros realizando alguma atividade empreendedora apontava a 

marca de 53 milhões. Cabe destacar que os números de 2020 sofreram 

impactos negativos devido a pandemia de Covid-19, que afetou diversos 

aspectos e setores da sociedade. 

 O Brasil possui extensa área territorial, com características sociais, 

geográficas, demográficas e econômicas distintas, que evidenciam diferentes 
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contextos do empreendedorismo de acordo com a região. Assim, com relação 

ao Nordeste, Gomes (2020) afirma que a região está usando o 

empreendedorismo como ferramenta de desenvolvimento local, de tal forma 

que colabora com o aumento de compra da população local, com o 

crescimento econômico, com a redução de inflações e aumento do PIB. O 

autor afirma ainda que o empreendedorismo gera trabalho, melhora a 

qualidade de vida da população e crescimento educacional. Por fim, ainda 

destaca que o Nordeste pode ser considerada como referência de superação e 

melhoria do poder aquisitivo de sua população, superando os aspectos 

históricos e sociais arraigados na região ao longo dos anos através do 

empreendedorismo, porém, o autor também destaca que o fator mais marcante 

para o crescimento do empreendedorismo na região foi consequência do 

desemprego. Por sua vez, no que diz respeito a taxa de desemprego, segundo 

dados do terceiro trimestre da PNAD Contínua 2021, o Nordeste ocupa o 

primeiro lugar no ranking, com uma taxa de 16,4%. 

De Camargo Neto et al. (2017) frisa que as características regionais são 

de grande importância para a decisão de empreender, com destaque para a 

diferença entre empreendedorismo por necessidade e empreendedorismo por 

oportunidade, levando em consideração as características sociais analisadas. 

Em uma pesquisa do GEM (2014) são listados vários fatores limitantes e 

favoráveis sobre o empreendedorismo no Nordeste, o que demonstra visões 

distintas sobre o mesmo tema, como reforçado por Bittar, Bastos e Moreira 

(2014), uma vez que essas percepções sofrem influências de acordo com as 

experiências vivenciadas por cada indivíduo, logo, uma característica que pode 

ser apontada como fator limitante ou ameaça, pode ser considerada como fator 

favorável ou oportunidade por outro indivíduo, conforme exemplos na Tabela 4. 

A Tabela 4 evidencia que um fator apontado como limitante também 

pode ser apontado como favorável, isto de acordo com a percepção do 

indivíduo, funcionando de forma singular, precisando ser analisada dentro de 

cada contexto.  
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Tabela 4 – Fatores limitantes e favoráveis sobre o empreendedorismo no 
Nordeste. 

Limitantes Favoráveis 

→ Falta de formação para 
empreendedores. 

→ Disponibilidade de acesso a informação 
sobre empreendedorismo. 

→ Produção acadêmica em sua maioria 
não vinculada a realidade empresarial. 

→ Os empreendedores estão mais 
preocupados com capacitação técnica.  

→ Burocracia no processo de abertura de 
uma empresa. 

→ Criação do MEI. 

→ Dependência financeira para garantir 
sobrevivência no mercado.  

→ Facilidade de acesso ao crédito. 

→ Elevados encargos trabalhistas. → Criação do Simples Nacional. 

→ Empreendedorismo por necessidade. → Empreendedorismo por oportunidade. 
Fonte: GEM (2014), adaptada pela autora.  

 
 Outro dado revelado pela pesquisa GEM (2014) é que ter o próprio 

negócio está em segundo lugar (com 27,1% dos pesquisados) na lista de 

sonhos do nordestino, perdendo apenas para o desejo de comprar a casa 

própria (42,4%), estando a frente de desejos como ter um diploma de nível 

superior (19,5%) e fazer carreira em uma empresa (12,8%).  

 Para Dias (2021), a região Nordeste que antes era exportadora de 

talentos, agora vem mostrando amadurecimento e se configurando como uma 

região atrativa, capaz de reter esses talentos, porém, a autora destaca também 

que a falta de investimentos é um desafio para a região, necessitando de um 

diálogo entre diversos agentes, como universidades, empresa e órgãos 

públicos que possam desenvolver um ambiente propicio para o 

desenvolvimento, com acesso a capital, acesso ao mercado e fortalecimento 

da cultura empreendedora.  

 A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) trata o 

empreendedorismo na região Nordeste como aliada para retomada econômica 

com foco no período pós-pandemia do Coronavírus. Para isto, a entidade frisa 

que se faz necessário diversas mudanças para a promoção da retomada 

econômica, com maior suporte aos empreendedores. As ações de promoção 

na região envolvem incentivos fiscais, mais acesso a financiamentos, ampliar o 

uso de tecnologias, tendo a inovação como eixo central desse plano de 

retomada. Nesse contexto, o investimento com tecnologia é apontado como 

estratégico e de vital importância para aumento da competividade da região em 

nível nacional e mundial (SUDENE, 2021). 
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 De acordo com a Agência Sebrae de Notícias (ASN, 2019), o Rio 

Grande do Norte, juntamente com o estado de Alagoas lideram no Nordeste o 

ranking de empreendedorismo formal (índice de formalidade de 19,5% no RN), 

atribuindo ao MEI grande contribuição no alcance destes resultados. A ASN 

reforça a importância destes números, uma vez que o crescimento dos 

empreendedores cadastrados como MEI elevam a competitividade entre as 

empresas da região Nordeste com as regiões mais desenvolvidas, como Sul e 

Sudeste. Nesse contexto, a pesquisa GEM (2020) acrescenta que as regiões 

Sul e Sudeste apresentam maiores concentrações de polos tecnológicos, 

porém, estes polos estão começando a se consolidar na região Nordeste, o 

que poderá diminuir a diferença entre as regiões.  

 Para Ramos et al. (2020), a taxa de empreendedorismo no RN está 

diretamente ligada ao crescimento econômico e ao desemprego, o autor 

constata que o empreendedorismo por oportunidade é influenciado pelo 

desenvolvimento econômico, enquanto o empreendedorismo por necessidade 

é influenciado pelas taxas de desemprego. Com relação ao desemprego, os 

dados da PNAD Contínua do terceiro trimestre de 2021, mostram que o Rio 

Grande do Norte apresenta uma taxa de desocupação de 14,7%, sendo a 

oitava maior do Brasil. A pesquisa aponta como desocupada a pessoa que 

estava sem trabalho no período, mas teve iniciativas para alcançar um 

emprego, como divulgação de currículo, inscrição em processos seletivos, 

participação em entrevistas de emprego, entre outras iniciativas.  

 Para a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN, 2021), 

o estado se configura como uma região rica em recursos naturais, porém, para 

que estes recursos se transformem em desenvolvimento econômico se faz 

necessário uma série de investimentos e competências no âmbito público e 

privado, de acordo com os setores da atividade econômica, com destaque para 

os ativos intangíveis, como o empreendedorismo potiguar, com base no 

conhecimento, tecnologia e indústria criativa.   

 Ramos et al. (2020) reforçam a necessidade de criar melhores 

condições aos empreendedores, para que as empresas que surgirem possam 

realmente se tornarem negócios de sucesso e assim atuarem como forma de 

mudança econômica e social, tanto no RN, quanto em âmbito nacional.  
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 Nesta perspectiva, cabe destacar o programa RN empreendedor, 

instituído através do Decreto Nº 30.823, de 13 de agosto de 2021, com a 

finalidade de estimular, desenvolver e propagar as ações relacionadas ao 

empreendedorismo no estado. Os objetivos do programa são: capacitação dos 

empreendedores, iniciativas para formalização dos empreendedores, divulgar 

linhas de crédito e dar impulso a cultura empreendedora na formação 

educacional do RN.  

Por sua vez, as diretrizes do programa RN empreendedor buscam 

apoiá-los no desenvolvimento, estabilidade e crescimento das atividades 

empreendedoras, com destaque para as linhas de crédito, valorização da 

cultura empreendedora e reconhecimento da contribuição social dos 

empreendedores e dos seus dependentes na economia do estado.  

Outras iniciativas de investimentos no âmbito do empreendedorismo são 

visualizadas no estado do RN, a Agência de Fomento do RN (AGN) afirma que 

entre 1º de janeiro de 2019 até 1º de outubro de 2021 foram investidos R$ 72,4 

milhões na economia do estado através de financiamentos para 

empreendedores potiguares, sendo que esse período abrange a crise causada 

pela pandemia da Covid-19. Estes números correspondentes a um período de 

dois anos e nove meses, porém, superam os investimentos no estado para o 

quadriênio de 2015 a 2018.  

A Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do RN 

(FECOMÉRCIO) afirma que os empreendedores potiguares possuem 

formidável habilidade em se adaptar, resiliência e capacidade criativa, sendo 

grandes pilares para a economia do estado. Os setores de Bens, Serviços e 

Turismo representam cerca de 75% do Produto Interno Bruto (PIB) do RN e 

geram cerca de 330 mil empregos, contemplando também um total de 80% da 

arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

do estado. 

Um estudo realizado por Barbosa Correio et al. (2020) apontam alguns 

fatores facilitadores e outros dificultadores ao empreendedorismo no RN. Como 

facilitadores os autores apontam o conhecimento associado a fabricação dos 

produtos ou serviço e condições para contratar mão de obra qualificada. No 

que se refere aos fatores dificultadores, os autores expõem o medo de 

fracassar no negócio ou de assumir o risco do próprio negócio, a burocracia na 
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abertura de uma empresa e a dificuldade de acesso a programas de orientação 

ao empreendedorismo para criar e manter o empreendimento. Ainda destacam 

que esses fatores atuam de forma simultânea com influência direta na ação 

empreendedora. 

 

3.2 EMPREENDEDORISMO VERSUS INOVAÇÃO 

 

 Para Vale (2008), o empreendedor é um ator com muitas facetas, capaz 

de assumir riscos em situações de incerteza, líder, gestor, fundador de 

empresas, produtor de capital financeiro e essas várias definições oferecem 

diferentes abordagens sobre o seu papel. Um desses papéis é do 

empreendedor como agente de inovação, concepção proposta desde 

Schumpeter (1997), onde o empreendedor promove crescimento econômico 

através da inovação, como consequência da introdução da mudança, 

resultando em desequilíbrio e, por fim, o crescimento econômico. Nesta 

vertente, o empreendedorismo promove a inovação, sendo essa uma 

combinação resultante em novas oportunidades, como aumento da 

produtividade e geração de empregos. 

Por sua vez, de acordo com Schmidt e Tybusch (2019), a inovação é a 

ferramenta característica dos empreendedores, sendo justamente através da 

inovação que ocorrem as mudanças necessárias para a criação de novos 

produtos e serviços. Nesta corrente de pensamento, Nariai e Amarante (2017, 

p. 84) defendem que o "empreendedorismo é a força motriz por trás das 

inovações tecnológicas" e que o processo empreendedor traz em sua essência 

a ideia da inovação.  

Para Almeida (2021) o termo inovação está sendo bastante utilizado na 

atualidade, sendo visto como uma solução para a instabilidade econômica, 

política e social vivenciada no cenário brasileiro, com destaque para as 

consequências da crise sanitária causada pela Covid-19. Desta forma, a 

inovação, aliada a tecnologia se apresentam como essenciais para o 

desenvolvimento da economia e da sociedade em que está inserida. Desta 

forma, quando se busca uma definição para o termo inovação, a Lei Nº 13.243, 

de 11 de janeiro de 2016, conforme Art. 2, inciso IV, define como:  
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Introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e 
social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que 
compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características 
a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em 
melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho (BRASIL, 
2016, Art.2). 

 

Em contrapartida, para o Sebrae (2021), o termo empreendedorismo 

está atrelado a capacidade do empreendedor em resolver problemas através 

de ideias criativas que ofereçam soluções para o seu público-alvo e para a 

sociedade. Por sua vez, a inovação está relacionada ao desenvolvimento de 

algo que ainda não está sendo ofertado no mercado, exercendo um papel de 

mudança na vida dos consumidores. Assim, empreendedorismo e inovação, 

embora atrelados por diversos autores, são termos distintos e que demandam 

características distintas para o seu desenvolvimento.   

No recente cenário brasileiro, o empreendedorismo não reflete em 

números a teoria de que o empreendedorismo e inovação ocorrem de forma 

concomitante, conforme exposto na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Percentual de inovação entre os empreendedores brasileiros 
em 2019. 

Abrangência 
Empreendedores iniciais 
(Menos de 3 anos e ½ de 

existência) 

Empreendedores estabelecidos  
(Mais de 3 anos e ½ de existência) 

 Serviço/Produto é 
novo no mercado 

Tecnologia é 
nova 

Serviço/Produto é 
novo no mercado 

Tecnologia é 
nova 

Local 10,4 10,2 4,4 3,7 
Brasil 0,6 0,0 0,0 0,0 

Mundo 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fonte: GEM (2019), adaptado pela autora.  

 

Constata-se que a inovação apresenta números com pouca expressão 

entre os empreendimentos e que diferem entre os empreendedores iniciais 

(com menos de três anos e meio de existência) e os empreendedores já 

estabelecidos (com mais de três anos e meio de existência). Os números 

mostram que 10,4% dos empreendedores iniciais alegam que o seu produto ou 

serviço eram novos no mercado local, o percentual é ainda menor (10,2%) 

quando relacionado a inovação na tecnologia utilizada.  

Quando analisado o grau de inovação nos empreendedores já 

estabelecidos, os números caem para menos de 4,4% na oferta de novos 
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produtos ou serviços em âmbito local, e assim como nos empreendedores 

iniciais, os números para a tecnologia utilizada apresentam números inferiores, 

com índice de 3,7% no percentual de inovação.  

Quanto a relevância destas inovações em âmbito nacional e mundial, 

nestas perspectivas, o grau de inovação é praticamente inexistente, 

alcançando 0,6% apenas para empreendedores iniciais em âmbito nacional 

para produtos ou serviços novos no mercado e de 0% para tecnologia utilizada. 

Para os empreendedores já estabelecidos, o percentual é de 0% para 

produtos, serviços e tecnologia utilizada. Por sua vez, em âmbito mundial, o 

percentual é de 0% para todos os empreendedores, em todos os quesitos. 

Logo, de acordo com o contexto e período analisados, nem todo empreendedor 

promove inovação, ao contrário, os números mostram que a inovação tem uma 

pequena relevância no contexto do empreendedorismo. 

 

3.3 TIPOS DE PEQUENAS EMPRESAS 

 
 A Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estabelece o 

Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a lei 

também ficou conhecida como Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. O 

SEBRAE (2021) de acordo com a Lei Complementar 123/2006, segue a 

classificação por porte definida na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Classificação do porte das empresas pelo SEBRAE – 
Faturamento. 

Classificação/Porte Limite de Faturamento Anual 

Microempreendedor Individual (MEI) R$ 81.000,00 
Microempresa (ME) R$ 360.000,00 

Empresa de Pequeno Porte (EPP) Entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões 

Pequeno Produtor Rural (PPR) 
Propriedade com até 4 módulos fiscais ou 

faturamento de até R$ 4,8 milhões. 
Empresa de Médio Porte (EMP) De R$ 4,8 milhões até R$ 48 milhões 
Empresa de Grande Porte (EGP) Acima de R$ 48 milhões 

Fonte: Adaptado do SEBRAE (2021).  

 

 A divisão mostrada na Tabela 6 se configura como um termo técnico 

para caracterizar o tamanho do negócio, servindo também como base para 

estabelecer normas tributárias e outros benefícios de acordo com o 

faturamento anual bruto da organização. Dessa forma, o limite de faturamento 

aumenta de acordo com o porte da empresa. Com isso, o MEI possui o menor 
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limite, com faturamento máximo de R$ 81.000,00 por ano, a Microempresa 

possui o valor máximo de R$ 360.000,00 anual, a empresa de Pequena Porte 

entre R$ 360.000,00 mil e R$ 4,8 milhões e o Pequeno Produtor Rural pode 

faturar até R$ 4,8 milhões ou possuir uma propriedade com até quatro módulos 

fiscais (área mínima que uma propriedade pode possuir para que seja 

economicamente viável sua exploração). Com os maiores faturamentos estão 

as empresas de Médio Porte, com faturamento entre R$ 4,8 milhões até R$ 48 

milhões e as empresas de Grande Porte, com faturamento acima de R$ 48 

milhões.  

Por sua vez, o SEBRAE (2013) também estabelece a classificação do 

porte dos estabelecimentos de acordo com a quantidade de funcionários 

existentes na organização. Conforme o número de funcionários aumenta, o 

porte da empresa vai progredindo. Também cabe destacar que existe uma 

diferença entre o número de funcionários para a definição do porte de acordo 

com o setor de atividade econômica. A Tabela 7 mostra que o número de 

funcionários da indústria é maior com relação aos funcionários para comércio e 

serviços no que se refere a definição do porte empresarial. Por exemplo, se 

para o comércio e serviços até 9 funcionários é considerada uma 

microempresa, para o setor da indústria se faz necessário a existência de até 

19 funcionários, e assim por diante, até alcançar o porte de grande empresa.  

 

Tabela 7 – Classificação do porte das empresas pelo SEBRAE – 
Funcionários. 

Classificação/Porte 
Atividades: Comércio e 

Serviços 
Indústria 

Microempresa (ME) Até 9 funcionários Até 19 funcionários 
 

Pequena empresa (EPP)  

 
10 a 49 funcionários 

20 a 99 funcionários 

Empresa de Médio Porte 
50 a 99 funcionários 

 
100 a 499 funcionários 

Grande empresa 
 

Igual ou superior a 100 
funcionários 

Igual ou superior a 500 empregados 

Fonte: Adaptado do Sebrae (2013).  

 
 Dessa forma, o porte de uma organização pode ser definido de acordo 

com dois critérios, receita bruta ou pelo número de funcionários. Neste prisma 

de abordagem, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
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(BNDES), de acordo com a Tabela 8 também define as empresas segundo o 

porte, com base na Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

Tabela 8 – Classificação do porte das empresas pelo BNDES. 

Classificação/Porte Receita Operacional Bruta (ROB) ou Renda Anual 

Microempresa Inferior ou igual a R$ 360.000,00 

Pequena empresa 
 

Maior que R$ 360 mil e menor ou igual a R$ 4,8 
milhões 

Média empresa 
 

Maior que R$ 4,8 milhões e menor ou igual a R$ 300 
milhões  

Grande empresa Superior a R$ 300 milhões 
Fonte: Adaptado do BNDES (2021).   

  

A Tabela 8 mostra a classificação do porte empresarial em quatro 

categorias, determinadas de acordo com o faturamento da empresa. É 

importante destacar que a divisão para o Guia de Financiamento do BNDES 

ocorre de acordo com a sua Receita Operacional Bruta (ROB) ou de Renda 

Anual, e a ROB se refere a renda da empresa, enquanto a Renda Anual diz 

respeito a renda do cliente enquanto pessoa física (BNDES 2021). 

 Quando analisamos o crescimento no período desse estudo (2016 – 

2020) na comparação entre o número de microempreendedores e o número de 

outras empresas como Média Empresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte 

(EPP), os números mostram que o MEI aparece em crescimento entre 2016 e 

2017, com uma certa estabilidade entre os anos de 2017 e 2018 e com 

retomada do crescimento de 2018 a 2020. Por sua vez, os números de ME e 

EPP seguem praticamente constante entre 2016 até 2019 e aumento em 2020, 

mas com números bem abaixo dos microempreendedores, conforme exposto 

no Gráfico 1. Portanto, os dados reforçam a importância do MEI entre os tipos 

de pequenas empresas.  
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Gráfico 1 – Número de empresas por porte - Rio Grande do Norte - 2016 a 
2020. 

 

Fonte: Sebrae (2022), adaptado pela autora.  

 Portanto, após uma breve explanação sobre as características distintas 

entre as pequenas empresas, cabe listar as características necessárias para 

que uma empresa possa ser enquadrada como MEI.  

O empreendimento precisa estar de acordo com os critérios explícitos na 

Tabela 9. São determinadas diretrizes que estabelecem limite de faturamento 

mensal ou anual, número de empregados, atividades previamente 

estabelecidas e valores para arrecadação tributária.  

Tabela 9 – Características para enquadramento da empresa como MEI. 

Quesito Especificações 

Faturamento R$ 81.000,00 anual ou R$ 6.750,00 mensal 

Empregados No máximo 1 

Formalização Processo simples, pouco burocrático e feito de forma virtual 

Atividades 
Algumas profissões não se enquadram neste tipo de 

empresa, é preciso verificar antes da formalização, de acordo 
com o Código Nacional de Atividade Empresarial - CNAE. 

Valor do Simples Nacional 
(Comércio ou Indústria) 

R$ 56,00 

Valor do Simples Nacional 
(Serviço) 

R$ 60,00 

Comércio e Serviço Juntos R$ 61,00 

Fonte: SEBRAE (2021), adaptada pela autora.  
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Na época de sua criação, de acordo com a Lei Complementar nº 128, de 

19 de dezembro de 2008, o faturamento era de até R$ 36.000,00 mil anuais, 

com reajuste para R$ 60.000,00 mil em 2012 e para R$ 81.000,00 em 2018. 

Ainda no que diz respeito ao faturamento e ao número de empregados, está 

em tramitação na Câmara dos Deputados, um projeto de Lei Complementar - 

PLP 108/2021 que pretende alterar o valor limite de faturamento para R$ 

130.000,00 e a contratação de até dois empregados. 

 

3.4 MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)  

 

 Como consequência das crises econômicas, do desemprego e 

subemprego, a informalidade e o surgimento de novos mercados, os 

trabalhadores autônomos têm tido um crescimento acelerado. Em situações de 

desemprego e de pobreza, a economia informal se torna uma saída para fonte 

de renda aos que não conseguem se inserir no mercado de trabalho.  

Para Swaminathan (1991), o trabalho informal tem características 

próprias, como uma reduzida escala produtiva, formação característica de 

empresa familiar, vinculação de recursos e tecnologias locais, características e 

habilidades não encontradas nos setores formais e facilidade de entrada na 

atividade econômica.  

Para Almeida (2008, p. 13), “o crescimento econômico de empresas 

informais fez aumentar a poluição e o número de trabalhadores sem carteira”. 

Cleps (2009) destaca que o termo de “trabalho informal” pode apresentar 

características diferentes, como a sonegação de impostos, comércio de rua ou 

ambulante, contratação de trabalho ilegal, seja ele temporário ou avulso, entre 

outros. Portanto, é importante que esses trabalhadores sejam legalizados e o 

MEI, surge como uma alternativa de fácil acesso para regularizar esses 

pequenos negócios.  

 Neste prisma de abordagem, o MEI é uma forma de legalizar os 

autônomos, trazendo benefícios e deveres para os empreendedores que 

muitas vezes trabalhavam na informalidade. Segundo o SEBRAE (2021), o MEI 

poder ser definido como um profissional autônomo com CNPJ e assim 

adquirindo facilidades no acesso a empréstimos, abertura de conta como 



 52 

pessoa jurídica, envio de notas fiscais e benefícios e deveres de uma pessoa 

jurídica.  

Para Campanha et al. (2017), a criação da Lei do MEI proporcionou 

políticas de apoio às pequenas empresas e ao empreendedorismo, porém, os 

autores também destacam que as informações vinculadas sobre o sucesso dos 

números de empreendedores formalizados são parciais devido a omissão dos 

números de microempreendedores inadimplentes.  

Ainda segundo Campanha et al (2017), são visualizados dois grupos na 

população do MEI, o primeiro grupo é representado pelos empreendedores na 

busca da legitimação, baseando sua atuação na lei e respaldados pelos 

benefícios adquiridos na formalização, e o segundo grupo é formado por 

indivíduos que encontram na LEI uma oportunidade de fraudar regras 

trabalhistas para ter acesso a facilidades bancárias e prerrogativas 

previdenciárias.  

 Existem críticas com relação a criação e expansão da figura do MEI, 

Abílio (2019) cita a “Uberização”, sendo este termo uma nova forma de gestão, 

onde o trabalhador assume a responsabilidade do Estado, ficando desprovido 

de garantias associadas ao trabalho, assumindo os riscos da sua própria 

atividade. 

 Maria e Souza (2013) destacam que a criação do MEI busca provar que 

o trabalho formal, aquele dentro da legalidade, é mais rentável do que o 

trabalho informal, tanto para os empreendedores, quanto para o país, visto que 

a informalidade na economia gera riquezas que não acarretam arrecadação 

tributária e fiscalizações. Sebalhos, Silva e Durigon (2018) corroboram que a 

concepção do MEI advém de uma preocupação do governo com os 

trabalhadores informais, sendo a informalidade prejudicial para o governo e 

para os empreendedores.   

 Para Fernandes, Maciel e Sossai (2010) as vantagens na criação do MEI 

superam as desvantagens, uma vez que a legalização oferece segurança 

jurídica aos microempreendedores e contribuem para o crescimento da 

economia nacional. O SEBRAE 2021 lista os benefícios previdenciários e 

obrigações da figura do MEI conforme apresentado na Tabela 10. 
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Tabela 10 – Benefícios e obrigações do MEI. 

Benefícios previdenciários 
Tempo mínimo de 

contribuição 
Obrigações para todos os 
benefícios previdenciários 

Aposentadoria por idade. 15 anos. 

Pagamento de contribuição 
mensal: Documento de 

Arrecadação do Simples 
Nacional (DAS) 

Aposentadoria por invalidez. 12 meses. 
Emissão obrigatória de Nota 

Fiscal ao realizar negócios com 
pessoa jurídica. 

Auxílio-doença. 12 meses. 
Preenchimento de relatório 

mensal. 
Salário-maternidade. 10 meses. 

Auxílio-reclusão. 
A partir do primeiro 
pagamento em dia. Enviar declaração de 

faturamento anual. 
Pensão por morte. 

A partir do primeiro 
pagamento em dia. 

Fonte: SEBRAE (2021), adaptada pela autora. 

 

 
Os benefícios previdenciários seguem algumas diretrizes, por exemplo, 

para ter direito a aposentadoria por idade é necessário um tempo mínimo de 

contribuição (15 anos) e idade específica de acordo com o sexo (mulher aos 60 

anos e homem aos 65 anos). Já o direito a aposentadoria por invalidez e 

auxílio-doença é garantido após 12 meses de contribuição e de 10 meses de 

contribuição para o salário maternidade. Para a pensão por morte e o auxílio 

reclusão, a família passa a ter o direito a partir do primeiro pagamento em dia.  

Ainda com relação aos direitos da formalização, desde 2018 a Agência 

Nacional de Saúde (ASN) passou a realizar a contratação de serviços de plano 

de saúde através pela categoria do MEI, porém, nesta seara, destaca-se o fato 

de que muitos indivíduos realizaram o cadastro como MEI apenas com a 

finalidade de adquirir o plano de saúde empresarial, sendo esta prática 

considerada fraudulenta (RESENDE, 2021). 

 Por sua vez, Liberato et al. (2015) ressalta como desvantagem do MEI 

os seguintes aspectos: os custos para alteração ou encerramento da empresa, 

a limitação das atividades econômicas que podem se enquadrar como MEI, a 

impossibilidade ter um sócio ou de participar em outra empresa e a 

impossibilidade de abrir filiais do negócio.  

O SEBRAE (2021) também esclarece que alguns benefícios adquiridos 

anteriormente pelos indivíduos podem ser afetados após a formalização 
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enquanto MEI, como é o caso de benefícios previdenciários e assistencialistas 

que podem ser cancelados, como aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, 

seguro-desemprego, Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior (FIES), etc. 

 Mas alguns benefícios não serão cancelados após a formalização do 

MEI, sendo eles: aposentadoria por insalubridade, idade ou tempo de 

contribuição, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Programa de 

Interação Social, pensão por falecimento do cônjuge/filho, pensão por 

falecimento dos pais e pensão recebida por tutor de menor de idade, por morte 

do responsável. Cabe ainda destacar que servidores públicos federais não 

podem se cadastrar como MEI e servidores no âmbito municipal e estadual 

precisam verificar o estatuto de cada órgão para verificar se há algum 

impedimento para a formalização (SEBRAE, 2021).  

 Para Tartas e Guareschi (2016) o MEI atua como uma alternativa de 

baixo custo e pouca burocratização, incentivando a criação de novas empresas 

e facilitando a formalização dos empreendedores que já atuam no mercado. 

Segundo Silveira e Teixeira (2011), a criação do MEI permite resgatar a 

cidadania dos empreendedores, visto que a informalidade é um fator limitante 

em vários aspectos, sejam eles psicológicos, mercadológicos e físicos. Os 

autores também afirmam que a formalização acarreta impactos positivos para o 

empreendedor, como melhor acesso a fornecedores, aumento da credibilidade 

do negócio, segurança previdenciária e consequente crescimento das 

empresas.  

 Como vantagem no que se refere a desburocratização e o acesso na 

formalização, o cadastro no MEI é realizado de maneira imediata, de forma 

gratuita e virtual através do Portal do Empreendedor, com a seguinte 

documentação: Registro Geral (RG), dados de registro de estrangeiro(a), se for 

o caso, título de eleitor ou número da declaração do imposto de renda, 

endereço, dados para contato e dados inerentes ao negócio, como o CNAE, 

forma de atuação e localização da empresa (BRASIL, 2021).  

 O MEI se encontra em crescimento desde a sua concepção, estando em 

primeiro lugar na abertura de empresas do levantamento realizado pelo 

Sistema de Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) no 

primeiro semestre de 2021. Este resultado também é associado ao crescimento 
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das ofertas de emprego, uma vez que o crescimento das micro e pequenas 

empresas funcionam como alavanca para o surgimento de novos postos de 

trabalho e no crescimento de todos os setores da economia em que o MEI está 

inserido (MORAES et al 2018; SEBRAE 2021).  

 Fernandes, Maciel e Sossai (2010) argumentam também que a 

formalização concede tranquilidade aos empreendedores, uma vez que a 

atividade passa a ser exercida de forma legal, sem a necessidade de burlar 

eventuais fiscalizações e com perspectiva de apoio governamental e de 

instituições financeiras. Por sua vez, os autores também destacam o limite de 

faturamento como desvantagem no sistema do MEI. 

 De acordo com Nascimento et al (2019), a criação da lei do MEI 

possibilitou além da formalização de inúmeros negócios informais no país, o 

aumento de renda e inclusão social para os empreendedores, garantindo ainda 

vantagens que permitem alavancar a atividade empresarial, sendo um tema de 

grande importância para a sociedade brasileira, em função da importância do 

MEI para movimentar a economia.  

 Em contrapartida, Machado, Albuquerque e Curty (2018) citam o MEI 

como uma possível brecha para ocultação de relação empregatícia, 

questionam as motivações indevidas que levam o indivíduo a formalização do 

microempreendedor, mascarando a realidade e acarretando prejuízos 

significativos para o cidadão. Nesta seara, Ciccarino, Teixeira e Moraes (2019 

p. 10) relatam que o incentivo a atividade empreendedora decorre da falta de 

criação de postos de trabalho e a popularidade do empreendedorismo é 

decorrente de grandes períodos de crise econômica, sendo o MEI “um 

elemento da precarização do trabalho”. 

 Para Salgado (2012), o MEI também faz uso da política de acesso a 

créditos para atender ao interesse comercial de instituições financeiras, ou 

seja, ao estimular o empreendedorismo através de crédito mais barato, o 

objetivo principal não seria beneficiar os microempreendedores, seria apenas 

uma forma de aumentar o lucro de instituições financeiras na esfera pública e 

privada. A autora acrescenta que a figura do MEI fomenta a ideia de que as 

pessoas permanecem sem emprego ou sem renda por falta de iniciativa, sendo 

o MEI uma forma de desconstrução do emprego. 
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Desse modo, o MEI pode ser associado ao fenômeno da “pejotização”, 

onde a pessoa física é coagida a constituir um CNPJ para que possa exercer 

uma determinada atividade, renunciando aos direitos trabalhistas, arcando com 

os custos da atividade empresarial e assumindo todos os riscos envolvidos na 

atividade econômica (ORBEM, 2016). Para Santos e Viegas (2019) a 

“pejotização” é imposta aos indivíduos, em virtude das mudanças nas relações 

de trabalho, do cenário econômico e do desemprego, não restando escolha 

para o indivíduo, além de “empreender” e renunciar os seus direitos 

trabalhistas.  

Ainda segundo Machado, Albuquerque e Curty (2018, p. 228), o 

fenômeno da “pejotização” é uma forma de transferir a responsabilidade para 

que o empregado se converta em pessoa jurídica, sendo um fenômeno que 

precisa ser analisado de forma mais detalhada, pois “ao mesmo tempo em que 

simplifica e auxilia a vida e o cotidiano dos pequenos empresários, aparecem 

casos em que, de maneira indevida e ilegal, têm contribuído a severos 

prejuízos causados por grandes empresários aos pequenos”. De acordo com 

Santos e Viegas (2019), no fenômeno da “pejotização” geralmente estão 

envolvidos todos os elementos de uma relação de emprego formal, só que 

desta vez é de responsabilidade do “funcionário” arcar com toda carga 

tributária existente no trabalho e com as obrigações trabalhistas dela 

resultantes.  

Por fim, independente das críticas e da análise da responsabilidade do 

Estado e dos indivíduos nas relações de trabalho, o MEI continua em 

crescimento, em números e tipos de atividades. Nesta perspectiva, o governo 

federal criou, através da Lei Complementar 188/2021, uma nova modalidade de 

MEI, o MEI Caminhoneiro, com faturamento diferente do MEI “tradicional”, 

tendo em vista os elevados custos derivados da atividade no setor de 

transportes. De acordo com o Governo Federal, com faturamento de até R$ 

251.600,00 mil por ano, o MEI Caminhoneiro também foi idealizado como 

iniciativa de incentivo ao empreendedorismo e formalização dos autônomos. 

Esta nova figura também enfrentará dificuldades, como a total responsabilidade 

pelos custos da atividade, com destaque para o custo elevado para o setor, 

com aumentos constantes no preço dos combustíveis.  
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 Para Salgado (2021), o MEI é uma figura midiática, sempre defendida 

em números por instituições governamentais e financeiras, como forma de 

retirar do Estado/governo sua responsabilidade com a sociedade, com ênfase 

em casos de sucesso, quando na verdade, esses casos de sucesso são pontos 

fora da curva, uma vez que os casos de sucesso, em sua maioria, são casos 

de empreendedorismo por oportunidade.  

Também cabe destacar os efeitos da Reforma Trabalhista na figura do 

MEI, criada através da Lei Nº 13.467, de 13 de julho de 2017, a lei alterou 

regras da CLT e estabeleceu novas características para as relações de 

trabalho, com brechas para mascarar essas relações, com mais benefícios 

para as grandes empresas (com redução das obrigações trabalhistas) e com 

prejuízo para o trabalhador. As empresas não podem demitir seus funcionários 

e recontratá-los como MEI, uma vez que o MEI não é um trabalhador 

assalariado, pelo menos em sua teoria, inclusive a Lei estabelece que o 

empregado que for demitido não poderá ser recontratado como prestador de 

serviço nos 18 meses seguintes. Entretanto, a possibilidade de contratação 

para prestação de serviços sem geração de vínculo empregatício favorece as 

empresas e prejudica os indivíduos, uma vez que as empresas irão optar pela 

contratação de menor custo. 

Desta forma, a reforma trabalhista abre margem para a redução dos 

empregos formais, induzindo o indivíduo ao empreendedorismo e, mais uma 

vez, se enquadrando como empreendedor por necessidade. É importante essa 

associação, uma vez que o trabalhador perde a segurança da remuneração 

mensal, de benefícios como vale alimentação e transporte, plano de saúde 

pago ou reembolsado pela empresa, reajustes salariais e indenizações em 

casos de demissão sem justa causa, ou seja, o trabalhador perde direitos 

trabalhistas que não são assegurados pelo MEI.  

 

 

 

 

 

 

 



 58 

4. DEMOGRAFIA DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL NAS 

MESORREGIÕES DO RIO GRANDE DO NORTE, 2016 – 2020 

 
 A Tabela 11 mostra o saldo acumulado, ou melhor, o estoque no número 

do MEI no estado do RN, entre o período de 2016 a 2020. Os números 

mostram queda no ano de 2018 quando comparado com o ano de 2016 e 

2017, mas cresce significativamente nos dois anos seguintes (2019 e 2020). 

Tabela 11 – Saldo acumulado (estoque) no número do MEI – Rio Grande 
do Norte - 2016-2020. 

Saldo Acumulado (estoque) 

2016 2017 2018 2019 2020 

83.755 96.585 95.043 115.416 138.591 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados do SEBRAE (2021). 

 

 Conforme ilustrado, o número de microempreendedores sofreu 

oscilações entre os cinco anos analisados. Destaca-se que o ano de 2018 foi o 

único que apresentou números decrescentes (Tabela 11) e negativos (Gráfico 

2) entre abertura e encerramento de microempreendedores. Analisando o 

contexto, o ano de 2018 foi marcado pelo último ano do governo Michel Temer, 

governo caracterizado por algumas medidas com grande impacto para a 

sociedade, como a PEC 55, aprovada em dezembro de 2016, estabelecendo 

limite para o teto de gastos públicos nos próximos 20 anos, com impacto direto 

para saúde e educação e a reforma trabalhista, aprovada em julho de 2017, 

alterando direitos adquiridos anteriormente na Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT. O governo Temer também tentou aprovar a reforma da 

providência, porém, ficou para o governo seguinte. 

Por sua vez, o ano de 2019 foi o primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, 

que teve como prioridade da equipe econômica – comandada pelo economista 

liberal Paulo Guedes, a reforma da previdência, tornando as condições mais 

rigorosas para o trabalhador brasileiro conseguir se aposentar. Em um contexto 

geral, o governo Bolsonaro tem a característica de ser favorável aos 

empresários e de estimular o empreendedorismo, desta forma, esse desenho 

pode ter contribuído para o estímulo na abertura de novas empresas. Também 

cabe destacar que no ano de 2019, o governo liberou o saque do FGTS com o 

objetivo de estimular o consumo e movimentar a economia, fato que também 
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pode ter colaborado para o crescimento no número de microempreendedores 

no período.   

 

Gráfico 2 – Variação relativa no número de MEI com base no saldo 
acumulado (estoque) – Rio Grande do Norte - 2016-2020. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do SEBRAE (2021). 

 
 Com relação ao ano de 2020, o mundo vivenciou um cenário de 

incertezas econômicas por causa da pandemia da Covid-19, fato que pode 

justificar o crescimento no número de MEI, como consequência do 

desemprego, sendo uma válvula de escape para garantir o acesso a renda no 

período de crise. Também cabe destacar que a política de empreendedorismo 

adotada pelo governo busca reduzir as taxas de desemprego através do 

próprio indivíduo, ou seja, transferindo para o cidadão, na figura do 

microempreendedor, a responsabilidade pela inserção no mercado de trabalho 

e pela mobilização de recursos.  

 Sendo assim, o Gráfico 2 evidencia que entre os cinco anos analisados, 

é possível perceber que o número de formalizações (abertura) apresenta um 

crescimento relativamente estável entre os períodos, com números de 

encerramento proporcionais, uma vez que o saldo acumulado (estoque) segue 

crescendo, com exceção do ano de 2018, sendo o único que apresentou um 

número maior entre microempreendedores que encerraram suas atividades 

econômicas e empreendedores que entraram no mercado. 
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 Neste prisma de abordagem, conforme pode ser visualizado no Gráfico 

3, também foi realizada a variação relativa com base no saldo corrente, 

conforme dados informados na Tabela 12. Os resultados mostram o mesmo 

padrão encontrado com base no saldo acumulado (estoque), queda 

significativa no ano de 2018 com recuperação no ano seguinte e manutenção 

do crescimento em 2020. O aumento de microempreendedores em 2020, ano 

marcado pela instabilidade econômica e pela crise sanitária da Covid-19, 

também reforça a corrente do pensamento do empreendedorismo por 

necessidade. 

 

Tabela 12 – Variação absoluta no número do MEI com base no saldo 
corrente - Rio Grande do Norte - 2016-2020. 

Saldo Corrente 

2016 2017 2018 2019 2020 

11.034 12.830 -1.542 20.371 23.158 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados do SEBRAE (2021). 

 
 Assim, como demostrado na análise do saldo acumulado (estoque) entre 

o número de formalizações e encerramento do MEI no RN, o saldo corrente 

mostra aumento, interrompido pelo ano de 2018, com a retomada do 

crescimento nos anos seguintes. Quando analisado separadamente, o saldo 

corrente evidencia o aumento no número de empresas no ano de 2019 quando 

comparado ao saldo negativo do ano anterior.  

Gráfico 3 – Variação relativa no número de MEI com base no saldo 
corrente – Rio Grande do Norte - 2016-2020. 

 

16,3

-112,0

1.421,1

13,7

2017 2018 2019 2020



 61 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do SEBRAE (2021). 

 

 Por sua vez, a Tabela 13 mostra os números correspondentes as 

seguintes variáveis: abertura, encerramento, saldo corrente (a diferença anual 

entre aberturas e encerramentos) e o total acumulado de empreendedores 

formalizados no estado do RN por mesorregião, área de análise desta 

dissertação.  

 

Tabela 13 – Números de abertura, encerramento, saldo corrente e 
acumulado do MEI por mesorregião do Rio Grande do Norte - 2016-2020. 

Ano Mesorregião Abertura Encerramento 
Saldo 

Corrente 

Saldo 
Acumulado 
(Estoque) 

Participação 
no Saldo 

Acumulado 
Estoque) (%) 

2016 

Agreste Potiguar 1.429 596 833 7.451 8,9 

Central Potiguar 1.973 930 1.043 9.961 11,9 

Leste Potiguar 11.283 3.993 7.290 50.414 60,2 

Oeste Potiguar 3.109 1.241 1.868 15.929 19,0 
Totais Rio G. do Norte 17.794 6.760 11.034 83.755 100,0 

2017 

Agreste Potiguar 1.717 643 1.074 8.525 8,8 
Central Potiguar 2.432 956 1.476 11.437 11,8 
Leste Potiguar 12.343 4.090 8.253 58.667 60,7 
Oeste Potiguar 3.477 1.450 2.027 17.956 18,6 

Totais Rio G. do Norte 19.969 7.139 12.830 96.585 100,0 

2018 

Agreste Potiguar 1.940 1.999 -59 8.466 8,9 
Central Potiguar 2.370 2.438 -68 11.369 12,0 
Leste Potiguar 14.785 15.486 -701 57.966 61,0 
Oeste Potiguar 3.726 4.448 -722 17.242 18,1 

Totais Rio G. do Norte 22.821 24.371 -1.550 95.043 100,0 

2019 

Agreste Potiguar 2.124 655 1.469 9.935 8,6 
Central Potiguar 2.770 1.055 1.715 13.084 11,3 
Leste Potiguar 18.961 5.180 13.781 71.749 62,2 
Oeste Potiguar 4.979 1.573 3.406 20.648 17,9 

Totais Rio G. do Norte 28.834 8.463 20.371 115.416 100,0 

2020 

Agreste Potiguar 2.172 581 1.591 11.527 8,3 
Central Potiguar 2.989 805 2.184 15.271 11,0 
Leste Potiguar 20.115 4.640 15.475 87.236 62,9 
Oeste Potiguar 5.268 1.360 3.908 24.557 17,7 

Totais Rio G. do Norte 30.544 7.386 23.158 138.591 100,0 
Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados do SEBRAE (2021).  

 

 A partir da Tabela 13 é possível verificar que a mesorregião do Leste 

Potiguar, apesar de ser a menor em extensão territorial e com menor número 

de municípios, apresenta o maior número de microempreendedores, resultado 

que pode ser explicado por abranger a capital Natal e a região metropolitana de 

Natal. Nesse prisma de abordagem, destaca-se que tal meso apresenta o 

maior dinamismo econômico entre as quatro mesorregiões em análise, 

concentrando os setores de serviço, parte do setor industrial e por ter a 

vantagem de se localizar no litoral com participação forte da atividade turística.  
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 A meso Oeste aponta com a segunda maior atividade de 

microempreendedores. Nessa meso destaca-se a cidade do Mossoró, com 

forte participação na fruticultura irrigada e segundo maior PIB do estado, 

ficando atrás apenas da capital Natal. Possui uma economia marcada pelas 

atividades de fruticultura irrigada, com grandes empresas exportadoras e com 

maior desenvolvimento econômico do que a Região Central e a Região 

Agreste, o que pode explicar o seu destaque na participação no número de 

microempreendedores.   

 Ainda conforme ilustrado na Tabela 13, existe uma certa estabilidade na 

proporção de microempreendedores por mesorregião ao longo dos cinco anos 

analisados, sendo sempre a meso do Agreste Potiguar com menor 

participação, seguida da Central Potiguar com percentuais aproximados. 

Compete enfatizar que essas mesorregiões são compostas pelos municípios 

com menor destaque na economia do estado. Com o segundo maior número 

de microempreendedores surge a região Oeste Potiguar, porém, com números 

distantes do percentual da região Leste Potiguar, liderando o percentual de 

microempreendedores no RN.  

 De acordo com o IBGE, no ano de 2019, dos cinco municípios com 

maior PIB do RN, três pertencem a região Leste Potiguar, sendo eles: Natal (1º 

lugar), Parnamirim (3º lugar) e Macaíba (5º lugar), a região Oeste é representa 

pelo município de Mossoró (2º lugar) e a região Central é representada pelo 

município de Guamaré (4º lugar). Cabe destacar que essas posições 

permanecem inalteradas em 2016 (início deste estudo) até a última divulgação 

do IBGE em 2019, sendo que os municípios do Agreste não aparecem neste 

ranking. Nesse contexto, no que diz respeito as disparidades entre as mesos, 

Lima, Silva e Lima (2017, p.36) afirmam que “enquanto que as características 

socioeconômicas representam a forma como a renda é distribuída, o padrão 

espacial é centrado na distribuição territorialmente desigual das atividades 

produtivas”.  

 Por conseguinte, após analisar o RN, e de acordo com o objeto de 

estudo deste trabalho, foram feitas análises das variações relativas com base 

nas quatro mesorregiões. O Gráfico 4 mostra a variação no número de 

microempreendedores por mesorregião, sendo possível verificar que no ano de 

2017, as quatro mesorregiões apresentaram variações entre 12,7% e 16,45. No 
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ano de 2018, período em que todas as mesorregiões tiveram números 

negativos, a mesorregião Oeste Potiguar teve maior variação negativa, com -

4,0%. Já em 2019, a variação foi positiva em todas as quatro mesos, com a 

entrada do novo presidente, que estimulou o MEI, além do contexto de baixo 

crescimento econômico no país, sendo que o Leste Potiguar alcança a maior 

variação positiva, com 23,8% em relação ao ano de 2018. Por fim, em 2020, as 

variações entre as mesos se mostraram mais estáveis, variando ente 16% e 

18,9%, permanecendo o destaque com o Leste Potiguar e a menor na meso do 

Agreste.  

 

Gráfico 4 – Variação relativa anual nas quatro mesorregiões do Rio 
Grande do Norte entre 2016 (ano base) – 2020 com base no saldo 
acumulado. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do SEBRAE (2021).  

 

 Por sua vez, após analisar a variação relativa com base no saldo 

acumulado, foi realizada a análise da variação relativa com base no saldo 

corrente. Nessa perspectiva, o Leste Potiguar não figura com as maiores 

variações, conforme havia acontecido com base no saldo acumulado. No 

primeiro ano de análise (2017), a maior variação ficou com a mesorregião 

Central, seguida das regiões Agreste, Leste e Oeste. Em 2018, assim como 

aconteceu na análise do saldo acumulado, todas as mesos apresentam 

variações negativas e o Oeste Potiguar também se destaca com a maior 

variação negativa do período, enquanto as demais mesorregiões apresentam 

uma variação semelhante (variando entre -104,6% e – 108,5%).  
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Gráfico 5 – Variação relativa nas quatro mesorregiões do Rio Grande do 
Norte entre 2016 (ano base) – 2020 com base no saldo corrente. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do SEBRAE (2021). 

 
No ano de 2019, com base no saldo corrente, a variação relativa 

apresenta números mais elevados, com destaque para mesorregião Central, 

seguida da região Agreste, depois da região Leste e, por fim, da região Oeste. 

Em 2020, a região Central Potiguar permanece com a maior variação, porém, 

passa a ser seguida das regiões Oeste, Leste e por último a região Agreste.   

Destarte, as análises realizadas neste capítulo, demonstram que o 

cenário político e econômico do período teve influência direta no número de 

microempreendedores, com governos que alteraram leis trabalhistas e que 

incentivaram o empreendedorismo, criando assim uma relação favorável para o 

governo e com menos direitos para os trabalhadores.  

Os resultados também demonstraram que o período de incertezas 

causadas pela pandemia da Covid-19 foi favorável para o surgimento de novas 

empresas, reforçando a hipótese do empreendedorismo por necessidade. Por 

fim, as análises das estatísticas descritivas também evidenciam as 

discrepâncias entre as mesos do Rio Grande do Norte, mostrando que o Leste 

Potiguar possui maior dinamismo econômico, sendo acompanhada, ainda que 

em menor proporção, pela meso do Oeste, enquanto Agreste e Central 

possuem participação pequena na estrutura produtiva do estado.  

 Ainda com relação ao número de abertura do MEI, destaca-se a falta de 

disponibilidade dos dados de inadimplência dessas empresas nas estatísticas 

do Portal do Empreendedor (Governo Federal), sendo disponíveis os dados 
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mais atualizados do Data Sebrae (2016), que apontavam que em um período 

de 12 meses, cerca de 54,4% estavam adimplentes e que essa proporção 

apresentava ligeira melhora no período de 24 meses, com um total de 58,6% 

de adimplentes. Os números deste período mostram que pouco mais da 

metade dos microempreendedores estavam em dia com o DAS, o que pode 

gerar endividamento dos microempreendedores em atraso e perda dos direitos 

adquiridos pela formalização.  

Também foi realizada a comparação entre o número de aberturas do 

MEI com as taxas de desocupação e de informalidade no RN, conforme 

exposto na Tabela 14.  

Tabela 14 – Número de abertura de empresas, taxa de desocupação e taxa 
de informalidade no RN. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Número de aberturas – MEI 17.794 19.969 22.821 28.834 30.544 

Taxa de desocupação do RN 14,3 14,7 13,8 13,3 16,1 

Taxa de informalidade do RN 44,9 46,7 48,1 48,4 43,2 
Fonte: PNAD contínua (2021) e Sebrae (2021), adaptado pela autora.  

 

Constata-se que o número de MEI continua crescendo entre 2016 e 

2020, isto porque, quando comparamos o número de abertura de empresas 

com a taxa de desocupação para o mesmo período, percebemos que de 2016 

para 2017, o número de empresas aumentou, e a taxa de desocupação 

apresentou um leve aumento de 14,3% para 14,7%, respectivamente. Já em 

2018, a taxa de desocupação recuou (13,8%), assim como em 2019 (13,3%), 

enquanto o número de empresas continuou crescendo. Em 2020, ano da crise 

sanitária da Covid-19, a taxa de desocupação alcançou seu maior percentual 

entre os anos estudados, porém, o número de empresas também cresceu. 

Quando analisamos a taxa de informalidade, os números mostram que mesmo 

com o aumento do número de abertura de empresas, a taxa de informalidade 

continuou crescendo em todos os anos, recuando apenas em 2020. 

Portanto, apesar do MEI ter sido criado como forma de reduzir o 

mercado informal, os números mostram que a taxa de informalidade continuou 

em crescimento, com exceção para o ano de 2020. Com relação a taxa de 

desocupação, os números também não apresentaram queda significativa 

quando comparados aos números de abertura do MEI. Desta forma, os 
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resultados também contradizem a vertente de que o empreendedorismo 

promove a inovação e consequente a criação de empregos.  

 

4.1 PERFIL DO MICROEMPREENDEDOR NO RN. 

 

 Apesar das limitações com os dados para traçar o perfil do MEI no RN, 

com base nos dados do Portal do Empreendedor (Governo Federal), foram 

analisadas as características sociodemográficas disponíveis: faixa etária, sexo 

e nacionalidade dos microempreendedores.  

Com relação a faixa etária, conforme exposto na Tabela 15, no RN, no 

ano de 2022, a maioria dos microempreendedores se encontram entre 31 e 40 

anos (31,2%), seguidos entre 41 e 50 anos (24,4%), com percentual 

aproximados dos microempreendedores entre 21 e 30 anos (21,7%). A faixa 

etária de 51 a 60 anos figura em quarto lugar (16%), enquanto as demais (16-

17, 18-20, 61-70 e acima de 70) apresentam números com pouca expressão no 

percentual total. 

 

Tabela 15 – Distribuição da faixa etária dos microempreendedores do RN 
– (2022). 

Faixa Etária Núm. MEI % 

16-17  4 0,0 

18-20 1.353 0,8 

21-30 36.535 21,7 

31-40 52.488 31,2 

41-50 41.001 24,4 

51-60 26.946 16,0 

61-70 8.345 5,0 

Acima de 70 1.463 0,9 

Total 168.135 100,0 
Fonte: Portal do Empreendedor (2022). 

 

Na Tabela 16, foi realizada uma análise da distribuição etária por 

mesorregião, assim como na análise realizada no estado. Em todas as 

mesorregiões a idade com maior número de microempreendedores se encontra 

na faixa etária entre 31 a 40 anos, variando entre 29,4% (região Central com 

menor percentual da faixa etária) até 33,4% (região Agreste com maior 

percentual). Em geral, a análise por mesorregião segue o mesmo padrão da 

distribuição etária do RN, tendo a idade de 41 a 50 em segundo lugar na 
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proporção de microempreendedores, seguida da faixa etária de 21 a 30 anos e 

as demais com pouca expressão no total.  

 

Tabela 16 – Distribuição da faixa etária dos microempreendedores por 
mesorregião (2022). 

  
Região Agreste 

  
Região Central 

  
Leste Potiguar 

  
Oeste Potiguar 

  

Faixa Etária 
Núm. 
MEI 

% Núm. MEI % Núm. MEI % Núm. MEI % 

16-17  0 0,0 1 0,0 3 0,0 0 0,00 

18-20 150 1,1 131 0,7 799 0,7 273 0,92 

21-30 3.119 23,2 3.505 19,6 23.327 21,8 6.584 22,09 

31-40 4.500 33,4 5.248 29,4 33.109 30,9 9.631 32,31 

41-50 3.252 24,2 4.563 25,6 25.971 24,3 7.215 24,20 

51-60 1.827 13,6 3.208 18,0 17.305 16,2 4.606 15,45 

61-70 489 3,6 990 5,5 5.609 5,2 1.257 4,22 

Acima de 70 125 0,9 211 1,2 882 0,8 245 0,82 

Total 13.462 100,0 17.857 100,0 107.005 100,0 29.811 100,00 
Fonte: Portal do Empreendedor (2022). 

 

Com relação ao sexo dos microempreendedores, conforme exposto na 

Tabela 17, os dados revelam que existe predominância masculina neste 

universo, tanto em âmbito estadual, como na análise por mesorregião. 

 

Tabela 17 – Proporção de microempreendedores por sexo e mesorregiões 
do RN (2022). 

Local 
Sexo 

Masculino 
Sexo 

Feminino Total 
Proporção 

Masc 
Proporção 

Fem 

Agreste 7.204 5.472 12.676 56,8 43,2 

Central 9.216 7.779 16.995 54,2 45,8 

Leste 54.674 47.894 102.568 53,3 46,7 

Oeste 14.630 13.534 28.164 51,9 48,1 

Total RN 85.724 74.679 160.403 53,4 46,6 
Fonte: Portal do Empreendedor (2022).  

 

Assim, podemos afirmar que existe mais homens do que mulheres na 

figura do MEI, padrão encontrado nas quatro mesorregiões do estado do RN, 

com percentual mínimo de 51,9% de predominância masculina (meso oeste) e 

com maior percentual de 56,8% (meso agreste). Neste contexto, Sousa e 

Guedes (2016) comentam que histórica e culturalmente as mulheres estiveram 

em desvantagem em relação aos homens no âmbito social e na esfera 

econômica. A sociedade atribuiu paras as mulheres a responsabilidade pelos 
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cuidados com a casa e a família, limitando a vida das mulheres ao ambiente 

privado e que somente após transformações socioeconômicas, presença nas 

universidades, uso de métodos contraceptivos que as mulheres ganharam 

espaço na atuação social e econômica.  

No que diz respeito as atividades econômicas do MEI, no ato da 

formalização, o microempreendedor pode escolher 16 ocupações, sendo uma 

como atividade principal e quinze como secundárias, todas as ocupações 

permitidas estão listadas no anexo XI da Resolução CGSN Nº 140, de 22 maio 

de 2018. Nesta perspectiva, foram analisadas as atividades econômicas mais 

exercidas no Rio Grande do Norte, sendo que não foram realizadas análises 

por mesorregiões devido a impossibilidade de cruzamento dos dados. Diante 

do exposto, as 20 atividades econômicas com maior frequência estão listadas 

no Gráfico 6, que mostra maior número de microempreendedores no RN no 

“Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios”, com 8,6% do total de 

atividades cadastradas.  

 A incidência dessa ocupação (comércio varejista de artigos do vestuário 

e acessórios) pode estar relacionada à tradição do RN na indústria têxtil, que 

faz parte do contexto histórico da economia do algodão no estado. Neste 

prisma, destaca-se o encerramento de atividades de grandes empresas do 

setor têxtil e de confecções em 2017, como a Sulfabril, Alpargatas, Coteminas 

e RMnor (FARIAS, 2019). Desta forma, esses microempreendedores podem 

ser funcionários que foram demitidos das indústrias do ramo têxtil e calçadista 

e se tornaram MEI nessa ocupação. 
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Gráfico 6 – As 20 atividades econômicas com maiores números entre os 
MEI do RN e a proporção no total das atividades (2022). 

 

Fonte: Portal do Empreendedor (2022), adaptado pela autora.  

 

Em segundo lugar está a ocupação de “Cabelereiros” com 6,7%, e em 

terceiro e quarto estão, respectivamente, as atividades de “Promoção de 

vendas” (com 4,1%) e de “Comércio varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e 

armazéns” (com 4,0%). As demais atividades vão apresentando uma proporção 

menor com relação ao número total.  

Após analisar o RN de uma forma geral, foi realizada uma análise por 

sexo, para identificar as atividades que são mais exercidas. Percebe-se que as 

atividades divergem entres os sexos para a figura do MEI no RN, com 

atividades com predominância masculina e atividades com predominância 

feminina. Quando analisadas pelo sexo masculino e de acordo com o Gráfico 

7, a atividade com maior incidência é a de “Obras de alvenaria” com 4,7% do 

total (quando analisado para ambos os sexos, essa atividade figurava em 8º 
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lugar). Destaca-se que a atividade que lidera o ranking das ocupações pelo 

sexo masculino não aparece entre as 20 atividades mais frequentes entres as 

microempreendedoras do sexo feminino.  

 

Gráfico 7 – As 20 atividades econômicas mais exercidas pelo sexo 
masculino no RN (2022). 

 

Fonte: Portal do Empreendedor (2022), adaptado pela autora.  

 

 Por sua vez, de acordo com o Gráfico 8, ao analisar as atividades com 

maior incidência para o sexo feminino, se destaca o “Comércio varejista de 

artigos do vestuário e acessórios”, com 14% do total (conforme informado no 

Gráfico 6, essa é a ocupação com maior representatividade quando analisado 

ambos os sexos). Nas atividades com mais frequência para o sexo feminino 

também ficou em destaque “Cabeleireiro” com 10% do total (em segundo lugar 

na incidência de atividades econômicas mais frequentes para o sexo feminino). 

As demais atividades apresentam um certo equilíbrio entre as 6 posições 

seguintes e com redução da proporção nas últimas 12 ocupações.  
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Gráfico 8 – As 20 atividades econômicas mais exercidas pelo sexo 
feminino no RN (2022). 

 

Fonte: Portal do Empreendedor (2022), adaptado pela autora.  

 

 É importante destacar que algumas atividades aparecem entre as 20 

mais frequentes para ambos os sexos, porém, algumas se mostram 

exclusivamente com mais incidência para determinado sexo. Para Sommer 

(2018), existe uma diferenciação na força de trabalho que resulta na 

segregação do mercado de trabalho, onde existe uma tendência de se 

estabelecer determinadas profissões para o sexo masculino e outras profissões 

para o sexo feminino. A tendência comentada por Sommer (2018) corrobora os 

resultados desse estudo, conforme explicito na Tabela 18.  
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Tabela 18 - Atividades em comum e atividades com incidência exclusiva 
para o sexo masculino e para o sexo feminino entres as 20 ocupações 
mais frequentes do MEI no RN (2022). 

Atividades em comum entre as 20 mais frequentes para ambos os sexos 

Serviços ambulantes de alimentação 

Comércio varejista de bebidas 

Restaurantes e similares 

Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 
minimercados, mercearias e armazéns 

Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 

Promoção de vendas 

Cabeleireiros 

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 

Atividades que aparecem apenas para o sexo masculino entre as 20 mais frequentes 

Obras de alvenaria 

Instalação e manutenção elétrica 
Serviço de táxi 

Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 

Serviços de pintura de edifícios em geral 

Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente 

Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

Serviços de entrega rápida 

Fabricação de móveis com predominância de madeira 

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 

Comércio varejista de materiais de construção em geral 

Atividades que aparecem apenas para o sexo feminino entre as 20 mais frequentes 

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

Outras atividades de tratamento de beleza 

Serviços domésticos 

Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 

Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 

Comercio varejista de artigos de armarinho 

Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente 

Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos 
alimentícios não especificados anteriormente 

Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não 
especificados anteriormente 

Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 

Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
Fonte: Portal do Empreendedor (2022), adaptado pela autora. 

 

Por fim, com relação a nacionalidade, foi realizada apenas uma análise 

para o estado, uma vez que os dados mostraram que 99,7% dos 

microempreendedores possuem nacionalidade brasileira. 
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4.2 EXPECTATIVA DE VIDA EMPRESARIAL DO MEI NAS 

MESSORREGIÕES DO RIO GRANDE DO NORTE. 

 

 Foram construídas tabelas de vida empresarial para o Rio Grande do 

Norte e para cada mesorregião do estado. Conforme descrito na metodologia, 

após o cálculo da probabilidade de sobrevivência, foi aplicado o método do 

Logito de Brass e utilizada a tábua de modelo padrão do INEGI.  

A Tabela 19 mostra os resultados da tabela de vida para o estado do RN 

(com base na probabilidade de sobrevivência do ano de 2020), com 

expectativa de vida empresarial na idade 0, de 6,31 anos, e com aumento de 

vida ao longo dos anos. É importante frisar que tais resultados são análogos 

aos estudos desenvolvidos no México para empresas semelhantes ao MEI, que 

apresentam expectativa de vida na idade 0, entre 5,1 e 8,4, no ano de 2016 

(LARA, 2019). Esse indicador permite visualizar o tempo de vida de uma 

empresa em um determinado contexto, oferecendo um panorama geral do 

ambiente empresarial em um determinado território (LARA; RODRÍGUEZ, 

2020). 

Tabela 19 – Tabela de vida empresarial do Rio Grande do Norte (2020). 

Idade npx nqx lx ex 

0 0,75818 0,24182 100000 6,31 

1 0,59223 0,40777 75818 8,32 

2 0,47240 0,52760 59223 10,65 

3 0,38267 0,61733 47240 13,36 

4 0,34240 0,65760 38267 16,49 

5 0,30730 0,69270 34240 18,43 

6 0,27656 0,72344 30730 20,53 

7 0,24947 0,75053 27656 22,81 

8 0,22551 0,77449 24947 25,29 

9 0,21344 0,78656 22551 27,98 

10 0,20213 0,79787 21344 29,56 

11 0,19152 0,80848 20213 31,21 

12 0,18154 0,81846 19152 32,94 

13 0,17216 0,82784 18154 34,75 

14 0,17044 0,82956 17216 36,65 

15 0,16873 0,83127 17044 37,02 

16 0,16705 0,83295 16873 37,39 

17 0,16539 0,83461 16705 37,77 

18 0,16374 0,83626 16539 38,15 

19 0,16253 0,83747 16374 38,53 
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20 0,16253 0,83747 16253 38,82 

21 0,16253 0,83747 16253 38,82 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do SEBRAE (2021).  

 

 Como proposta deste trabalho foram construídas tabelas para cada 

mesorregião, para analisar a trajetória de vida empresarial dos 

microempreendedores de acordo com a sua divisão geográfica. Neste prisma, 

os resultados da expectativa de vida nos anos iniciais mostram similaridade 

entre as quatro mesorregiões do RN. A Região Agreste, conforme explícito na 

Tabela 20, mostra a segunda menor expectativa de vida na idade 0 (5,82) em 

comparação com as demais mesorregiões do estado. O resultado encontrado 

para a mesorregião Agreste é coerente com a sua dinâmica econômica, vale 

lembrar que essa meso conta com 43 municípios, com a segunda menor 

população dentre as quatro mesorregiões analisadas, sendo também a meso 

que apresenta os menores números no que diz respeito a abertura de 

empresas em todo o período de 2016 a 2020 e que não possui nenhum 

município com destaque no PIB do estado.  

 

Tabela 20 – Tabela de vida empresarial da mesorregião Agreste (2020). 

Idade npx nqx lx ex 

0 0,73250 0,26750 100000 5,82 

1 0,55918 0,44082 73250 7,94 

2 0,43883 0,56117 55918 10,41 

3 0,35124 0,64876 43883 13,26 

4 0,31259 0,68741 35124 16,57 

5 0,27926 0,72074 31259 18,62 

6 0,25030 0,74970 27926 20,84 

7 0,22499 0,77501 25030 23,25 

8 0,20274 0,79726 22499 25,87 

9 0,19160 0,80840 20274 28,70 

10 0,18117 0,81883 19160 30,37 

11 0,17142 0,82858 18117 32,12 

12 0,16229 0,83771 17142 33,95 

13 0,15371 0,84629 16229 35,86 

14 0,15214 0,84786 15371 37,86 

15 0,15058 0,84942 15214 38,25 

16 0,14905 0,85095 15058 38,65 

17 0,14754 0,85246 14905 39,04 

18 0,14604 0,85396 14754 39,44 
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19 0,14493 0,85507 14604 39,85 

20 0,14493 0,85507 14493 40,15 

21 0,14493 0,85507 14493 40,15 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do SEBRAE (2021).  
 

As diferenças econômicas entre as mesorregiões evidenciam que a 

distribuição de riquezas no Estado ocorre de forma desigual. Para efeitos de 

comparação, enquanto a mesorregião Leste (a mais desenvolvida entre as do 

RN) registrou em 2020 a marca de 20.115 novos empreendedores, a meso 

Agreste registrou apenas 2.172 para o mesmo período. Neste sentido, Silva, 

Silva e Figueiredo (2012) ressaltam que as desigualdades entre as regiões 

refletem na dinâmica da economia, visto que nas mesos menos dinâmicas 

estão os municípios mais pobres e que necessitam de maiores incentivos 

governamentais para suprir as necessidades desencadeadas pela 

desigualdade regional.  

Outro fator importante para análise da expectativa de vida empresarial é 

que essa variável não afeta apenas os empresários, ela impacta também 

outros atores envolvidos nessa dinâmica social, como o desenvolvimento de 

políticas públicas, investidores, geração de empregos e crescimento 

econômico.   

Por sua vez, a mesorregião Central, conforme exposto na Tabela 21, 

apresenta a menor expectativa de vida empresarial na idade 0, com 5,79 anos. 

Vale lembrar que as mesorregiões Agreste e Central são as que apresentam o 

menor dinamismo econômico quando comparadas com as mesorregiões Leste 

e Oeste. Neste prisma, cabe acrescentar que, de maneira geral, quanto menor 

for o tamanho do empreendimento, fluxo de caixa e investimentos, maior será a 

fragilidade no mercado, realidade vivenciada pelo MEI em todas as 

mesorregiões, porém, com maior destaque para as menos desenvolvidas.  

Também é possível visualizar que a mesorregião Central é a que 

apresenta o menor número de sobreviventes na idade 21 (14378). 
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Tabela 21 – Tabela de vida empresarial da mesorregião Central (2020). 

Idade npx nqx lx ex 

0 0,73068 0,26932 100000 5,79 

1 0,55688 0,44312 73068 7,92 

2 0,43654 0,56346 55688 10,39 

3 0,34912 0,65088 43654 13,26 

4 0,31060 0,68940 34912 16,58 

5 0,27739 0,72261 31060 18,63 

6 0,24856 0,75144 27739 20,86 

7 0,22337 0,77663 24856 23,28 

8 0,20124 0,79876 22337 25,91 

9 0,19016 0,80984 20124 28,76 

10 0,17980 0,82020 19016 30,43 

11 0,17011 0,82989 17980 32,19 

12 0,16103 0,83897 17011 34,02 

13 0,15251 0,84749 16103 35,94 

14 0,15095 0,84905 15251 37,95 

15 0,14940 0,85060 15095 38,34 

16 0,14788 0,85212 14940 38,73 

17 0,14637 0,85363 14788 39,13 

18 0,14488 0,85512 14637 39,54 

19 0,14378 0,85622 14488 39,94 

20 0,14378 0,85622 14378 40,25 

21 0,14378 0,85622 14378 40,25 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do SEBRAE (2021).  

 

A mesorregião Central tem a menor densidade demográfica entre as 

quatro mesorregiões (25,6 hab./km2), e entre as cidades mais desenvolvidas 

dessa meso estão Guamaré, Macau, Currais Novos e Caicó. Guamaré 

(município com maior produção de petróleo do estado) apresenta o 4º maior 

PIB do Rio Grande do Norte. Porém, apesar do destaque de Guamaré, a 

mesorregião apresenta números inferiores as mesorregiões Leste e Oeste com 

relação a abertura de empresas (neste quesito fica a frente apenas da meso 

Agreste), e com números na tabela de vida que a caracterizam como a meso 

menos atrativa ao microempreendedor quando analisado o número de 

empresas sobreviventes (o menor entre as quatro mesos), e por apresentar 

também a menor expectativa de vida empresarial na idade 0 (5,79). 
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Em sequência, os dados da Tabela 22 mostram que a mesorregião 

Leste apresenta a maior expectativa de vida empresarial na idade 0, com 6,54 

anos. Vale lembrar que essa meso tem maior dinamismo econômico, concentra 

maior população, tem densidade demográfica de 269,2 hab./km2 quadrado, 

enquanto a segunda maior meso (no que diz respeito a densidade 

demográfica), região Agreste, apresenta 49,4 hab./km2. A meso Leste agrupa 

também os setores de serviço, parte da indústria, conta com a localização 

geográfica propícia ao turismo, com acesso ao litoral, cidades que lideram o 

PIB no estado, como Natal, Parnamirim e Macaíba.  

Apesar da mesorregião Leste apresentar o maior número de expectativa 

de vida na idade 0, o resultado não apresenta números tão superiores as 

demais regiões. Por exemplo, enquanto a meso Leste tem a maior expectativa 

de vida na idade 0, com 6,54 anos, por sua vez, a mesorregião Central 

apresenta a menor expectativa de vida na idade 0, com 5,79 anos, mostrando 

um resultado próximo. Ou seja, apesar das particularidades e diferenças 

econômicas de cada mesorregião e com a clara diferença no número de 

abertura de empresas em cada mesorregião, os resultados não apresentaram 

uma disparidade na expectativa de vida entre as mesos.  

Ainda nesse contexto, Lara e Rodríguez (2020) explicam que as 

empresas mais jovens costumam ter uma taxa de mortalidade mais elevada, 

enquanto os níveis de sobrevivência vão aumentando ao longo dos anos, essa 

perspectiva pode ser observada em todas as tabelas de vida empresarial do 

RN, para o estado e as suas quatro mesorregiões.  

Medellín (2017) reforça essa teoria quando explana que as empresas 

mais novas têm uma baixa probabilidade de permanência no mercado, quando 

comparadas a estabelecimentos mais antigos. Em outras palavras, quanto 

mais uma empresa existe, quanto maior a sua idade, maiores são suas 

chances de sobrevivência.  
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Tabela 22 – Tabela de vida empresarial da mesorregião Leste (2020). 

Idade npx nqx lx ex 

0 0,76933 0,23067 100000 6,54 

1 0,60706 0,39294 76933 8,50 

2 0,48781 0,51219 60706 10,78 

3 0,39737 0,60263 48781 13,41 

4 0,35643 0,64357 39737 16,46 

5 0,32060 0,67940 35643 18,35 

6 0,28908 0,71092 32060 20,41 

7 0,26121 0,73879 28908 22,63 

8 0,23648 0,76352 26121 25,04 

9 0,22400 0,77600 23648 27,66 

10 0,21227 0,78773 22400 29,21 

11 0,20126 0,79874 21227 30,82 

12 0,19090 0,80910 20126 32,50 

13 0,18114 0,81886 19090 34,27 

14 0,17935 0,82065 18114 36,12 

15 0,17757 0,82243 17935 36,48 

16 0,17582 0,82418 17757 36,84 

17 0,17409 0,82591 17582 37,21 

18 0,17238 0,82762 17409 37,58 

19 0,17111 0,82889 17238 37,95 

20 0,17111 0,82889 17111 38,23 

21 0,17111 0,82889 17111 38,23 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do SEBRAE (2021).  

 

Saber sobre a expectativa de vida empresarial influencia diretamente na 

decisão de investir e empreender em uma determinada região, ou seja, quanto 

maior a expectativa de vida de um negócio em uma determinada localidade, 

melhor será aquele lugar para investir e empreender, visto que a criação e a 

permanência da empresa no mercado é um grande desafio. Logo, com base 

nos resultados deste estudo, a mesorregião Leste seria a melhor para 

empreender por apresentar a maior expectativa de vida na idade 0.  

Na sequência, a tabela de vida empresarial da mesorregião Oeste 

apresenta a segunda maior expectativa de vida empresarial do estado na idade 

0, com 5,99 anos. A meso Oeste é a que mais se aproxima da mesorregião 

Leste no sentido de desenvolvimento econômico, ao apresentar o segundo 

maior número de aberturas de empresas no período de 2016 a 2020, possui a 

maior extensão territorial entre as mesos e tem uma economia marcada pela 



 79 

fruticultura irrigada, com destaque para a cidade de Mossoró. Vale também 

relembrar que a mesorregião Oeste apresenta o segundo maior PIB do Estado.  

 

Tabela 23 – Tabela de vida empresarial da mesorregião Oeste (2020). 

Idade npx nqx lx ex 

0 0,74184 0,25816 100000 5,99 

1 0,57101 0,42899 74184 8,08 

2 0,45073 0,54927 57101 10,49 

3 0,36229 0,63771 45073 13,29 

4 0,32304 0,67696 36229 16,53 

5 0,28905 0,71095 32304 18,54 

6 0,25945 0,74055 28905 20,72 

7 0,23350 0,76650 25945 23,09 

8 0,21064 0,78936 23350 25,65 

9 0,19917 0,80083 21064 28,44 

10 0,18843 0,81157 19917 30,08 

11 0,17837 0,82163 18843 31,79 

12 0,16894 0,83106 17837 33,58 

13 0,16008 0,83992 16894 35,46 

14 0,15846 0,84154 16008 37,42 

15 0,15685 0,84315 15846 37,80 

16 0,15527 0,84473 15685 38,19 

17 0,15370 0,84630 15527 38,58 

18 0,15215 0,84785 15370 38,98 

19 0,15100 0,84900 15215 39,37 

20 0,15100 0,84900 15100 39,67 

21 0,15100 0,84900 15100 39,67 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do SEBRAE (2021).  

 

 É importante destacar que ao contrário da expectativa de vida humana, 

que vai diminuindo ao longo dos anos, a expectativa de vida empresarial 

apresenta uma trajetória crescente ao longo dos anos. Essa trajetória pode ser 

visualizada no Gráfico 9, que mostra a trajetória da expectativa de vida para o 

estado e para cada mesorregião.  
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Gráfico 9 – Padrão da expectativa de vida empresarial no RN. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do SEBRAE (2021). 
 
  
 

Apesar de Lara (2019) afirmar que a expectativa de vida fornece uma 

imagem das condições sociais, econômicas, financeiras e até mesmo culturais 

que afetam diretamente a criação e manutenção de empresas, os resultados 

mostram que as mesorregiões apresentam a mesma trajetória, apesar das 

diferenças regionais, com um crescimento constante até a idade 14 e uma 

certa estabilidade a partir dos 15 anos. Ou seja, no Rio Grande do Norte, 

independente da mesorregião que o MEI está estabelecido, a empresa 

apresenta trajetória de vida parecida no que diz respeito a expectativa de vida 

empresarial.   

Diretamente atrelado aos resultados da expectativa de vida, estão os 

fatores responsáveis pela falência das empresas, Mojica, Garza e Martínez 

(2020) elucidam que antigamente as empresas eram marcadas por ativos 

tangíveis, com base em estruturas físicas, porém, atualmente as empresas são 

sustentadas por ativos intangíveis, como banco de dados e algoritmos. Nesse 

contexto, as empresas se tornam mais ágeis, porém, mais efêmeras, pois a 

tecnologia se torna um fator limitante para a vida útil dos negócios.  

 As empresas, assim como os humanos, passam por ciclos, na teoria 

todas começam com um projeto, onde a empresa é apenas uma ideia, 

passando para a fase da sua constituição, com possibilidade de crescimento e 

alcance da maturidade e, por fim, do seu fechamento. O fechamento da 

RN AGRESTE LESTE CENTRAL OESTE
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empresa, por sua vez, não necessariamente significa a falência da empresa, 

pode significar que o proprietário decidiu sair do negócio, ou até mesmo, no 

que se refere a figura objeto deste estudo, que o MEI se tornou ME. Para Silva, 

Krakauer e Coda (2020), essa sequência de acontecimentos é chamada de 

Ciclo de Vida Organizacional (CVO) e conhecer as características de cada 

etapa permite traçar melhor as estratégias empresariais.  

Medellín (2017) é categórico em afirmar que as pequenas empresas 

precisam de recursos humanos, técnicos e capital financeiro para sobreviverem 

e serem competitivas no mercado, sendo este um cenário distinto da realidade 

do MEI. Soares (2018) argumenta que o MEI é propenso a ser malsucedido 

justamente por ser um empreendedor por necessidade, onde o 

microempreendedor não visualiza uma oportunidade de negócio e sim uma 

fonte de renda. Em linhas gerais, o nascimento, fechamento e expectativa de 

vida empresarial respondem a uma série de fatores de natureza econômica, 

política e social.  

Por conseguinte, para a realidade das mesorregiões do RN, na idade 0 a 

expectativa de vida variou entre 5,79 e 6,54 anos, mostrando que estes 

números estão dentro do intervalo dos resultados encontrados no México, país 

que é referência nos estudos de demografia empresarial.  

Destarte, os resultados expostos refletem as particularidades de cada 

mesorregião, visto que as mesos mais desenvolvidas apresentam expectativas 

de vida maiores na idade 0, em conformidade, as mesos menos desenvolvidas 

apresentam expectativas de vida menor. Lara (2019) defende que não existe 

uniformidade nos dados justamente porque existem tendências distintas entre 

as cidades. Entretanto, neste estudo, especificamente sobre as mesorregiões 

do RN, a expectativa de vida empresarial não apresentou grandes diferenças, 

apesar das desigualdades econômicas, social e cultural no qual as empresas 

estão inseridas.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo teve como objetivo principal investigar e ampliar a 

compreensão da dinâmica demográfica do Microempreendedor Individual (MEI) 

nas quatro mesorregiões do Rio Grande do Norte, com base na sua 

mortalidade, sobrevivência, e traçar o perfil sociodemográfico da figura do MEI. 

Os resultados mostram número crescente do MEI ao longo dos anos deste 

estudo (2016-2020), em todas as mesorregiões do estado, sendo que em 2020 

o número de empresas abertas praticamente dobrou quando comparado ao 

ano de 2016. Durante o período analisado, apenas um ano (2018) apresentou 

números negativos, ou seja, o encerramento de empresas foi maior do que o 

de abertura.  

 No que diz respeito ao perfil sociodemográfico do MEI, os resultados 

mostram que em todas quatro as mesorregiões do RN, predomina o sexo 

masculino, tendo a mesorregião Agreste o maior percentual (56,8%) e a 

mesorregião Oeste a menor diferença entre os sexos, com 51,9% 

microempreendedores do sexo masculino.  

Com relação a faixa etária dos microempreendedores, foi verificado 

maior incidência entre 31 e 40 anos, em todas as mesorregiões (variando entre 

29,4% e 33,4% do total), não caracterizando mesos com população (de 

microempreendedores) mais jovem ou envelhecida. Ademais, as mesos 

apresentam percentuais aproximados de microempreendedores nas demais 

faixas etárias. Ademais, em sua totalidade os microempreendedores são 

brasileiros (99,7%), o que dispensou a análise por mesorregião, mostrando 

também a falta de influência da migração na figura do MEI, pelo menos no que 

diz respeito a decisão de imigrar de outro estado/país para o RN e empreender 

como MEI, ou ser um imigrante já residente no estado, mas não empreender. 

Foram encontradas algumas diferenças entre as atividades econômicas 

exercidas entre os sexos. Quando analisadas as 20 atividades com maior 

destaque, apenas 10 eram comuns a ambos os sexos.  

No que diz respeito as disparidades econômicas, a região Leste se 

destaca como a mais desenvolvida, seguida da mesorregião Oeste, enquanto 

Central e Agreste tem menor participação na economia. Lara (2019) corrobora 

que, em linhas gerais, uma das formas de analisar o desenvolvimento 
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metropolitano é identificar o número de novas empresas que se instalam em 

um território, nesta perspectiva, os resultados também evidenciam o 

desenvolvimento de cada região, visto que a mesorregião Leste apresenta o 

maior número de microempreendedores, seguida da Oeste, Central e, por 

último, da mesorregião Agreste.  

Nesse contexto, os números de novos microempreendedores foram os 

que apresentaram maiores diferenças entre as mesos, pois em todos os anos 

em estudo, a meso Leste apresentou registro de novas empresas em números 

bem superiores as demais mesorregiões.  

Porém, os resultados mostram que a trajetória de vida empresarial 

apresenta comportamento semelhante, com níveis parecidos em todas as 

idades, para todas as mesorregiões do estado. Se compararmos os resultados 

encontrados neste estudo com os do México, a expectativa de vida do MEI no 

RN apresenta números inferiores, visto que no México a maior expectativa de 

vida de uma empresa na idade zero é de 8,4 anos de idade e no RN foi de 6,3 

anos. Por sua vez, entre as quatro mesos do RN, com base nos dados de 

2020, a meso que apresentou a maior expectativa de vida do MEI na idade 0 

foi a mesorregião Leste, com 6,54 anos.  

 Cabe lembrar que a demografia empresarial não se encarrega de 

estudar especificamente as causas ou fatores associados a mortalidade ou 

sobrevivência das organizações, mas permite concentrar a geração de dados e 

estatísticas que permitem entender o ambiente dos negócios e que devem ser 

aliados a outras abordagens administrativas e empresariais.  

 O presente estudo também buscou contribuir na área de demografia 

empresarial, visto que é um enfoque recente, porém, de grande importância 

para as empresas, economia e sociedade. Durante o desenvolvimento deste 

trabalho ficou evidente como a área ainda é pouco explorada, com poucos 

estudos disponíveis, e apesar das limitações, o presente trabalho enriquece as 

informações sobre o MEI e sobre o empreendedorismo no RN.  

 Diversos autores e entidades defendem o empreendedorismo como 

solução para problemas como a pobreza, escassez de emprego e 

desigualdade social, contudo, esta associação retira a responsabilidade do 

Estado/governo com os indivíduos, transferindo para o empreendedor a 

responsabilidade pelo seu desenvolvimento e total obtenção de recursos, 
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desde a abertura do negócio, responsabilidades tributárias e demais direitos 

trabalhistas.  

 Também convém ressaltar que o discurso midiático para a criação do 

MEI com o objetivo de reduzir o mercado informal não se confirma quando 

comparamos com a taxa de informalidade, visto que tanto a taxa de 

informalidade, quanto a taxa de desocupação não apresentaram redução 

significativa quando correlacionada ao número de empresas abertas como MEI, 

quebrando assim o discurso de que o microempreendedor é capaz de 

promover empregos e consequente inovação.  

Tais características atreladas aos números de desemprego, crise política 

e econômica vivenciada no país desde 2015, mostram que o MEI é um 

empreendedor por necessidade, que buscam empreender pela falta de 

oportunidade no mercado formal, pelo abandono do Estado e pela necessidade 

de sobrevivência.  

 Outro ponto de destaque é escassez de estudos na área de demografia 

das empresas e a limitação para a figura do MEI, no que diz respeito a 

disponibilidade dos dados sobre os microempreendedores. Ademais, entidades 

como o IBGE realizam o estudo com dados fornecidos pelo CEMPRE, que 

excluem a figura do MEI, tornando ainda mais limitada essa temática.  

Também ficou evidente durante a produção dessa dissertação a visão 

romântica entre acadêmicos sobre o empreendedorismo brasileiro e o MEI, 

com escassez de trabalhos com uma visão mais crítica. Neste prisma, as 

análises aqui realizadas fornecem indicadores de mortalidade e de esperança 

de vida que podem auxiliar nas tomadas de decisões e construção de políticas 

públicas para o MEI no RN, e servir como subsídio para novos estudos, visto 

que o tema é pouco abordado no meio acadêmico, e até o momento não se 

observa pesquisas sobre essa temática, periodização e recorte geográfico para 

o referido estado.  

 Além disso, cabe destacar a problemática com relação aos dados para 

traçar o perfil sociodemográfico dos microempreendedores, as variáveis 

solicitadas (sexo, idade, grau de escolaridade, raça/cor, estado civil, 

naturalidade e nacionalidade) não foram disponibilizadas pelo SEBRAE RN, 

porém, esses dados seriam essenciais para compreender melhor a população 

que compõem o MEI.  
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Também ressalto que apesar do governo fornecer um portal do 

empreendedor, as estatísticas disponíveis não oferecem opções de período, 

apenas dados quando a pesquisa é realizada (dados de estoque), ou seja, não 

é possível traçar um perfil evolutivo. Outro entrave é a confiança dos dados no 

Portal do Empreendedor, quando comparadas três variáveis para o mesmo 

período (faixa etária, sexo e nacionalidade), os totais apresentavam 

divergência entres os números. A disponibilização e a confiabilidade desses 

dados contribuiriam para um melhor acompanhamento da figura do MEI.  

 Em resumo, de acordo com o discurso do governo e das instituições 

financeiras, o MEI é uma forma de reforçar o discurso de que basta o esforço e 

dedicação do indivíduo para a garantia do sucesso. Porém, os obstáculos 

encontrados/origem são diferentes entre os indivíduos. Ademais, a política do 

governo brasileiro de incentivo ao empreendedorismo desconsidera a realidade 

enfrentada pela maioria da população, fortalecendo a ideia de meritocracia, 

onde todos os indivíduos, neste caso os empreendedores, são capazes de 

prosperar. 

Em suma, conclui-se que o Brasil dificilmente será uma potência mundial 

tendo o MEI como referência no mercado, o país precisa promover o 

crescimento econômico e desenvolvimento inclusivo, com foco na geração de 

empregos formais, investir em educação, tecnologia, indústria, e não terceirizar 

para o indivíduo a responsabilidade pela geração de riquezas.  
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vida de los negócios en México. Instituto Nacional de Estatística y Geografia 
- México: INEGI, 2014. Disponível em: 
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825068431. Acesso 
em: 08 jan. 2022. 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA).  Demografia de 
empresas e pandemia em São Paulo: Evidências preliminares. Carta de 
Conjuntura, número 47: IPEA, 2020. Disponível 
em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10152/17/CC_47_nt_demogr
afia_de_empresas.pdf. Acesso em: 05 nov. 2021.  

JAVORSEK, Marko. Business Demography Statistics: A Case Study of 
Selected Countries in Asia-Pacific. 2016. repository.unescap.org. Disponível 
em: https://hdl.handle.net/20.500.12870/1145. Acesso em: 22 out. 2021.  
 
LARA, César Barboza. La esperanza de vida de los negocios en las Zonas 
Metropolitanas de tamaño medio de México. Contraste Regional, Tlaxcala, v. 
7, n. 14, p. 65-86, dez. 2019. 
 
LIBERATO, Bruna Epefani et al. VANTAGENS E DESVANTAGENS DO 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI. 2015. 15 f. TCC (Graduação) - 
Curso de Ciências Contábeis, Faculdade Capixaba de Nova Venécia - Multivix, 
Nova Venécia, 2015. Disponível em: https://multivix.edu.br/wp-
content/uploads/2019/04/vantagens-e-desvantagens-do-microempreendedor-
individual-mei.pdf. Acesso em: 28 nov. 2021. 
 
LIMA, Érica Priscilla Carvalho de; SILVA, Ariana Cericatto da; LIMA, Elaine 
Carvalho de. Assimetrias locacionais e padrão industrial: uma análise das 
mesorregiões do Rio Grande do Norte. Espacios, [S.L], v. 38, n. 23, p. 36-36, 
dez. 2017. Mensal. Disponível em: 
https://www.revistaespacios.com/a17v38n23/a17v38n23p36.pdf. Acesso em: 
07 jan. 22. 
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ANEXOS 

 

Tabela 24 – Municípios da mesorregião Agreste potiguar 

Barcelona Passa e Fica 

Bento Fernandes Passagem 

Boa Saúde Poço Branco 

Bom Jesus Riachuelo 

Brejinho Ruy Barbosa 

Campo Redondo Santa Cruz 

Coronel Ezequiel Santa Maria 

Ielmo Marinho Santo Antônio 

Jaçanã São Bento do Trairi 

Jandaíra São José do Campestre 

Japi  São Paulo do Potengi 

João Câmara São Pedro 

Jundiá São Tomé 

Lagoa D'anta Senador Elói de Souza 

Lagoa de Pedras Serra Caiada 

Lagoa de Velhos Serra de São Bento 

Lagoa Salgada Serrinha 

Lajes Pintadas Sítio Novo 

Monte Alegre Tangará 

Monte das Gameleiras Várzea 

Nova Cruz Vera Cruz 

Parazinho   

Fonte: IBGE (2021) 

 
 
Tabela 25 – Municípios da mesorregião Central potiguar 

Acari Jardim do Seridó 

Afonso Bezerra Lagoa Nova 

Angicos Lajes 

Bodó Macau 

Caiçara do Norte Ouro Branco 

Caiçara do Rio do Vento Parelhas 

Caicó Pedra Petra 

Carnaúba dos Dantas Pedro Avelino 

Cerro Corá Santana do Seridó 

Cruzeta Santana dos Matos 

Currais Novos São Bento do Norte 

Equador São Fernando 

Fernando Pedroza São João do Sabugi 

Florânia São José do Seridó 

Galinhos São Vicente 

Guamaré Serra Negra do Norte 

Ipueira Tenente Laurentino 

Jardim de Angicos Timbaúba dos Batistas 

Jardim de Piranhas   

Fonte: IBGE (2021) 
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Tabela 26 – Municípios da mesorregião Leste potiguar 

Maxaranguape Pedra Grande 

Arêz Pedro Velho 

Baía Formosa Pureza 

Canguaretama Rio do Fogo 

Ceará-Mirim São Gonçalo do Amarante 

Espírito Santo São José de Mipibu 

Extremoz São Miguel do Gostoso 

Goianinha Senador Georgino Avelino 

Macaíba Taipu 

Montanhas Tibau do Sul 

Natal Touros 

Nísia Floresta Vila Flor 

Parnamirim   

Fonte: IBGE (2021) 

 

Tabela 27 – Municípios da mesorregião Oeste potiguar 

Açú Martins 

Água Nova Messias Targino 

Alexandria Mossoró 

Almino Afonso Olho D'agua dos Borges 

Alto do Rodrigues Paraná 

Antônio Martins Paraú 

Apodi Patú 

Areia Branca Pau dos Ferros 

Baraúnas Pendências 

Campo Grande Pilões 

Caraúbas Portalegre 

Carnaubais Porto do Mangue 

Coronel João Pessoa Rafael Fernandes 

Doutor Severiano Rafael Godeiro 

Encanto Riacho da Cruz 

Felipe Guerra Riacho de Santana 

Francisco Dantas Rodolfo Fernandes 

Frutuoso Gomes São Francisco do Oeste 

Governador Dix-Sept Rosado São Miguel 

Grossos São Rafael 

Ipanguaçú Serra do Mel 

Itajá Serrinha dos Pintos 

Itaú Severiano Melo 

Janduís Taboleiro Grande 

João Dias Tenente Ananias 

José da Penha Tibau 

Jucurutu Triunfo Potiguar 

Lucrécia Umarizal 

Luís Gomes Upanema 

Major Sales Venha-Ver 

Marcelino Vieira Viçosa 

Fonte: IBGE (2021) 
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Tabela 28 – Tabela padrão para todos os setores segundo metodologia do 
INEGI. 

GENERACIÓN 1984.    T O T A L 

Edad 
Probabilidades 
quinquenales 

p(x) anual q(x) anual S(x) d(x) 

0   0.8629 0.1371 100.000 13.709 

1   0.7446 0.2554 86.291 11.829 

2   0.6425 0.3575 74.462 10.208 

3   0.5545 0.4455 64.254 8.808 

4 0,5545 0.5111 0.4889 55.446 4.339 

5   0.4711 0.5289 51.107 4.000 

6   0.4342 0.5658 47.107 3.687 

7   0.4002 0.5998 43.421 3.398 

8   0.3689 0.6311 40.023 3.132 

9 0,6653 0.3527 0.6473 36.890 1.624 

10   0.3371 0.6629 35.266 1.553 

11   0.3223 0.6777 33.713 1.484 

12   0.3081 0.6919 32.229 1.419 

13   0.2945 0.7055 30.810 1.357 

14 0,7984 0.2920 0.7080 29.453 251 

15   0.2895 0.7105 29.202 249 

16   0.2871 0.7129 28.952 247 

17   0.2846 0.7154 28.705 245 

18   0.2822 0.7178 28.460 243 

19 0,9580 0.2804 0.7196 28.217 180 

20 0,9936 0.2804 0.7196 28.037 0 

21 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

22 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

23 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

24 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

25 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

26 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

27 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

28 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

29 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

30 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

31 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

32 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

33 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

34 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

35 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

36 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

37 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

38 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

39 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

40 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 
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41 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

42 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

43 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

44 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

45 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

46 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

47 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

48 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

49 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

50 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

51 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

52 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

53 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

54 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

55 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

56 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

57 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

58 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

59 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

60 1,0000 0.2804 0.7196 28.037 0 

 


