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RESUMO 

  

As Micro e Pequenas Empresas (MPEs) têm um papel fundamental na economia brasileira de 

gerar emprego e renda para a população economicamente ativa de forma sustentável, bem 

como alavancar a economia. A concepção e extinção dessas empresas têm impacto 

significativo na economia e, principalmente, na formalização ao trabalho da população em 

idade ativa. Esta pesquisa propõe uma análise sobre a população fechada (ausência de 

migração) das MPEs por coorte (geração) no que diz respeito à constituição (nascimento) e 

extinção (morte) no período 1980 a 2016 no Estado do Rio Grande do Norte (RN). Com base 

nos dados coletados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte (JUCERN), foram 

calculadas as tábuas de mortalidade para diversas gerações de empresas constituídas entre 1º 

de janeiro de 1980 e 31 de dezembro de 2016 por porte e ramo de atividade. Constatou-se 

diferenciais de nível e padrão de mortalidade/sobrevivência das empresas por porte e ramo de 

atividade. Foi observado que o aumento da participação dos Microempreendedores 

Individuais (MEIs) no total de empresas constituídas, embora tenha o efeito de reduzir o 

número de negócios informais, pode ter algum efeito negativo na probabilidade de 

sobrevivência das demais MPEs, incluindo aquelas mais consolidadas. Os resultados apontam 

ainda, aumentos na probabilidade de morte das empresas de coortes mais antigas, ou seja, 

com maior estabilidade no mercado empresarial, e níveis mais elevados de mortalidade nos 

primeiros anos para coortes mais recentes. Esse aumento na mortalidade das MPEs ocorre no 

mesmo período em que a dinâmica demográfica do Rio Grande do Norte favorece um maior 

peso relativo da população em idade ativa em relação à população jovem e idosa, fenômeno 

conhecido como “ bônus demográfico ”. Os resultados levantados por este estudo contribuem 

significativamente para o conhecimento dos níveis e padrões de sobrevivência das empresas 

no RN, apontando possíveis causas e consequências para o tempo médio de vida por 

deferentes tipos e tamanhos de empreendimentos. Por outro lado, o estudo aponta para a 

necessidade de dados mais específicos e de melhor qualidade, de modo que as análises sirvam 

de subsídios para os novos empreendimentos. 

 

Palavras-chave: Micro e Pequenas Empresas (MPEs), mortalidade, tábua de mortalidade, 

Microempreendedor Individual (MEI). 

 

 



ABSTRACT 

 

Micro and Small Enterprises (MPEs) play a key role in the Brazilian economy in generating 

employment and income for the economically active population in a sustainable way, as well 

as leveraging the economy. The conception and extinction of these companies has a 

significant impact on the economy and, especially, on the formalization of the working-age 

population. This research proposes an analysis of the closed population (migration absence) 

of the MPEs by cohort (generation) with regard to the constitution (birth) and extinction 

(death) between 1980 and 2016 in the Rio Grande do Norte state (RN). Based in the collected 

data at the Commercial Council the State of Rio Grande do Norte(JUCERN), mortality tables 

were calculated for several generations of companies constituted between January 1, 1980 and 

December 31, 2016 by size and industry. Differences of level and standard of companies‟ 

mortality / survival were verified by size and industry. Was observed that the increase in the 

participation of Individual Microentrepreneurs (MEIs) in the total number of incorporated 

companies, although it has the effect of reducing the number of informal businesses, may 

have some negative effect on the survival probability of others MPEs, including those more 

consolidated. The results also point an increase in the probability of death of older cohort 

companies, in other words, with greater stability in the corporate market, and higher levels of 

mortality in the first years for more recent cohorts. This increase in the mortality of MPEs 

occurs in the same period in which the demographic dynamics of Rio Grande do Norte favors 

a greater part of the population of active age in relation to the young and old population, a 

phenomenon known as demographic bonus. The results of this study contribute significantly 

to the knowledge of the survival levels and patterns of the companies in the RN, pointing out 

possible causes and consequences for the average life time for different types and sizes of 

enterprises. On the other hand, this study points the need for more specific and better quality 

data, so that the analyzes serve as subsidies for new ventures. 

 

Keywords: Individual Microentrepreneur; Micro and Small Enterprises; Mortality; Mortality 

table. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Motivação 

 

Para toda pesquisa existe uma motivação pessoal do autor, e esta não é diferente. Por 

isso inicialmente deixarei aqui algumas palavras sobre o que motivou-me a pesquisar sobre 

este assunto, que ainda é pouco explorado no campo da demografia. 

Sou graduada em ciências contábeis e contadora atuante de empresas desde 2005. 

Durante todo este período percebi que a mortalidade das Micro e Pequenas Empresas era 

constante em todos os ramos de atividade, só que não conseguia ter resultados precisos de 

qual área era a mais afetada. Com o tempo percebi que necessitava enriquecer meus 

conhecimentos em outras áreas que pudessem proporcionar respostas aos meus 

questionamentos sobre a probabilidade de morte e sobrevivência das empresas no Estado do 

Rio Grande do Norte. Daí com a necessidade de ampliar meus conhecimentos afim de 

enriquecer a contabilidade, comecei a ler artigos sobre mortalidade e cheguei a demografia. 

Indo adiante encontrei alguns artigos sobre demografia dos negócios, que fizeram com 

que minha atenção se voltasse para esta área. Assim, iniciei um aprendizado das teorias e 

técnicas demográficas, que trouxeram respostas às minhas inquietações, a principal delas: 

entender o comportamento e as tendências sobre sobrevivência das empresas. 

 

 

1.2 Justificativa e Objetivos 

 

 A economia dos países em desenvolvimento gira em grande parte, em torno do 

crescimento do mercado empresarial, ou seja, do surgimento de novas empresas e de sua 

permanência no mercado. Estas, por sua vez, são as principais geradoras de riqueza do país, 

pois oferecem trabalho e renda para a população economicamente ativa (LA ROVERE, 2011 

e FERREIRA et al., 2012). 

É notório o crescimento da economia do Brasil em virtude do aumento do número de 

Micro e Pequenas Empresas (MPEs), as quais alavancaram ainda mais, após a criação do 

Microempreendedor Individual (MEI) em 2009. Em maio de 2016 as MPEs agregadas aos 

Microempreendedores Individuais ultrapassaram mais de 14 milhões de empresas constituídas 
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em todo o país (SEBRAE, 2016). De acordo com pesquisa realizada pela Global 

Entrepreneurship Monitor(GEM), o Brasil é visto como um país de empreendedores (GRECO 

et al., 2009). 

As MPEs em 2001 proporcionaram através de suas produções R$ 144 bilhões de reais 

de riqueza para o país, em 2011 este valor atingiu cerca de R$ 599 bilhões, os quais 

contribuíram com um percentual acima de 20% do total do PIB do país. A distribuição do PIB 

gerado pelas MPEs pode ser representada por atividade econômica, por exemplo, no setor do 

comércio 53,4% do PIB é das MPEs, já no setor industrial este percentual equivale a 22,5% e 

no setor de serviços o percentual é de 36,3% (SEBRAE, 2014). 

De acordo com o SEBRAE/RN (2017), a região Nordeste em 2014 ficou em segundo 

lugar na classificação das regiões apontadas com os maiores percentuais de empregos gerados 

no país, atrás apenas da região sudeste que, de acordo com o IBGE (2015), é considerada a 

região com maior densidade demográfica do país, a mais populosa, com maior 

empregabilidade e com maior poder econômico do país.  

No Estado do Rio Grande do Norte (RN) segundo dados publicados pelo 

SEBRAE/RN (2017), em 2014 o número de novos empregos gerados foi de 10.757, isto se 

deve provavelmente a dois fatores. Primeiro, a mudança da estrutura etária da população que 

resultou na „„janela de oportunidade‟‟
1
iniciada nas primeiras décadas do século XXI, na qual 

se elevou o número da População em Idade Ativa (PIA), que detinha uma elevada taxa total 

de empreendedores com percentual de 36,4% da população entre 18 e 64 anos, considerada a 

maior taxa do Brasil se comparada às demais regiões brasileira e superior até mesmo a do 

Brasil que detinha 34,5% (GEM, 2014). Segundo, ao aumento das MPEs em virtude da 

criação da figura do Microempreendedor Individual (MEI), instituído pelo congresso nacional 

através da Lei Complementar nº 128 em 19 de dezembro de 2008, que passou a vigorar a 

partir de 01 de julho de 2009, com o objetivo de regularizar as atividades de diversos 

trabalhadores que vivem na informalidade a um custo muito baixo em relação às demais 

empresas (GEM, 2014). 

As MPEs contribuem para o aumento de vagas no mercado de trabalho, como para a 

economia. Por outro lado, a extinção dessas empresas acarreta problemas socioeconômicos 

                                                 

 

1
Janela de Oportunidade é o resultado da redução da razão de dependência (RD), ou seja, da queda do número de 

crianças e adolescentes dependentes da população em idade ativa (PIA), em decorrência da queda da 

fecundidade. (Ver ALVES,2008, p.7). 
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graves, como o aumento do desemprego e a reformulação das políticas públicas para atender 

as necessidades da população e da atividade econômica (VELDEN, 2004). 

De acordo com Ptak-Chmielewska (2011), a demografia de negócios possibilita a 

medição e desempenho das empresas na economia. No RN o número de MPEs é crescente, 

entretanto, ainda são poucas as pesquisas que tratam da análise da sobrevivência e expectativa 

de vida das empresas utilizando-se métodos demográficos. Desta forma elaborou-se o 

seguinte problema de pesquisa: Qual a probabilidade de morte e sobrevivência das MPEs do 

Estado do Rio Grande do Norte por porte e ramo de atividade? Qual o efeito da criação do 

Microempreendedor Individual na sobrevivência média das MPEs? 

Diante do exposto, o objetivo geral desta pesquisa foi elaborar as tábuas de 

mortalidade das MPEs do Estado do RN no período de 1980 a 2016 e fazer uma análise sobre 

mudanças no padrão de mortalidade das micro e pequenas empresas do RN. Com isso foram 

necessários os seguintes objetivos específicos: a) estimar as taxas de mortalidade de coorte, 

por ramo de atividade e porte das MPEs no período de 1980 a 2016 (período em que os dados 

estão disponíveis); b) construir tábuas de mortalidade completa para cada coorte de análise e 

c) analisar as mudanças no padrão etário de sobrevivência das MPEs no seu tempo médio de 

vida face às mudanças na Lei Geral das MPEs, no mercado de trabalho e na dinâmica 

demográfica do RN entre 1980 e 2016. 

Analisar os indicadores demográficos em relação à sobrevivência das empresas é 

importante, pois proporciona aos diversos seguimentos empresariais uma visão mais 

detalhada sobre a constituição e o tempo médio de vida das MPEs por porte e ramo de 

atividade, haja vista que esta análise pode auxiliar nas tomadas de decisões e proporcionar aos 

novos empreendedores uma visão dos tipos de atividades de MPEs mais rentáveis, sejam 

aqueles “empreendedores por necessidade” que não estão inseridos no mercado de trabalho e 

buscam criar um negócio para ter renda e subsidiar a família, ou os “empreendedores por 

oportunidade”, que mesmo inseridos no mercado de trabalho se intitulam capazes de obter 

uma oportunidade de adentrar no mercado empresarial contribuindo para o crescimento da 

economia do país (GEM, 2016). 

Esta análise também pode ser utilizada numa possível reformulação das “políticas 

públicas concebidas a partir das diretrizes trazidas pela Lei Geral das Micro e Pequenas 

Empresas” que por sinal tem tornado ainda mais favorável o mercado dos negócios no país, 

afetando diretamente o mercado de trabalho (SCHWINGEL & RIZZA, 2013).  
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Ao longo da pesquisa surgiram algumas hipóteses no que diz respeito a probabilidade 

de morte e sobrevivência das empresas que corroboram com pesquisas realizadas pelo 

SEBRAE (2015) e Instituto Nacional de Estatística e Geografia do México - INEGI (2016), 

na qual citam que: a) o porte e ramo de atividade influenciam na probabilidade de morte e 

sobrevivência das empresas; b) as empresas com menores portes morrem mais rápidos que as 

de maiores porte; c) que existe uma relação na sobrevivência das empresas com as mudanças 

ocorridas na legislação; d) com o passar do tempo a probabilidade de morte das empresas 

diminuem com o avanço da idade o que é inverso na população humana e por fim, e) há uma 

relação direta da crise econômica com a criação de novos empreendedores como MEI . 

Em 2013 as MPEs já correspondiam a 99% de empresas constituídas no país e com 

uma taxa de 52% dos empregos formais. Uma das possibilidades do desenvolvimento da 

economia é do crescimento estar atrelado à formalização das Micro e Pequenas Empresas 

(MPEs), provavelmente facilitada com a criação do Microempreendedor Individual, que por 

sua vez pode ter contribuído com a elevação do número de empregos formais, haja vista que o 

Microempreendedor Individual pode contratar apenas um empregado na formalidade, 

inclusive com redução no encargo previdenciário (SEBRAE, 2015). Em 2017, pela quarta vez 

consecutiva, as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) foram responsáveis pela criação de 

novas oportunidades de trabalho no país, totalizando um saldo de 43,7 mil novos empregos, 

enquanto as médias e grandes empresas fecharam 6,8 mil vagas (SEBRAE, 2017). 

Ao se fazer uma análise das MPEs com o mercado de trabalho, observa-se que o 

número de MPEs está positivamente relacionado com o número de vagas no mercado de 

trabalho (SEBRAE, 2016). É importante frisar que a essência do trabalho é o âmbito social, 

ele é um fator determinante da vida das famílias, pois além do aspecto de natureza econômica, 

o mercado de trabalho é também o meio de socialização do indivíduo, desde as sociedades 

mais antigas até os dias atuais. “Pode-se asseverar que as ações relativas ao mercado de 

trabalho são fundamentais para promover a equidade e o bem-estar de uma sociedade” 

(ANDRADE, 2016 e RAMOS, 2007). Portanto, para melhor entender a relação entre as 

Micro e Pequenas Empresas (MPEs) e o mercado de trabalho, é fundamental compreender 

como tem se dado a sobrevivências dessas empresas a longo prazo. 

 Desta forma, esta análise justifica-se pelo fato de que as MPEs incluindo os 

Microempreendedores Individuais, têm se tornado as principais encarregadas pelo 

desenvolvimento socioeconômico do país, ou seja, elas são as responsáveis por 

disponibilizarem uma maior quantidade de vagas no mercado de trabalho e gerarem renda 
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para a população, assumido uma importância cada vez maior na participação da população em 

idade ativa (PIA) no mercado de trabalho. 

De acordo com o SEBRAE (2016), a criação do Microempreendedor Individual, 

tornou-se um dos fenômenos mais fortes de transformação do perfil dos pequenos negócios já 

ocorridos no país, seu crescimento exponencial mais que triplicou de 2009 a 2016. Sendo 

assim, a pesquisa torna-se relevante na medida em que promove uma discussão sobre a 

existência da relação entre a sobrevivência das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) com o 

impacto causado pela mudança na legislação e o mercado de trabalho.  

Segundo o SEBRAE (2016),“ a literatura internacional é mais extensa que a brasileira 

na análise de sobrevivência de empresas ”, isso também torna essa pesquisa mais importante, 

haja vista o enorme número de empreendedores que se enquadram como Microempreendedor 

Individual. Em 2012 estes pequenos empreendedores totalizavam 64% das empresas 

constituídas no país. Com isso, esta pesquisa pretende subsidiar o leitor na sua tomada de 

posição sobre o contexto da sobrevivência das MPEs com o mercado de trabalho. 

O presente estudo foi desmembrado em cinco capítulos, incluindo esta introdução. O 

segundo capítulo descreve o referencial teórico no qual é tratado o conceito e as 

características das MPEs, a Legislação do Microempreendedor Individual, o conceito de 

demografia dos negócios, a transição demográfica e o mercado de trabalho, MPEs versus 

mercado de trabalho, os fatores associados à mortalidade das Micro e Pequenas Empresas 

(MPEs) e métodos para estimar a sobrevivência das empresas. O terceiro capítulo está 

composto por uma descrição detalhada dos dados e métodos utilizados. O quarto capítulo 

apresenta os resultados do estudo. Finalmente, o quinto capítulo apresenta as considerações 

finais sobre os resultados alcançados e as sugestões para trabalhos futuros. 
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2.REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O tema da pesquisa propôs estimar as taxas de mortalidade de coorte por períodos, 

ramo de atividade e porte das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) do RN no período de 1980 

a 2016, abordado através da utilização de métodos demográficos com a elaboração das tábuas 

de mortalidade, que possibilitou a análise das mudanças no padrão etário de sobrevivência das 

MPEs no seu tempo médio de vida face às mudanças na Lei Geral das MPEs, no mercado de 

trabalho e na dinâmica demográfica do RN. Desta forma elaborou-se uma revisão da literatura 

na busca de informações acerca de estudos sobre a demografia que fizesse uma relação com 

os negócios.  

Com o intuito de facilitar a compreensão do estudo, a revisão da literatura foi dividida 

em sub-capítulos, o qual se inicia com informações sobre: a) o conceito e as características 

das MPEs; b) a figura do Microempreendedor Individual e a relação de sua criação agregada à 

necessidade de novas políticas públicas necessárias para o crescimento econômico bem como 

o impacto direto na Previdência Social; c) da demografia de negócios, seus conceitos e 

aplicações no seguimento empresarial; d) da transição demográfica, evento que ocorre em 

todos os países do mundo alterando a estrutura etária da população que possivelmente afeta o 

mercado de trabalho e consequentemente a economia; e) da importância das MPEs para 

economia e para a população na geração de empregos; f) uma breve abordagem sobre os 

fatores associados à mortalidade das MPEs no Brasil, uma vez que estas empresas são 

consideradas os pilares da economia e, por fim, g) descreve os principais métodos aplicados 

nas análises de sobrevivência das empresas em alguns países. 

 

 

2.1.Micro e Pequenas Empresas 

 

 Segundo Rodrigues Filho (2016), pode-se dizer que a empresa é sinônimo de 

empreendedor que possui atividade econômica e visa lucro independente de seu porte. Para 

Chiavenato (2008), as empresas são os negócios geridos por uma ou mais pessoas 

responsáveis pela produção de serviços ou bens que satisfazem as necessidades dos seres 

humanos. 

 O IBGE (2001), caracteriza as Micro e Pequenas Empresas através de características 

como, elevadas taxas de natalidade e mortalidade, a participação dos proprietários e familiares 

nos negócios, o descumprimento do princípio contábil da entidade, os registros contábeis 
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inadequados, o pouco acesso a financiamentos, a mão-de-obra barata, o baixo investimento de 

capital, o poder de decisão centralizado no proprietário, entre outros.  

Para Everton Junior (2017, p. 21) “ [...] as MPE apresentam-se como células de um 

grande sistema vivo em permanente movimentação–chamado sistema econômico[...] cuja 

função primordial é a de produzir, criar riqueza e gerar incremento na qualidade de vida, 

criando desenvolvimento ”. 

De acordo com o Manual de Demografia dos Negócios (EUROSTAT/OECD, 2007), 

as empresas necessitam da existência de um registro comercial ou administrativo, informação 

esta que é diferenciada entre os países. Para uma empresa ser constituída legalmente no 

Estado do Rio Grande do Norte antes de qualquer registro na Receita Federal do Brasil ela 

deve primeiramente ser registrada na Junta Comercial do Estado, ao tratar-se de empresas 

onde o intelecto dos sócios prevalece para a atividade empresarial, o registro é feito primeiro 

no Cartório de Registro de Pessoa Jurídica, ou na Ordem dos Advogados do Brasil, são as 

chamadas sociedades simples. Para que, após esse primeiro registro, ambas possam ser 

registradas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) na Receita Federal do Brasil.  

 Hoje há facilidade de empresários abrirem legalmente seu próprio negócio em virtude 

das novas mudanças da legislação tais como: um investimento menor de capital, a ampliação 

no enquadramento de outras atividades que podem optar pelo Sistema Unificado de Impostos 

(Simples Nacional), a mudança do valor de faturamento do Simples Nacional e a criação do 

Microempreendedor Individual que pôde proporcionar o crescimento das empresas formais no 

Estado (SEBRAE, 2013).  

 As MPEs são enquadradas em dois portes: Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno 

Porte (EPP), entretanto, existem alguns critérios diferentes para classificar este porte. Para 

Roggia et al. (2008), tem a classificação pelo BNDES, o Estatuto da Microempresa - ME e 

Empresa de Pequeno Porte - EPP, a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, a RAIS e o 

SEBRAE. Para Bateman (2006), uma pequena empresa costuma ser definida como tendo 

menos de 100 funcionários com propriedade e operação independentes, não sendo dominante 

no seu campo de atuação e nem caracterizada por muitas práticas inovadoras. 

Para outros autores como Dornelas (2012), Maximiano (2011) e Chiavenato (2008) as 

MPEs podem ser segmentadas de acordo com diferentes critérios, como o número de 

empregados e o faturamento anual. O conceito de MPEs pode ser compreendido através das 

esferas Estaduais e Federais (FRAGATA & BARRETO, 2016). Na esfera Estadual de acordo 
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com o SEBRAE (2014), o porte da empresa é caracterizado através da quantidade da 

população asssalariada por ramo de atividade como pode ser apreciado no Quadro 1. 

Quadro 1 - Tipos de empresas definido pelo âmbito Estadual no Brasil em 2017.  
PORTE COMÉRCIO E SERVIÇO INDÚSTRIA 

Microempreendedor Individual 

(ME) 

Somente 01 pessoa assalariada Somente 01 pessoa assalariada 

Empresário Individual, Eireli ou 

Limitada (ME) 

Até 09 pessoas assalariada Até 19 pessoas assalariadas 

Empresário Individual, Eireli ou 

Limitada (EPP) 

De 10 a 49 pessoas assalariadas De 20 a 99 pessoas assalariadas 

Fonte:SEBRAE(2014) 

 No que diz respeito à esfera Federal as MPEs são classificadas com base na receita 

bruta anual através dos dados extraídos na legislação em vigor do Simples Nacional (Lei 

Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006). No Quadro 2 pode-se observar a 

distribuição da receita por porte, tipo, nº de proprietários, forma de tributação e formalização 

da empresa. 

Quadro2-Tipos de empresas definido pelo âmbito Federal no Brasil em 2017.  
Empresário Individual 

Enquadramento / Faturamento Anual Nº de 

Titulares 
Tributação Formalização 

MEI ME EPP Empresa Normal 

Até R$ 

60 mil 
- - - Um titular Simples Nacional Internet/Sebrae 

- 
Até R$ 

360 mil 

Até R$ 3,6 

milhões 

Por opção ou por 

faturamento superior a R$ 

3,6 milhões 

Um titular 

Simples Nacional, 

Lucro Real ou 

Presumido 

Junta 

Comercial 

EIRELLI 

Enquadramento / Faturamento Anual Nº de 

Titulares 
Tributação Formalização 

MEI ME EPP Empresa Normal 

- 
Até R$ 

360 mil 

Até R$ 3,6 

milhões 

Por opção ou por 

faturamento superior a R$ 

3,6 milhões 

Um titular 

Simples Nacional, 

Lucro Real ou 

Presumido 

Junta 

Comercial 

Sociedade Limitada 

Enquadramento / Faturamento Anual Nº de 

Titulares 
Tributação Formalização 

MEI ME EPP Empresa Normal 

- 
Até R$ 

360 mil 

Até R$ 3,6 

milhões 

Por opção ou por 

faturamento superior a R$ 

3,6 milhões 

Dois ou mais 

sócios. 

Simples Nacional, 

Lucro Real ou 

Presumido 

Junta 

Comercial 

Fonte:SEBRAE(2014) 
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 Para Roggia et al. (2008, p.4), " a definição de pequena e média empresa é, sem 

dúvida, ambígua e imprecisa e não existe consenso quanto a sua classificação. As formas de 

classificação como micro, pequena ou média variam entre autores, instituições e países ". 

As MPEs são um dos principais aportes de sustentação da economia brasileira, seja 

pela sua capacidade de gerar oportunidades no mercado de trabalho representada por 14 

milhões de empregos equivalente em média a 70% do emprego formal, ou pela quantidade de 

riqueza gerada para o país sendo responsável por 25% do Produto Interno Bruto (PIB). Elas 

constituem 99% dos estabelecimentos formais existentes, o que representa 99,8% das 

empresas que são constituídas anualmente (SEBRAE, 2016). 

É importante destacar que as MPEs também contribuem para o comércio externo, 

evoluindo a cada ano. Em 2016 a participação das MPEs no total de empresas exportadoras 

atingiu 38% (SEBRAE, 2016). De acordo com o SEBRAE/DIEESE (2016), as MPEs 

representam 99% contra 1% das Médias e Grandes Empresas (MGEs), observe no Gráfico 1 a 

evolução das empresas no Brasil por porte. 

 

Gráfico 1 – Evolução das MPEs e MGEs no Brasil de 2000 a 2015 

 

Fonte:MTE, RAIS. Elaborada pelo DIEESE/2016 

 

No Brasil a carga tributária ainda é elevada para todas as atividades empresariais, são 

diversas as obrigações acessórias exigidas pelo fisco, tais como, sistema público de 

escrituração digital fiscal (SPED FISCAL), sistema público de escrituração digital de 

contribuições (SPED CONTRIBUIÇÕES), sistema público de escrituração digital contábil 

(SPED CONTÁBIL), sistema público de escrituração digital escrituração contábil fiscal 
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(SPED ECF), Declaração de Contribuições e Tributos Fiscais (DCTF), Declaração do 

Imposto de Renda retido na Fonte (DIRF) e outras. Além das diversas retenções de tributos na 

fonte, por exemplo, Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Programa de Integração 

Social (PIS), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e Imposto 

Sobre Serviços (ISS). Por este motivo, a dificuldade e a burocracia faziam com que os 

empreendedores trabalhassem informalmente. Entretanto com a criação do 

Microempreendedor Individual, esta informalidade reduziu (SEBRAE, 2014). 

Em resumo no Brasil as MPEs são compostas pelo Microempreendedor Individual 

(MEI), Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), podendo ser identificada pela 

quantidade de funcionários, pelo faturamento, estrutura física, atividade e porte. Na pesquisa 

foi adotada a classificação das MPEs de acordo com a esfera Federal, que as classifica através 

do faturamento anual conforme discriminado no Quadro 2. 

 

 

2.2.Microempreendedor Individual (MEI) 

  

Desde 1980 o índice de informalidade das empresas já era elevado, continua nos dias 

atuais, porém este número tem sofrido redução desde a implementação de novas leis. De 

acordo com Almeida (2008), “ o crescimento econômico de empresas informais fez aumentar 

a poluição e o número de trabalhadores sem carteira ”, ou seja, a informalidade das empresas 

reduz a possibilidade de inclusão da população em idade ativa (PIA) no mercado de trabalho, 

elevando a taxa de desemprego. 

De acordo com Tiryak (2008), „„economia informal é formada, na sua maior parte, por 

pequenos negócios com acesso restrito ao crédito e impossibilitados de recorrer ao sistema 

legal para a proteção da propriedade e o cumprimento de contratos, já que não possuem 

registro junto a entidades governamentais ‟‟. 

Segundo SEBRAE (2011), uma pesquisa realizada no país pelo IBGE em 2003 sobre o 

setor da informalidade, constatou que havia mais de 10 milhões de trabalhadores atuando na 

informalidade. E o governo diante desta situação verificou a necessidade de buscar 

alternativas para trazer estes trabalhadores para a formalidade. 

De acordo com a Cartilha do Microempreendedor Individual (2010), o Congresso 

Nacional aprovou e o presidente Luís Inácio da Silva sancionou a Lei Complementar nº 128 

http://www.leigeral.com.br/portal/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=FF8080812993A8DE0129CDCCC81B7959
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em 19 de dezembro de 2008 que alterou a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 

2006 que trata do regulamento das MPEs e cria a figura do Microempreendedor Individual 

(MEI), com o objetivo de regularizar diversas atividades de vários trabalhadores que vivem na 

informalidade, promover a inclusão empresarial e reduzir a informalidade.  

É justamente a burocracia, as elevadas cargas tributárias principalmente os encargos 

trabalhistas, que proporcionam o aumento do mercado informal, ou seja, o aumento do 

número de trabalhadores por conta própria e empresas em funcionamento, ambos na 

informalidade. Entretanto, a população perde com a contribuição da aposentadoria e outros 

benefícios previdenciários, bem como o governo que passa a arrecadar menos, ocasionando 

um déficit na economia, que reflete na redução de investimentos em políticas públicas sociais 

(IBGE, 2005).  

Com a criação do Microempreendedor Individual houve uma redução considerável de 

trabalhadores informais, o aumento da formalização de empregos, a redução do desemprego 

formal, a elevação na arrecadação dos impostos estaduais e municipais, assim como na 

contribuição previdenciária (SEBRAE, 2013). 

Os Microempreendedores Individuais que procuram a regularização de seu negócio o 

fazem pelos benefícios ofertados na formalização da empresa, e um dos mais atrativos pode 

ser os da Previdência Social, por exemplo, auxílio-doença, aposentadoria, salário-maternidade 

e pensão, haja vista que estes são praticamente os mesmos ofertados as demais MPEs optantes 

do simples nacional e dos contribuintes individuais cujos custos são mais elevados. Os 

benefícios serão disponibilizados ao Microempreendedor Individual desde que os prazos de 

contribuição determinados sejam devidamente cumpridos e recolhidos em dia (SEBRAE, 

2014).  

 O Microempreendedor Individual é o individuo que labora por conta própria, antes era 

conhecido como trabalhador informal, porém resolveu regularizar sua situação com o governo 

saindo da informalidade tornando-se um pequeno empresário em virtude da redução da carga 

tributária, das obrigações acessórias e dos benefícios ofertados (CARTILHA DO 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, 2010). 

Algumas características são fundamentais para se enquadrar como 

Microempreendedor Individual, obrigatoriamente é optante do Simples Nacional, o 

faturamento anual no ano corrente de 2017 não pode majorar sessenta mil reais (R$ 

60.000,00), o empreendedor não pode ser sócio ou titular de outra empresa, não pode abrir 

http://www.leigeral.com.br/portal/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=FF8080812993A8DE0129CDCCC81B7959
http://www.leigeral.com.br/portal/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=FF8080812993A8DE0129CDCCC81B7959
http://www.leigeral.com.br/portal/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=FF8080812993A8DE0129CDCCC81B7959
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filial e só pode registrar um único empregado com salário mínimo vigente ou de acordo com o 

piso da categoria a que pertence (SEBRAE, 2016). 

O Microempreendedor Individual se tornou uma prática revolucionária, que 

proporcionou menos burocracia na legalização de pequenos negócios, e possibilitou uma 

elevação na quantidade de MPEs constituídas no país (SEBRAE, 2016). No Brasil desde 2009 

o número de Microempreendedores Individuais constituídas tem se elevado anualmente “o 

negócio tem impactado positivamente a economia brasileira e o mercado se mostra em 

crescimento constante” (GEM, 2016). Observa-se no Gráfico 2 a evolução da formalização 

dos Microempreendedores Individuais no Brasil desde 1 de julho de 2009, quando passou a 

vigorar a Lei, até maio de 2016. 

 

 Gráfico 2 – Evolução do MEI no Brasil de 01 de julho de 2009 a 31 de maio de 2016

 
 Fonte: SEBRAE/2016  

 

É importante destacar que de acordo com as hipóteses lançadas de sobrevivência e 

morte das empresas há uma relação do aumento do número de Microempreendedores 

Individuais constituídos para combater a crise econômica mundial, propiciada pela redução da 

carga tributária e pela necessidade das pessoas se tornarem um empreendedor em busca de 

renda para subsidiar a família (SEBRAE, 2011). 

De acordo com o SEBRAE (2013), é possível observar que a evolução da participação 

dos Microempreendedores Individuais junto as MPEs também se deu devido a formalização 

de MEs que já existiam informalmente antes da criação da Lei do Microempreendedor 

Individual. Observe, no Gráfico 3 os percentuais de Microempresas em relação ao tempo que 
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elas atuaram na informalidade antes de se formalizarem através do Microempreendedor 

Individual. 

 

Gráfico 3 - Tempo de ME no Brasil em 2013 operando na informalidade antes de aderir 

ao MEI.  

 

   Fonte: SEBRAE (2013) 

 

De acordo com a Cartilha do Microempreendedor Individual (2010), a formalização 

do Microempreendedor Individual pode ser realizada em um dos pontos do SEBRAE ou pela 

internet de forma gratuita, segura e com agilidade. Independente da forma como concretizou 

sua formalização a nova empresa será automaticamente inscrita na base de dados da JUCERN 

bem como na Receita Federal (RF) passando a fazer parte oficialmente do registro de MPEs 

do país. No momento de sua extinção, o procedimento será realizado da mesma maneira, 

ficando oficialmente registrada no cadastro de empresas como extinta.  

Após sua constituição o Microempreendedor Individual passa a ter obrigações 

acessórias determinadas pela Lei Complementar nº 128/08 que define as obrigações, direitos e 

deveres do Microempreendedor Individual. Essas obrigações são mensais e anuais informadas 

respectivamente a Previdência Social com o envio da declaração de informações dos 

trabalhadores e empregadores através do sistema de empresa de recolhimento do fundo de 

garantia do tempo de serviço e informações a previdência (SEFIP) e a Receita Federal (RF) 

com envio da declaração anual simplificada para o Microempreendedor Individual, conhecida 

como DASN-SIMEI (SEBRAE, 2014). Comparando este tipo de empresa 

(Microempreendedor Individual) com as demais MPEs, pode-se dizer que ela tem redução 

nos custos de abertura, tributos estaduais, municipais e encargos sociais, assim como na 
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obrigatoriedade de envio de obrigações acessórias (CARTILHA DO 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, 2010 e SEBRAE, 2014). 

Para o Microempreendedor Individual (MEI), o regime de tributação é simplificado, 

ou seja, os impostos estão unificados em guia única e é recolhido através do Documento 

Único de Arrecadação (DUA), que compreende a contribuição para a Seguridade Social, o 

imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) que é o imposto estadual e 

o Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) imposto municipal, isento de 

recolhimento dos impostos federais tais como, o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), a 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), o Programa de Integração Social 

(PIS/PASEP), o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), a contribuição para 

financiamento da seguridade social (COFINS). Este tipo de empresa é estendido a vários 

ramos de atividades e profissões. Os impostos estaduais e municipais têm seus valores 

determinados por segmento de atividade. A contribuição previdenciária tem um percentual de 

5% sobre o salário mínimo vigente, como pode ser visto no Quadro 3 (CARTILHA DO 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, 2010 e SEBRAE, 2014). 

 

          Quadro:3- Valor da contribuição por atividade paga pelo MEI em 2017 

ATIVIDADE ISS  ICMS   INSS   TOTAL  

SERVIÇO R$1,00   R$46,85 R$47,85 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA   R$5,00 R$46,85 R$51,85 

 COMÉRCIO E SERVIÇO  R$1,00 R$5,00 R$46,85 R$52,85 

Fonte:SEBRAE(2014) 

 

A criação do Microempreendedor Individual pode ter trazido um impacto positivo na 

previdência social, haja vista que com a informalidade não havia nenhum tipo de contribuição 

dos trabalhadores informais, entretanto, com a criação do Microempreendedor Individual esta 

arrecadação passou a existir, e mesmo com uma carga tributária muito inferior a das demais 

MPEs, provavelmente a arrecadação fez diferença nos cofres previdenciários, haja vista que 

de uma contribuição de 0% devido à informalidade, passou-se a um recolhimento de 5% 

sobre o salário mínimo vigente após a formalidade, isto se refere a contribuição do 

empregador (SEBRAE, 2010). 

Um dos pontos que merece destaque é a desproporcionalidade da contribuição 

previdenciária entre um Microempreendedor Individual e os contribuintes individuais bem 

como os empregadores de empresas optantes do simples nacional. Observe no Quadro 4, o 

valor que estes contribuintes receberão de benefício previdenciário e os valores contribuídos 

http://www.leigeral.com.br/portal/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=FF8080812993A8DE0129CDCCC81B7959
http://www.leigeral.com.br/portal/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=FF8080812993A8DE0129CDCCC81B7959
http://www.leigeral.com.br/portal/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=FF8080812993A8DE0129CDCCC81B7959
http://www.leigeral.com.br/portal/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=FF8080812993A8DE0129CDCCC81B7959
http://www.leigeral.com.br/portal/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=FF8080812993A8DE0129CDCCC81B7959
http://www.leigeral.com.br/portal/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=FF8080812993A8DE0129CDCCC81B7959
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mensalmente para que se possa analisar e compreender o impacto atual e futuro na 

previdência social. 

Quadro 4 – Contribuintes previdenciários e suas alíquotas no Brasil em 2017 

ENCARGO PREVIDENCIÁRIO DO MEI NO BRASIL EM 2017 

CONTRIBUINTE BENEFICIO ALÍQUOTA VALOR 

MEI R$937,00 5% R$46,85 

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL R$937,00 11% R$103,07 

CONTRIBUINTE INDIVIDUAL R$937,00 11% R$103,07 

EIRELI R$937,00 11% R$103,07 

SOCIEDADE LIMITADA R$937,00 11% R$103,07 

Fonte: Previdência Social(2017) 

 

Vale ressaltar que o Microempreendedor Individual só pode registrar um único 

empregado com salário mínimo vigente ou de acordo com o piso da categoria a que pertence e 

a contribuição patronal previdenciária é de 3% sobre o salário do empregado, enquanto que as 

demais empresas podem variar sua contribuição de 2,75% até 20% de parte patronal 

(CARTILHA DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, 2010 e SEBRAE, 2014). 

É importante destacar que essa discrepância entre os valores recolhidos podem ter 

causado deformidades no sistema de seguridade social, ao observar os valores recolhidos, 

nota-se que algumas empresas podem ser favorecidas em detrimento de outras, no que diz 

respeito a um custo menor com o tributo e recebimento dos mesmos benefícios. 

A proposta da reforma da previdência traz consigo a equidade, que só poderá ser 

observada com o tempo. A ideia é de que com esta possa-se formar uma parte do alicerce 

sólido para que haja contribuição por parte da previdência social na manutenção e equilibro 

nas contas do Estado. Ademais, pode-se salientar que esta não impactará o intervalo existente 

entre as contribuições e o tempo final de cada contribuição, que naturalmente os segurados 

alçarão e passarão a contribuir por um maior período. Assim, nota-se que o Estado busca com 

a reforma previdenciária, diminuir o impacto causado pelas lacunas abertas por antecipações 

de aposentadoria do Microempreendedor Individual, auxílios doenças, pensões, bem como as 

decisões judiciais que concedem determinados benefícios que o órgão previdenciário não é 

capaz de identificar (PEC 287, 2016). 

De acordo com o SEBRAE (2016), pode-se concluir que os Microempreendedores 

Individuais foram os segmentos que apresentaram a maior proporção de empresas com 

“estabilidade” do faturamento. No que diz respeito à evolução das MPEs, com dados 

extraídos da RF e elaborados pelo SEBRAE (2013), comparando a evolução dos 

Microempreendedores Individuais com as MPEs nas regiões brasileira, nota-se que o 

http://www.leigeral.com.br/portal/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=FF8080812993A8DE0129CDCCC81B7959
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Microempreendedor Individual mesmo sendo resultado de uma lei que passou a vigorar 

recentemente já tem uma participação relativamente significativa em todas as regiões do país. 

 

 

2.3.Demografia dos negócios  

 

A demografia, no que concerne aos estudos populacionais, é de suma importância para 

o governo, que é o órgão que mais utiliza os dados demográficos para elaborar as 

distribuições e aplicações de seus recursos através das políticas públicas (ALVES & 

CAVENAGHI, 2006). A demografia também passou a ser relevante para o setor privado, seus 

métodos práticos começaram a ser utilizados nos negócios, que originou a Demografia dos 

Negócios, uma disciplina nova que está direcionada a estrutura e mudanças das populações de 

empresas (HAKKERT, 2006 e MARKOWICZ, 2014). 

 Para Smith & Morrison (2003), a demografia de negócios se beneficia das mesmas 

ferramentas utilizadas pelos demógrafos: bancos de dados de diversas fontes; hardware e 

software; conhecimento da literatura básica dos aspectos demográficos e métodos.  

De acordo com o Manual de Demografia de Negócios (EUROSTAT/OECD, 2007), a 

demografia de negócios estende-se aos eventos de nascimentos e mortes relacionados à 

população de negócios, assim como acompanha individualmente cada empresa no que diz 

respeito ao tempo, obtendo informações referentes à sobrevivência e descontinuidade das 

mesmas. 

Para Markowicz (2014), examinar atentamente os fenômenos de nascimento e morte 

dos negócios possibilita uma avaliação da situação econômica atual num determinado país, as 

possíveis tendências do seu desenvolvimento, bem como políticas sociais e de formulação de 

estratégia de desenvolvimento econômico.  

Segundo Van Wissen (2002), a demografia de negócios não é uma nova atividade, 

mas sim uma extensão de pesquisa dentro de um número de disciplinas a qual se agrega valor 

para o estudo da dinâmica da empresa e que surgem confusões no que diz respeito ao 

entendimento da demografia de negócios, por exemplo, as terminologias usadas por alguns 

autores, mas que possuem as mesmas características e finalidade, entretanto são nomeados de 

formas diferentes como pode ser visto no Quadro 5. 

 

 



36 

 

Quadro 5 – Terminologias da Demografia de Negócios em diversos países.  
Referência   Termo utilizado Local Ano 

EUROSTAT/ OECD Demografia de Negócios Austrália 2007 

Dijk & Pellenbarg Demografia das Empresas Holanda 2000 

Andersson Firmografia. Suécia 2007 

Fonte:Elaborado pelo próprio Autor  

 

 Para Dijk & Pellenbarg (2000), a demografia das empresas faz uso de um conjunto de 

metáforas biológicas, onde as empresas são observadas como seres vivos submetidas aos 

ciclos de vida como nascimento, crescimento, seleção, envelhecimento, doença e morte. As 

empresas ao serem constituídas relacionam-se ao aspecto demográfico da ("natalidade"), 

algumas após estarem constituídas podem se juntar com outras e tornar-se uma só considerada 

uma fusão ("casar"), outras podem se separar considerada uma cisão ("divórcio"), mudar de 

local ("migração") e ao serem extintas ("mortalidade").  

Em poucas palavras, as empresas também passam por fatos marcantes como os da vida 

humana, porém na pesquisa serão tratados apenas os aspectos demográficos relacionados à 

natalidade e a mortalidade, tendo em vista que o estudo relacionado à migração necessitaria 

das informações de transferência de empresas para outros estados, fusão e cisão, que por sua 

vez não correspondem a dados precisos. 

 As empresas do setor privado realizam investimentos constantes em pesquisas 

demográficas, o resultado destas pesquisas tem auxiliado nas tomadas de decisões tais como: 

a localização da sede, a fabricação de um produto ou prestação de um serviço, a distribuição 

desses, o grau de consumo, a comparação de negócios similares, o marketing necessário, o 

público alvo, o prazo de retorno, as previsões de vendas, os perfis dos consumidores, o poder 

aquisitivo dos consumidores, o planejamento financeiro, entre outros (FRAGATA & 

BARRETO, 2016).  

Estas análises são fundamentais para as empresas e governo, assim como também é de 

suma importância para a população, haja vista que seus resultados implicam diretamente no 

âmbito social e econômico, por exemplo, nas oportunidades de trabalho, no tamanho da 

família, na criminalidade, na educação, na capacitação técnica, no consumo, na produção, 

bem como na melhoria de vida. Compreender essas relações é fundamental para a percepção 

da relevância do emprego na economia (SEBRAE, 2017). 

Pode-se notar que a demografia dos negócios visa analisar não somente as taxas de 

nascimento e mortalidade das empresas, mas também seu tamanho e tempo de sobrevivência. 

De acordo com Hakkert (2006, p. 21), "seja qual for o retorno almejado, comercial, político 
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ou eleitoral, a segmentação e o uso da informação demográfica no processo de decisão são 

igualmente relevantes". 

Em resumo, é notório que os eventos demográficos causam impactos diretos na 

população e na economia, por exemplo, as várias fases da transição demográfica que afetam a 

estrutura etária da população como pode ser observado no tópico seguinte, os quais podem 

interferir diretamente nos investimentos empresariais, setor considerado de suma importância 

para o desenvolvimento socioeconômico do país. 

 

 

2.4.Transição demográfica 

 

O processo da transição demográfica é um evento que ocorre em todos os países do 

mundo, iniciou pela queda da taxa da mortalidade e em seguida pela queda da taxa da 

natalidade. Com esses eventos a estrutura etária da população sofre constantemente com 

mudanças. Esta transição é considerada um dos fatos sociais mais marcantes da vida da 

população (ALVES, 2008).  

De acordo com Paiva & Wajnman (2005), a transição demográfica é compreendida em 

três fases distintas. A primeira teve início com o aumento da proporção de jovens devido à 

queda da mortalidade infantil, que proporcionou uma elevação na razão de dependência. Em 

um segundo momento tem-se uma redução dessa dependência em virtude da queda da taxa de 

fecundidade, consequentemente um aumento da população em idade ativa que passa a 

produzir em maior escala. Para um terceiro momento deve-se saber que num futuro não muito 

distante haverá uma elevação na proporção de idosos que ocasionará novamente um aumento 

da razão de dependência. 

Com a mudança na estrutura etária da população brasileira, a partir de 1995 há uma 

redução na razão de dependência com diminuição das coortes mais jovens abaixo dos 15 anos 

de idade, ocasionando um aumento relativo da população em idade ativa, evento conhecido 

como “ bônus demográfico ” ou “ janela de oportunidade ” que se estenderá até 2055, período 

o qual todas as vantagens cessarão para esta fase (Alves, 2008). Essa menor dependência tem 

um efeito macroeconômico, por exemplo, no mercado de trabalho onde a população em idade 

ativa consegue produzir recursos extras revertidos em poupança, investimentos e 

desenvolvimento econômico para o país (MUNIZ, 2016). 
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Com a redução da mortalidade e o aumento da expectativa de vida, tornou-se possível 

um aumento de investimentos na educação e no capital humano, bem como no 

desenvolvimento econômico e na melhoria da qualidade de vida (ALVES, 2004). É 

importante destacar que “ todos os benefícios da janela de oportunidade demográfica é de 

pouca valia se não houver um aumento dos investimentos em educação e uma maior 

qualificação de homens e mulheres ” (ALVES, 2008). 

As mudanças na estrutura etária da população necessitam de políticas peculiares 

pertinentes principalmente ao planejamento público e que possa prover os recursos inerentes a 

cada faixa etária da população, que por sua vez, se não forem realizadas em seu tempo 

adequado podem ocasionar pressões sociais e efeitos descabidos no mercado de trabalho bem 

como no sistema educacional e na sociedade de um modo geral (MUNIZ, 2016).  

Existem políticas importantes envolvidas no aproveitamento do „„bônus 

demográfico‟‟, por exemplo, a produção de altas taxas de empregos (Alves et al., 2010). Uma 

parcela significativa desses empregos provém da criação de MPEs. Por exemplo, no Rio 

Grande do Norte, as MPEs representam 99% das empresas que compõem o mercado 

empresarial do estado, são elas as responsáveis pelo aumento de vagas no mercado de 

trabalho (SEBRAE, 2016). 

Um fator importante que também deve ser destacado é o aumento da inserção das 

mulheres no mercado de trabalho, haja vista que o sexo feminino constitui mais da metade da 

população em idade ativa que passa a contribuir em maior escala com o processo de 

desenvolvimento quando inserida nas atividades produtivas (ALVES, 2008). 

O momento da segunda fase da transição demográfica é primordial para a economia, é 

a fase onde a “janela de oportunidade” está favorável a economia, haja vista que o Brasil já 

operou em um desequilíbrio estrutural ainda maior em décadas anteriores, tudo isso devido a 

uma grande parcela da população ativa viver na informalidade e não contribuir com a 

previdência social (PAIVA & WAJNMAN, 2005). 

A estrutura etária da população do RN a partir do censo de 1980 até 2010 começa a 

sofrer alterações acompanhando a transição demógrafa que os Estados vivenciam. É notório 

que a partir de 1991 conforme Figura 2, já se observa a mudança inicial na estrutura etária, 
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compatível com a segunda fase da transição demográfica
2
, conhecida como “ bônus 

demográfico ”. Na Figura 3 essa fase encontra-se acentuada conforme o censo de 2000 e 

prolongou-se até o censo de 2010. Na Figura 5 verifica-se que desde 1991 a razão de 

dependência
3
 tem sofrido alteração. A razão de dependência total (RDT)

4
e a razão de 

dependência jovem (RDJ)
5
 foram reduzindo a cada década e é claro o número da população 

em idade ativa aumentando. Entretanto, em 2000 nota-se uma pequena elevação na razão de 

dependência de idosos (RDI)
6
. 

 

Figura 1–Pirâmide etária da população do RN de acordo com Censo de 1980 

 

Fonte: IBGE (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

2
Período em que há uma redução da dependência de jovens em virtude da queda da taxa de fecundidade, 

consequentemente um aumento da população em idade ativa que passa a produzir em maior escala (PAIVA & 

WAJNMAN, 2005). 
3
 A razão de dependência demográfica se refere aos jovens (até 14 anos) e idosos (com 65 anos ou mais) de uma 

população que são dependentes economicamente da PIA (população de 15 a 64 anos) (ALVES, 2008).  
4
 A RDT é calculada através da razão entre a soma da população jovem com os idosos pela PIA (BRITO, 2007). 

5
 A RDJ é calculada pela razão entre a população jovem e a PIA (BRITO, 2007). 

6
 A RDI pela proporção entre a população idosa e a PIA (BRITO, 2007). 
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Figura 2 – Pirâmide etária da população do RN de acordo com Censo de 1991 

 

Fonte: IBGE (2015) 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Pirâmide etária da população do RN de acordo com Censo de 2000 

 

 Fonte: IBGE (2015) 
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Figura 4 – Pirâmide etária da população do RN de acordo com Censo de 2010 

 

Fonte: IBGE (2015) 

 

 

Figura 5 – Razão de dependência Total, Jovens e Idosos do RN de acordo com Censo de 

1980, 1991,2000 e 2010 

 

Fonte: IBGE (2015) 

 

É importante destacar que para uma terceira fase da transição demográfica, o quadro 

será dramático para o Brasil, pois de acordo com Wong & Carvalho (2006), a partir da década 

de 2050 as projeções são de uma população em que o número de idosos se elevará 

constantemente, proporcionando uma difícil situação para o desenvolvimento socioeconômico 

do país. Sabe-se que nos dias atuais já há déficit na previdência social, e que já existe uma 

necessidade de reestruturação dos recursos hoje disponíveis, os quais a partir de 2050 já se 

tornarão ainda mais escassos e propensos a não suportarem a nova estrutura etária da 

população. 
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Por isso é imprescindível observar que com a elevação da população em idade ativa no 

RN desde 2000 seria necessário que essa fase do “bônus demográfico” fosse aproveitada 

intensamente, haja vista que existe uma boa parte da população disposta a produzir. 

 

 

2.5.Micro e Pequenas Empresas versus mercado de trabalho 

 

 Segundo Najberg et al. (2002), “ as firmas de menor porte respondem pela grande 

maioria de unidades criadas a cada ano. Isso é observado em diversos países”. De acordo com 

o SEBRAE (2014), as MPEs podem ser consideradas como os pilares da economia do país, 

elas têm aumentado sua importância na economia gradativamente desde 1985 nas atividades 

de serviços e comércio, no ramo industrial reduziu um pouco haja vista que nesse ramo 

predominam-se as médias e grandes empresas. Estudos divulgados pelo IBGE (2011), 

afirmam que nos ramos de atividades de serviços e comércio elas representaram 

respectivamente 98% e 99% do total de empresas formalizadas no país.  

 Outro fator relevante citado por Galvão (2015) e Oliveira (2007), refere-se à entrada 

de pólos industriais no país, e com isso, surgiu à necessidade da terceirização de algumas 

atividades secundárias pelas grandes indústrias, que por sua vez também visavam à redução 

dos custos e encargos com funcionários e este fato proporcionou ainda mais o aumento do 

número de MPEs prestadoras de serviço, alavancando assim o número de constituições de 

MPEs. 

De acordo com o SEBRAE (2014), as MPEs representam 27% do Produto Interno 

Bruto (PIB) e é desta forma que elas contribuem diretamente para o desenvolvimento do país, 

gerando postos de trabalho e renda.Observe no Gráfico 4 que os indicadores deixam claro o 

crescimento gradativo do PIB, o qual pode estar atrelado as mudanças ocorridas na legislação 

das MPEs. Note que a economia brasileira no ano de 2010 iniciou elevadas taxas de 

crescimento do PIB, período este que foi marcado pelo inicio de uma nova fase na tributação 

das empresas a partir do momento em que o governo “ adotou uma política econômica 

anticíclica, com redução/isenção de impostos, redução da taxa básica de juros (Selic) ” para 

combater a crise econômica mundial (SEBRAE, 2011). Ao observar o PIB em 2015 ele 

começa a reduzir e se estende até o ano seguinte, esta queda deu-se devido a uma crise 

econômica no Brasil em virtude de uma “ elevada recessão econômica ” acompanhada por 

uma crise política (BARBOSA FILHO, 2017). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Recess%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_pol%C3%ADtica_no_Brasil_desde_2014
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No que diz respeito ao PIB do RN, pode-se concluir que ele acompanhou o 

crescimento gradativo mesmo com a queda do PIB brasileiro em 2015, atingindo nesse 

período R$ 57,25 bilhões o que representou 1,0% do PIB brasileiro, como pode ser visto no 

Gráfico 5 (IDEMA, 2015). 

 

Gráfico 4 – Evolução do PIB no Brasil de 1980 a 2016, paridade do poder de compra 

(PPC) per capita Unidade: US$ 

 
Fonte: Ipeadata 

 

Gráfico 5 – Evolução do PIB (1 000 000 R$) no RN de 2002 a 2015.

 
Fonte: IBGE/ IDEMA (2015) 

 

De acordo com o SEBRAE (2013), após a aprovação da Lei Complementar nº 128 em 

19 de dezembro de 2008 que criou a figura do Microempreendedor Individual, houve um 

aumento da formalização de empresas que viviam na informalidade, os quais num primeiro 

instante podem ter contribuído para economia, por exemplo, com o aumento na arrecadação 

de impostos e maior participação da população no mercado de trabalho formal. 

Segundo o SEBRAE/DIEESE (2015), os dados estatísticos afirmaram que no Brasil as 

MPEs passaram de 5 milhões em 2003 para 6,6 milhões em 2013, um aumento de 32%, e com 

isto o número de empregos formais gerados pelas MPEs quase dobrou, neste ano o número de 

3000

5500

8000

10500

13000

15500

18000

10000

20000

30000

40000

50000

60000

dez/02dez/03dez/04dez/05dez/06dez/07dez/08dez/09dez/10dez/11dez/12dez/13dez/14dez/15



44 

 

empregos gerados pelas MPEs foram 17,1 milhões, enquanto que nas médias empresas foram 

15,1 milhões, sendo assim conclui-se que as empresas que mais geram empregos são as MPEs 

incluindo os Microempreendedores Individuais. Juntas essas empresas são responsáveis por 

criarem mais empregos no Brasil. É importante destacar que esses dados comprovam que para 

se obter desenvolvimento econômico no país é essencial que exista geração de emprego e 

renda para a população. Segundo Najberg et al. (2003), é importante observar o aumento da 

importância das micro e pequenas empresas no montante de empresas que geram empregos 

formais no Brasil. 

De acordo com o SEBRAE (2017), “Até 2014, os pequenos negócios vinham 

sustentando a geração de emprego no Brasil, tendo fechado aquele ano com saldo líquido 

positivo de 775,8 mil novos empregos, enquanto as Médias e Grandes Empresas (MGEs) 

registraram saldo negativo de 361,6 mil empregos, ou seja, mais demitiram do que 

contrataram”. Estendendo o período de análise, as MPEs apresentaram se com saldos 

acumulados positivos entre 2011 e 2016 de 4.486.707 de empregos, já as MGEs no mesmo 

período apresentaram saldos acumulados negativos de 2.403.293 empregos. E para um 

período mais atual, somente no mês de julho de 2017 as MPEs do país geraram mais de 43 

mil vagas no mercado de trabalho.  

Com relação ao mercado de trabalho no RN, em 2010 ao considerar apenas as MPEs e 

Microempreendedores Individuais elas geraram 31.860 vagas de empregos, um número 

positivo registrado neste ano, decorrente “ em sua maioria, de reposição de vagas extintas em 

2009, a primeira crise econômica após o plano real ” (SEBRAE, 2017). De acordo com Da 

Costa Lima & De Paiva (2015), “ Há de salientar que a peculiaridade dos pequenos negócios 

promove a criação de oportunidades às pessoas com maior dificuldade de ingressar no 

mercado de trabalho, como os jovens em busca do primeiro emprego e as pessoas com mais 

de 40 anos”.  

De acordo com Reis et al. (2013), as MPEs representam 99% do total de empresas 

existentes no mercado e elas são responsáveis por mais de 59% de vagas de empregos 

formais. Segundo Oliveira (2007), as elevadas taxas de desemprego no país é um dos fatores 

que contribuem para que o brasileiro torne-se um empreendedor, e com isso o número de 

empresas constituídas do Microempreendedor Individual se elevam, consequentemente gera 

mais oportunidades no mercado de trabalho. Por este motivo o número de MPEs se eleva e 

passa a ter impacto significativo na economia.De acordo Markowicz (2014), „„o grande 
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número de empresas é favorável para aumentar a competitividade e o crescimento 

econômico‟‟. 

Para Paiva & Wajnman (2005), a disponibilidade de mais empregos formais gerados 

pelas MPEs é cada vez mais importante no aproveitamento do „„bônus demográfico‟‟ haja 

vista que nesta fase há o aumento da poupança e da produtividade resultante em crescimento 

econômico. O que será inverso quando a transição passar para a terceira fase na qual a PIA no 

mercado de trabalho sofrerá rápido envelhecimento.  

A não reposição desta população impactará no mercado de trabalho com mão de obra 

desequilibrada, capital de giro insuficiente para a economia do país e haverá uma população 

mais envelhecida que elevará a razão de dependência, diante de um sistema previdenciário já 

desequilibrado com uma população idosa propícia a ficar sem cobertura previdenciária e 

causar dificuldades maiores a sociedade (PAIVA & WAJNMAN, 2005). 

Em resumo, as MPEs são fundamentais para a economia, bem como para a população, 

tornando-as essenciais na geração das oportunidades de mercado de trabalho. Para Ramos & 

Brito (2013), a sobrevivência das MPEs são primordiais para o crescimento econômico do 

Brasil, elas são capazes de dinamizar a economia em todas as regiões. É importante frisar que 

com o aumento do número das MPEs e de seu tempo médio de vida, há uma maior 

capacidade de manter e gerar mais empregos, consequentemente maior inserção da população 

no mercado de trabalho formal. De acordo com o SEBRAE (2017), é importante observar que 

a extinção dessas empresas desestabiliza toda a sociedade. 

Com as mudanças ocorridas na legislação que impactaram a sobrevivência das 

empresas, pode-se observar que em 2009 houve um aumento na probabilidade de morte 

daquelas empresas consolidadas a mais tempo no mercado empresarial conforme apresentado 

nas Figuras 7 e 8. É importante observar que o fechamento dessas empresas afetaram 

diretamente a população em idade ativa, e que provavelmente reduziram o número de 

oportunidades no mercado de trabalho, conforme pode ser observado na Figura 6. 

O Microempreendedor Individual trouxe consigo um aumento na formalização de 

empresas que viviam na informalidade conforme pode ser observado no Gráfico 3, mas 

também afetou a probabilidade de morte daquelas empresas já consolidadas a bastante tempo 

no mercado empresarial, e isto trouxe como consequência uma redução nas oportunidades de 

vagas no mercado de trabalho ofertadas por estas empresas afetando inclusive o momento 

vivenciado pelo Estado no que diz respeito a mudança na estrutura etária em que ocorria o 

início do “ bônus demográfico ”, todavia, mesmo com a recuperação das vagas no mercado de 
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trabalho nos anos seguintes em virtude da criação do Microempreendedor Individual, é 

provável que o impacto causado pelo Microempreendedor Individual as empresas já 

consolidadas tenha sido um ponto negativo para a sobrevivência das empresas e 

principalmente para o não aproveitamento do “ bônus demográfico ”.  

 

Figura 6 – População do RN de acordo com Censo de 2010 com 10 anos ou mais de 

idade, ocupadas na semana de referência, por contribuição para instituto de previdência 

 
Fonte: IBGE (2015) 

 

Em resumo pode-se concluir que alinhando esta fase da transição demográfica onde há 

diminuição do crescimento populacional e uma nova estrutura etária da população, com o 

crescimento das MPEs, na qual se aproveita a população em idade ativa, há possibilidade do 

Brasil evoluir ainda mais economicamente e socialmente. 

 

 

2.6.Fatores associados à mortalidade das MPEs 

 

No momento em que o ciclo de vida das MPEs é interrompido, acarreta perdas 

consideráveis à sociedade e à economia brasileira. Para Chiavenato (2008), “ nos novos 

negócios, a mortalidade prematura é elevadíssima, pois os riscos são inúmeros e os perigos 

não faltam ”. No Brasil, dados levantados em 2010 de cada 100 (cem) empresas que iniciaram 

suas atividades 48 (quarenta e oito) encerraram suas atividades em três anos (IBGE, 2015).  

 

„„A empresa nasce, cresce, vive e morre, sujeita a um verdadeiro ciclo biológico. A 

duração de uma empresa esta intimamente ligada a fatores tais como: nível de 

organização e da administração existentes; interferência política; mudanças 

bruscas na conjuntura econômica por motivo de guerras, revoluções, boicotes, 

dumpings; mudança na legislação tributária; protecionismo, privilégios e 

incentivos‟‟. (FARIA,1977. p. 20-21). 
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Considerando a literatura revisada, de acordo com (SEBRAE, 2013; Galvão, 2015; 

Chiavenato, 2012 e Grapeggia, 2011), alguns dos fatores que influenciam a mortalidade 

precoce das MPEs podem ser: a falta de políticas públicas que viabilizem a consolidação de 

novos empreendimentos; linha de crédito inacessível; elevadas cargas tributárias; burocracia 

para se abrir e legalizar uma empresa; falhas gerencias; falta de experiência da administração; 

negligencia; fraude; falta de noções a respeito das bases mercadológicas como localização, 

estrutura, planejamento, pesquisa de mercado e público alvo; escassez de qualidade de 

produtos e serviços a serem disponibilizados; falta de mão de obra qualificada; sensibilidade as 

alterações dos ciclos econômicos e a tomada de decisões apressadas e mal planejadas. 

Os riscos dos micronegócios aumentam no segundo ano de funcionamento, haja vista 

que os recursos financeiros já estão quase no fim devido a utilização no primeiro ano, como 

também há um aumento na taxa de mortalidade que atinge os negócios que são constituídos 

sem empregados no seu primeiro ano de existência.“ Em linhas gerais, o perfil das empresas 

brasileiras é de alta concentração de firmas de menor porte, com grande dinamismo e 

instabilidade, evidenciados por taxas de natalidade e mortalidade observadas entre essas 

firmas ” (NAJBERG & PUGA, 2002). 

Observa-se que são vários os fatores determinantes na mortalidade das empresas, haja 

vista que um fator encadeia outro provocando a mortalidade das MPEs. De acordo com De 

Felippe (2003), não existe um fator único que possa explicar a mortalidade das MPEs, eles 

são interdependentes. 

 Os estudos divulgados pelo IBGE(2012), concluíram que há uma relação direta entre o 

porte da empresa e a sua taxa de sobrevivência. Enquanto 67,3% das empresas sem população 

assalariada são sobreviventes, naquelas em que existe uma população assalariada de 1 a 9 

pessoas, essa taxa sobe consideravelmente para 88,5% e para as empresas com 10 ou mais 

ocupados o índice de sobrevivência foi de 95,9%, ou seja, quase todas as empresas que 

morrem prematuramente são de menor porte e com baixa população assalariada. 

 Outros estudos fazem uma relação direta do porte da empresa com sua sobrevivência, 

por exemplo, o de Ptak-Chmielewska (2011), realizado na Polônia,verificou que as empresas 

com população assalariada de 10 ou mais trabalhadores, a taxa de sobrevivência foi de 89% 

para uma sobrevivência de 5 anos. Para as empresas com população assalariada de 0 a 9 

trabalhadores a taxa para o mesmo período foi de 57%.  
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De acordo com Zajac (2013), no estudo realizado na Nova Zelândia após 10 anos, 

quase metade das empresas com mais de 10 trabalhadores e apenas 1 de cada quatro empresas 

sem empregados ainda existe. Para Roggia et al. (2008) e Baez (2015), as empresas 

portadoras dos maiores índices de mortalidade são aquelas cujo número de empregados 

registrados são os menores. O que leva a concluir que são vários os fatores que contribuem 

com a mortalidade das empresas, e que provavelmente aquelas com uma menor população 

assalariada têm menores chances de sobrevivência. 

 

 

2.7.Métodos para estimara sobrevivência das empresas 

 

A análise de sobrevivência é um conjunto de procedimentos estatísticos para análise 

de dados, no qual a variável analisada é o tempo do evento, então pode-se dizer que é um 

estudo do tempo, calculado a partir do momento em que um fato entrou na observação até a 

ocorrência do evento, para a pesquisa será a constituição e extinção das empresas (PTAK-

CHMIELEWSKA & MATUSZYK, 2014). 

De acordo Markowicz (2014), também é possível analisar o tempo de funcionamento 

das empresas, conhecido como „„vivacidade‟‟ das empresas, ao observar o tempo de 

existência da empresa desde o momento em que foi constituída até sua extinção. Segundo 

Zajac (2013), as pesquisas sobre a sobrevivência das empresas são motivadas entre os 

estudiosos pela ligação direta entre o número de empresas, o desemprego, e o crescimento do 

mercado de trabalho. 

Nas pesquisas realizadas em países como Brasil, Espanha, Áustria, Polônia, Portugal e 

outros, os modelos de duração paramétricos, semi-paramétricos e não-paramétricos são 

utilizados na análise de sobrevivência das empresas, pois eles tentam identificar os fatores que 

determinam a sobrevivência destas.Os modelos não-paramétricos e semi-paramétricos são 

mais utilizados, os quais são cada vez mais usados para a análise de ocorrências diferentes da 

expectativa de vida (MARKOWICZ, 2014). 

De acordo Colosimo & Giolo (2006), o modelo paramétrico é utilizado através vários 

modelos probabilísticos, como, exponencial, Weibull, log-normal e log-logística. Pode-se 

dizer que a principal finalidade da aplicação deste modelo em dados de sobrevivência é 

averiguar a relação entre as covariáveis que podem estar associadas com o tempo de 
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sobrevivência, considerada como variável resposta, que é o tempo de ocorrência de um evento 

de interesse.  

No modelo semi-paramétrico, é desnecessário atribuir qualquer estrutura 

matemática/probabilística sobre o comportamento dos dados, pois estes falam por si só. Ao 

fazer uso deste, os resultados não são modificados, e sim confirmam a existência de uma 

curva no formato de U invertido. As técnicas de regressão semi-paramétrica também podem 

ser usadas com a finalidade de verificar a validade ou não de um modelo paramétrico. (DE 

ANDRADE et al., 2003). 

No modelo não paramétrico, pode-se estimar a probabilidade de sobrevivência de 

certo ponto no tempo, com base nos dados observados, e comparar as experiências de 

sobrevivência em diferentes atividades econômicas e tamanhos de empresas. A estimação 

para a função de sobrevivência e de risco podem ser realizadas com a ausência de hipóteses 

sobre a distribuição de probabilidade do tempo de sobrevivência, por exemplo, Kaplan Meier 

e Nelson Alen. Outro método é a tabela de vida, que utiliza censos demográficos e registros 

vitais para estimar as características associadas ao tempo de vida. A diferença entre estes está 

relacionada ao tempo de falha e seus intervalos (LÓPEZ& PUENTE, 2006; MARKOWICZ, 

2014).  

Segundo Carrilho & Patrício (2005), “ Uma tábua de mortalidade é um modelo de 

análise demográfica que sintetiza um certo número de funções que permitem analisar, numa 

dada população, o fenômeno de mortalidade e deduzir a vida média dessa população ”. 

Alguns estudos feitos no Brasil para analisar a mortalidade e expectativa de vida das 

empresas no RN foram realizados através do modelo paramétrico e não-paramétrico, como 

exemplos respectivamente têm se o estudo de Oliveira (2007), com a aplicação do método de 

regressão logística que define o risco de saída de um negócio em um tempo discreto, utilizado 

para explorar o risco de liquidação da empresa em um tempo especificado e que com este 

método há uma facilidade na interpretação dos parâmetros. 

E o estudo de Rodrigues Filho (2016), sobre a expectativa de vida das empresas no 

RN, no qual se aplicou o método Logíto de Brass que permitiu a elaboração das tábuas de 

mortalidade por setor econômico com base em informações fracionadas apenas do começo da 

vida das empresas, ou seja, dos quatro primeiros anos de sobrevivência das empresas. Nesta 

pesquisa as tabelas de vida elaboradas foram seccionais consideradas padrão, devido as 

estimativas da probabilidade de morte calculadas com base em mortes num curto período de 

tempo. Desta forma necessitou-se do cálculo da probabilidade de sobrevivência por idade para 
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os demais anos e precisou utilizar como referência as tábuas de vida elaboradas pelo INEGI 

que mais se aproximassem da mortalidade das empresas do Estado do RN. 

No período de 1995 a 2002 em estudos realizados através dos modelos não-

paramétricos e semi-paramétricos nas empresas da Espanha, pôde-se constatar que, no 

primeiro modelo a função de risco incondicional de empresas espanholas tem uma forma de U 

invertido em todos os setores da economia, elas se elevam em dois anos e em seguida 

declinam. No que diz respeito à análise semi-paramétrica foi estimado um Cox discreta de 

modelo de riscos de probabilidade de sobrevivência para avaliar o efeito parcial de diversas 

variáveis na probabilidade de sobrevivência a qual é observado que as empresas que começam 

grandes têm maior probabilidade de sobrevivência (López & Puente, 2006). O que se deve 

lembrar é que no modelo da função de risco incondicional aplicado a sobrevivência das 

empresas a taxa de risco aumenta no início do período de sua constituição, depois cessa e 

diminui lentamente ao longo do tempo. 

Nunes & Sarmento (2010), através de uma análise de sobrevivência semi-paramétrica 

baseada na aplicação das definições e metodologia do Manual de Demografia de Negócios 

(OCDE / Eurostat, 2007)realizou um estudo em Portugal e concluíram terem encontrado um 

novo impacto na sobrevivência das empresas, aquelas empresas que crescem aceleradamente 

em setores que estão em desenvolvimento, estão mais propensas ao fracasso. 

Após a observação de vários estudos citados por (López & Puente, 2006; Nunes & 

Sarmento, 2010; Markowicz, 2014; Ptak-Chmielewska, 2011; Rodrigues Filho, 2016; 

Oliveira, 2007; Ptak-Chmielewska & Matuszyk, 2014), nota-se que esses modelos são 

diferenciados pelos seus pressupostos em virtude da taxa e risco e sua variabilidade no tempo, 

os quais fazem referência em sua maioria a análise de sobrevivência das empresas através dos 

modelos semi-paramétricos, não-paramétricos e paramétrico. 
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3.MATERIAL E MÉTODO 

 

Neste tópico são abordadas todas as informações relacionadas ao banco de dados, 

assim como a descrição dos métodos utilizados para a elaboração das tábuas de mortalidade e 

análise das probabilidades de morte e sobrevivência das Micro e Pequenas Empresas do 

Estado do Rio Grande do Norte no período de 1980 a 2016.  

 

 

3.1.Dados 

 

 O banco de dados utilizado foi fornecido pela Junta Comercial do Estado do Rio 

Grande do Norte (JUCERN), haja vista que com ele pôde-se acompanhar várias coortes em 

um período mais abrangente, o qual possibilitou a elaboração das tábuas de mortalidade. 

Neste caso foi estudado um universo e não uma amostra.  

Este banco de dados apresentou as variáveis de interesse necessárias para a pesquisa, 

por exemplo, a situação em que as empresas se encontravam, se está ativa ou extinta; o porte 

ao qual ela se enquadrada Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP); que tipo 

de empresa ela pertence Microempreendedor Individual (MEI), Empresário Individual (EI), 

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) ou Sociedade de 

Responsabilidade Limitada (LTDA); a data de abertura composta por dia, mês e ano; a data 

da extinção composta por dia, mês e ano; o município a que pertence e em que atividade ela 

se enquadra comércio, serviço ou indústria. Esses dados possibilitaram a análise da 

probabilidade de morte e sobrevivência das coortes das MPEs do Estado do Rio Grande do 

Norte no período de 1980 a 2016 por atividade econômica. Observe no Quadro 6 uma amostra 

da base de dados fornecida pela Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte das 

Micro e Pequenas Empresas com a participação dos Microempreendedores Individuais os 

quais passaram a incorporar o quadro das MPEs a partir de 2009. 
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Quadro: 6- Dados das MPEs do RN no período de1980 a 2016 

SITUAÇÃO ATIVIDADE PORTE QUANTIDADE PORTE QUANTIDADE 

EXTINTA COMERCIO ME 38.297 EPP 727 

EXTINTA SERVIÇO ME 38.956 EPP 471 

EXTINTA INDUSTRIA ME 8.780 EPP 63 

ATIVA COMERCIO ME 98.268 EPP 3.274 

ATIVA SERVIÇO ME 44.903 EPP 2.940 

ATIVA INDUSTRIA ME 7.547 EPP 484 

TOTAL DE EMPRESAS ANALISADAS 244.710 

Fonte:JUCERN (2017) 

 

 

3.2.Tábua de mortalidade 

 

No campo demográfico as tábuas de mortalidade têm características bastante 

significantes no que diz respeito ao estudo da morte e vida de uma população, entre elas 

existe a possibilidade de descrever o comportamento da mortalidade por idade, apresentar um 

resumo da mortalidade e expectativa de vida ao nascer de uma população tornando-se o 

indicador mais adequado para demonstrar e comparar o nível geral de mortalidade entre 

populações (ORTEGA, 1987). 

Considerada como estimador não-paramétrico, a tábua de vida é um método confiável, 

capaz de medir a probabilidade de sobrevivência e morte, sua elaboração consiste em dividir o 

eixo do tempo em certo número de intervalos (Markowicz, 2014; Colosimo & Giolo, 2006; 

Preston et al., 2000). As tábuas de vida ou tábuas de mortalidade de acordo com Cox (1992) 

são técnicas estatísticas antigas, aplicadas pelos atuários e estatísticos. As tábuas de 

mortalidade são instrumentos teóricos utilizados pelos diversos profissionais de saúde 

epidemiologia, em especial pelos demógrafos, para mensurar a probabilidade de morte e vida 

de uma população em função da idade (ORTEGA, 1987). 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE, 2009), a tábua de mortalidade 

é um instrumento demográfico que possibilita investigar a incidência da mortalidade de 

qualquer população em um determinado período independente da estrutura etária. No campo 

dos negócios, segundo Nucci (1999, p.29), as tábuas de mortalidade fornecem informações 

sobre o número de empresas ativas e extintas, a probabilidade condicional de dissolução, a 

distribuição de sobrevivência, a expectativa de vida por idade, assim como descreve a 

experiência de dissolução de uma coorte hipotética de estabelecimentos formados em um ano 

eventual. 
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De acordo com Markowicz (2014), há dois tipos de tabelas utilizadas com mais 

habitualidade. Primeira, as tabelas de coorte, baseadas em qualquer grupo distinto, conhecido 

por coorte. A segunda, mais utilizada na prática, são as tabelas seccionais (de período), nesta 

o período é curto e as estimativas da probabilidade de morte devem ser calculadas com base 

nas mortes no curto período de tempo entre todas as gerações que viveram em conjunto nesse 

período.  

Seguindo as definições apontadas por Ortega (1987), e fazendo devidas alterações para 

o estudo de mortalidade de empresas, a tábua de vida de coorte é composta pelas seguintes 

funções, sendo “n” o tamanho do intervalo etário: 

(lx) quantidade de empresas que chegaram com vida à idade exata x, de uma geração de l0 

empresas (raiz da tábua); 

(ndx) quantidade de extinções (óbitos) ocorridas em uma geração de l0 empresas entre as 

idades exatas x e x+n; 

(nqx) probabilidade condicional que tem uma empresa de idade exata x encerrar sua atividade 

antes de alcançar em atividade à idade exata x+n;  

(nPx) probabilidade condicional que tem uma empresa de idade exata x, chegar em atividade à 

idade exata x+n; 

(nLx) total de anos vividos por uma geração de (l0) empresas entre as idades x e x+n; 

(Tx) total de anos a serem vividos por uma coorte de empresas a partir da idade exata x; 

(ex) número de anos que, em média, vive uma empresa desde a idade exata x até a sua 

extinção. 

Diferentemente das aplicações para populações humanas, numa aplicação para uma 

população de empresas é razoável assumir uma longevidade sem qualquer limite intrínseco ao 

seu tempo de vida individual. Isso implica que por maior que seja o período de observação da 

coorte, é razoável observar um número muito grande de empresas no último intervalo de 

idade observado (o intervalo aberto). 

Desta forma após a observação dos conceitos de tábuas de mortalidade citados 

anteriormente, conclui-se que a tábua de mortalidade é um método confiável, de fácil 

aplicação, capaz de medir a probabilidade de sobrevivência das MPEs sem a necessidade de 

uma distribuição probabilística para as probabilidades de morte, e que é adequada sua 

aplicação à população de empresas. Detalhes operacionais desta aplicação são apresentadas 

abaixo.  
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Na pesquisa foram elaboradas as tábuas de mortalidade por coorte para determinar a 

probabilidade de morte das MPEs no RN no período de 1980 a 2016. Nas tábuas de 

mortalidade (ou de vida) de coorte, a população estudada é definida segundo a situação de 

exposição em comum de um grupo inicial que, no caso deste estudo, trata-se da quantidade de 

empresas instituídas num certo período por ramo de atividade ou porte. É importante observar 

que todas as funções estão interligadas.  

A Tabela 1 apresenta a tábua de mortalidade de coorte das empresas do RN 

constituídas no período de (01/01/1980) a (31/12/2016) enquadradas como MPEs, composta 

dos diversos tipos de atividades. Os cálculos realizados para determinação das colunas na 

Tabela 1 são descritos com detalhes a seguir. 

Inicialmente, contabilizou-se o número de empresas extintas entre as idades exatas x e 

x+n (ndx), sendo n = 1 o tamanho do intervalo etário, conforme colunas 2 e 3 da Tabela 1, 

respectivamente. Em seguida, de posse do número inicial de empresas na coorte (l0= 244.710, 

denominado raiz da tábua), calculou-se o número de empresas sobreviventes à cada idade 

exata x (lx): 

𝑙𝑥+𝑛 = 𝑙𝑥 − 𝑑𝑥𝑛      (1) 

 

Os valores de lx são mostrados na quarta coluna da Tabela 1. A quinta coluna da 

Tabela 1 refere-se à probabilidade de extinção (morte) entre as idades x e x+n: 

 

𝑞𝑥𝑛 =
𝑑𝑥𝑛

𝑙𝑥
      (2) 

 

De forma análoga, pôde-se obter a tábuas de mortalidade de coorte das empresas por 

porte e ramo de atividade (conforme Tabelas 2 a 27 no anexo). É importante lembrar que não 

compõem a base de dados da dissertação as empresas da administração pública, unidades 

gestoras de exploração, empresas que sofreram fusão, cisão ou reativação, assim como as 

empresas que não foram constituídas no Estado e não se encontram registradas na JUCERN. 
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Tabela 1- Tábua de mortalidade das MPEs do RN, nos ramos de atividades comércio, 

serviço e indústria, período de 1980-2016. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Idade n ndx lx nqx 

0 1 10099 244710 0,0413 

1 1 6360 234611 0,0271 

2 1 4751 228251 0,0208 

3 1 3473 223500 0,0155 

4 1 2462 220027 0,0112 

5 1 1866 217565 0,0086 

6 1 1288 215699 0,0060 

7 1 1083 214411 0,0051 

8 1 852 213328 0,0040 

9 1 797 212476 0,0038 

10 1 614 211679 0,0029 

11 1 521 211065 0,0025 

12 1 470 210544 0,0022 

13 1 388 210074 0,0018 

14 1 343 209686 0,0016 

15 1 285 209343 0,0014 

16 1 306 209058 0,0015 

17 1 281 208752 0,0013 

18 1 266 208471 0,0013 

19 1 213 208205 0,0010 

20 1 183 207992 0,0009 

21 1 137 207809 0,0007 

22 1 152 207672 0,0007 

23 1 126 207520 0,0006 

24 1 110 207394 0,0005 

25 1 128 207284 0,0006 

26 1 84 207156 0,0004 

27 1 69 207072 0,0003 

28 1 71 207003 0,0003 

29 1 50 206932 0,0002 

30 1 39 206882 0,0002 

31 1 24 206843 0,0001 

32 1 16 206819 0,0001 

33 1 18 206803 0,0001 

34 1 7 206785 0,0000 

35 1 7 206778 0,0000 

36+ w 206771 206771 1,0000 

                     Fonte: JUCERN (2017) 
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4.RESULTADOS 
 

 

4.1.Evolução da constituição das MPES do RN e o mercado de trabalho 

 

No conjunto das empresas pesquisadas de acordo com as atividades de comércio, 

serviços e indústria, pode-se observar, no Gráfico 6, que entre 1985 e 1987 houve um impulso 

no crescimento destas empresas, o qual pode ser explicado pela criação da Lei 7.256 de 27 de 

novembro de 1984, conhecida como a Lei do Estatuto da Microempresa que, definitivamente, 

reconheceu as MEs no Brasil. Conforme o disposto nesta Lei,estas empresas passaram a ter 

um tratamento atípico, simplificado e mais vantajoso em relação às demais empresas, seja no 

âmbito administrativo, tributário, previdenciário e trabalhista (SEBRAE, 2013). 

Após a primeira medida legal no Brasil de1984, houve em seguida a aprovação da Lei 

9.317 de 05 de dezembro de 1996 que instituiu um novo regime de tributação conhecido 

como Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições – SIMPLES FEDERAL, 

que melhorou e estendeu o sistema único de pagamento de impostos que incidiam sobre as 

MPEs (SEBRAE, 2014). De acordo com Najberg et al. (2003), a criação do Simples “ 

incentivou o processo de formalização de micronegócios ”. 

Em se tratando de evolução,um pouco mais adiante em 2007, observa-se uma leve 

acentuação na tendência, que marca o início da nova fase de crescimento das MPEs, explicada 

pela criação da Lei Complementar nº123, de 14.12.2006, que passou a vigorar em julho de 

2007, nesta Lei foi instituído o SIMPLES NACIONAL, aplicável às MPEs, ampliando ainda 

mais as atividades optantes do regime unificado, como também a inclusão de impostos 

estaduais e municipais, bem como alteração na base de cálculo do imposto (SEBRAE, 2014). 

Observe que a quantidade de MPEs constituídas no RN no período de 1980 a 2008 

manteve seu crescimento aproximadamente constante. A partir de 2009 essa quantidade 

eleva-se consideravelmente, a partir de então, apresenta uma taxa de crescimento vertiginosa, 

consequentemente devido à criação do Microempreendedor Individual. Isso provavelmente 

ocorreu em todo o país. 

Em uma análise geral das regiões do Brasil, de acordo com o SEBRAE/DIEESE 

(2015), em 2013 a classificação das regiões em ordem decrescente pelo número de MPEs 

ficou distribuída da seguinte forma: primeiro a região Sudeste com 3.356.427, em seguida a 

região Sul com 1.490.906, o Nordeste com 1.029.511, o Centro-Oeste com 507.573 e o Norte 

com 245.462. 
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Gráfico 6– Evolução das MPEs registradas na JUCERN no período de 1980 a 2016. 

 
Fonte: JUCERN (2017) 

 

 

Segundo o SEBRAE/DIEESE (2015), para gerar o desenvolvimento socioeconômico é 

indispensável que haja geração de emprego e renda para a sociedade, e as empresas que mais 

geram empregos são as MPEs incluindo os Microempreendedores Individuais. Desta forma ao 

associar o crescimento das MPEs com o mercado de trabalho, de acordo com Moretto (2010), 

o aumento do emprego formal, pode ser observado com mais intensidade a partir da década de 

2000, com a geração de novas oportunidades de emprego, fazendo cair à taxa de desemprego. 

Najberg & Puga (2002), afirmam que em 2002 as MPEs eram as responsáveis por 

93% das empresas empregadoras formais no país, bem como são elas as precursoras do 

aumento positivo da distribuição de renda para a população. E ao observar os dados desta 

pesquisa, pode-se perceber que até os dias atuais são elas as responsáveis pela grande parte 

das oportunidades de vagas no mercado de trabalho. 

Observe no Gráfico 7 que de acordo com dados extraídos do Relatório Anual de 

Informações Sociais (RAIS) a evolução do número de empregos formais manteve-se 

aproximadamente com mesma inclinação positiva. Entretanto, em 2010, o crescimento do 

saldo de empregos do RN foi analisado através da linha de tendência, e assim pode-se 

observar uma elevação um pouco mais acentuada dentre os demais períodos, provavelmente 

em virtude das mudanças ocorridas no sistema de tributação do Simples e da criação do 

Microempreendedor Individual que vigora até os dias atuais. Já a partir de 2013 este número 

começa a desacelerar. Observe que no período de 2003 a 2014 é gradativa a elevação do 

número de empregos, porém em 2015 há uma queda do número de vagas, que provavelmente 

foi devido à crise econômica no país em virtude de uma “ elevada recessão econômica ” 

acompanhada por uma crise política (BARBOSA FILHO, 2017). 
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Gráfico 7–Saldo de evolução dos empregos formais do RN no período de 2003 a 2015. 

 
Fonte: RAIS – DEC nº 76.900/75 MTB 

 

De acordo com o SEBRAE (2011) pode-se concluir que essa aceleração em 2010 na 

verdade, iniciou desde 2009, a partir do momento em que o governo, para encarar a crise 

econômica mundial, aderiu a “ uma política econômica anticíclica, com redução/isenção de 

impostos ”. Com isto concluí-se que agregada ao crescimento do número de empresas formais 

e as leis que surgem para reduzir a carga tributária, o mercado de trabalho acompanhou este 

crescimento e consequentemente a renda da população também se elevou. 

Almeida (2008), cita que críticos fizeram uma relação da informalidade no Brasil com 

a CLT, que também era apontada pelos empresários como principal empecilho para a 

contratação de empregados formais. Entretanto, a partir de 1999 essa crítica já não era mais 

aceita, quando o emprego formal começou a aumentar rapidamente e a CLT não podia mais 

ser responsabilizada por retardar esse crescimento. Ora, desde 1996 o governo passou a 

simplificar a carga tributaria das MPEs, o que possibilitou ainda mais o aumento da 

constituição de MPEs, que consequentemente elevou o número de vagas no mercado de 

trabalho. 

Em relação às MPEs constituídas no RN no período de 1980 a 2016 pode-se observar, 

no Gráfico 8, a divisão econômica das atividades por porte e ramo. Note que em relação à 

atividade do comércio e indústria as MEs sem a participação do Microempreendedor 

Individual detêm os maiores percentuais de 60,45% e 52,35% respectivamente, seguida dos 

Microempreendedores Individuais e das Empresas de Pequeno Porte.  
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Gráfico 8 –MPEs por atividade econômica registradas na JUCERN no período de 1980 

a 2016. 

 
Fonte: JUCERN (2017) 

 

É importante destacar que as empresas constituídas pelos Microempreendedores 

Individuais têm como principal atividade o ramo de serviços e que com o passar dos anos este 

número só têm crescido. Há algumas possíveis explicações para isto. A primeira pode ser 

devido a um baixo investimento de capital, seguido de um retorno mais rápido dos valores 

investidos se comparado aos demais ramos de atividade (GEM, 2015). 

A segunda é que, com a redução da carga tributária dos Microempreendedores 

Individuais as empresas que podem se enquadrar como MEI optam por fazer a migração para 

este tipo de empresa, para reduzir os custos com impostos. Uma terceira hipótese conforme 

Najberg et al. (2003), seria que, de acordo com a dificuldade de adentrar-se no mercado de 

trabalho as pessoas são impulsionadas a se tornarem “ empreendedores por necessidade ”, 

entretanto, esses são os mais propícios a serem mal sucedidos, haja vista que não enxergam 

uma oportunidade de negócios e sim apenas um meio de renda. 

Outra possível explicação é que as Médias e Grandes Empresas (MGEs) para 

reduzirem custos com os encargos trabalhistas resolvem dispensar seus empregados e 

contratam MEs, assim os serviços os quais eram realizados por empregados a um custo 

elevado passam a ser executados por terceirizados, a custo baixo (ROCHA, 2008). 

No que diz respeito as MPEs é importante citar que “ Além de serem as geradoras de 

aproximadamente metade de novos empregos a cada ano, seu tamanho e estrutura flexível 

fazem com que se adaptem mas facilmente às mudanças na economia do que as grandes 

empresas ” (NAJBERG & PUGA, 2002). De acordo com o SEBRAE (2011), “ Como é 

sabido, o crescimento da economia brasileira, nos últimos anos, tem propiciado aumento 
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constante do nível de emprego e do rendimento médio da população ” e isto impacta 

diretamente no consumo das famílias. 

É notório que as empresas dos Microempreendedores Individuais também são 

responsáveis por gerarem oportunidades no mercado de trabalho, haja vista que elas gozam do 

benefício na redução de encargos trabalhistas e com isso podem contratar um empregado 

(SCHWINGEL & RIZZA, 2013).  

Segundo Najberg & Puga (2002), em pesquisa realizada entre 1995 e 2000, “ os 

resultados confirmam a importância das firmas de menor porte na geração de emprego, tendo 

estas respondido pela maior parte desse crescimento de mão-de-obra ”, como também citam 

que nas médias e grandes empresas houve redução de vagas no mercado de trabalho. Ainda 

em sua pesquisa, eles afirmam que em uma análise realizada por porte das empresas, pôde-se 

verificar que aquelas de menor porte trilhavam o caminho sempre na direção do aumento do 

número de vagas no mercado de trabalho, o que era inverso naquelas de maior porte, as quais 

reduziam constantemente o número de empregados. 

 

 

4.2.Tendências no nível e padrão de mortalidade das MPEs no RN 

 

De acordo com Najberg & Puga (2002), “ As firmas de menor porte apresentam 

elevadas taxas de natalidade e mortalidade ”, é necessário destacar que existe uma relação 

entre as oportunidades que estimulam a abertura de micronegócios, considerada um fator que 

justifica o aumento das taxas de natalidade das empresas, em contra partida existem fatores 

que são fundamentais para a extinção desses negócios, como por exemplo: falta de 

experiência dos empreendedores, a inacessibilidade a créditos de investimento, a falta de 

planejamento entre outros, propiciam o aumento das taxas de mortalidade desses 

micronegócios.  

As probabilidades de morte observadas, calculadas conforme equação (2) e 

apresentadas na coluna 5 da Tabela 1, são utilizadas na análise do padrão de mortalidade por 

coorte de nascimento, porte e ramo de atividade das empresas. As probabilidades de morte de 

coortes decenais (antes e após a criação do Microempreendedor Individual) são apresentadas 

na Figura 7.  

Observa-se que os padrões de mortalidade entre coortes decenais que antecedem a data 

de criação do Microempreendedor Individual não diferem significativamente, de modo que 
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optou-se por conduzir as análises posteriores considerando coortes antes e após a data de 

implementação do Microempreendedor Individual. 

Outras motivações para optar por apenas dois períodos foram: ter coortes mais longas 

e ter um maior número de dados para elaboração das tábuas. Este último decorre do fato de 

que, apesar de um tamanho considerável da coorte inicial e do período de observação, o 

evento “ extinção ” de uma empresa é raro em idades mais elevadas. 

Desta forma diferentemente do que ocorre com populações humanas, a probabilidade 

de morte (nqx) no ramo dos negócios diminui com a idade (ver Figura 7). Isso quer dizer que 

quanto mais tempo a empresa se estabiliza no mercado, menos é sua probabilidade de 

extinção, isto é confirmado através da tábua de mortalidade construída das coortes em análise. 

Outro ponto importante é que as análises confirmam que a criação do 

Microempreendedor Individual parece afetar a mortalidade dos demais portes de empresas, 

mesmo para as coortes mais antigas, veja que a mortalidade de coortes mais antigas aumenta 

justamente quando uma parcela dessas coortes ultrapassa a data de implementação do 

Microempreendedor Individual. 

Por exemplo, empresas constituídas entre 1985 e 1990 que tinham entre 20 e 25 anos 

no quinquênio de2005-2010 e as que tinham entre 25 e 30 anos no quinquênio de 2010-2015, 

pôde-se observar que nesses respectivos intervalos a mortalidade dessas coortes aumentaram. 

O mesmo ocorre com a coorte de empresas constituídas na década de 1990, entretanto, estas 

experimentaram aumentos na mortalidade um pouco mais jovens, entre 10 e 20 anos 

aproximadamente (ver Figura 7). 

É importante destacar que, de acordo com a análise das figuras, é ainda mais nítido 

que o nível e padrão de mortalidade das empresas diminuem com a idade (diferente do que 

acontece com a mortalidade humana, inclusive esses dados são comprovados por estudos 

realizados pelo INEGI (2016), que realizou uma análise com empresas mexicanas de todos os 

ramos de atividade referente aos censos de 1989, 1994, 1999, 2004 e2009, assim como 

Rodrigues Filho (2016), que analisou empresas do RN nos diferentes tipos de atividade no 

período de 2005, 2006, 2007 e 2009. 
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Figura 7–Probabilidade de morte (nqx) por coortes de nascimento das MPEs

 
Fonte: JUCERN (2017) 

 

Figura 8–Probabilidade de morte (nqx) das MPEs período 1980 a 2009.01 e 2009.02 a 

2016. 

 

 
Fonte: JUCERN (2017) 

 

 

 

4.2.1.Diferenciais por porte e ramo de atividade 

 

É provável que o efeito da criação do Microempreendedor Individual no padrão de 

mortalidade das coortes analisadas sejam diferenciados quando considerado o porte e o ramo 

de atividade das empresas individualmente,os quais podem ser vistos nas Figuras de 9 a 17. 

Ao analisar a probabilidade de morte (nqx) de todas as MPEs por coortes de 

nascimento e ramo de atividade, observou-se, nas Figuras 9,10 e 11, que na última coorte a 
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taxa de mortalidade das empresas é bastante elevada nos primeiros anos. Este período é 

marcado pelo ápice da criação do Microempreendedor Individual. 

Há uma possibilidade de que com o advento desta lei, as Microempresas que já eram 

constituídas de coortes anteriores a criação do Microempreendedor Individual puderam optar 

por migrarem para este tipo de empresa, que possuí uma carga tributária menor comparada 

aos demais tipos de empresas. Como também puderam se extinguir e abrir uma nova empresa 

enquadrada como Microempreendedor Individual, o que possivelmente pode ter elevado o 

índice de extinção dessas empresas em relação às coortes anteriores. 

 

Figura 9–Probabilidade de morte (nqx) por coortes de nascimento das MPEs no ramo 

de atividade de comércio no período que antecedeu ao advento do MEI (1980-2009.01) e 

período posterior a criação do MEI (2009.02-2016). 

 
                                 Fonte: JUCERN (2017) 

Figura 10–Probabilidade de morte (nqx) por coortes de nascimento das MPEs no ramo 

de atividade de serviços no período que antecedeu ao advento do MEI (1980-2009.01) e 

período posterior a criação do MEI (2009.02-2016). 

 
       Fonte: JUCERN (2017) 
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Figura 11–Probabilidade de morte (nqx) por coortes de nascimento das MPEs no ramo 

de atividade da indústria no período que antecedeu ao advento do MEI (1980-2009.01) e 

período posterior a criação do MEI (2009.02-2016). 

 
                       Fonte: JUCERN (2017) 

 

Ao analisar as MPEs com a participação dos Microempreendedores Individuais, a 

atividade que merece destaque é a do ramo de serviços, observe que esta atividade apresenta 

dentre as atividades, a maior probabilidade de morte no início do período (ver Figuras 9, 10 e 

11). E comparando o ramo dos serviços antes do advento do Microempreendedor Individual e 

após o advento do Microempreendedor Individual (ver Figuras 9 e 33 do anexo) é notório que 

o Microempreendedor Individual elevou a probabilidade de morte das empresas neste ramo. 

 É importante destacar que, de acordo com o Gráfico 8, a atividade de serviços no 

Microempreendedor Individual é a que mais cresce em relação as atividades de comércio e 

indústria, provavelmente devido a uma menor necessidade de investimentos iniciais 

comparada as demais, como também o retorno econômico que é mais rápido, o que explica 

em parte, a maior presença do setor de serviços entre as empresas constituídas pelo 

Microempreendedor Individual. 

Já para as MPEs do ramo de atividades do comércio observada na Figura 9, a 

probabilidade de morte também é considerada elevada, isso provavelmente se deu em virtude 

da migração das MEs para o Microempreendedor Individual, ocasionada devido a criação da 

Lei Complementar nº 128 de 19 de dezembro de 2008 que criou a figura do 

Microempreendedor Individual, trazendo junto a ela a redução da carga tributária. 

No ramo de atividade da indústria a probabilidade de morte das MPEs é dentre todas 

as atividades a menor (ver Figura 11), possivelmente devido a este ramo de atividade ser mais 

custoso que os demais, ocasionada pela necessidade de investimentos elevados, faturamentos 

que ultrapassam o permitido pela Lei que rege o Microempreendedor Individual e por isso são 
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poucas as empresas constituídas pelo Microempreendedor Individual. Este tipo de atividade 

têm uma taxa de sobrevivência mais acentuada se comparada as demais, e provavelmente um 

dos motivos é que as famílias são suas dependentes, pois delas provém seus consumos 

essências básicos. Desta forma esta foi a atividade que quase não sofreu influência do 

Microempreendedor Individual. 

Prosseguindo com a análise por porte e ramo de atividade, agora separando as 

Microempresas das Empresas de Pequeno Porte, nos quais são analisados os períodos 

individualmente antes do advento ao Microempreendedor Individual e pós 

Microempreendedor Individual, por ramo de atividade, pode-se observar que as 

probabilidades de morte no que dizem respeito as empresas da atividade do comércio em 

ambos os portes, elas se apresentam superiores as demais atividades, principalmente quando 

observadas no período pós advento do Microempreendedor Individual conforme apresentado 

nas Figuras 12 e 13. Isto se deu provavelmente devido à migração dessas empresas ao 

Microempreendedor Individual em virtude da redução da carga tributária.É importante 

destacar também que esta atividade é vista por empreendedores como uma atividade de menor 

necessidade de investimento de capital se comparado a atividade de indústria. 

 

Figura 12–Probabilidade de morte (nqx) por coortes de nascimento das MEs no ramo de 

atividade do comércio no período que antecedeu ao advento do MEI (1980-2009.01) e 

período posterior a criação do MEI (2009.02-2016). 

 
        Fonte: JUCERN (2017) 
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Figura 13–Probabilidade de morte (nqx) por coortes de nascimento das EPPs no ramo 

de atividade do comércio no período que antecedeu ao advento do MEI (1980-2009.01) e 

período posterior a criação do MEI (2009.02-2016). 

 
        Fonte: JUCERN (2017) 

 

 

Em se tratando das empresas prestadoras de serviço, pode-se observar nas Figuras 15 e 

16 que a criação do Microempreendedor Individual pode ser evidenciada neste setor como 

responsável na alteração do nível e padrão de mortalidade das empresas. É notório que dentre 

as atividades citadas, as atividades de serviço representam o maior número de empresas 

constituídas no advento do Microempreendedor Individual como observado no Gráfico 8 e 

também é a que tem maior número de empresas extintas. 

Esta atividade destaca-se em virtude do crescimento da participação deste setor estar 

associada a um ritmo bastante acelerado devido a criação de novas empresas com taxas de 

crescimento anual elevadas, provavelmente ocasionada em virtude da existência do alto nível 

de informalidade existente antes da criação do Microempreendedor Individual e por está 

relacionada aos novos empreendedores, sejam os “ empreendedores por necessidade ”que não 

estão inseridos no mercado de trabalho e buscam criar um negócio para ter renda e subsidiar a 

família, ou os “ empreendedores por oportunidade ”, que mesmo inseridos no mercado de 

trabalho se intitulam capazes de obter uma oportunidade de adentrar no mercado empresarial 

contribuindo para o crescimento da economia do país (GEM, 2016). 

Outro ponto que se pode destacar neste ramo de atividade é o valor baixo do capital 

investido inicialmente, haja vista que, em sua maioria a prestação de serviço comparada as 

demais atividades não necessita de um capital de investimento elevado como as demais 

atividades podendo desempenhar suas atividades a baixo custo, como também o retorno 
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econômico que é mais rápido, o que explica em parte, a maior presença do setor de serviços 

entre as empresas constituídas pelo Microempreendedor Individual. 

 

Figura 14–Probabilidade de morte (nqx) por coortes de nascimento das MEs no ramo de 

atividade de serviços no período que antecedeu ao advento do MEI (1980-2009.01) e 

período posterior a criação do MEI (2009.02-2016). 

 
        Fonte: JUCERN (2017) 

 

Figura 15–Probabilidade de morte (nqx) por coortes de nascimento das EPPs no ramo 

de atividade de serviços no período que antecedeu ao advento do MEI (1980-2009.01) e 

período posterior a criação do MEI (2009.02-2016). 

 
         Fonte: JUCERN (2017) 

 

 

Observe nas Figuras 16 e 17 referente ao setor industrial, que este setor praticamente 

não sofreu alteração com a criação do Microempreendedor Individual, entretanto, os 

resultados corroboram com resultados divulgados pela GEM (2016), que a participação dos 

Microempreendedores está voltada relativamente as atividades de comércio e serviços. É 
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importante lembrar que as indústrias têm reduzido cada vez mais as oportunidades de vagas 

no mercado de trabalho, tendo em vista que estão cada vez mais terceirizando sua mão de 

obra, buscando empresas prestadoras de serviço, na qual se beneficiam da redução com os 

encargos trabalhistas, e que possivelmente pode está contribuindo com o elevado número de 

Microempreendedores Individuais constituídas. 

 

Figura 16–Probabilidade de morte (nqx) por coortes de nascimento das EPPs no ramo 

de atividade da indústria no período que antecedeu ao advento do MEI (1980-2009.01) e 

período posterior a criação do MEI (2009.02-2016). 

 
Fonte: JUCERN (2017) 

 

 

Figura 17–Probabilidade de morte (nqx) por coortes de nascimento das MEs no ramo de 

atividade da indústria no período que antecedeu ao advento do MEI (1980-2009.01) e 

período posterior a criação do MEI (2009.02-2016). 

 
Fonte: JUCERN (2017) 
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Ao prosseguir com a análise pode-se observar que as probabilidades de morte 

calculadas conforme equação (2) no tópico 4.2 e apresentadas na coluna 5 da Tabela 1, 

apresentam grande variabilidade por idade em função do baixo número de eventos. Para 

suavizar e extrapolar as tendências das probabilidades de morte ao longo do intervalo etário 

utilizou-se o método de Holt-Winters (Holt, 1957 e Winters, 1960) que usa uma média móvel 

exponencialmente ponderada para suavização e previsão de séries temporais. Além de não 

gerar previsões com valores negativos o método é útil para séries com padrão de 

comportamento geral e pode ser facilmente aplicado com uso do software R (MORETTIN & 

TOLOI, 2006; COWPERTWAIT &METCALFE, 2009). 

A Figura 18 mostra as probabilidades de morte observadas, suavizadas e extrapoladas 

pelo método HW das MPEs do RN no período de 1980 a 2016. Note que o padrão de 

mortalidade das MPEs antes de vigorar o Microempreendedor Individual e após o advento da 

lei mantiveram um padrão geral de continuidade após a aplicação do método no software R. 

 

Figura 18 – nqx da coorte 1980-2016 observada/extrapolada e suavizada das MPEs do 

 RN Com a participação do MEI e sem a participação do MEI 

 
Fonte: JUCERN (2017) 

 

No sub-capítulo 2.1 foi realizado uma revisão de literatura para uma melhor 

compreensão do conteúdo sobre as MPEs, que trata exclusivamente de seus conceitos e 

definições. Com isso é importante saber que as empresas do Microempreendedor Individual 

são do tipo Microempresa (ME), ou seja, o porte dela é Microempresa  (ME) e não Empresa 

de Pequeno Porte (EPP). Então para analisar os dados com mais precisão, separou-se as 

coortes das MEs, MEs com a participação dos Microempreendedores Individuais e Empresas 
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de Pequeno Porte (EPPs), por ramo de atividade, assim observou-se a probabilidade de morte 

detalhadamente como pode ser visto nas Figuras 21 a 28 do anexo. 

Continuando a análise, foram observadas as probabilidades de morte das empresas do 

México nos ramos de atividade de comércio e serviços realizada pelo INEGI (2016), que 

investigou essas atividades no período o qual foram publicados os Censos entre 1989 a 2014. 

E ao analisar as Figuras 13 e 14 no que diz respeito as probabilidades de morte observadas, 

suavizadas e extrapoladas pelo método HW das MPEs do México e do RN antes e após o 

advento do Microempreendedor Individual, ambas por setor econômico, observa-se que os 

padrões de mortalidade são praticamente os mesmos, vão reduzindo a medida que as 

empresas se consolidam ainda mais no mercado empresarial mantendo um padrão geral de 

continuidade após a suavização e extrapolação. 

 

Figura 19 – nqx observada/extrapolada e suavizada das MPEs no ramo do comércio e 

serviços do México 1989 a 2014 e do RN 1980 a 2009.01 antes do advento ao MEI. 

 
                Fonte: INEGI 2016 e JUCERN 2017 
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Figura 20 – nqx observada/extrapolada e suavizada das MPEs no ramo do comércio e 

serviços do México 1989 a 2014 e do RN2009.02 a 2016 após do advento ao MEI. 
 

 

   Fonte: INEGI 2016 e JUCERN 2017 

 

 

É importante observar que todos os resultados indicam que são nos primeiros anos de 

existência das empresas que as probabilidades de morte são mais elevadas. Segundo Najberg 

et al. (2002), ao passar o período dos dois primeiros anos das empresas elas adquirem maior 

experiência no seu ramo de atividade, haja vista que tiveram seus produtos testados e 

aprovados pelo mercado. 

 

 

4.2.2.Probabilidades de morte acumuladas por ramo de atividade 

 

É possível analisar a probabilidade de morte acumulada (nqx) de todas as MPEs e 

compará-las com os estudos realizados pelo INEGI (2016) no México. Observe no Gráfico 9, 

que nos setores do comércio e dos serviços o padrão de mortalidade acumulada no México 

segue praticamente o mesmo padrão do RN, observe que é nos primeiros anos de constituição 

das empresas que o índice de mortalidade é mais elevado, característico da falta de linha de 
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crédito acessível para empresas recém constituídas, falta de experiência de administradores e 

pequenos empreendedores, falta de planejamento, elevadas cargas tributárias entre outros 

citados no capítulo 2.6. Entretanto, é importante destacar que a probabilidade de morte das 

empresas no México são bem mais elevadas que as do RN, isso sugere que os dados 

disponibilizados pela JUCERN possuem um elevado índice de sub-registros causados por 

omissões de empresas que fecharam porém não foram baixadas no órgão, fazendo com que o 

número de empresas registradas em um período x não sejam exatamente o total de extinções 

ocorridas naquele determinado período. 

 

Gráfico 9– nqx acumulado das MPEs no ramo do comércio e serviços do México 1989 a 

2014 e do RN 1980 a 2016. 

 

 
Fonte: INEGI 2016 e JUCERN 2017 
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa objetivou avaliar as mudanças no padrão de mortalidade das empresas 

do RN em relação ao mercado de trabalho, legislação e dinâmica demográfica. Para isso, 

utilizou-se um universo de 244.710 micros e pequenas empresas estabelecidas no RN 

nascidas entre 1980 e 2016 registradas na JUCERN e distribuídas nos setores de comércio, 

indústria e serviços, nas quais foram divididas em duas coortes uma antes do advento ao 

Microempreendedor Individual e outra após a criação do Microempreendedor Individual. 

Para examinar as hipóteses lançadas sobre a probabilidade de morte e sobrevivência 

das empresas, aplicou-se o método de análise de sobrevivência a partir de estimadores não-

paramétricos, ou seja, da construção da tábua de mortalidade. Assim, pôde-se verificar que há 

uma relação entre o porte e ramo de atividade com a probabilidade de morte e sobrevivência 

das empresas; que e as empresas de menor porte morrem mais rápido do que as de maior 

porte; que as mudanças ocorridas na legislação afetam a probabilidade de morte das empresas; 

que com o passar do tempo a probabilidade de morte das empresas diminuem com o avanço 

da idade; que há uma interferência do aumento da probabilidade de morte das empresas no 

“bônus demográfico” e que a crise econômica vivenciada pelo país afetou diretamente na 

criação de novos empreendedores como o MEI.  

Observou-se nitidamente que na análise das empresas do tipo MEs agregadas as EPPs 

com a participação do Microempreendedor Individual, a probabilidade de morte das empresas 

nas atividades de serviços são mais elevadas do que as demais atividades, entretanto, ao 

analisar estas empresas individualmente por tipo e ramo de atividade, pôde-se observar que as 

empresas cuja atividade é o comércio têm a probabilidade de morte mais elevada que as 

demais atividades, o que afirma que o porte e tipo de atividade afeta diretamente a 

sobrevivência das MPEs. 

Com a elaboração das tábuas de mortalidade observou-se que a probabilidade de morte 

das MPEs nas coortes após a criação do Microempreendedor Individual se elevaram tanto nas 

empresas consolidadas a mais tempo no mercado empresarial como aquelas recém 

constituídas, e isto afetou diretamente o mercado de trabalho, principalmente por ter ocorrido 

no mesmo período em que acontecia a mudança da estrutura etária da população no Estado do 

RN, momento pelo qual era vivenciado o “ bônus demográfico ”. 

Este período foi marcado pelo momento em que as razões de dependência jovem e de 

idosos reduziram, consequentemente a população em idade ativa elevava-se constantemente, 
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ou seja, período marcado por uma grande parte da população disponível para o mercado de 

trabalho, disposta a produzir, e que não encontrou oportunidade de trabalho, devido ao 

aumento da probabilidade de morte das empresas que estavam mais voltada ao fechamento de 

suas portas do que há disponibilizarem vagas de trabalho. 

Esta pesquisa resultou em ampliar o conhecimento sobre a dinâmica da sobrevivência 

e mortalidade das empresas do RN por porte e setor econômico das MPEs. Entretanto, os 

dados utilizados na pesquisa apresentam algumas limitações enfrentadas pela JUCERN, por 

exemplo, um provável sub-registro em relação às empresas extintas que não formalizaram 

através de seus atos constitutivos seu fechamento. Ou seja, omissões de empresas que 

fecharam e não estão mais no mercado empresarial, mas que não foram baixadas no órgão, 

fazendo com que o registro de um ano não seja exatamente o total de extinções ocorridas 

naquele determinado período. 

Este sub-registro se dá provavelmente em função do elevado custo para este processo, 

débitos tributários não quitados os quais impossibilitam a baixa da empresa ou talvez na 

expectativa de reativar suas atividades um dia. 

Outra limitação da pesquisa está relacionada com a falta de estudos referente aos sub-

registros de extinção de empresas. O que limitou a pesquisa em termos de revisão de literatura 

e de comparação dos resultados com outros estudos, haja vista que há poucas pesquisas 

relacionadas à criação de tábuas de mortalidade empresarias. 

E como conseqüência, essas limitações restringem a utilização desta pesquisa num 

meio mais amplo de estudos sobre a análise de sobrevivência das MPEs como ferramenta 

auxiliar na estimativa de indicadores de sobrevivência e mortalidade.A qual só seria possível 

após a formalização das informações de extinção dessas empresas na JUCERN ou RF. 

Vale ressaltar que para futuros desdobramentos desta pesquisa, avaliar os sub-registros 

das empresas extintas no mercado empresarial, porém não extinta nos órgãos competentes, 

será uma continuidade desta pesquisa, com o intuito de propor metodologias e ou técnicas de 

correção de sub-registros a fim de torná-la o mais próximo possível da realidade. 
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ANEXOS 

 
Tabela 2- Tábua de mortalidade das MPEs do RN com os MEIs, nos ramos de 

atividades comércio, serviço e indústria, período de 1980 -2009.01. 

Idade n ndx lx nqx 

0 1 1189 90678 0,0131 

1 1 1526 89489 0,0171 

2 1 1321 87963 0,0150 

3 1 1149 86642 0,0133 

4 1 998 85493 0,0117 

5 1 994 84495 0,0118 

6 1 936 83501 0,0112 

7 1 1051 82565 0,0127 

8 1 852 81514 0,0105 

9 1 797 80662 0,0099 

10 1 614 79865 0,0077 

11 1 521 79251 0,0066 

12 1 470 78730 0,0060 

13 1 388 78260 0,0050 

14 1 343 77872 0,0044 

15 1 285 77529 0,0037 

16 1 306 77244 0,0040 

17 1 281 76938 0,0037 

18 1 266 76657 0,0035 

19 1 213 76391 0,0028 

20 1 183 76178 0,0024 

21 1 137 75995 0,0018 

22 1 152 75858 0,0020 

23 1 126 75706 0,0017 

24 1 110 75580 0,0015 

25 1 128 75470 0,0017 

26 1 84 75342 0,0011 

27 1 69 75258 0,0009 

28 1 71 75189 0,0009 

29 1 50 75118 0,0007 

30 1 39 75068 0,0005 

31 1 24 75029 0,0003 

32 1 16 75005 0,0002 

33 1 18 74989 0,0002 

34 1 7 74971 0,0001 

35+ w 74964 74964 1,0000 

            Fonte: JUCERN (2017) 
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Tabela 3- Tábua de mortalidade das MPEs do RN com os MEIs, nos ramos de 

atividades comércio, serviço e indústria, período de 2009.02-2016. 

Idade n ndx lx nqx 

0 1 8910 154032 0,0578 

1 1 4834 145122 0,0333 

2 1 3430 140288 0,0244 

3 1 2324 136858 0,0170 

4 1 1464 134534 0,0109 

5 1 872 133070 0,0066 

6+ 1 132198 132198 1,0000 

             Fonte: JUCERN (2017) 
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Tabela 4- Tábua de mortalidade das MPEs do RN sem os MEIs, nos ramos de atividades 

comércio, serviço e indústria, período de 1980 -2009.01. 

Idade n ndx lx nqx 

0 1 1216 90594 0,0134 

1 1 1565 89378 0,0175 

2 1 1357 87813 0,0155 

3 1 1178 86456 0,0136 

4 1 1007 85278 0,0118 

5 1 1002 84271 0,0119 

6 1 945 83269 0,0113 

7 1 1060 82324 0,0129 

8 1 869 81264 0,0107 

9 1 803 80395 0,0100 

10 1 625 79592 0,0079 

11 1 525 78967 0,0066 

12 1 462 78442 0,0059 

13 1 386 77980 0,0049 

14 1 338 77594 0,0044 

15 1 277 77256 0,0036 

16 1 301 76979 0,0039 

17 1 274 76678 0,0036 

18 1 263 76404 0,0034 

19 1 209 76141 0,0027 

20 1 179 75932 0,0024 

21 1 137 75753 0,0018 

22 1 150 75616 0,0020 

23 1 124 75466 0,0016 

24 1 110 75342 0,0015 

25 1 125 75232 0,0017 

26 1 81 75107 0,0011 

27 1 68 75026 0,0009 

28 1 69 74958 0,0009 

29 1 49 74889 0,0007 

30 1 38 74840 0,0005 

31 1 24 74802 0,0003 

32 1 16 74778 0,0002 

33 1 17 74762 0,0002 

34 1 7 74745 0,0001 

35+ w 74738 74738 1,0000 

Fonte: JUCERN (2017) 
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Tabela 5- Tábua de mortalidade das MPEs do RN sem os MEIs, nos ramos de atividades 

comércio, serviço e indústria, período de 2009.02-2016. 

Idade n ndx lx nqx 

0 1 2671 50813 0,0526 

1 1 1617 48142 0,0336 

2 1 852 46525 0,0183 

3 1 657 45673 0,0144 

4 1 487 45016 0,0108 

5 1 343 44529 0,0077 

6+ w 44186 44186 1,0000 

              Fonte: JUCERN (2017) 
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Tabela 6- Tábua de mortalidade das MEs do RN, ramo de atividades do comércio, 

período de 1980-2009.01. 

Idade n ndx lx nqx 

0 1 794 57770 0,0137 

1 1 1057 56976 0,0186 

2 1 896 55919 0,0160 

3 1 759 55023 0,0138 

4 1 649 54264 0,0120 

5 1 650 53615 0,0121 

6 1 598 52965 0,0113 

7 1 678 52367 0,0129 

8 1 623 51689 0,0121 

9 1 578 51066 0,0113 

10 1 469 50488 0,0093 

11 1 393 50019 0,0079 

12 1 365 49626 0,0074 

13 1 317 49261 0,0064 

14 1 251 48944 0,0051 

15 1 223 48693 0,0046 

16 1 250 48470 0,0052 

17 1 226 48220 0,0047 

18 1 214 47994 0,0045 

19 1 183 47780 0,0038 

20 1 154 47597 0,0032 

21 1 119 47443 0,0025 

22 1 133 47324 0,0028 

23 1 107 47191 0,0023 

24 1 101 47084 0,0021 

25 1 108 46983 0,0023 

26 1 80 46875 0,0017 

27 1 68 46795 0,0015 

28 1 58 46727 0,0012 

29 1 46 46669 0,0010 

30 1 37 46623 0,0008 

31 1 25 46586 0,0005 

32 1 12 46561 0,0003 

33 1 17 46549 0,0004 

34 1 8 46532 0,0002 

35 w 46524 46524 0,0002 

  Fonte: JUCERN (2017) 
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Tabela 7- Tábua de mortalidade das EPPs do RN, ramo de atividades do comércio, 

período de 1980-2009.01. 

Idade n ndx lx nqx 

0 1 43 2686 0,0160 

1 1 35 2643 0,0132 

2 1 44 2608 0,0169 

3 1 40 2564 0,0156 

4 1 28 2524 0,0111 

5 1 26 2496 0,0104 

6 1 33 2470 0,0134 

7 1 41 2437 0,0168 

8 1 29 2396 0,0121 

9 1 30 2367 0,0127 

10 1 29 2337 0,0124 

11 1 24 2308 0,0104 

12 1 14 2284 0,0061 

13 1 15 2270 0,0066 

14 1 11 2255 0,0049 

15 1 10 2244 0,0045 

16 1 12 2234 0,0054 

17 1 9 2222 0,0041 

18 1 4 2213 0,0018 

19 1 10 2209 0,0045 

20 1 10 2199 0,0045 

21 1 7 2189 0,0032 

22 1 9 2182 0,0041 

23 1 4 2173 0,0018 

24 1 3 2169 0,0014 

25 1 4 2166 0,0018 

26 1 4 2162 0,0019 

27 1 3 2158 0,0014 

28 1 1 2155 0,0005 

29 1 1 2154 0,0005 

30 1 0 2153 0,0000 

31 1 1 2153 0,0005 

32 1 1 2152 0,0005 

33 1 2 2151 0,0009 

34 1 0 2149 0,0000 

35+ w 2149 2149 0,0000 
 

Fonte: JUCERN (2017) 
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Tabela 8- Tábua de mortalidade das MEs do RN, ramo de atividades do comércio, 

período de 2009.02-2016. 

Idade n ndx lx nqx 

0 1 2285 25113 0,0910 

1 1 1507 22828 0,0660 

2 1 643 21321 0,0302 

3 1 449 20678 0,0217 

4 1 354 20229 0,0175 

5 1 305 19875 0,0153 

6+ w 19570 19570 1,0000 

  Fonte: JUCERN (2017) 

 

 

Tabela 9- Tábua de mortalidade das EPPs do RN, ramo de atividades do comércio, 

período de 2009.02-2016. 

Idade n ndx lx nqx 

0 1 41 1315 0,0312 

1 1 55 1274 0,0432 

2 1 25 1219 0,0205 

3 1 29 1194 0,0243 

4 1 19 1165 0,0163 

5 1 8 1146 0,0070 

6+ w 1138 1138 1,0000 

            Fonte: JUCERN (2017) 

 

 

Tabela 10- Tábua de mortalidade das MEIs do RN, ramo de atividades do comércio, 

período de 2009.02-2016. 

 

Idade n ndx lx nqx 

0 1 8758 51516 0,1700 

1 1 5589 42758 0,1307 

2 1 4326 37169 0,1164 

3 1 1139 32843 0,0347 

4 1 652 31704 0,0206 

5 1 413 31052 0,0133 

6 1 173 30639 0,0056 

7+ w 30466 30466 1,0000 

Fonte: JUCERN (2017) 
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Tabela 11- Tábua de mortalidade das MEs do RN, ramo de atividades serviços, período 

de 1980-2009.01. 
Idade n ndx lx nqx 

0 1 302 21758 0,0139 

1 1 336 21456 0,0157 

2 1 308 21120 0,0146 

3 1 288 20812 0,0138 

4 1 245 20524 0,0119 

5 1 240 20279 0,0118 

6 1 236 20039 0,0118 

7 1 268 19803 0,0135 

8 1 251 19535 0,0128 

9 1 225 19284 0,0117 

10 1 166 19059 0,0087 

11 1 139 18893 0,0074 

12 1 111 18754 0,0059 

13 1 99 18643 0,0053 

14 1 85 18544 0,0046 

15 1 57 18459 0,0031 

16 1 56 18402 0,0030 

17 1 51 18346 0,0028 

18 1 50 18295 0,0027 

19 1 45 18245 0,0025 

20 1 46 18200 0,0025 

21 1 24 18154 0,0013 

22 1 24 18130 0,0013 

23 1 29 18106 0,0016 

24 1 16 18077 0,0009 

25 1 19 18061 0,0011 

26 1 11 18042 0,0006 

27 1 12 18031 0,0007 

28 1 21 18019 0,0012 

29 1 16 17998 0,0009 

30 1 9 17982 0,0005 

31 1 2 17973 0,0001 

32 1 2 17971 0,0001 

33 1 2 17969 0,0001 

34 1 5 17967 0,0003 

35+ w 17962 17962 1,0000 

                                          Fonte: JUCERN (2017) 
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Tabela 12- Tábua de mortalidade das EPPs do RN, ramo de atividade serviços, período 

de 1980-2009.01. 
Idade n ndx lx nqx 

0 1 21 1920 0,0109 

1 1 21 1899 0,0111 

2 1 27 1878 0,0144 

3 1 22 1851 0,0119 

4 1 14 1829 0,0077 

5 1 16 1815 0,0088 

6 1 22 1799 0,0122 

7 1 27 1777 0,0152 

8 1 23 1750 0,0131 

9 1 9 1727 0,0052 

10 1 15 1718 0,0087 

11 1 14 1703 0,0082 

12 1 7 1689 0,0041 

13 1 5 1682 0,0030 

14 1 9 1677 0,0054 

15 1 10 1668 0,0060 

16 1 7 1658 0,0042 

17 1 7 1651 0,0042 

18 1 3 1644 0,0018 

19 1 0 1641 0,0000 

20 1 5 1641 0,0030 

21 1 3 1636 0,0018 

22 1 5 1633 0,0031 

23 1 1 1628 0,0006 

24 1 1 1627 0,0006 

25 1 1 1626 0,0006 

26 1 1 1625 0,0006 

27 1 0 1624 0,0000 

28 1 1 1624 0,0006 

29 1 0 1623 0,0000 

30 1 0 1623 0,0000 

31 1 1 1623 0,0006 

32 1 1 1622 0,0006 

33 1 0 1621 0,0000 

34 1 0 1621 0,0000 

35+ w 1621 1621 1,0000 

          Fonte: JUCERN (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

Tabela 13- Tábua de mortalidade das MEs do RN, ramo de atividades serviços, período 

de 2009.02-2016. 

Idade n ndx lx nqx 

0 1 502 17890 0,0281 

1 1 432 17388 0,0248 

2 1 363 16956 0,0214 

3 1 296 16593 0,0178 

4 1 216 16297 0,0133 

5 1 180 16081 0,0112 

6+ w 15901 15901 0,0077 

           Fonte: JUCERN (2017) 

 

 

 

Tabela 14- Tábua de mortalidade das EPPs do RN, ramo de atividades serviços, período 

de 2009.02-2016. 

Idade n ndx lx nqx 

0 1 29 1491 0,0195 

1 1 33 1462 0,0226 

2 1 38 1429 0,0266 

3 1 24 1391 0,0173 

4 1 23 1367 0,0168 

5 1 14 1344 0,0104 

6+ w 1330 1330 1,0000  

            Fonte: JUCERN (2017) 

 

Tabela 15- Tábua de mortalidade das MEIs do RN, ramo de atividades serviços, período 

de 2009.02-2016. 

Idade n ndx lx nqx 

0 1 21724 43700 0,4971 

1 1 8389 21976 0,3817 

2 1 1302 13587 0,0958 

3 1 717 12285 0,0584 

4 1 446 11568 0,0386 

5 1 244 11122 0,0219 

6 1 135 10878 0,0124 

7+ w 10743 10743 1,0000 

             Fonte: JUCERN (2017) 
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Tabela 16- Tábua de mortalidade das MEs do RN, ramo de atividades indústria, período 

de 1980 a 2009.01. 

Idade n ndx lx nqx 

0 1 49 6097 0,0080 

1 1 96 6048 0,0159 

2 1 65 5952 0,0109 

3 1 60 5887 0,0102 

4 1 64 5827 0,0110 

5 1 65 5763 0,0113 

6 1 45 5698 0,0079 

7 1 63 5653 0,0111 

8 1 70 5590 0,0125 

9 1 60 5520 0,0109 

10 1 41 5460 0,0075 

11 1 22 5419 0,0041 

12 1 37 5397 0,0069 

13 1 14 5360 0,0026 

14 1 22 5346 0,0041 

15 1 20 5324 0,0038 

16 1 22 5304 0,0041 

17 1 19 5282 0,0036 

18 1 20 5263 0,0038 

19 1 11 5243 0,0021 

20 1 7 5232 0,0013 

21 1 12 5225 0,0023 

22 1 13 5213 0,0025 

23 1 7 5200 0,0013 

24 1 5 5193 0,0010 

25 1 8 5188 0,0015 

26 1 5 5180 0,0010 

27 1 5 5175 0,0010 

28 1 7 5170 0,0014 

29 1 2 5163 0,0004 

30 1 7 5161 0,0014 

31 1 1 5154 0,0002 

32 1 0 5153 0,0000 

33 1 1 5153 0,0002 

34 1 0 5152 0,0000 

35+ w 5152 5152 1,0000 

                Fonte: JUCERN (2017) 
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Tabela 17- Tábua de mortalidade das EPPs do RN, ramo de atividades indústria, 

período de 1980-2009.01. 

Idade n ndx lx nqx 

0 1 1 363 0,0028 

1 1 8 362 0,0221 

2 1 2 354 0,0056 

3 1 2 352 0,0057 

4 1 3 350 0,0086 

5 1 1 347 0,0029 

6 1 2 346 0,0058 

7 1 3 344 0,0087 

8 1 5 341 0,0147 

9 1 1 336 0,0030 

10 1 4 335 0,0119 

11 1 2 331 0,0060 

12 1 2 329 0,0061 

13 1 3 327 0,0092 

14 1 2 324 0,0062 

15 1 1 322 0,0031 

16 1 1 321 0,0031 

17 1 0 320 0,0000 

18 1 1 320 0,0031 

19 1 2 319 0,0063 

20 1 0 317 0,0000 

21 1 0 317 0,0000 

22 1 0 317 0,0000 

23 1 0 317 0,0000 

24 1 2 317 0,0063 

25 1 1 315 0,0032 

26 1 0 314 0,0000 

27 1 0 314 0,0000 

28 1 0 314 0,0000 

29 1 0 314 0,0000 

30 1 0 314 0,0000 

31 1 0 314 0,0000 

32 1 0 314 0,0000 

33 1 0 314 0,0000 

34 1 0 314 0,0000 

35+ w 314 314 1,0000 

            Fonte: JUCERN (2017) 
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Tabela 18- Tábua de mortalidade das MEs do RN, ramo de atividades indústria, período 

de 2009.02-2016. 

Idade n ndx lx nqx 

0 1 62 2737 0,0227 

1 1 73 2675 0,0273 

2 1 67 2602 0,0257 

3 1 46 2535 0,0181 

4 1 30 2489 0,0121 

5 1 24 2459 0,0098 

6+ w 2435 2435 1,0000 

             Fonte: JUCERN (2017) 

 

 

 

Tabela 19- Tábua de mortalidade das EPPs do RN, ramo de atividades indústria, 

período de 2009.02-2016 

Idade n ndx lx nqx 

0 1 4 184 0,0217 

1 1 1 180 0,0056 

2 1 3 179 0,0168 

3 1 3 176 0,0170 

4 1 1 173 0,0058 

5 1 1 172 0,0058 

6+ w 171 171 1,0000 

             Fonte: JUCERN (2017) 

 

 

 

Tabela 20- Tábua de mortalidade das MEIs do RN, ramo de atividades indústria, 

período de 2009.02-2016 

Idade n ndx lx nqx 

0 1 575 7493 0,0767 

1 1 6172 6918 0,8922 

2 1 406 746 0,5442 

3 1 150 340 0,4412 

4 1 94 190 0,4947 

5 1 67 96 0,6979 

6+ w 29 29 1,0000 

             Fonte: JUCERN (2017) 
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Tabela 21- Tábua de mortalidade das MPEs do RN, sem a participação do MEI, nos 

ramos de atividades comércio, serviços e indústria, período de 1980-2016 

Idade n ndx lx nqx 

0 1 3881 141407 0,0274 

1 1 3170 137526 0,0231 

2 1 2194 134356 0,0163 

3 1 1828 132162 0,0138 

4 1 1490 130334 0,0114 

5 1 1341 128844 0,0104 

6 1 1135 127503 0,0089 

7 1 1087 126368 0,0086 

8 1 861 125281 0,0069 

9 1 803 124420 0,0065 

10 1 625 123617 0,0051 

11 1 525 122992 0,0043 

12 1 472 122467 0,0039 

13 1 390 121995 0,0032 

14 1 345 121605 0,0028 

15 1 285 121260 0,0024 

16 1 306 120975 0,0025 

17 1 281 120669 0,0023 

18 1 266 120388 0,0022 

19 1 213 120122 0,0018 

20 1 183 119909 0,0015 

21 1 137 119726 0,0011 

22 1 152 119589 0,0013 

23 1 127 119437 0,0011 

24 1 110 119310 0,0009 

25 1 128 119200 0,0011 

26 1 84 119072 0,0007 

27 1 69 118988 0,0006 

28 1 71 118919 0,0006 

29 1 50 118848 0,0004 

30 1 39 118798 0,0003 

31 1 24 118759 0,0002 

32 1 16 118735 0,0001 

33 1 18 118719 0,0002 

34 1 7 118701 0,0001 

35+ w 118694 118694 1,0000 

                Fonte: JUCERN (2017) 
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Tabela 22- Tábua de mortalidade das MPEs do RN, sem a participação do MEI, nos 

ramos de atividades comércio, serviços e indústria, período de 1980-1989. 

Idade n ndx lx nqx 

0 1 134 17772 0,0075 

1 1 202 17638 0,0115 

2 1 215 17436 0,0123 

3 1 187 17221 0,0109 

4 1 145 17034 0,0085 

5 1 143 16889 0,0085 

6 1 98 16746 0,0059 

7 1 85 16648 0,0051 

8 1 59 16563 0,0036 

9 1 42 16504 0,0025 

10 1 51 16462 0,0031 

11 1 55 16411 0,0034 

12 1 52 16356 0,0032 

13 1 58 16304 0,0036 

14 1 64 16246 0,0039 

15 1 68 16182 0,0042 

16 1 74 16114 0,0046 

17 1 74 16040 0,0046 

18 1 71 15966 0,0044 

19 1 68 15895 0,0043 

20 1 79 15827 0,0050 

21 1 55 15748 0,0035 

22 1 72 15693 0,0046 

23 1 82 15621 0,0052 

24 1 69 15539 0,0044 

25 1 80 15470 0,0052 

26 1 70 15390 0,0045 

27 1 69 15320 0,0045 

28 1 71 15251 0,0047 

29 1 50 15180 0,0033 

30 1 39 15130 0,0026 

31 1 24 15091 0,0016 

32 1 16 15067 0,0011 

33 1 18 15051 0,0012 

34 1 7 15033 0,0005 

35+ w 15026 15026 1,0000 

Fonte: JUCERN (2017) 
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Tabela 23- Tábua de mortalidade das MPEs do RN sem a participação do MEI, nos 

ramos de atividades comércio, serviço e indústria, coorte 1990 a 1999. 

Idade n ndx lx nqx 

0 1 367 31767 0,0116 

1 1 459 31400 0,0146 

2 1 319 30941 0,0103 

3 1 263 30622 0,0086 

4 1 201 30359 0,0066 

5 1 206 30158 0,0068 

6 1 168 29952 0,0056 

7 1 203 29784 0,0068 

8 1 225 29581 0,0076 

9 1 262 29356 0,0089 

10 1 233 29094 0,0080 

11 1 218 28861 0,0076 

12 1 235 28643 0,0082 

13 1 206 28408 0,0073 

14 1 179 28202 0,0063 

15 1 162 28023 0,0058 

16 1 206 27861 0,0074 

17 1 207 27655 0,0075 

18 1 195 27448 0,0071 

19 1 145 27253 0,0053 

20 1 104 27108 0,0038 

21 1 82 27004 0,0030 

22 1 80 26922 0,0030 

23 1 44 26842 0,0016 

24 1 41 26798 0,0015 

25+ w 26757 26757 1,0000 

Fonte: JUCERN (2017) 
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Tabela 24- Tábua de mortalidade das MPEs do RN sem a participação do MEI, nos 

ramos de atividades comércio, serviço e indústria, coorte 2000 a 2009. 

Idade n ndx lx nqx 

0 1 696 44558 0,0156 

1 1 735 43862 0,0168 

2 1 578 43127 0,0134 

3 1 422 42549 0,0099 

4 1 306 42127 0,0073 

5 1 255 41821 0,0061 

6 1 224 41566 0,0054 

7 1 181 41342 0,0044 

8+ w 41161 41161 1,0000 

Fonte: JUCERN (2017) 

 

 

Tabela 25- Tábua de mortalidade das MPEs do RN sem a participação do MEI, nos 

ramos de atividades comércio, serviço e indústria, coorte 2010 a 2016. 

Idade n ndx lx nqx 

0 1 2593 47310 0,0548 

1 1 1536 44717 0,0343 

2 1 771 43181 0,0179 

3 1 599 42410 0,0141 

4 1 417 41811 0,0100 

5 1 291 41394 0,0070 

6+ w 41103 41103 1,0000 

Fonte: JUCERN (2017) 
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Tabela 26- Tábua de mortalidade das MPEs do RN com a participação do MEI, nos 

ramos de atividades comércio, serviço e indústria, coorte 2000 a 2009. 

Idade n ndx lx nqx 

0 1 44773 766 0,0171 

1 1 44007 946 0,0215 

2 1 43061 876 0,0203 

3 1 42185 761 0,0180 

4 1 41424 727 0,0176 

5 1 40697 701 0,0172 

6 1 39996 756 0,0189 

7 1 39240 795 0,0203 

8 1 38445 568 0,0148 

9 1 37877 493 0,0130 

10 1 37384 330 0,0088 

11 1 37054 248 0,0067 

12 1 36806 183 0,0050 

13 1 36623 124 0,0034 

14 1 36499 100 0,0027 

15 1 36399 55 0,0015 

16+ w 36344 36344 1,0000 

     Fonte: JUCERN (2017) 

 

 

 

Tabela 26- Tábua de mortalidade das MPEs do RN com a participação do MEI, nos 

ramos de atividades comércio, serviço e indústria, coorte 2010 a 2016. 

Idade n ndx lx nqx 

0 1 8832 150399 0,0587 

1 1 4753 141567 0,0336 

2 1 3341 136814 0,0244 

3 1 2262 133473 0,0169 

4 1 1389 131211 0,0106 

5 1 816 129822 0,0063 

6+ w 129006 129006 1,0000 

Fonte: JUCERN (2017) 
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Figura 21–Probabilidade de morte (nqx) por coortes de nascimento das MPEs por ramo 

de atividade. 

 
Fonte: JUCERN (2017) 

 

 

 

Figura 22–Probabilidade de morte (nqx) das MEs por coorte de nascimento, porte e 

ramo de atividade. 

 
 
Fonte: JUCERN (2017) 
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Figura 23–Probabilidade de morte (nqx) das EPPs por coorte de nascimento, porte e 

ramo de atividade 

 

Fonte: JUCERN (2017) 

 

 

Figura 24–Probabilidade de morte (nqx) dos MEIs por coorte de nascimento, porte e 

ramo de atividade 

 

 
Fonte: JUCERN (2017) 
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Figura 25–Probabilidade de morte (nqx) das MPEs por coorte de nascimento. 

 
 

       Fonte: JUCERN (2017) 

 

 

Figura 26–Probabilidade de morte (nqx) das MPEs do ramo do comércio por coorte de 

nascimento sem a participação dos MEIs. 

 
          Fonte: JUCERN (2017) 
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Figura 27–Probabilidade de morte (nqx) das MPEs do ramo dos serviços por coorte de 

nascimento sem a participação dos MEIs. 

 
Fonte: JUCERN (2017) 

 

Figura 28–Probabilidade de morte (nqx) das MPEs do ramo da indústria por coorte de 

nascimento sem a participação dos MEIs. 

 

 
         Fonte: JUCERN (2017) 

 

 

 


