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RESUMO 

 
O empreendedorismo está presente nos dias atuais em todas as suas formas, principalmente pela 
representatividade dos pequenos e grandes negócios dentro da economia. Com a chegada de novas 
tecnologias e inovações em seus processos, muitas das grandes organizações começaram a diminuir 
a sua força de trabalho, e o governo, por sua vez, foi obrigado a pensar em alternativas para 
combater a taxa de desemprego e desocupação no país e fomentar o empreendedorismo de forma 
simples e objetiva. O presente artigo tem como objetivo fazer um levantamento de dados e estudos 
em instituições e órgãos afim de compreender a importância do Microempreendedor Individual como 
forma do exercício do empreendedorismo para o desenvolvimento econômico do país durante o ano 
de 2018. Os resultados obtidos mostram que o empreendedorismo passou a ter grande influência no 
desenvolvimento econômico do país, pois deu opções de renda aos profissionais que se encontravam 
fora do mercado de trabalho e a figura do MEI veio para fortalecer ainda mais o empreendedorismo 
em si, garantindo mais vantagens e benefícios para quem decide empreender. 
 
 
Palavras chave: MEI, empreendedorismo, economia, negócios, tecnologia 

Linha de Pesquisa: Empreendedorismo 

 

ABSTRACT 
 

Entrepreneurship is present today in all forms, mainly due to the representativeness of small and large 
businesses in the economy. With the arrival of new technologies and innovations in their processes, 
many of the major threats diminish their workforce, and the government, for its part, has been forced 
to think of alternatives to combat unemployment and unemployment in the country and foster labor. 
entrepreneurship in a simple and objective way. This article aims to conduct a survey of data and 
studies in institutions and bodies that understand the importance of Individual Microentrepreneur as a 
form of entrepreneurship for the economic development of the country during 2018. The results are 
displayed when entrepreneurship passed to have a major influence on the economic development of 
the country as it gave income options to professionals who were in a job market and the MEI figure 
emerged to further help entrepreneurship itself, to apply more advantages and benefits to those who 
decide undertake. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 
Nos tempos atuais, a palavra empreendedorismo tem muitos significados e 

conceitos, dentre eles é de implantar novos negócios e mudanças dentro das 

organizações. Sobre a sua história, ele é estudado desde 1700 até os dias atuais e 

tem papel importantíssimo no desenvolvimento econômico do país (PINHO, 2014). 

Mas nem sempre seu papel foi tão relevante na economia.  

Pereira (2016) diz que até o final dos anos 70, os considerados suportes 

econômicos para a sociedade e para o país eram o Estado e as grandes empresas. 

Apenas na década seguinte que começaram as mudanças, com a chegada 

de novas tecnologias, as grandes empresas passaram a produzir mais com menos 

funcionários e também com o endividamento do governo, que fez com que reduzisse 

o seu quadro de funcionários para diminuição das dívidas. Devido a essas 

mudanças no cenário econômico do país, houve um aumento considerável na taxa 

de desemprego e muitos desses profissionais tiveram dificuldades em recolocar-se 

no mercado de trabalho, isso fez com que eles buscassem novas alternativas para o 

seu sustento próprio, e muitos desses profissionais se dispuseram a empreender 

como forma de geração de renda. (PEREIRA, 2016). 

A partir dos anos 90 que o empreendedorismo começou a ganhar força no 

Brasil, devido a criação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) e da Sociedade Brasileira para Exportação de Softwares 

(SOFTEX). Antes disso esse tema não era muito tratado e o ambiente político e 

econômico não era favorável a esse tipo de atividade (PEREIRA, 2016).  

Dentro das empresas os processos estão cada vez mais inovadores e 

avançados e neles encontramos muitas das atividades empreendedoras. Nesse 

mesmo sentido Oliveira (2014) diz que onde a tecnologia e a inovação estão 

presentes, é o momento propício para que o empreendedor mostre que suas 

atividades tem grande relevância na economia, com a sua capacidade, coragem e 

criatividade.  

Oliveira (2014) reforça a ideia que o empreendedorismo está espalhado por 

todo o país, sendo considerado de extrema importância para a geração de riqueza e 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, v 9, n 1, junho, 2020 

 

 

  

 

melhoria da qualidade de vida das pessoas. Isso caracteriza o empreendedorismo 

como peça fundamental no combate ao desemprego e a pobreza.  

O empreendedorismo é visto como uma atividade inovadora e importante 

para o desenvolvimento de um país, como reafirma Pereira (2016), que o 

empreendedorismo tem se mostrado como força motriz da economia, colocando as 

pequenas e médias empresas como grandes responsáveis pela geração de 

emprego, inovação tecnológica, participação do PIB e de exportação.  

Por outro lado esse tipo de atividade pode ser considerada muito arriscada 

por ter muitas variáveis. Em outras palavras, Seiffert (2008) diz que a atividade 

empreendedora é considerada incerta e dinâmica, pois apresenta alta taxa de 

fracasso, além dela ser complexa, já que é afetada por diversos fatores econômicos, 

sociais e institucionais, exigindo-se, para a sua sobrevivência, uma combinação 

perfeita de talentos, ideias e conhecimento. 

Para Dolabella (2008) o empreendedor pode ser definido como aquele 

profissional que sabe o que quer fazer e como será feito. Quando se define o que 

quer fazer, ele considera os seus sonhos, desejos, preferências e até mesmo o 

estilo de vida que quer ter. Sendo assim, ele consegue se dedicar totalmente ao seu 

trabalho, fazendo com que não seja apenas uma obrigação, mas sim um prazer de 

estar fazendo aquilo.  

Birley; Muzyka (2001) cita uma das características encontradas em um bom 

empreendedor que é o “comprometimento dos recursos” que nada mais é que a 

aplicação dos seus recursos, que na maioria das vezes são limitados, sendo eles 

aplicados em múltiplos estágios com um comprometimento mínimo em cada um 

deles. 

O empreendedor pode ter vários significados devido as suas inúmeras 

qualidades e virtudes. Birley; Muzyka (2011) define a capacidade empreendedora 

sendo aquela que destaca o processo e as atividades realizadas pelo 

empreendedor; são estas que organizam, operam e assumem os riscos que são 

próprios do seu empreendimento, visando a oportunidade que ele mesmo ou outras 

pessoas identificaram. 

Esta pesquisa classifica-se quanto a natureza como exploratória, no qual 

segundo Gil (2008) afirma que esse tipo de pesquisa tem como finalidade esclarecer 
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conceitos e ideias a partir de problemas, com hipóteses pesquisáveis para fins de 

estudos posteriores. 

Quanto a abordagem, classifica-se como quantitativa/quantitativa, com 

análise dos dados de janeiro a dezembro de 2018. A técnica para a coleta dos 

dados, se deu por revisão bibliográfica sobre a importância do empreendedorismo 

na economia no Brasil e o crescimento do MEI, sendo realizado um levantamento 

bibliográfico de artigos científicos, dissertações e teses de pós graduação, sites 

específicos da internet e selecionados a partir de alguns banco de dados oficiais 

como CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e SEBRAE (Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) utilizando as seguintes palavras-chave: 

MEI, Empreendedorismo e Economia. 

O presente artigo evidencia a importância do empreendedorismo na 

economia do país, fortemente representado na figura do MEI, no qual será detalhado 

a seguir. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Em 1º de julho de 2009 entrou em vigor a Lei Complementar nº128/08 que 

criou MEI – Microempreendedor Individual como figura jurídica que pertenceria a 

uma nova faixa de tributação e mais baixa comparada as demais (SALGADO, 2016).  

Devido à grande dificuldade que antes existia no Brasil para a formalização 

legal de um profissional autônomo, foi criada a figura pública do MEI, que visa a 

legalização destes, ofertando vantagens e benefícios para os mesmos que optarem 

pela sua regularização (MATOS, 2013).  

Muitos são os benefícios e vantagens para aquele profissional que faz a 

opção pelo MEI. O Portal do Empreendedor (2019) lista algumas vantagens e 

condições necessárias para a formalização do MEI e justifica o crescimento 

exponencial ao decorrer dos anos, dentre eles são: cobertura do INSS, 

aposentadoria por idade ou invalidez, auxilio maternidade, emissão de Nota Fiscal, 
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imposto fixo, mensal e barato, facilidade para abertura de conta bancária e para 

solicitação de empréstimos, não há necessidade de contador, o profissional tem um 

limite de faturamento no valor de R$ 81.000,00 por ano. É listado também quem não 

pode se enquadrar no MEI, sendo eles: quem for sócio, administrador ou titular de 

outra empresa e não pode ter mais de um funcionário. 

Thurner (2015) diz que a prática empreendedora em seu estágio inicial tem 

impacto na economia, mas esse resultado pode ser diferente dependendo do nível 

de renda per capita da região. 

Na tabela 1 Microempreendedores individuais foram questionados sobre os 

principais motivos que os levaram a sua formalização, e as respostas foram 

variadas. Porém os principais motivos foram “ter uma empresa formal” (26%); 

“benefícios do INSS” (26%) e a “possibilidade de emitir nota fiscal” (12%). (SEBRAE, 

2017). 

 

Tabela 1 – Principais motivos que os empreendedores se enquadram no MEI 

 
Fonte: Sebrae, 2017 

 

O Sebrae é uma das peças fundamentais para o crescimento das empresas 

de pequeno porte, principalmente a figura do MEI, já que prestam diversos serviços, 

aporte de recursos, nos casos de convênios, premiações, eventos e ações 

Vantagem %
ter uma empresa formal 26%
benefícios do INSS 26%
possibilidade de emitir nota fiscal 12%
possibilidade de fazer compras mais baratas/melhores 8%
possibilidade de crescer mais como empresa 3%
conseguir empréstimo como empresa 3%
evitar problemas com a fiscalização/prefeitura 2%
facilidade de abrir a empresa 2%
indicação/recomendação do meu empregador 2%
custo de formalizar é muito barato/de graça 2%
possibilidade de vender para outras empresas 2%
possibilidade de aceitar cartão de crédito/débito 1%
outro 11%



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, v 9, n 1, junho, 2020 

 

 

  

 

específicas que auxiliam no crescimento das atividades empreendedoras e 

inovadoras (EVERTON, 2017). 

O MEI pode ser definido como uma forma simples do indivíduo tornar-se 

empresário com atividade formalizada e regulamentada, sem qualquer desvio da 

legislação fiscal ou tributária, eles podem ser definidos como aqueles que trabalham 

por conta própria, tem registro de pequeno empresário e exerce umas das mais de 

400 modalidades de serviços que buscam formalizar trabalhadores brasileiros 

(SEBRAE, 2019). Já Everton (2017) diz que o MEI não foi criado apenas como um 

incentivo a diminuição das informalidades, mas também, pode ser a etapa anterior 

de constituição de uma microempresa. 

Desde que a lei entrou em vigor em 2009, mais de 7 milhões de pessoas já 

se formalizaram como microempreendedores individuais (SEBRAE, 2019). Então foi 

se destacando no mercado brasileiro o valor dos profissionais MEI, que antes 

trabalhavam informalmente, sem o respaldo da lei, a uma nova condição, tiveram a 

chance de se formalizar e caminhar de acordo com a lei obtendo suas vantagens, 

benefícios e obrigações.  

Na tabela 2, temos os dados referente a quantidade de MEI (abertura ou 

fechamento) durante todo o ano de 2018: 

 

Tabela 2 – Criação ou fechamento do MEI (2018) 
 

 
Fonte: Portal do Empreendedor, 2019 

 

Mês/Ano Quantidade (Milhões)
Janeiro/2018 7.851.685
Fevereiro/2018 6.584.744
Março/2018 6.701.750
Abril/2018 6.823.885
Maio/2018 6.944.065
Junho/2018 7.047.538
Julho/2018 7.167.054
Agosto/2018 7.305.603
Setembro/2018 7.425.621
Outubro/2018 7.562.420
Novembro/2018 7.675.461
Dezembro/2018 7.739.452
Janeiro/2019 7.892.821
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Conforme tabela 1 informada pelo Portal do Empreendedor (2019), somente 

no mês de fevereiro de 2018 houve número negativo da evolução do MEI, os demais 

meses foram todos positivos, fechando o ano de 2018 com quase 8 milhões de MEI 

registrados no país.  

O gráfico 1 abaixo mostra o índice de inadimplência do MEI durante o ano 

de 2018: 

 

Gráfico 1 – Inadimplentes MEI 2018 (%) 

 
Fonte: Receita Federal, 2019. 

 
Conforme dados da Receita Federal (2019) o índice de inadimplência do 

MEI no país é bastante expressivo. São diversos os motivos que podem levar a 

esses números serem tão altos, como: inadimplência dos seus clientes, falta de 

conhecimento no segmento, falta de planejamento financeiro, entre outros. Assunto 

que pode ser tratado em um trabalho futuro, explorando a fundo quais são os 

principais motivos da inadimplência do MEI no Brasil. 

Laurentino (2012) exemplifica um dos motivos que pode levar a esse número 

de inadimplência ser bastante expressivo é que apesar de o Microempreendedor 

Individual não ter muitas obrigações, entre elas a apresentação do livros diários, 

caixa e razão. É necessário que o profissional tenha o mínimo de controle sobre 

suas atividades, afim de facilitar o gerenciamento do seu negócio, ajudando no seu 

crescimento e desenvolvimento.  
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É evidente que a falta de conhecimento e de controle pode afetar 

diretamente a administração do empreendimento, podendo aumentar o índice de 

inadimplência da sua empresa ou até mesmo causar o seu fechamento 

(LAURENTINO, 2012). 

 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Diante do que foi apresentado acima pudemos perceber que as grandes 

potências do Brasil, que eram as grandes empresas e o governo, devido a 

problemas econômicos, perderam muito da sua força, dando espaço para as Micro 

Empresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), o MEI e o empreendedorismo 

em si, que passou a ter mais espaço principalmente com o apoio do SEBRAE, que 

foi peça fundamental para o seu surgimento e crescimento. Nesse contexto, 

podemos afirmar que o empreendedorismo se tornou importantíssimo para o 

crescimento e desenvolvimento do país, com suas inovações, tecnologias entre 

outras qualidades do empreendedor. 

Com a chegada da figura Micro empreendedor Individual, o 

empreendedorismo ganhou ainda mais força no Brasil, apesar do número de 

inadimplência do MEI no país ser bastante elevado, podemos ver que o número de 

criação do MEI também é muito expressivo, reforçando a ideia do quão importante é 

o empreendedorismo e o MEI para o desenvolvimento do país.  

É evidente que a criação do MEI impulsionou ainda mais o 

empreendedorismo no país, foi oferecido vantagens e benefícios para os 

profissionais que antes trabalham informalmente, estimulando o seu desejo de 

crescer como profissional e empreendedor. Porém, não é tão simples assim a 

missão de empreender, é necessário que o profissional tenha conhecimento não 

apenas na sua prática, mas também ter noção de administração e planejamento do 

seu negócio, já que ele não será apenas o profissional, mas também o administrador 

da empresa. 
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Portanto, vimos que o empreendedorismo faz papel importante na economia 

do país, pois estimula o profissional a mudar de vida na busca de realizar os seus 

sonhos, porém, é necessário que o Microempreendedor tenha o mínimo de 

conhecimento para que não acabe se tornando mais um inadimplente, aumento 

essa taxa, acabando prejudicando o desenvolvimento do país. Portanto, é 

necessário que o empreendedor busque por mais conhecimento antes de abrir o seu 

negócio e também no andamento do seu empreendimento, tanto no que se diz 

respeito a gestão, quanto na melhoria da forma de trabalhar (mão de obra) para que 

o seu negócio seja próspero e duradouro. 
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