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RESUMO ESTRUTURADO 

Propósito da pesquisa: analisar a influência de Políticas Públicas e os seus reflexos sobre os 

Microempreendedores Individuais (MEIs), considerando a participação de 20 empresas 

localizadas na cidade de Campinas-SP e região. O MEI pode ser caracterizado como um tipo 

de empresa que beneficia atividades que antes do marco legal eram realizadas, em sua 

maioria, informalmente. 

Problema e objetivos: a partir dos argumentos apresentados, a pesquisa propôs o seguinte 

problema: as definições de Políticas Públicas específicas para os Microempreendedores 

Individuais contribuem com a permanência, ou estimulam a mudança de porte empresarial? 

No intuito de viabilizar a solução do problema, destaca-se como objetivo da pesquisa avaliar 

a influência das Políticas Públicas e os seus reflexos sobre os MEIs. 

Abordagem metodológica: com a necessidade de compreender essa dinâmica, realizou-se 

uma pesquisa de natureza exploratória, por intermédio de estudos de caso múltiplos a partir 

do método da triangulação. Para coleta de informações, utilizou-se diferentes procedimentos, 

como o levantamento de dados primários e secundários, relatos e experiências diárias com os 

MEIs e a realização de entrevistas semiestruturadas face a face. 

Resultados alcançados: a pesquisa revelou que as Políticas Públicas específicas para os MEIs 

possuem características ambíguas: se por um lado contribuem com a alteração de porte 

empresarial, pois 40% das empresas que participaram do estudo mudaram de porte, por outro 

revela que muitas são estimuladas a manterem o status quo e a sonegação de impostos. 

Implicações práticas: observou-se que a excessiva carga tributária na mudança de porte, 

ausência de gestão e precariedade dos controles financeiros, fragilidades identificadas quanto 

ao cumprimento de aspectos legais no tocante ao modelo de negócios, sonegação de 

impostos, baixo índice de bancarização, ceticismo quanto ao papel do contador e elevada taxa 

de inadimplência, resultaram em implicações práticas sobre o tipo de empresa abordado. 

Contribuições: o estudo contribuiu com a identificação de novas oportunidades para evolução 

das Políticas Públicas que propiciem o desenvolvimento dos pequenos negócios, como 

harmonização entre as diferentes políticas implementadas pelos entes federativos, realização 



 

 
 

da reforma tributária, aperfeiçoamento e o desenvolvimento de novos modelos sobre o 

cumprimento das obrigações, gestão empresarial e planejamento estratégico. 

Palavras-chave: Microempreendedor Individual. Políticas Públicas. Empreendedorismo. 

Mudança de Porte Empresarial. Lei Complementar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

STRUCTURED ABSTRACT  

Purpose of the research: to analyze the influence of Public Policies and their impact on 

Individual Microentrepreneurs (MEIs), considering the participation of 20 companies located 

in the city of Campinas-SP and region. The MEI can be characterized as a type of company that 

benefits activities that, before the legal framework, were carried out, for the most part, 

informally. 

Problem and objectives: based on the arguments presented, the research proposed the 

following problem: do the definitions of Public Policies specific to the Individual 

Microentrepreneurs contribute to the permanence, or stimulate the change of business size? 

In order to enable the solution of the problem, evaluating the influence of the Public Policies 

and its reflexes on the MEIs is highlighted as objective of the research. 

Methodological approach: with the need to understand this dynamic, an exploratory research 

was conducted, through multiple case studies using the triangulation method. Different 

procedures were used to collect information, such as the collection of primary and secondary 

data, reports and daily experiences with MEIs, and conducting semi-structured face-to-face 

interviews. 

Results achieved: the research revealed that the Public Policies specific for MEIs have 

ambiguous characteristics: on the one hand they contribute to the change of business size, 

since 40% of the companies that participated in the study changed their size, on the other it 

shows that many are stimulated to maintain the status quo and tax evasion. 

Practical implications: it was observed that the excessive tax burden on the change in size, 

lack of management and precariousness of the financial control, identified fragilities regarding 

compliance with legal aspects regarding business model, tax evasion, low banking rate, 

skepticism as to the role of the accountant and the high rate of inadinplence, have resulted in 

practical implications for the type of company dealt with. 

Contributions: the study contributed to the identification of new opportunities for the 

evolution of Public Policies that foster the development of small businesses, such as 

harmonization of the different policies implemented by federal entities, tax reform, 



 

 
 

improvement and the development of new models regarding compliance, business 

management, and strategic planning. 

Keywords: Individual Microentrepreneur. Public Policies. Entrepreneurship. Change of 

Business Port. Complementary Law. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

 No Brasil, o estímulo ao empreendedorismo vem aumentando devido uma série de 

motivações. O modelo de emprego tradicional, com carteira assinada e com encargos sociais 

que elevam os gastos das empresas, passa por revisão no momento em que se discutem temas 

como a reforma previdenciária, trabalhista – sancionada pela Lei n.º 13.467/2017 –, e a 

terceirização pela Lei n.º 13.429/2017 (BRASIL, 2017).  

Dentre esses, outros temas também são postos em pauta para sociedade brasileira, 

que se encontra atordoada mediante tantos escândalos que, há muitos anos, vêm desviando 

recursos – esses que deveriam ser canalizados para saúde ou educação – à contas de políticos 

inescrupulosos no exterior, que ao usurparem as riquezas do país condenam os mais humildes 

a uma série de infortúnios (ALVES, 2016). 

Nesse sentido, o empreendedorismo, por sua vez, é fortalecido pelo espírito criativo e 

inovador de milhões de brasileiros, que ao perceberem os novos rumos que caracterizarão a 

economia antecipam sonhos e ideias que estavam latentes (ABRAMOVAY, 2003; ALVES, 2016; 

BARROS, 2008; SARFATI, 2013). Esses empreendedores, por oportunidade ou necessidade, 

são desafiados por um cenário em que as instituições têm o seu papel questionado, enquanto 

outras são fortalecidas mantendo a esperança em um futuro melhor. Se por um lado a crise 

política e econômica tende a desestimular o investimento realizado pelos governos e iniciativa 

privada, por outro fortalece a necessidade de mudanças e a busca de novas soluções. 

Assim, a crise cria oportunidades para o fortalecimento dos controles internos nas 

instituições, gera o debate na sociedade sobre a necessidade de mudanças e estimula o desejo 

nas pessoas de mudarem o status quo. Essa mudança é percebida ano a ano com o aumento 

do número de Microempreendedores Individuais. 

A esse respeito, a Tabela 1 reflete a evolução de Microempreendedores no Brasil no 

período de 2009 a fevereiro de 2017. 
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Tabela 1 – Quantidade de Microempreendedores Individuais 

Ano Quantidade 

2009 44.100 

2010 760.089 

2011 1.636.211 

2012 2.623.917 

2013 3.601.253 

2014 4.578.429 

2015 5.589.624 

2016 6.537.580 

2017 6.875.193 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do Portal do Empreendedor (2017). 

 

Verifica-se, então, a partir da análise da Tabela 1, que a implantação de 

Microempreendedores tem crescido de forma substancial no Brasil. Quanto a isso, Tachizawa 

e Faria (2004) corroboram com os novos tempos ao refletirem sobre o ambiente de 

reestruturação do mercado de trabalho em função da forte volatilidade da economia, do 

aumento da competição, do estreitamento das margens de lucro e do consequente excedente 

de mão de obra. Tal ambiente se concretiza com inúmeras mudanças e novas perspectivas, 

essas que determinam o reposicionamento de governos, empresas e trabalhadores. Isto é, 

criam oportunidades que exigirão melhor preparo para aqueles que almejam ter o seu próprio 

negócio. 

Acerca disso, Oliveira e Krakauer (2016, p.2) dizem que: 

 
A partir de julho de 2009 a mão de obra excedente – representada por 
desempregados ou subempregados, além de qualquer cidadão interessado em ter 
seu próprio negócio –, obteve a oportunidade de desenvolverem atividades com fins 
lucrativos MEI.  

 

 Segundo os autores, essa situação contribui com a possibilidade de formalizarem 

atividades que antes só poderiam ser realizadas informalmente. Portanto, é crescente o 

número de Microempreendedores Individuais, montante que já representa 50% das empresas 

optantes pelo Simples Nacional, como aponta estudo desenvolvido pelo Serviço Brasileiro de 

Apoio à Micro e Pequena Empresa (SEBRAE-SP, 2015). A oportunidade de legalizar uma 

atividade que antes poderia ser realizada na informalidade, e que agora pode ser formalizada 
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por meio do MEI, resgata o sentido de cidadania e pertencimento a milhões de brasileiros que 

visualizavam apenas os empregos formais.  

 Conforme a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico e a 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (OCDE; CEPAL, 2012), nos debates sobre 

políticas públicas, tanto em países “em desenvolvimento” – como é o caso do Brasil – quanto 

em países ditos subdesenvolvidos, essas empresas adquirem destaque ainda maior, uma vez 

que são consideradas como instrumentos de promoção da equidade social, dada sua 

capacidade de geração de emprego e renda de maneira geral – e em particular pelas 

possibilidades de oferta de trabalho aos indivíduos de menor qualificação. 

No Brasil, o ambiente de negócios está fortemente relacionado às ações do Estado, 

que pode criar barreiras e incentivos à atividade empreendedora. No caso do MEI, que surgiu 

a partir da Lei Complementar 128/2008, essa iniciativa do Estado, por meio de suas políticas 

públicas, representa uma grande conquista quanto ao fomento da atividade empreendedora, 

assim como a geração de emprego e renda para comunidades que antes ficavam restritas à 

informalidade e à falta de proteção do Estado (BRASIL, 2008). 

As Micro e Pequenas Empresas (MPEs) afetam positivamente a economia criando 

oportunidades de trabalho, produtividade e inovação, gerando mais empregos do que as 

empresas com 100 ou mais funcionários (BARROS; PEREIRA, 2008). Desde julho de 2009, 

atividades realizadas informalmente passaram a gozar de vários benefícios por meio da 

formalização.  

O impacto desses benefícios, mediante a utilização de políticas públicas que 

beneficiam os pequenos negócios, caracteriza-se como um dos objetivos específicos desse 

estudo. No Portal do Simples Nacional, é possível identificar os MEIs que mudaram de porte 

empresarial desde sua criação. A evolução até fevereiro de 2017 daqueles que mudaram por 

opção é representada na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Microempreendedores Individuais: número de desenquadramentos por opção 

Ano Quantidade 

2009 04 

2010 268 

2011 13.843 

2012 19.656 

2013 26.961 

2014 27.544 

2015 26.526 

2016 22.273 

2017 14.251 

TOTAL 151.326 

Fonte: Portal Simples Nacional, (2017). 

 

1.2 Problema de Pesquisa 

A partir dos argumentos apresentados, a pesquisa propõe o seguinte problema: as 

definições de políticas públicas específicas para Microempreendedores Individuais 

contribuem com a permanência, ou estimulam a mudança de porte empresarial? 

1.3 Objetivos 

No intuito de viabilizar a solução do problema, são considerados os seguintes objetivos 

da pesquisa: 

Geral: destacar a influência das Políticas Públicas e os seus reflexos sobre os 

Microempreendedores individuais. 

Específicos: 

a) Identificar os efeitos das políticas públicas como motivação para a migração de porte 

dos microempreendedores. 

b) Pesquisar a evolução dos Microempreendedores Individuais que mudaram de porte 

empresarial.  

c) Identificar as causas da permanência no programa de MEIs que poderiam ter mudado 

de porte empresarial. 

Os objetivos específicos serão tratados a partir do método da triangulação que, 

segundo Flick (2013), reúne dados qualitativos e quantitativos com o intuito de obter 

compreensão mais profunda do fenômeno investigado.  
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1.4 Justificativa 

Com base em pesquisas da OCDE e da CEPAL (2012), bem como de Ferraro (2011), o 

Brasil é, entre os países da América Latina e do Caribe, aquele que conta com um dos mais 

sólidos e abrangentes conjuntos de apoio governamental às MPEs. Isso é evidenciado ao 

possuir um órgão de fomento, o SEBRAE, com o maior orçamento relativo na região: 0,085% 

do PIB contra 0,018% da média para América Latina e o Caribe.  

O ordenamento jurídico concede uma série de privilégios às MPEs: regimes tributários 

diferenciados, simplificação do sistema tributário específico e dos procedimentos de registro, 

além de outros dispositivos, como tratamento diferenciado nas compras governamentais. Em 

2013, as compras realizadas por entidades do Governo Federal junto às Micro e Pequenas 

Empresas totalizaram R$ 17 bilhões: um aumento de 20,3% em relação a 2008 e um 

crescimento de participação no total das compras na ordem de 27,9% no mesmo período. Dos 

R$ 68,4 bilhões gastos/investidos pelo Governo Federal, em 2013, com aquisição de bens e 

contratações de serviços, 30% foram utilizados com os pequenos negócios, o que equivale a 

R$ 20,5 bilhões, um aumento superior a 33% em relação a 2012 (NOGUEIRA, 2016).  

O estatuto geral da Micro e Pequena Empresa representa uma das políticas públicas 

mais importantes para o desenvolvimento dos Micro e Pequenos Negócios, e todos os estados 

brasileiros criaram regulamentos similares para o tratamento de suas compras 

governamentais. O Brasil possui 5.570 cidades, das quais 4.550 possuem a Lei Geral 

implantada, o que representa 81,69% do total dos municípios do país.  

O ordenamento jurídico supracitado, em seu artigo 2º, estabelece que o tratamento 

diferenciado e favorecido a ser dispensado às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte 

deverá ser regido por três instâncias: o Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), vinculado 

ao Ministério da Fazenda; o Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte (FP); e o Comitê para gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da 

Legalização de Empresas e Negócios (CGSIM), antes vinculados ao Ministério de 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e atualmente à Secretaria da Micro e 

Pequena Empresa da Presidência da República (SMPE), como determina a Lei Geral (BRASIL, 

2006). Ao primeiro compete a regulação dos aspectos tributários, enquanto ao terceiro, a dos 

processos de registro, além da legalização de empresários e pessoas jurídicas. 
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Outros aspectos justificam os estudos sobre políticas públicas e a mudança de porte 

empresarial dos pequenos negócios: Bresser (1992), em seu artigo “Desenvolvimento 

Econômico e o Empresário”, propõe duas questões que se relacionam com a proposta desse 

estudo: qual o papel do empresário nesse desenvolvimento? Qual a função do estado? As 

repostas aos dois questionamentos corroboram com a importância do tema, haja vista que os 

empresários e o estado são dois agentes estratégicos do desenvolvimento. O estado cria as 

oportunidades, estabelece as condições e os estímulos próprios ao investimento, de acordo 

com um plano geral de reorganização do sistema produtivo; já os empresários aproveitam as 

oportunidades reorganizando os fatores de produção no nível da empresa. 

Abaixo, a Tabela 3 apresenta informações referentes ao desempenho dos Micros e Pequenos 

Negócios. 

Tabela 3 -  Estatística dos Pequenos Negócios 

Participação dos pequenos negócios no (a): Ano Participação (%) Fonte 

PIB brasileiro 2011 27,0 SEBRAE/FGV 

Número de empresas exportadoras 2015 61 FUNCEX 

Valor das exportações 2015 1 FUNCEX 

Massa de salários das empresas 2015 44,1 RAIS1 

Total de empregos com carteira 2015 54 RAIS 

Total de empresas privadas 2015 98,5 SEBRAE 

Outros dados sobre os pequenos negócios Ano Total Fonte 

Quantidade de produtores rurais 2015 4,7 milhões PNAD2 CONTÍNUA 

Potenciais empresários com negócio 2015 11,6 milhões PNAD CONTÍNUA 

Remuneração média real nas MPEs 2015 R$ 1.680,05 RAIS 

Empregados com carteira assinada 2015 17,1 milhões RAIS 

Massa de salário real dos empregados na MPE 2015 R$ 28,4 bilhões RAIS 

Número de empresas exportadoras 2015 12,1 mil FUNCEX 

Valor total das exportações 2015 US$ 2 bilhões FUNCEX 

Valor médio exportado 2015 US$ 162,4 mil FUNCEX 

Fonte: SEBRAE (2016). 

 

A esse respeito, Abramovay et al. (2003) explicitaram que o empreendedorismo é uma 

virtude social que pode ser valorizada por políticas públicas, visando a inserção dos pobres em 

                                                           
1RAIS: Relação Anual de Informações Sociais. 
2PNAD: Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios.  
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diferentes mercados. Uma dessas propostas de inserção dos potenciais empreendedores ao 

mercado é o Microempreendedor Individual. Para Silveira e Ávila (2014), empreendimentos 

cadastrados como MEI são beneficiados por políticas públicas promovendo melhora nos 

empreendimentos, visto o acesso a fornecedores, emissão de nota fiscal, credibilidade da 

empresa e segurança em relação à previdência, além de colaborar com o crescimento desses 

empreendimentos.  

Nogueira (2016) afirma que a Lei Geral, por meio de alteração promovida pela Lei 

Complementar (LC) n.º 128 de 19 de dezembro de 2008, introduziu um dos mais inovadores 

programas direcionados ao Microempreendedor e à superação da informalidade, o MEI. 

Porém, também destaca que os estudos sobre políticas públicas, no que tange ao MEI, são 

muito importantes, haja vista que os aspectos positivos são inegáveis. Entretanto, paira sobre 

o modelo empresarial alguns aspectos ambíguos, que reforçam os estudos sobre o tema e 

exigem maior investigação sobre as causas que levam muitos empreendedores a 

permanecerem no programa mesmo apresentando condições de migrarem para outro porte 

empresarial. 

1.5 Delimitação do Estudo 

Pesquisou-se os Microempreendedores Individuais que participaram de programas, 

cursos, oficinas e orientações empresariais realizados entre 2015 e 2016, nos meses de 

fevereiro a novembro dos respectivos anos, no SEBRAE-SP, escritório regional da cidade de 

Campinas-SP, e outros que foram indicados por escritórios de contabilidade parceiros do 

pesquisador. Nas duas situações, o público escolhido está relacionado à conveniência do 

pesquisador que, além de trabalhar no SEBRAE-SP, também é contabilista. 

Os estudos serão pautados nas políticas públicas implementadas pelo Governo Federal 

tendo como principais referências as Leis Complementares 123/2006 e 128/2008. 

1.6 Organização da dissertação 

O trabalho está organizado conforme demonstrado na Figura 1, que além da 

introdução (primeira seção) apresenta mais quatro seções. 
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Na segunda seção é abordada a revisão da literatura, na terceira são apresentados os 

procedimentos metodológicos usados na construção da pesquisa e na quarta analisou-se os 

resultados da pesquisa, a partir do questionário respondido e entrevistas realizadas com os 

Microempreendedores Individuais. Nas considerações finais, a questão-problema é 

respondida, assim como limitações do estudo e as possibilidades de continuidade do trabalho. 

 

Figura 1 – Organização da dissertação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A Importância das MPEs para a Economia 

Os pequenos negócios ocupam posição de destaque na economia. Essa visão é 

corroborada por Domingues et al. 2017, que reforçam a importância das MPEs principalmente 

na geração de empregos. A criação de programas e políticas públicas de apoio também são 

importantes aliados no desenvolvimento econômico, como aponta SEBRAE-SP (2013, p.10): 

 

A relevância do papel dos pequenos empreendedores na economia é um tema 
relativamente recente na pauta dos investigadores acadêmicos. Demorou muito 
para que as administrações públicas, nos três níveis de governos, reconhecessem a 
necessidade de construir um tratamento jurídico especial para as Microempresas e 
para empreendedores individuais, de forma a estimular suas atividades e 
acompanhar seu dinamismo. O segmento dos pequenos negócios converteu-se em 
um dos pilares da economia pela sua insubstituível vocação de gerar emprego e 
renda. 
A Constituição Federal promulgada em 1988, no capítulo “dos princípios gerais da 
atividade econômica”, abriga, no inciso IX do artigo 170, a recomendação do 
“tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituída sob as leis 
brasileiras e que tenham sua sede e a administração no país.” 

 

Abaixo, a Figura 2 ressalta alguns números sobre a importância desses negócios para 

o Brasil. 

 

Figura 2 – A Importância dos Pequenos Negócios na Economia 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fonte: SEBRAE (2014). 

 

1% das exportações 

99% do total de empresas no país 

27% do PIB 

52% do saldo de empregos formais 

70% das novas vagas geradas por mês 

40% da massa salarial 
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O universo que caracteriza os Micro e Pequenos Negócios é fascinante, desafiador e 

revela, a partir de estudos promovidos por entidades como SEBRAE (2014), Federação das 

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN, 2010), Instituto Empreender Endeavor Brasil 

(ENDEAVOR, 2017), Ernest Young Terco (EYT, 2008), Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 

2016) e Fundação Getúlio Vargas, (FGV, 2012) que o conhecimento desse ambiente traz 

oportunidades, e ao mesmo tempo a necessidade de conectar políticas públicas nas três 

esferas de governo – que muitas vezes não se comunicam e impedem o crescimento 

econômico. Outros fatores também são evidenciados, como apoio financeiro, educação e 

capacitação, como demonstram dados do GEM (2016). 

Estudos acadêmicos nacionais e internacionais, como os destacados por Wennekers e 

Thurik (1999) e Dolabella (2003), ressaltam a importância das MPEs no desenvolvimento 

econômico local, haja vista as contribuições nas taxas de empregabilidade, desenvolvimento 

de tecnologias e geração de produtos e serviços que agregam valor econômico e estimulam a 

dinâmica desses empreendimentos. 

 

Tabela 4 -  Participação dos Pequenos Negócios na Economia de nações europeias e no Brasil 

Países Participação Empresas (%) Participação Emprego (%) Participação Valor Adicionado 

PIB (%) 

Itália 99,4 68,50 55,60 

Espanha 99 63,20 50,60 

Portugal 99,3 65,20 46,30 

França 98,8 45,50 39,70 

Reino 

Unido 
98 39,40 34,00 

Alemanha 97,2 41,10 33,50 

Holanda 98,3 50,50 41,00 

Grécia 99,5 75,30 55,60 

Suécia 99 45,60 37,80 

Brasil 99,1 52,20 25,00 

Fonte: 6º Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais, Brasília-DF, 2013, apud Teixeira (2013). 

 

 Barros e Pereira (2008) apontam que o empreendedorismo dos pequenos negócios é 

quase unânime, visto como um benefício para a vida econômica e social dos países e regiões. 

Porém, conhecer o ambiente que caracteriza os Micro e Pequenos negócios sugere a 
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apresentação de um grande protagonista para o desenvolvimento econômico supracitado: o 

empreendedor. 

Schumpeter (1961), em seu clássico “Teoria do Desenvolvimento Econômico”, afirma 

que o empreendedor é uma fortaleza para o crescimento econômico, ao dispor no mercado 

novos produtos que estimulam o ciclo de inovações e que tornam ultrapassados os produtos 

e as tecnologias que não evoluem. Para Santiago (2009), o atributo de ser empreendedor no 

final do século XX e início do XXI possui um apelo muito forte no mundo do trabalho, visto que 

o empreendedor se torna possuidor de uma senha que o levará a assumir o autoemprego e 

não mais a posição de ser empregado. 

Assim, o protagonismo mais uma vez é destacado no que tange a importância das 

MPEs para o desenvolvimento econômico na figura do empreendedor e no que é empreender. 

Acerca disso, Dolabela (2003, p. 29) destaca: 

 

Empreender é um processo humano, com toda a carga que isso representa: ações 
dominadas por emoção, desejos, sonhos, valores, ousadia de enfrentar as incertezas 
e de construir a partir da ambiguidade e no indefinido; consciência da inevitabilidade 
do erro em caminhos não percorridos; rebeldia e inconformismo; crença na 
capacidade de mudar o mundo; indignação diante de iniquidades sociais. 
Empreender é, principalmente, um processo de construção do futuro. 

 

 A construção do futuro ilustrado pelo autor exigirá algumas recomendações para o 

desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil, e, consequentemente, da atividade 

econômica, como ilustra uma pesquisa do GEM (2016). Essa mesma pesquisa aponta as 

principais recomendações de especialistas para empreender no Brasil, a saber: 

 

 Diminuir as barreiras processuais para a abertura de empresas e manutenção de 
controles. 

 
 Criar legislação trabalhista e tributária específica para startups e empresas iniciantes e 

em crescimento. 
 

 Acelerar o processo de implantação da REDESIM3 no país que irá unificar e racionalizar 
o processo de registro, alteração e baixa de negócios, integrando União, Estados e 
Municípios num único sistema. 
 

 Maior abertura comercial, com formação de acordos comerciais com países relevantes. 

                                                           
3 REDESIM: Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas. 
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 Intensificar programas de capacitação do empresário, com noções financeiras, gestão 

de pessoas, liderança, inovação, marketing e produção. 
 

 Desenvolver programas de intercâmbio entre empresas nascentes e pequenas do Brasil 
com países líderes em cada segmento para transferência de tecnologia. 
 

 Implantar incentivo fiscal por meio de isenções e/ou descontos no período inicial 
(crescimento) da empresa, para que possa reverter em investimento de tecnologias e 
contratação de mão de obra. 
 

 Reformar as leis trabalhistas para tornar o mercado menos engessado e mais 
competitivo. 
 

 Expandir o incentivo para os micros e pequenos empresários por meio de linhas de 
crédito, para investimentos em máquinas, equipamentos e capital de giro, e melhor 
divulgação das linhas já existentes. 
 

 Facilitar o acesso de micro e pequenas empresas aos avanços tecnológicos pela redução 
de custos e melhoria da informação. Melhorar a qualidade de ensino, incentivar a 
criação de novas empresas e uma educação empreendedora otimizada, fazendo com 
que o país tenha incubadoras de novas empresas para que se desperte essa motivação 
em todos os brasileiros. 
 

 Desenvolver programas de capacitação para professores trabalharem adequadamente 
o desenvolvimento empreendedor de seus alunos. Isso não significa ensinar a fazer 
planos de negócios ou oferecer uma disciplina de empreendedorismo no curso, e sim 
educar para desenvolver. 
 

 Desenvolver comportamentos e atitudes empreendedoras, independente da área de 
atuação; leitura de mercado e prospecção de novos negócios, não apenas para cursos 
de administração, economia ou contabilidade, mas para todas as áreas do 
conhecimento.  
 

 Aproximar as escolas às empresas. Essas iniciativas diminuem o grau de incerteza por 
colocarem os alunos dentro de um contexto real e não apenas acadêmico.  
 

 Investir para que órgãos de apoio e fomento ao empreendedorismo tenham mais 
acesso às escolas, para que as informações sejam instrutivas e colaborativas. 
 

 Criar programas ou políticas de incentivo (fiscais e jurídicos) aos investidores, seja 
investidores anjos, fundos de investimento ou investidores institucionais. 
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2.1.1 O Papel do SEBRAE   

O desenvolvimento das MPEs e a presença do SEBRAE se confundem. Acerca disso, 

Sarfati (2013) destaca que o principal ator de incentivo às MPMEs é o SEBRAE, fundado em 

1972 como uma entidade de interesse público; já Nogueira (2016) informa que o SEBRAE faz 

parte do sistema “S”4 e tem como objetivo atuar como um agente de capacitação e de 

promoção do desenvolvimento dos pequenos negócios no Brasil. 

Assim, SEBRAE (2015) apud Ralio e Donadone (2015) possui: 

 

 Mais de 700 pontos de atendimento, sendo 382 próprios e 312 de parceiros, atuando 
em todo o território nacional.  

 
 Acima de 4,9 mil colaboradores diretos, além de quase 8 mil consultores e/ou 

instrutores credenciados.  

 
 Receita anual para o ano de 2013 de R$3.523.304.000, para 2014 de R$4.129.969.000 

e para 2015 de R$ 4.952.139.000, de acordo com informações disponibilizadas pelo 
site da instituição. 

 
 Atua em áreas-chaves para o crescimento das MPEs: articulação de políticas públicas; 

acesso a novos mercados, tecnologia e inovação; facilitação e ampliação do acesso aos 
serviços financeiros.  

 
 Tem como produtos: cursos, consultorias, treinamentos, palestras, seminários, 

eventos e publicações com enfoque exclusivo para as micros e pequenas empresas.  

 

O SEBRAE tem como missão promover a competitividade e o desenvolvimento 

sustentável dos pequenos negócios, além do fomento ao empreendedorismo para 

fortalecimento da economia nacional. 

                                                           
4 Termo que define o conjunto de organizações das entidades corporativas privadas, sem fins lucrativos, com 
recursos oriundos de contribuições constitucionais compulsórias dos agentes econômicos dos setores atendidos, 
voltadas para o treinamento profissional, a assistência social, a consultoria, a pesquisa e a assistência técnica, 
que, além de terem seu nome iniciado com a letra s, têm raízes comuns e características organizacionais 
similares. Também fazem parte do Sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social 
do Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac); 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 
(Sescoop); Serviço Social de Transporte (Sest); Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat); e 
Instituto Euvaldo Lodi (IEL) (Sistema S..., 2011).   
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O Quadro 1 apresenta as principais atividades realizadas pelo SEBRAE no 

desenvolvimento dos Micros e Pequenos Negócios e fomento ao empreendedorismo. 

 

Quadro 1 – Linhas de Atuação do SEBRAE 

Cursos e palestras: Presenciais e a distância; 

 

Orientação e consultoria: Individual e coletiva; 

 

Publicações: Livros, pesquisas, manuais, CDs, guias; 

 

Promoção de eventos: Feiras, missões, exposições, rodadas de negócios; 

 

Premiações: Jovem Empreendedor, Mulher de Negócios, Prefeito Empreendedor, Prêmio SEBRAE de 

Jornalismo, MPE Brasil, Top 100 de artesanato, Desafio Universitário Empreendedor. 

 
Fonte: SEBRAE (2014). 

 

Ralio e Donadone (2015, p. 40), complementam: 

 

O SEBRAE existe como instituição desde 1972, mas sua história começa quase uma 
década antes. Em 1964, o então Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
(BNDE), atual Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
criou o Programa de Financiamento à Pequena e Média Empresa (FIPEME) e o Fundo 
de Desenvolvimento Técnico-Científico (FUNTEC), atual Financiadora de Estudos e 
Projetos (FINEP). O FIPEME e o FUNTEC formavam o Departamento de Operações 
Especiais do BNDE, no qual foi montado um sistema de apoio gerencial às micro e 
pequenas empresas. Em pesquisa realizada por estas instituições, foi identificado 
que a má gestão dos negócios estava diretamente relacionada com os altos índices 
de inadimplência nos contratos de financiamento celebrados com o banco. 

 

Em 9 de outubro de 1990, o Centro Brasileiro de Assistência à Pequena Empresa 

(CEBRAE) foi transformado em SEBRAE pelo decreto n.º 99.570, que complementa a Lei n.º 

8.029, de 12 de abril. A entidade desvinculou-se da administração pública e transformou-se 

em uma instituição privada, sem fins lucrativos, mantida por repasses das maiores empresas 

do país, proporcionais ao valor de suas folhas de pagamento. Para garantir o atendimento aos 

pequenos negócios, o SEBRAE atua em todo o território nacional. Além da sede nacional, em 

Brasília/DF, a instituição conta com pontos de atendimento nas 27 unidades da federação. 

O SEBRAE é formado por um Conselho Deliberativo Nacional, que é o órgão colegiado 

de direção superior da entidade e que detém o poder originário e soberano. Funciona como 

sua assembleia geral, cabendo-lhe a responsabilidade de gerir os recursos financeiros, decidir 

sobre políticas, diretrizes e prioridades na aplicação destes recursos e promover ações de 
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orientação e fiscalização das diversas ações da Instituição, em conformidade com as normas 

aplicáveis, em especial com o Estatuto Social do SEBRAE (SEBRAE, 2014). 

A Figura 3 apresenta as entidades participantes do Conselho Deliberativo do SEBRAE 

Nacional. 

 

Figura 3 – Conselho Deliberativo SEBRAE Nacional 

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de SEBRAE, (2014). 

 

2.1.2 Público atendido pelo SEBRAE 

Para o cumprimento de sua missão, os atendimentos realizados pelo SEBRAE são 

compostos pelo público que desenvolve atividades empresariais, esses envolvidos na abertura 

de um negócio ou que estejam ligados a atividades de empreendedorismo5. São utilizados um 

ou mais critérios de classificação, permitindo aprimoramento de estudos para avaliação de 

características e necessidades. (SEBRAE, 2016). 

 

                                                           
5 Os clientes do SEBRAE também são compostos por Artesãos e Produtores Rurais. 

GOVERNANÇA CONSELHO DELIBERATIVO NACIONAL - SEBRAE

ABDE

CEF

SMPE: SECRETARIA DA 
MICRO E PEQUENA 
EMPRESA DA PRESIDÊNCIA 
DA REPÚBLICA

CNI: CONFEDERAÇÃO 
NACIONAL DA INDÚSTRIA

CNA: CONFEDERAÇÃO 
NACIONAL DA 
AGRICULTURA

CNC; CONFEDERAÇÃO 
NACIONAL DO COMÉRCIO

CACB: CONFEDERAÇÃO DAS 
ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS 
E EMPRESARIAIS DO BRASIL

BNDES: BANCO NACIONAL 
DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIAL

ABDE: ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
DE DESENVOLVIMENTO

ANPEI: ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE 
PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO 
DAS EMPRESAS 
INOVADORAS

ANPROTEC:
ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE 
ENTIDADES 
PROMOTORAS DE 
EMPREENDIMENTOS 
INOVADORES

FINEP: FINANCIADORA 
DE ESTUDOS E 
PROJETOS

CEF: CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL

BB: BANCO DO BRASIL

ABASE: ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DOS 
SEBRAE ESTADUAIS
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A Figura 4 retrata o público atendido pelo SEBRAE, classificando os diferentes perfis. 

 

Figura 4 – Perfil dos clientes atendidos pelo SEBRAE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir da Lei Complementar 123/06, (2018). 

 

Para Casa Nova (1997), diversos critérios podem ser utilizados para definição de 

pequenas empresas. Filion, apud Casa Nova (1997), relata que os Estados Unidos foram os 

primeiros a definirem pequena empresa usando como critérios: 

 

 Sua posição no comércio ou indústria da qual faz parte não seja dominante. 
 

 O número de empregados não seja superior a 500. 
 

 Seja possuída e operada independentemente. 
 

No Brasil, foram observadas as regras do Estatuto da Micro e Pequena Empresa 

(BRASIL, 2006), no entanto, há outras classificações. Pinheiro apud Casa Nova (1997) faz 

referência a outros critérios e comenta:  

 PEQUENOS 
NEGÓCIOS 

 
POSSUEM CNPJ 

POTENCIAL 
EMPRESÁRIO 

 
SEM CNPJ 

POTENCIAL 
EMPREENDEDOR 

 
SEM CNPJ 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
– MEI 

 
FATURAMENTO BRUTO ANUAL ATÉ 

R$ 81.000,00 
 

MICROEMPRESA - ME 
 

FATURAMENTO BRUTO ANUAL ATÉ R$ 
360.000,00 

 

EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE - EPP 

 
FATURAMENTO BRUTO ANUAL ACIMA 
DE R$ 360.000,01 ATÉ R$ 4.800.000,00 
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A associação de critérios quantitativos e qualitativos, combinando indicadores 
econômicos com características políticas e sociais, aliadas a critérios de atribuição 
de pesos diferentes para cada um deles, de acordo com as peculiaridades da 
atividade exercida e a estrutura econômica da região ou país, parece permitir uma 
análise mais adequada para fins de categorização de empresas. 

 

No Quadro 2, poderá ser observado o critério utilizado pelo SEBRAE que leva em conta 

o número de funcionários. No entanto, para fins desse estudo será utilizado como base o 

faturamento, de acordo com a legislação nacional, como aponta o artigo 3º da LC n.º 

123/2006.  

Como destaca SMPE (2014), a partir de 2012 foi determinado um limite extra para 

exportação de mercadorias no valor de R$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). 

Dessa forma, o Empresário de Pequeno Porte pode auferir receita bruta até R$7.200.000,00 

(sete milhões e duzentos mil reais), desde que não extrapole, no mercado interno ou em 

exportação de mercadorias, o limite de R$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). 

 

Quadro 2 – Porte empresarial de acordo com o número de funcionários 

Porte Comércio e Serviços Indústria 

Microempresa Até 9 empregados Até 19 empregados 

Empresa de Pequeno Porte De 10 a 49 empregados De 20 a 99 empregados 

Empresa de Médio Porte De 50 a 99 empregados De 100 a 499 empregados 

Grandes Empresas 100 ou mais empregados 500 ou mais empregados 

Fonte: SEBRAE-NA/Dieese. Anuário do trabalho na micro e pequena empresa (2013, p. 17). 

 

2.2 Principais causas do encerramento dos Micros e Pequenos Negócios 

Para Machado e Espinha (2005), dentre as causas do fechamento das empresas no 

Brasil podem ser citadas o dimensionamento do capital inicial, a necessidades setoriais 

básicas, além de causas relacionadas ao empreendedor, à empresa e ao ambiente. 

Os autores ainda enfatizam, a partir de estudos do GEM (2002), que por ser um país 

com elevado número de empreendedores, o Brasil por necessidade torna-se mais vulnerável 

à continuidade desses empreendimentos em comparação aos negócios que foram abertos por 

empreendedores por oportunidade. O mesmo estudo destaca que os empreendedores por 

necessidade são aqueles que decidem investir em negócio próprio motivado pela falta de 
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emprego, encontrando no empreendedorismo uma forma de obter renda e contornar 

problemas financeiros, enquanto que o empreendedor por oportunidade identifica chances 

reais de uma boa oportunidade. De maneira geral, são empreendedores com maior nível de 

escolaridade com desejo de independência profissional e aumento de renda. 

Estudos realizados por Leite Filho et al. (2005), sob o ponto de vista de contadores a 

respeito do fechamento das empresas, corroboram com pesquisas realizadas pelo SEBRAE 

(2014a) que apontam a ausência de planejamento, a gestão e o comportamento 

empreendedor dentre as principais causas do fechamento dos negócios. Porém, como 

afirmam Machado e Espinha (2005, p. 62), “a análise de estudos sobre o fracasso e 

mortalidade de empresas contribui para demonstrar que o estudo desse tema pode colaborar 

diretamente para a sobrevivência das Micros e Pequenas empresas.” 

A partir da publicação “Causa Mortis”, elaborada pelo SEBRAE (2014a), a seguir são 

apresentadas as principais causas do fechamento dos negócios, conforme evidenciado no 

Quadro 3. 

Quadro 3 – Principais causas da mortalidade das empresas 

Itens Principais recomendações 

1- Planejamento Prévio 

O planejamento apresenta algumas deficiências, quanto 
aos itens relacionados à sua ação no mercado: número 

de clientes e seus hábitos, 
número de concorrentes e fornecedores e suas práticas. 

2- Gestão empresarial 

Diversos itens de gestão empresarial podem ser 
aperfeiçoados: investimento na capacitação dos sócios 

e mão de obra, atualização quanto à tecnologia do 
setor, inovação de processos e procedimentos, 

acompanhamento da evolução de receitas e despesas e 
busca de novos mercados (análise dos concorrentes e 

aperfeiçoamento de produtos). 

3- Comportamento Empreendedor 

Aprimoramento de características empreendedoras: 
busca de informações, planejamento e monitoramento, 
antecipação aos fatos, estabelecimento de objetivos e 

metas e contato com clientes e parceiros. 

4- Políticas de Apoio 
Necessidade de ampliação da cobertura de ações que 
melhorem o ambiente empreendedor: vendas para o 

governo, acesso ao credito e acesso a inovações. 

5- Conjuntura Econômica Crescimento da economia, estabilidade de preços e 
recuperação da renda precisam ser mantidos. 

6- Problemas Pessoais Problemas com sócios e problemas particulares:  saúde 
e falta de segurança. 

Fonte: SEBRAE (2014a). 
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2.3 O Microempreendedor Individual 

 A Lei Complementar n.° 128/2008 apresenta em sua essência não só um caminho para 

que milhões de pessoas possam formalizar suas atividades, mas oferece condições para que 

esses mesmos cidadãos possam ser inseridos a benefícios como os da Previdência Social. 

Quanto a isso, Oliveira e Siqueira (2013) afirmam que ao se tornar MEI, o cidadão adquire 

direitos importantes, como a qualificação de segurado do INSS, o acesso ao crédito, o direito 

de participar de licitações públicas e a possibilidade de negociar com as demais empresas de 

forma transparente sem se preocupar com o fisco, visto que aderiu à legalidade.  

A lei resgata o sentido de cidadania, e de acordo com Brasiliano et al. (2010), a falta de 

empregos que ofereçam estabilidade e garantias é sentida em muitos países – o que faz com 

que a massa da população desempregada procure novas formas de ocupação. E é nesse 

momento que surgem as cooperativas, empresas familiares, autônomos, trabalho domiciliar 

e vendas diretas que passam a explorar sua força de trabalho em detrimento dos direitos 

trabalhistas.  

Na opinião de Tavares (2004) apud Brasiliano et al. (2010, p.126), “o caráter flexível da 

informalidade caminha lado a lado com o crescente desaparecimento das regulações que 

caracterizam o trabalho formal, que consideramos um forte indício de tendências à 

generalidade do trabalho informal”. Os autores ainda destacam que o trabalho informal ganha 

cada vez mais espaço, e que o próprio capitalismo depende da informalidade. Dessa forma, 

políticas governamentais são essenciais para diminuir a degradação do trabalho, e nesse caso 

inserir na legalidade atividades que tentam maquiar o desemprego. Além de servir de direito 

do cidadão, é também um propósito viável, entretanto, não o suficiente.  

Domingos e Moura (2014) corroboram com essa observação ao afirmarem que a 

realidade tributária brasileira funciona como uma barreira que impede o contribuinte de 

atender normas que regem o sistema. Por isso, boa parte dos empreendedores permanecem 

na informalidade, ou no descumprimento da legislação tributária em virtude de um relativo 

ou no absoluto desconhecimento dos objetivos, propósitos e funcionamento dos vários 

regimes tributários que vigoram no Brasil.  
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Os aspectos apontados ressaltam que algo deveria ser providenciado, e um dos 

caminhos surgiu com o estímulo ao empreendedorismo, reforçado a partir de 01 de julho de 

2009 com a oportunidade para milhares de empreendedores formalizarem atividades como 

Microempreendedor Individual. Nesse modelo, a pessoa que trabalha por conta própria e que 

se legaliza como pequeno empresário obtém benefícios, como aposentadoria por idade para 

homens e mulheres que, ao contribuírem por quinze anos, poderão gozar do benefício, desde 

que o homem tenha sessenta e cinco anos e a mulher sessenta anos. 

O conceito de Microempreendedor Individual está ordenado pelo artigo 18-A, §1º, da 

Lei Complementar n.º 123/06, que o define como sendo empresário individual, previsto no 

artigo 966 do Código Civil (Lei n.º 10.406/02) E que tenha, também, auferido receita bruta, no 

ano-calendário anterior, de até oitenta e um mil reais (R$81.000,00), que seja optante pelo 

Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática do MEI. 

É importante ressaltar que o surgimento do Microempreendedor Individual é fruto do 

desenvolvimento da legislação tributária a partir do Simples Nacional ou Super Simples, que 

consiste num sistema especial de apuração de tributos, instituído pelo Governo Federal, com 

o intuito de simplificar o regime tributário de microempresa (ME) e de empresas de pequeno 

porte (EPP), para assim diminuir o número de empresas na informalidade. É considerado um 

sistema especial por não abranger todas as pessoas jurídicas e por buscar favorecer as que 

nele se enquadram, diminuindo e facilitando o recolhimento da tributação, assim como 

também por ser mais simples no que diz respeito ao cumprimento das obrigações assessórias. 

Essa legislação contribuiu para o fortalecimento das Microempresas e das Empresas de 

Pequeno Porte, que a partir do tratamento tributário diferenciado favorece a continuidade 

desses negócios, além de ter colaborado com o surgimento do MEI e de outras políticas 

públicas favoráveis aos micros e pequenos negócios (DOMINGOS; MOURA, 2014).  

O Microempreendedor Individual tem a opção de recolher impostos e contribuições 

abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais independentemente da receita 

bruta por ele auferida no mês. O optante pelo MEI não pode ter outro estabelecimento, visto 

que a criação de filiais não se aplica a esse tipo de empresa. Caso seja de interesse do 

empresário abrir filiais, deverá optar por modelo empresarial distinto. Outro empecilho para 

a opção pelo MEI é a quantidade de colaboradores permitida: apenas um. O MEI poderá ter 
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um único funcionário e contratar um segundo quando o primeiro estiver afastado por algum 

motivo, como licença-maternidade ou auxílio-doença, mas, mesmo assim, quando o 

colaborador titular voltar de sua licença o substituto deverá ter o seu contrato encerrado. A 

Tabela 5 destaca os principais benefícios e o prazo de carência para obtenção. 

 

Tabela 5 – Benefícios Previdenciários e prazo de carência para o MEI 

Benefício Previdenciário Prazo de Carência 

Salário maternidade 10 contribuições mensais 
Auxílio doença 12 contribuições mensais 
Aposentadoria por invalidez 12 contribuições mensais 
Aposentadoria por idade 180 contribuições mensais 
Pensão por morte 01 contribuição mensal 
Auxílio doença 01 contribuição mensal 

              Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados do Portal do Empreendedor (2017). 

 

Dentre os benefícios atrelados ao modelo, podem ser citados: existência de linhas de 

microcrédito, abertura de conta corrente, comprovação de renda, taxas de juros reduzidas, 

emissão de notas fiscais proporcionando maior credibilidade ao negócio, além da 

possibilidade de oferecer produtos e serviços para pessoas físicas e jurídicas (BRASIL, 2008). 

O MEI também goza de outras vantagens na formalização do negócio, realizando a 

abertura da empresa por meio do Portal do Empreendedor. Essa facilidade permite ao novo 

empresário realizar de forma centralizada todos os atos relativos à formalização do 

empreendimento, porém, tendo que respeitar algumas condições. Uma delas é o 

conhecimento sobre a legislação de abertura de empresa no que tange aos governos 

municipais e estaduais, incluindo a lei de zoneamento urbano que define nas cidades os locais 

onde poderão ser abertas empresas, que deverão ser precedidas de uma certidão de uso do 

solo. 

Além das facilidades apresentadas, o MEI poderá dispensar a presença do contabilista, 

obrigatório para outros tipos de empresas de acordo com a Constituição Federal, Lei das S/A 

(Lei n.° 6.404/76), Código Civil Brasileiro (Lei n.° 10.406/02), Lei de Recuperação Judicial (Lei 

n.° 11.101/05) e Regulamento do Imposto de Renda. As empresas enquadradas no Simples 

Nacional devem obedecer a ITG 2000 (Interpretação Técnica Geral), editada pela Resolução 

CFC (Conselho Federal de Contabilidade) n.° 1330/11 e a Lei Complementar n.° 123/2006 (Lei 

Geral das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte). 
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O Microempreendedor Individual assume responsabilidade ilimitada sobre o negócio, 

além de poder auferir como receita bruta anual o valor de R$ 60.000,00 até 31 de dezembro 

2017. Essa receita será mensurada no exercício social que tem início no dia 01 de janeiro de 

cada ano e vai até o dia 31 de dezembro – e caso a abertura ocorra em data diferente ao dia 

01 de janeiro, o valor definido será proporcional ao momento da abertura (BRASIL, 2008).  

Para ser MEI, deve-se respeitar as seguintes condições: 

 

 Ter faturamento anual de até R$ 81 mil (média de R$ 6.750,00 por mês), em vigor 
desde 01 de janeiro de 2018 (PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2018). 
 

 Exercer somente as atividades listadas na Resolução 94/2011 do Comitê Gestor do 
Simples Nacional (CGSN), de acordo com o anexo XIII. 
 

 Possuir um único estabelecimento. 
 

 Ter no máximo 01 empregado que receberá o salário mínimo federal, ou piso da 
categoria. 

 Observar normas estaduais e municipais relativas à atividade, local e forma de 
atuação. 
 

 Não ter sócio. 
 

 Não ser administrador ou possuir quotas de outra empresa. 
 

A não obrigatoriedade do contabilista para o Microempreendedor Individual torna a 

contabilidade simplificada, sendo dispensada da escrituração fiscal e contábil. Além disso, 

todo o processo de formalização será realizado a partir do Portal do Empreendedor, além de 

eventuais alterações como endereço da empresa ou a inclusão do nome fantasia – o que 

também torna o processo de abertura mais fácil. Outro benefício para os empreendedores 

que optarem por essa modalidade de empresa é a isenção de impostos pagando valores 

simbólicos do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS) 

e imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS).  

A Tabela 6 destaca os valores fixados para o ano de 2018. 
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Tabela 6 – Valores Mensais pagos pelo MEI 

Comércio/Indústria Valores Prestação de 

Serviços 

Valores Atividade Mista 

Comércio/Serviços 

Valores 

INSS R$ 47,70 INSS R$ 47,70 INSS R$ 47,70 

ICMS R$ 1,00 ISS R$ 5,00 ICMS R$ 1,00 

    ISS R$ 5,00 

TOTAL R$ 48,70  R$ 52,70  R$ 53,70 

Fonte: elaborado pelo autor, a partir do Portal do Empreendedor (2018). 

 

A Lei Complementar n.° 128/2008 criou condições para que o trabalhador conhecido 

como informal pudesse se tornar um MEI legalizado, por meio do pagamento do Documento 

de Arrecadação do Simples (DAS). O Portal é o local para emissão dos boletos a serem pagos, 

atualização dos valores atrasados, alteração de dados, declaração anual que representa o 

imposto de renda do MEI, assim como o encerramento da empresa, além de outros serviços. 

Foram reduzidos a zero todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à 

inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e 

procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor 

Individual, incluindo os valores referentes à taxas, à emolumentos e à demais contribuições 

relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação 

de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões 

regulamentadas (BRASIL, 2008). 

A cobrança associativa ou oferta de serviços privados somente poderá ser efetuada a 

partir de demanda prévia do próprio MEI, firmado por meio de contrato com assinatura, 

observando-se que para a emissão de boletos de cobrança, os bancos públicos e privados 

deverão exigir das instituições sindicais e associativas autorização prévia específica a ser 

emitida pelo Conselho Gestor do Simples (CGSIM).  

Foi vedado às concessionárias de serviço público o aumento das tarifas pagas pelo MEI 

por conta da modificação da sua condição de pessoa física para pessoa jurídica. O MEI, cujo 

endereço da empresa for o da sua própria casa, terá o imposto predial e territorial urbano 

(IPTU) com a menor tarifa, seja residencial ou empresarial (BRASIL, 2008). 
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O desenvolvimento do negócio e as oportunidades de mercado podem fazer com que 

o MEI ultrapasse os limites estabelecidos e condições para permanecer como 

Microempreendedor Individual. Ultrapassar o limite de receita bruta anual, a entrada de sócio 

ou a contratação de mais de um funcionário, se por um lado revelam a eficiência e eficácia do 

empresário na condução do negócio, por outro fará com que ocorra alteração do MEI para 

Microempresa (ME), trazendo dentre as mudanças (BRASIL, 2008): 

 

 Obrigatoriedade da escrituração contábil e, por consequência, da presença do 
contabilista. 
 

 Alteração do regime especial de tributação para o Simples Nacional, que apresenta 
alíquotas diferenciadas de cobrança definidas a partir da receita bruta anual e outras 
exigências legais, como a certificação digital. 

 

2.4 Políticas Públicas e o Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa 

O ambiente de negócios está fortemente relacionado às ações do Estado, que podem 

criar barreiras e incentivos à atividade empreendedora – sendo seu fomento um contribuinte 

significativo para a economia local, na geração de empregos e receitas que resultam em 

melhor qualidade de vida para população [...] (FGV, 2012). 

O significado de política pública é tratado por Santos e Olalde (2014) apud Silveira e 

Ávila (2014), explicitando que se trata de uma intervenção estatal em relação a um 

determinado fato ou problema que atraiu a atenção do poder público e que precisa, da parte 

deste, de reconhecimento, de análise e elaboração de alternativas que venham proporcionar 

as melhorias necessárias. Nesse cenário, é importante evidenciar a diferença entre política de 

estado e política pública.  

Pode-se destacar que a política de estado é uma política pública, mas uma política 

pública nem sempre é uma política de estado. As políticas públicas são fundamentais ao serem 

formuladas ou concebidas, o que acarreta ganhos sociais e econômicos entre as partes 

envolvidas. A geração desse desenvolvimento pode ter vários atores impulsores, tais como o 

estado, município, instituições privadas e a própria sociedade civil. 
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Se por um lado existem vários fatores que desestimulam os pequenos 

empreendimentos a se formalizarem, como alto custo da legalização, a falta de informações 

e baixa capacidade para arcar com os custos de impostos, por outro, o Governo Federal tem 

desenhado políticas que visam reduzir encargos burocráticos e tributários que incidem sobre 

as Micro e Pequenas Empresas.  

O objetivo geral destas políticas é incentivar a criação de empresas formais, 

formalização dos empreendimentos informais e incentivar a criação de empregos formais, 

conforme exposto por Corseuil et al. (2014). O caminho é longo e conta com a participação de 

vários atores, como já comentado, porém, vale mais uma vez destacar a importância do 

SEBRAE, e quanto a isso, Nogueira (2016, p. 20) afirma: “É, sem dúvida alguma, a maior e mais 

importante organização de apoio às MPMEs da América Latina.” 

A Figura 5 destaca etapas importantes no que tange às políticas públicas até o 

surgimento do Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa, que representa uma quebra 

de paradigmas para o desenvolvimento dos Micro e Pequenos Negócios no Brasil. 

 

Figura 5 – Histórico e Cronologia da criação da Lei Geral. Lei Complementar nº 123/2006 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do Portal da Lei Geral (2017). 

LEI GERAL DAS MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS 

 
LEI COMPLEMENTAR: Nº 123/06 

2006: criação da Lei Complementar 
123/2006 após intensa mobilização 
de entidades representativas como 
o SEBRAE. Houve um abaixo-
assinado com mais de 400 mil 
registros. 

1988: primeira ação de valorização das 
Microempresas pela Constituição 
Federal. As principais economias do 
mundo desde 1950 possuíam tratamento 
diferenciado aos pequenos negócios. 

1996: criação do Simples Federal 
através da lei nº 9.317/96. Primeira 
regulamentação dos artigos 170 a 179 
da Constituição Federal. 

Os Estados preferiram não aderir ao 
Simples Federal e instituíram regimes 
próprios de tributação. O resultado: 27 
tratamentos tributários diferentes em 
todo o Brasil. Da mesma forma poucos 
municípios aderiram ao Simples. 

1999: Segunda tentativa de regulamentação dos 
artigos 170 a 179 da Constituição Federal através 
da lei nº 9.841/99. Aprovação do Estatuto da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 

2003: SEBRAE, MANAMPE 
(Movimento Nacional das Micro e 
Pequenas Empresas e a ABASE 
(Associação Brasileira dos 
SEBRAE (Estaduais) tomaram a 
frente para apoiar reformas 
tributárias e o tratamento 
diferenciado e favorecido para 
MPEs. Foi aprovada a emenda 
constitucional 042/03 que no artigo 
146 previa criação de Lei Completar 
sobre os temas: reforma tributária e 
tratamento diferenciado as MPEs. 
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A seguir, os Gráficos 1 e 2 destacam os optantes pelo Simples Nacional. As empresas 
enquadradas nesse regime tributário têm taxa de sobrevivência em dois anos superiores às 
que recolhem tributos via lucro real ou presumido. Entre as empresas optantes pelo Simples, 
83% chegam ao segundo ano de vida, contra 38% das que recolhem nos outros modelos (Folha 
de S. Paulo, 2017). 

 
 

Gráfico 1 – Evolução dos Optantes do Simples Nacional (em milhões) 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do Portal da Lei Geral (2017). 

 

Gráfico 2 – Optantes pelo simples Nacional por setor e região 
 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do Portal da Lei Geral (2017). 

 

2.4.1 Resumo das Políticas Públicas de apoio às MPMEs 

As Políticas Públicas são instrumentos fundamentais para o desenvolvimento dos 

Micro e Pequenos negócios, como afirma Nogueira, (2016). Na Tabela 7, são apresentadas as 

principais Políticas Públicas de âmbito federal, que vão desde o apoio aos Micro e Pequenos 

Negócios representado pelo SEBRAE, até o acesso ao crédito, inovação e número de empresas 

cobertas. 
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Tabela 7 – Programa de apoio às MPMEs 
 

Instrumento Ano de implantação Ano de referência da 
informação 

Cobertura nº de empresas 

    
SEBRAE 1972 2013 1.974.849 

INCUBADORAS 1984 2011 5.149 

FAMPE6 1995 2012 205.000 

PROGER URBANO7 1995 2000 386.000 

CREDIAMIGO 1998 2013 1.600.000 

    
INOVAR 2001 2013 100 

BNDESPar 2002 2014 35 

CARTÃO BNDES  2003 2014 624.000 

SGC8 2005 2013 1.473 

BNDES MICROCRÉDITO 2005 2014 899.481 

SIMPLES 2006 2013 3.900.000 

SUBVENÇÃO                                      2006 2009 455 

BNDES FINAME 2006 2014 121.395 

CRIATEC9 2007 2014 36 

MEI 2008 2014 4.300.000 

BNDES AUTOMÁTICO 2008 2014 3.358 

FGO10 2009 2014 483.100 

PROIMPE11 2009 2014 1.091 

CAIXA CRESCER 2011 2013 600.000 

BNDES MPME INOVADOR 2014 2016 137 

TOTAL   14.616.489 

Fonte: Adaptado de Nogueira (2016). 

 

 

 

                                                           
6 FAMPE: Fundo de Aval para as micro e pequenas empresas. 
7 PROGER: Programa de Geração de Renda. 
8 SGC: Sociedade de Garantia de Crédito. 
9 CRIATEC: Fundo de Investimento de Capital Semente. 
10 FGO: Fundo de Garantia de Operações. 
11 PROIMPE: Programa de Estímulo ao uso de Tecnologia da Informação em Micro e Pequenas Empresas. 
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2.5 A Contabilidade e os Pequenos Negócios 

A Contabilidade como metodologia que controla, evidencia e explicita a evolução do 

patrimônio empresarial das empresas, como esclarece o Conselho Regional de Contabilidade 

do Estado de São Paulo (CRC-SP, 2011), oferece para as pequenas empresas ferramentas 

essenciais para sustentabilidade e continuidade das mesmas. Essas são obrigatórias por lei 

para as pessoas jurídicas, contida na Constituição Federal, Lei das Sociedades Anônimas, 

Código Civil Brasileiro, Lei de Recuperação Judicial e Regulamento do Imposto de Renda (RIR). 

As empresas enquadradas no Simples Nacional devem obedecer a ITG 2000, editada pela 

Resolução CFC n.° 1330/11, e a Lei Complementar n.° 123/2006 (art. 27). 

A esse respeito, Casa Nova (2002, p. 8) declara que “na pequena empresa, a 

administração é geralmente feita pelos seus proprietários ou por seus parentes, que muitas 

vezes não têm conhecimento aprofundado de técnicas administrativas [...]”. Corrobora com 

esse estudo a pesquisa intitulada “Causa Mortis”, do SEBRAE (2014a), em que se aponta a 

gestão como um dos motivos de encerramento dos negócios. 

As causas desses encerramentos, e até mesmo a redução dos níveis de mortalidade, 

poderiam ter na contabilidade importantes ferramentas de apoio. Todavia, a contabilidade 

praticada no Brasil ainda não se encontra em harmonia com práticas internacionais, como as 

definidas pela Lei n.º 11.638/2007, que preconiza a essência sobre a forma, assim como a 

definição de regras para as pequenas e médias empresas. Como afirmam Amaral e Casa Nova 

(2010, p.107), no Brasil a contabilidade é utilizada para atendimento ao Fisco. 

 

O que de fato tem se visto na Contabilidade das MPEs é uma contabilidade 
totalmente com fim fiscal. Nestas empresas, os lançamentos, as apurações, os 
cálculos, são sempre feitos levando em conta índices e alíquotas permitidas pelo 
Fisco. As informações geradas são, portanto, destinadas a um usuário principal: o 
Fisco. Esquece-se, desta maneira que o usuário a quem estas informações deveriam 
ser geradas e destinadas com fim de analisa-las e controla-las, deveria ser o 
proprietário. 

 
 

A contabilidade como ferramenta de gestão, embora não obrigatória para os MEIs 

(BRASIL, 2008), deve ser utilizada pelos empresários de pequenos negócios como apoio para 

mudança de porte empresarial e gestão dos negócios, haja vista suporte definido pela Lei 

Complementar 123/2006 por meio dos contadores socialmente responsáveis que prestam 
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serviços gratuitamente aos MEIs, além de outros profissionais da área contábil que podem ser 

localizados a partir do Portal da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das 

Empresas de Assessoramento (FENACON). 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Nesta seção, apresentam-se os procedimentos que fizeram parte do levantamento de 

dados do estudo, bem como a classificação e o tipo de pesquisa escolhida a partir dos 

objetivos propostos. 

A escolha da base de dados ocorreu pelo Google Scholar e do Spell, por serem duas 

das principais fontes de pesquisa, uma vez que a busca por artigos científicos publicados é 

feita por toda Web. O estudo é classificado como de natureza exploratória, dado a 

necessidade de se conhecer um tema ainda carente de convergência empírica de dados (Gil, 

2012). Ao se explorar o repositório do Google Scholar, a partir do dia 13 de fevereiro de 2017, 

assim como do Spell, não foram localizados trabalhos que destacassem a importância de 

políticas públicas na mudança de porte empresarial dos Microempreendedores Individuais. 

Foram filtrados estudos que datassem de 2010 em diante.  

3.1 Método  

O objetivo do tópico é caracterizar os procedimentos metodológicos empregados que 

Gil (2010, p. 26) considera como “o caminho para se chegar ao fim”. Para tanto, descrevem-

se a classificação, a população e a amostra da pesquisa, explicam-se os planos de coleta, 

tratamento e análise de dados. Por fim, evidenciam-se as limitações do método adotado, de 

forma a responder o problema de pesquisa. 

Para Silva e Menezes (2001), as pesquisas podem ser classificadas pela sua natureza, 

pela forma de abordagem do problema, pelos objetivos e pelos procedimentos técnicos; já 

para Krakauer (2011, p. 62): 

 

As pesquisas exploratórias permitem maior conhecimento sobre o tema, podendo 
ser mais flexível quanto ao seu planejamento, de forma a proporcionar familiaridade 
com diferentes aspectos relevantes ao tema em estudo. As descritivas objetivam a 
descrição de características da população ou de fenômenos ou mesmo o 
estabelecimento de relações entre as variáveis. Já as explicativas buscam identificar 
os fatores responsáveis pela ocorrência de fenômenos, explicando a razão de tais 
ocorrências. 

 

Gil (2002, p.44) procura descrever as “características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre as variáveis”. O autor também reforça que 
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tanto as pesquisas exploratórias quanto as descritivas possuem relação com fenômenos de 

atuação prática, de maneira a proporcionar uma visão nova do problema – o que se coaduna 

com a proposta de estudar os Microempreendedores Individuais, tanto para os que mudaram 

de porte empresarial, como para aqueles que preferem ficar ‘escondidos’ como MEI. Nesse 

caso, o procedimento técnico utilizado foi uma pesquisa de campo para estudo de casos 

múltiplos, realizada mediante questionário com perguntas abertas e fechadas, entrevistas 

face a face, semiestruturadas e com questões abertas, além de observações do orientador. 

Por fim, no que concerne a abordagem do problema, a pesquisa adotou o método de 

triangulação que, segundo Flick (2013), consiste numa alternativa que reúne dados 

qualitativos e quantitativos, utiliza múltiplos métodos de pesquisa. O intuito é obter dados de 

distintos modos, fontes, locais e ambientes, assegurando a compreensão mais profunda do 

fenômeno investigado, permitindo assim que a pesquisa fosse abordada de diferentes formas. 

A esse respeito, os estudos de Stake (2011) servem para validar, aprofundar ou ampliar as 

informações obtidas e as interpretações feitas pelo pesquisador, possibilitando até mesmo 

apontar eventuais contradições. 

Para Yin (2005, p.9-13 ), o estudo de caso “é uma investigação empírica que investiga 

um fenômeno no seu ambiente natural, quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto 

não são bem definidas [...] em que múltiplas fontes de evidência são usadas”. Trata-se de uma 

estratégia de investigação mais adequada quando se quer saber o “como” e o “porquê”, 

quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em 

fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. Yin (2005) também 

destaca outras características que compõe o estudo de caso, dentre elas: 

 

 A proximidade do pesquisador com os fenômenos estudados. 
 

 A possibilidade de aprofundamento das questões levantadas do próprio 
problema e de obtenção de novas e úteis hipóteses. 

 

Acerca disso, Eisenhardt (1989) ensina que uma das singularidades da utilização do 

método do estudo de caso é a comparação dos resultados levantados com a literatura 

existente, característica que amplia a qualidade do trabalho científico. 
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3.2 Desenvolvimento da Pesquisa 

Trata-se de um estudo de natureza exploratória, dada a necessidade de se conhecer 

um tema ainda carente de convergência empírica de dados (GIL, 2012). Dada essa condição, 

a pesquisa possui natureza qualitativa, sendo esse tipo de abordagem adequada quando se 

tem estudos com natureza exploratória (MARTINS; THEÓPHILO, 2007; FLICK, 2009). Optou-se 

por diferentes procedimentos para a coleta de informações: levantamento de dados 

primários, a partir de relatos e experiências diárias com os MEIs, secundários e entrevistas 

semiestruturadas, ambos os procedimentos sendo destacados por Gil (2012) como adequados 

no caso de pesquisas com abordagens qualitativas.  

Na primeira etapa, como fundamento para a pesquisa empírica, buscou-se dados 

primários e secundários sobre o Microempreendedor Individual, especialmente no Portal do 

Empreendedor (2017) e em ambientes correlatos de interesse da temática, como artigos 

publicados em periódicos, em anais de congressos, no SEBRAE e legislação pertinente. Esses 

também foram selecionados pela facilidade do pesquisador, que atua diretamente com 

Microempreendedores Individuais por meio da orientação empresarial, realização de cursos, 

palestras, oficinas, organização de seminários e um programa do SEBRAE-SP chamado 

SUPERMEI.  

Patton e Appebaum (2003) destacam que na utilização do método do estudo de caso, 

a figura do pesquisador é muito importante por dois fatores: acesso e capacidade de 

entendimento. Para os autores, o fator acesso está relacionado à facilidade de o pesquisador 

entrar em contato com o fenômeno a ser estudado. Já a capacidade de entendimento se 

refere à “bagagem” de conhecimentos, reflexões e experiências do pesquisador que conduz o 

estudo de caso. 

Na segunda etapa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 20 

Microempreendedores Individuais, prioritariamente da região de Campinas, selecionados a 

partir de sua participação no Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT), atividades 

realizadas no SEBRAE-SP (Escritório Regional de Campinas), além de outros MEIs indicados por 

escritórios de contabilidade parceiros do pesquisador. Porém, durante os trabalhos de campo, 

surgiram novas possibilidades de entrevistar MEIs de outras cidades. Foi desenvolvido, à luz 

dos dados primários e secundários levantados, um questionário com questões sobre a 
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mudança de porte empresarial em função das políticas públicas de apoio aos pequenos 

negócios, assim como aqueles que preferiram por questões levantadas no estudo de caso 

permanecerem como MEI.                    

3.3 População e amostra 

O Pesquisador é funcionário do SEBRAE-SP, situado na cidade de Campinas, por isso a 

população pesquisada, em função dessa condição, foi composta por clientes participantes das 

soluções oferecidas pela instituição, além de escritórios contábeis parceiros do pesquisador 

que fizeram algumas indicações de clientes que possuem o perfil desejado, surgindo a 

oportunidade de entrevistar MEIs de outras localidades. Foram entrevistados 20 MEIs do 

segmento comércio e serviços, que representam o maior número de MEIs de Campinas. 

Isto posto, a Tabela 8 apresenta as cinco principais atividades desenvolvidas por MEIs 

formalizados no município que também representam o perfil dos entrevistados desse 

trabalho. 

 

Tabela 8 – As cinco principais atividades formalizadas como MEI na cidade de Campinas 

DESCRIÇÃO HOMENS MULHERES TOTAL 

    

Comércio varejista de artigos do vestuário 

e acessórios  

869 2.847 3.716 

    

Obras de Alvenaria  1.632 75 1.707 

    

Lanchonetes, casas de chá, de sucos e 

Similares 

727 742 1.469 

    
    

Instalação e manutenção elétrica 1.183 129 1.312 

    

Transporte rodoviário de carga, exceto 

Produtos perigosos e mudanças, municipal 

1.009 200 1.209 

    

Total Geral de MEIs em Campinas 27.138 24.075 51.213 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do Portal do Empreendedor (2017). 
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3.4 Plano de coleta e tratamento dos dados 

Os dados para a pesquisa foram obtidos por meio de pesquisa bibliográfica e de 

entrevistas semiestruturadas, uma vez que o questionário contou com perguntas abertas e 

fechadas. As entrevistas foram realizadas pelo pesquisador, pessoalmente, junto aos 

Microempreendedores Individuais selecionados. 

 Na pesquisa bibliográfica foram efetuadas consultas a artigos em periódicos e anais 

de congressos, dissertações/teses, livros, legislação e outras fontes de pesquisa – como o 

SEBRAE –, bem como portais da internet que serviram de base para a elaboração do 

referencial teórico, com o propósito de apresentar os conceitos para interpretação dos 

resultados. 

3.5 Plano de análise dos dados 

Para tratamento dos dados, elaboraram-se gráficos, quadros e tabelas contendo os 

resultados estatísticos, calculados a partir das informações obtidas por meio das respostas 

fornecidas pelos participantes durante as entrevistas. As análises foram realizadas 

principalmente por analogias, contendo comparações com teorias, modelos, outros estudos 

de casos e o desenvolvimento de explicações sobre o fenômeno. 

3.6 Limitações do método 

O Microempreendedor Individual é um empresário individual (BRASIL, 2008), por isso, 

muitas vezes foram encontradas dificuldades para a realização das entrevistas, visto que 

estava sozinho na empresa tendo ao mesmo tempo que atender clientes, fornecedores, 

dentre outros contratempos. Por essa razão, muitas entrevistas foram reagendas. A princípio, 

foi desenvolvido um questionário que deveria ser respondido por meio eletrônico, mas essa 

estratégia não deu certo por uma série de empecilhos informados pelos pesquisados. 

Portanto, o questionário foi respondido no dia da entrevista presencial. 

O trabalho de campo assumiu o formato de entrevista focada, em que o respondente 

é entrevistado por um curto tempo e pode assumir um caráter aberto-fechado ou se tornar 

conversacional, mas o investigador deve preferencialmente seguir as perguntas estabelecidas 

no protocolo de pesquisa (YIN, 2005). 
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Uma das propostas do problema de pesquisa foi a identificação dos 

Microempreendedores Individuais que, mesmo reunindo condições para mudarem de porte 

empresarial, preferiram permanecer como MEI. Essa situação gerou desconfiança de alguns 

participantes, porém, vale ressaltar que a seleção dos pesquisados – como já alertado 

anteriormente – ocorreu em função das soluções oferecidas pelo SEBRAE-SP, escritório 

regional da cidade de Campinas, assim como da indicação de contabilistas. Tal fato de certa 

forma amenizou possíveis desconfianças, pois algumas respostas poderiam gerar 

preocupação se fossem oferecidas a alguém desconhecido. Entretanto, alguns entrevistados 

não permitiram que fossem realizadas gravações, que por sua vez foram substituídas por 

anotações e, posteriormente, transcrições. 

Quanto as técnicas de pesquisa, outras limitações poderiam ocorrer como alerta Gil 

(2010), ao enumerar algumas desvantagens relacionadas à entrevista, tais como: deficiência 

de motivação do entrevistado para responder as perguntas que lhe são feitas; compreensão 

inapropriada do significado das questões; fornecimento de respostas falsas, apuradas por 

razões conscientes ou inconscientes; inabilidade ou mesmo incapacidade do entrevistado 

para responder adequadamente, em decorrência de insuficiência vocabular ou de problemas 

psicológicos; influência das opiniões pessoais do entrevistador sobre as respostas do 

entrevistado; custos com o treinamento de pessoal e a aplicação das entrevistas. 

Marconi e Lakatos (2008, p. 215) ressaltam que a entrevista também pode apresentar 

restrições relacionadas à menor liberdade nas respostas, em virtude da presença do 

entrevistador; risco de distorções pela influência do aplicador; menor prazo para responder 

às perguntas, não havendo tempo para pensar; mais demorado, por ser aplicado a uma pessoa 

de cada vez; insegurança nas respostas por falta do anonimato; pessoas possuidoras de 

informações necessárias podem estar em localidades muito distantes tornando a resposta 

difícil. É importante ressaltar que nem todos os participantes foram da região de Campinas, 

embora os entrevistados em sua maioria fossem selecionados por uma questão de facilidade 

do pesquisador, por acessibilidade e conveniência. No entanto, Gil (2010) respalda a técnica 

de entrevista face a face por apresentar condições de se obter respostas em profundidade, 

tendo em vista que o entrevistador pode estabelecer um rapport adequado com o 

entrevistado. O que de fato foi constatado. 



54 
 

3.7 Ética na pesquisa 

 Ética é um conjunto de valores e princípios que são usados para definir as três grandes 

questões da vida: quero, devo, posso (CORTELLA, 2010). Ética também é definida como uma 

construção humana, portanto, histórica, social e cultural. Nesse sentido, é possível afirmar 

que ética em pesquisa implica o respeito pela dignidade humana e a proteção devida aos 

participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos. Uma das fases do trabalho 

contou com entrevistas de campo, em que foram considerados os preceitos éticos da 

resolução 510 do Conselho Nacional de Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). Os preceitos 

recomendados pela resolução, e norteadores desse trabalho, são: 

 

 Autonomia: a pesquisa tratou os participantes em sua dignidade, esses serão 
respeitados em sua autonomia e defendidos em sua vulnerabilidade. Todos terão 
ciência dessas condições.  
 

 Beneficência: o pesquisador se comprometerá a proporcionar o máximo de benefícios 
e o mínimo de danos e riscos aos participantes.  

 
 Não maleficência: o pesquisador tomará o máximo de cuidado com todos os danos 

previstos aos entrevistados, evitando-os prontamente.  
 

 Justiça e equidade: os achados do trabalho serão disponibilizados de forma livre, 
mantendo o sentido social e humanitário da pesquisa. O presente autor disponibilizará 
sua pesquisa de forma livre.  
 

Não foram constatados problemas durante os trabalhos de campo e todos 

preceitos éticos recomendados pelo Conselho Nacional de Saúde foram cumpridos. 

Como respaldo aos pesquisados, consta no Apêndice C o termo de livre consentimento 

desenvolvido e entregue aos participantes antes da realização das entrevistas, 

garantindo a confidencialidade dos respondentes. Uma cópia será mantida com o 

autor da pesquisa e os respondentes receberam um código para a respectiva menção 

na dissertação. 

 

3.8 Protocolo de pesquisa 

O protocolo de estudo de caso pode ser considerado um roteiro que contém os 

procedimentos, os instrumentos e as regras gerais que devem ser seguidas na aplicação e no 
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uso dos instrumentos que colaboram com o aumento da fidedignidade da pesquisa (COLLIS; 

HUSSEY, 2005). 

Para Yin (2005), o protocolo deve servir como um facilitador para a coleta de dados 

dentro de formatos apropriados, reduzindo a necessidade de se retornar ao local onde o 

estudo foi realizado. O modelo elaborado para essa dissertação segue a proposta sugerida por 

Toledo e Shiraishi (2009), como consta no Apêndice E. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Informações preambulares 

4.1.1 Realização da pesquisa e esclarecimento sobre a apresentação dos 

resultados 

 A pesquisa de campo foi realizada entre outubro de 2017 e janeiro de 2018, 

registrando-se alguns contratempos em função da disponibilidade dos empreendedores em 

responder as questões formuladas e a realização das entrevistas. Foram dois encontros 

presenciais em torno de 01h30, além de ligações e mensagens eletrônicas. A proposta inicial 

era a de entrevistar os Microempreendedores Individuais da cidade de Campinas-SP que 

participaram de atividades desenvolvidas pelo SEBRAE-SP, escritório regional de Campinas-

SP, assim como de indicações de escritórios de contabilidade parceiros do pesquisador. 

Todavia, mudanças ocorreram em função da indisponibilidade de alguns entrevistados. Foram 

20 participantes, compostos por Microempreendedores Individuais ou por aqueles que 

iniciaram como MEI, porém mudaram de porte empresarial. São empresários representantes 

do comércio e serviços, como apresentado na seção 3.3. 

Foi assumido com os empresários compromisso de manter sigilo sobre as informações 

declaradas e seus respectivos nomes e endereços. Na pesquisa, foram identificados com a 

letra “M” (inicial de MEI ou Microempresa). Maiores detalhes poderão ser conferidos no 

Apêndice B (informações sobre a empresa e questionário) e apêndice D (entrevistas realizadas 

e questionários respondidos pelos Microempreendedores Individuais). 

4.2 Informações sociais dos MEIs e dos Gestores 

4.2.1 MEIs participantes e ano de abertura dos empreendimentos 

A figura do Microempreendedor Individual existe desde julho de 2009, ano em que 

ocorreram 44.100 formalizações (PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2017). Quanto aos 

empresários pesquisados, as aberturas ocorreram entre os anos de 2011 a 2017. Desse total, 

40% mudaram de porte empresarial tornando-se microempresas, embora dentre as que 

mudaram 60% poderiam ter optado por empresa de pequeno porte, haja vista que o 
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faturamento ultrapassa R$ 360.000,00. Entre as que permaneceram como MEI, 40% poderiam 

ter mudado de porte empresarial, todavia, optaram por continuarem como MEI.  

Sobre as empresas participantes do estudo de caso – entre desenquadradas e aquelas 

que permaneceram como MEI –, tem-se 85% do público com perfil de, no mínimo, ME. Há 

casos dentre os que continuaram como MEI que o faturamento ultrapassa o valor de R$ 

250.000,00. Foi identificado na pesquisa de campo que várias possuem acima de um 

colaborador trabalhando no empreendimento, visto que utilizam mão de obra familiar: pais, 

irmãos, cunhados, dentre outros, além de formarem “consórcios” entre os parentes, ou seja, 

abrem mais de um CNPJ para terem os limites de receita bruta duplicados ou até mesmo 

triplicados, como observado em alguns casos. 

Foram 20 participantes compostos por Microempreendedores Individuais ou por 

aqueles que iniciaram como MEI, porém, mudaram de porte empresarial. São empresários 

representantes do comércio e serviços como apresentados na seção 3.3. A esse respeito, o 

Gráfico 3 evidencia o ano de abertura dos MEIs participantes da pesquisa.  

Infere-se que no ano de 2011 quatro empreendimentos denominados de MEIs 

iniciaram suas atividades, correspondentes a 20% dos pesquisados. Em 2012, mais dois 

empreendimentos foram implantados, seguindo-se três em 2013, um em 2014, três em 2015 

e em 2016, e dois em 2017. Consta-se que os MEIs implantados e pesquisados são recentes. 

 

Gráfico 3 – Ano de abertura dos MEIs participantes do estudo 

 

Fonte: desenvolvido pelo autor com base na pesquisa (2018) 
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4.2.2 Cidades de localização das empresas 

Quanto ao município dos empresários participantes do estudo, tem-se a seguinte 

distribuição: 50% são da cidade de Campinas; 15% de Hortolândia e os demais estão nas 

cidades de Indaiatuba (5%), Jundiaí (5%), Mogi Guaçu (5%), Morungaba (5%), Sumaré (5%), 

São Paulo (5%) e Jaguariúna (5%). O critério de escolha dos entrevistados teve como objetivo 

MEIs que participaram de atividades desenvolvidas pelo SEBRAE-SP, ou indicados por 

escritórios de contabilidade parceiros do pesquisador. Entretanto, por alguns contratempos, 

como a recusa de alguns clientes, disponibilidade de horário para participarem das entrevistas 

e responderem os questionários, foi necessário convidar empresários de outros municípios 

aumentando o nível de representatividade do estudo. 

A seguir, o Gráfico 4 evidencia a localização dos empreendimentos, por cidade.  

 

Gráfico 4 – MEIs e cidades participantes 

 

                    Fonte: desenvolvido pelo autor com base na pesquisa (2018). 
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4.2.3 Escolaridade dos MEIs e experiência profissional 

Quanto ao nível de escolaridade dos participantes, 5% possuem o ensino fundamental 

completo; 30% ensino médio completo; 5% pós-graduação completa; 40% superior completo; 

15% superior incompleto e 5% ensino técnico completo. Do total de entrevistados, 60% 

participaram de atividades desenvolvidas pelo SEBRAE-SP, e dentre as principais soluções 

destacam-se temas ligados a finanças, marketing e planejamento estratégico. Também 

compareceram às consultorias, além de programas específicos para os Microempreendedores 

Individuais criados pelo SEBRAE-SP, como o SUPERMEI, que tem como proposta oferecer 

capacitação em finanças, marketing, utilização de aplicativos de gestão financeira e vendas.  

O programa SUPERMEI oferece aos empresários uma linha de crédito chamada “juro 

zero”, em que o participante poderá solicitar empréstimos de até R$20.000,00 sem taxa de 

juros e com 6 meses de carência para início dos pagamentos. Dentre os MEIs participantes do 

estudo e que participaram de atividades desenvolvidas pelo SEBRAE-SP, 80% mudaram de 

porte empresarial ou faturaram acima do limite estabelecido, enquanto que 30% dos 

entrevistados não participaram de atividades desenvolvidas pelo SEBRAE-SP, entretanto, 

mudaram de porte empresarial ou faturaram acima do limite determinado pela legislação 

para se manterem como MEI. 

 

Gráfico 5 – Escolaridade dos MEIs participantes da pesquisa 

 

   Fonte: o autor, com base na pesquisa (2018) 
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Os MEIs participantes da pesquisa são representantes do comércio e da prestação de 

serviços. O Quadro 4 apresenta as principais atividades desenvolvidas pelos empresários, 

além do tempo de experiência profissional dedicado à atividade (formal/informal). 

 

Quadro 4 – Segmento de atuação e tempo de experiência profissional 

Empresa Segmento de atuação Tempo de experiência 

(formal/informal) 

M1 Transporte rodoviário de carga 08 anos 

M2 Serviço de lavagem, lubrificação e polimento 10 anos 

M3 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 04 anos 

M4 Serviço de manutenção e reparação de veículos 05 anos 

M5 Cabeleireiro 10 anos 

M6 Comércio de produtos alimentícios 05 anos 

M7 Comércio varejista de laticínios e frios 04 anos 

M8 Serviço ambulante de alimentação 03 anos 

M9 Comércio de roupas e confecção 12 anos 

M10 Comércio de vidros 09 anos 

M11 Instalação e manutenção elétrica 03 anos 

M12 Design de interiores 13 anos 

M13 Cabeleireiro 10 anos 

M14 Proprietário de lanchonete 10 anos 

M15 Cabeleireiro 08 anos 

M16 Proprietário de lanchonete 04 anos 

M17 Fornecimento de alimentos preparados 03 anos 

M18 Marcenaria 06 anos 

M19 Cabelereiro e Estética 10 anos 

M20 Serviço de organização de feiras 11 anos 

Fonte: desenvolvido pelo autor com base na pesquisa (2018). 

 

4.2.4 Funcionários dos MEIs com ou sem carteira profissional assinada 

A pesquisa buscou conhecer a existência de funcionários que trabalham nos 

empreendimentos, sejam eles com carteira profissional assinada, de preferência, bem como 

aqueles que trabalham sem vínculo empregatício, conforme questão 16 do questionário. A 

explicitação do número de funcionário está evidenciada no Gráfico 6. 

Gráfico 6 – Representação do número de funcionários com ou sem carteira assinada 
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   Fonte: desenvolvido pelo autor com base na pesquisa (2018). 

 

Um dos benefícios em se tornar um Microempreendedor Individual é a possibilidade 

de contratar um funcionário pagando um salário mínimo, ou piso da categoria. Entre as 

empresas pesquisadas, 55% informaram que não possuem funcionário, no entanto, são 

negócios que funcionam por meio de “parcerias” com parentes ou amigos, contratações 

informais que, em muitos casos, se transformam em processos judiciais.  

Além dos MEIs arcarem com salários dos seus colaboradores, são, ainda, responsáveis 

por encargos trabalhistas incidentes sobre a folha de pagamentos que giram em torno de 43% 

– e os MEIs consideram elevada essa contribuição. 

Um dos aspectos a ser considerado e que não foi tratado na pesquisa são os efeitos da 

reforma trabalhista para os Microempreendedores Individuais, que vislumbram novas 

oportunidades a partir das alterações legais. Para o segmento da beleza, surgiu a figura do 

salão parceiro harmonizando relações que antes da Lei 13.352/2016 e LC 155/2016 eram 

consideradas muito frágeis. A empresa M19 se beneficiou das legislações citadas trazendo 

novas oportunidades para o empresário e profissional parceiro. 
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4.3 Opção dos empreendedores por implantarem MEIs na abertura das 

empresas 

4.3.1 Por que optou pelo MEI? 

O gráfico 7 destaca os motivos da opção por MEI.  

 

Gráfico 7 – Opção pelo MEI no momento da abertura 

 
            Fonte: o autor com base na pesquisa (2018). 
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dos impostos (50% das respostas) e o processo de formalização simplificado (35%) estão entre 

os principais atrativos em se tornar um Microempreendedor Individual.  

Outro fator de destaque quanto a escolha pelo MEI está associada aos benefícios da 

previdência social (35%), pois no momento da abertura da empresa e com as contribuições 

em dia, o empresário passa à condição de segurado da previdência social, e poderá contar 

com aposentadoria por idade e outros benefícios após um breve prazo de carência para 

obtenção. Essa condição, sem dúvida nenhuma, se destaca entre as vantagens, haja vista que 

milhões de brasileiros se encontram na informalidade, sendo que poderão com uma 

contribuição mensal – que representa apenas 5% do salário mínimo – obter a proteção 

previdenciária.  

4.3.2 Planos de mudança de porte empresarial 

O conhecimento relativo aos planos para mudança de porte empresarial do MEI foi 

objeto da questão 3 do questionário (Apêndice B) respondido pelos empreendedores, a seguir 

descrita: Questão 3 – Tem planos de mudar de porte empresarial? 

O estudo de caso foi realizado com 20 empresas, sendo que desse total 08 mudaram 

de porte empresarial tornando-se microempresas, embora M1, M8, M10, M12 e M15, em 

função do faturamento, poderiam ser classificadas como EPP. A mudança de porte de ME para 

EPP representa, em média, uma elevação de 25,05% da carga tributária, como afirmam Silva, 

F., Silva, C. e Rathke (2016) – diferente da mudança de MEI para ME, que em média representa 

250%. Das empresas que mudaram de porte empresarial, M19 é a única que tem planos para 

mudar para empresa de pequeno porte. O empresário revelou que antes de se tornar MEI 

(formalização em 2013) trabalhou por 10 anos informalmente. Durante a entrevista, citou que 

trabalhar formalmente permitiu negociar diretamente com os fornecedores, instalar 

maquininha de cartão, ter acesso à empréstimos com valores maiores, o que ajudou a 

empresa a crescer. No ano seguinte à formalização, o faturamento já havia ultrapassado o 

limite de R$ 60.000,00 mil anuais definidos à época para o MEI.  

Do total de entrevistados, 25% afirmaram ter planejamento estratégico e monitoram 

as metas definidas para o negócio. A empresa M19 faz parte desse rol. Das empresas 
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participantes da pesquisa, 12 continuam como MEI, 75% delas têm planos para mudança de 

porte para microempresa.  

Mesmo com planos para mudar para ME, a empresa M13 prefere ficar “escondida” no 

MEI, como afirma seu proprietário, haja vista desconhecimento das obrigações legais e novos 

encargos. A empresa M15 busca orientação no SEBRAE, pois pretende transformar seu 

negócio num modelo de franquia, pois caminha para um faturamento acima de R$ 360.000,00 

mil anuais, o que a qualificará brevemente como empresa de pequeno porte. 

 

Gráfico 8 – MEIs que mudaram de porte empresarial ou enquadramento desejado 

 
   Fonte: elaborado pelo autor com base na pesquisa (2018). 
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Gráfico 9 – Motivação para mudança de porte do MEI 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base na pesquisa (2018). 
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ou Receita Federal que identificaram inúmeras irregularidades promovendo a exclusão dessas 

empresas do regime do Microempreendedor Individual.  

4.3.4 Orientação ou apoio à mudança de porte empresarial 

O Gráfico 10 explicita os motivos e apoios de pessoas que contribuíram para a 

mudança de porte empresarial. 

 

Gráfico 10 – Representação da orientação ou apoio na mudança de porte 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base na pesquisa (2018). 
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Gráfico 11 – Representação das políticas públicas na mudança de porte 

Fonte: elaborado pelo autor com base na pesquisa (2018). 
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Outro destaque foi a criação do programa SUPERMEI, que consiste na oferta de 

soluções por meio da parceria entre SEBRAE-SP, SENAC, SENAI e Centro Paula Souza, com os 

seguintes objetivos: 

 

 Agregar valor à empresa. 
 

 Aprimorar conhecimentos técnicos e de gestão. 
 

 Aumento das vendas. 
 

 Diversificação de produtos. 
 

 Receber orientação sobre linhas de crédito e aplicativos de gestão. 
 

Quem participa do programa fica habilitado a uma linha de crédito chamada juro zero. 

O MEI poderá obter recursos de até R$ 20.000,00 sem taxas de juros e com carência de 06 

meses para início do pagamento. Do total de empresas pesquisadas, 65% já participaram de 

atividades oferecidas pelo SEBRAE, e entre esses negócios 38% mudaram de porte 

empresarial. 

Assim, evidencia-se que as políticas públicas são essenciais para o desenvolvimento 

das micros e pequenas empresas, e nesse contexto, 10,53% dos entrevistados identificaram 

essa importância. Entretanto, o Brasil é um país federativo, e isso faz com que tenha que 

ocorrer regulamentação nas esferas estaduais e municipais, causando impacto negativo nas 

políticas federais de apoio aos pequenos negócios. O tratamento tributário diferenciado 

também foi apontado pelos MEIs, sendo que 36,84% identificaram a importância do Simples 

Nacional como fator relevante para mudança de porte.  

Segundo Nogueira (2016), um dos destaques da Lei Geral que determina tratamento 

diferenciado para as MPEs é a opção pelo Simples Nacional, que unificou 8 tributos federais, 

estaduais e municipais simplificando sua forma de arrecadação e resultando numa diminuição 

efetiva do montante total de impostos a serem pagos. 

O próximo gráfico traz o levantamento das respostas obtidas na Questão 4: “Quanto 

às obrigações que devem ser realizadas pelo MEI como: relatório de receita bruta mensal, 
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pagamento do Das-Simei e a realização da declaração anual. Essas ações são cumpridas pela 

empresa?”. 

 

Gráfico 12 – Cumprimento das obrigações do MEI 

 

       

Fonte: elaborado o autor, com base na pesquisa (2018) 
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do relatório de receita bruta todo o mês – nesse caso é importante salientar que o documento 

deverá conter uma cópia da nota fiscal de entrada, além da nota de saída toda vez que forem 

realizadas vendas ou prestação de serviços para pessoas jurídicas –, e no período entre o dia 

01 de janeiro até 31 de maio realizar a declaração anual, momento que o MEI informará à 

Receita Federal seu faturamento bruto no exercício anterior. Na pesquisa, 75% dos 

entrevistados afirmaram que cumprem essa obrigação, porém, no momento que foram 

solicitados os documentos padrões apresentaram outros controles. Os MEIs que passaram 

para ME, até pela presença do contador, cumprem as obrigações de forma mais apropriada, 

entretanto, a mesma disciplina não foi encontrada entre algumas atividades que 

permaneceram como MEI. Na resposta dessa questão, também deve ser destacado que a 

informação do faturamento anual do MEI na declaração de imposto de renda pessoa física 

não é informado pela maioria dos pesquisados. 
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4.3.6 Maior dificuldade em mudar de porte empresarial 

Sobre a Questão 7, “Qual sua maior dificuldade em mudar de porte empresarial?”, o 

gráfico abaixo demonstra os dados obtidos a partir das entrevistas com os empresários. 

 

Gráfico 13 – Dificuldade na mudança de porte empresarial 

 

             Fonte: elaborado pelo autor com base na pesquisa (2018). 

 

A facilidade e os benefícios de abrir uma empresa como MEI eleva mês a mês o número 

de formalizações, no entanto, a abertura de um negócio e sua continuidade no mercado 

exigirão principalmente planejamento e gestão, pois questões como a elevação da carga 

tributária (explorada anteriormente), além do aumento dos gastos e a obrigatoriedade do 

contabilista são elementos que caracterizam essa mudança. A esse respeito, 70% dos 

entrevistados apontam a elevação da carga tributária, e 55% desse mesmo público destacam 
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o aumento da despesa fixa e a presença do contador como fatores de maior dificuldade na 

mudança de porte empresarial.  

Vale ressaltar que apenas 15% dos entrevistados desejam permanecer como MEI. A 

mudança de porte empresarial, como abordado na seção 2.5, exigirá a presença do contador, 

todavia é um profissional que gera controvérsias e dúvidas quanto sua importância na visão 

dos micros e pequenos empresários, além de ter sido apontado pelos entrevistados como 

benefício no momento de formalizarem como MEI, pois nesse tipo de empresa não há 

obrigatoriedade do contabilista. 

De acordo com SEBRAE (2016), há diferenças consideráveis quanto à relação cliente 

(MPEs) e contador, ocorrendo uma supervalorização por parte do contador sobre o trabalho 

realizado e um não reconhecimento dos micros e pequenos empresários, como observado no 

quadro a seguir. 

 

Quadro 5 – Diferentes pontos de vista na relação entre contadores e as MPE’s 

SERVIÇOS VISÃO DO CONTADOR VISÃO DAS MPES VARIAÇÃO 
Número de vezes no mês que o 

contador entra em contato com o 
cliente. 

31X 5X 520% 

Informações usadas para as 
decisões no dia a dia. 

85% 53% 60% 

Informações usadas para rever a 
estratégia do negócio. 

88% 32% 175% 

Fonte: SEBRAE. Pesquisa relação dos contadores com as MPE’s (2016, p.14). 

 

A falta de planejamento faz com que o MEI desconheça as obrigações legais e os novos 

encargos decorrentes da mudança (20% dos entrevistados), enquanto que a falta de apoio e 

de incentivo governamental são apontados por 35% dos empresários como fatores de maior 

dificuldade no momento de mudar de porte empresarial. 

4.3.7 Desenquadramento do MEI pelo Município, Estado ou Receita Federal em 

fevereiro de 2018 

A Tabela 9 destaca os motivos que levaram ao desenquadramento de MEIs. 
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Tabela 9 – Desenquadramento do MEI pelo Município, Estado ou Receita Federal em fevereiro de 2018 

Motivo Total 

Desenquadramento do SIMEI por opção (mudança escolhida pelo empresário) 15.390 

Desenquadramento do SIMEI – Desenquadramento por decisão administrativa 182 

Exclusão de Ofício – Débitos 76 

Exclusão de Ofício – Atividade econômica vedada 1 

Exclusão de Ofício – Contrabando ou descaminho – Impedindo nova opção por 3 anos 2 

Exclusão de Ofício – Aquisição de mercadorias superior a 80% dos ingressos de recursos – 

Impedindo nova opção por 3 anos 
1 

Exclusão de Ofício – Pessoa jurídica baixada 1.447.603 

Exclusão de Ofício – Omitiu trabalhador na folha de pagamento ou em documento de 

informações – Impedindo nova opção por 3 anos 
1 

Exclusão de Ofício – Ausência de regularização da inscrição estadual ou municipal 135 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do Portal da Receita Federal (2018) 

 

O desenquadramento por Exclusão de Ofício (pessoa jurídica) apresentou 1.447.603 

baixas. Assim, foram encerrados os MEIs inscritos até 31 de dezembro de 2015 que não 

fizeram nenhum pagamento relativo aos anos de 2015, 2016 e 2017, e nem entregue as DASN-

SIMEI relativas aos anos-calendários 2015 e 2016. 

4.4 Faturamento e Resultados dos MEIs 

A apresentação dos resultados obtidos segue a partir da representação gráfica e 

análise, conforme exposto a seguir. 

4.4.1 Faturamento Bruto Anual 
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Gráfico 14 – Faturamento bruto anual 
 

 
                       
Fonte: elaborado pelo autor com base na pesquisa (2018). 

 

A pesquisa foi realizada no momento em que a Receita Bruta Anual do 

Microempreendedor Individual era de R$ 60.000,00. Mesmo nesse cenário, apenas 20% dos 

pesquisados informaram valores abaixo de R$ 60.000,00. Entretanto, algumas observações 

são necessárias tanto para aqueles que apresentaram valores abaixo do teto, como para os 

que estão com valores acima: muitos MEIs só declaram os valores em que foram emitidas 

notas fiscais, o que representa omissão de valores, pois as entradas de recursos em que não 

houve a emissão de nota fiscal também devem ser informados, o que configura sonegação.  

Das empresas pesquisadas, 45% faturaram acima de R$100.000,00, valor maior do que 

o novo limite estabelecido pela LC 155/2016, que determina que a partir de 01 de janeiro de 

2018 o limite de receita bruta anual para o MEI será de R$81.000,00. Mesmo para aqueles 

que ficaram abaixo do valor determinado, vale destacar que alguns foram abertos em 2016, e 

nesse caso prevalece a regra da proporcionalidade: o MEI aberto entre 01 de janeiro a 31 de 

dezembro de 2016 poderia faturar até R$60.000,00, caso a abertura ocorresse em novembro 
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seria de R$10.000,00. Alguns dos pesquisados informaram que omitiram valores faturados 

para não ultrapassarem os limites estabelecidos e terem que se enquadrar como ME. 

4.4.2 Faturamento no ano de 2016 

O faturamento do ano de 2016 foi objeto da Questão 2 aos MEIs: Qual foi seu 

faturamento no ano de 2016? 

 

Gráfico 15 – Faturamento em 2016 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base na pesquisa (2018). 

 

A receita bruta anual é uma das condições de permanência como Microempreendedor 

Individual, e na avaliação das empresas pesquisadas várias situações devem ser destacadas. 

Dentre essas, tem-se que o MEI possui uma regra em que o desenquadramento por excesso 

de limite poderá ocorrer em função de duas situações, a exemplo: se o faturamento 

ultrapassar em 20% o limite de R$ 60.000,00, atingindo o valor de R$ 72.000,00, o empresário 

poderá solicitar o desenquadramento no mês de janeiro do ano subsequente, e no momento 

em que realizar a declaração anual pagará pelo excesso; caso o valor ultrapasse o limite 
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estabelecido acima dos 20%, a Receita Federal irá considerar o MEI como ME desde o início 

das atividades, devendo pagar juros e multa.  

A empresa M14 foi aberta em 10 de julho de 2017, registrando uma receita bruta anual 

de R$ 60.000 e ultrapassando o limite definido. Porém, o empresário acreditava que essa 

avaliação ocorresse no período de um ano desde o momento da abertura, no entanto, essa 

checagem é realizada no exercício social vigente, e nesse caso o valor deve ser calculado 

proporcionalmente. No exemplo da empresa M14, o valor do faturamento bruto em R$ 

30.000,01 já seria motivo para o desenquadramento dentro da regra dos 20%, entretanto, a 

receita bruta ficou muito acima do limite que configuraria esse negócio como ME desde o 

momento de sua abertura. 

As empresas M1, M2, M8, M10, M12, M15, M19 e M20 foram desenquadradas do MEI 

mudando para microempresa por excesso de faturamento. Com exceção da empresa M15, as 

demais apontaram o aumento da carga tributária como um dos grandes entraves para 

mudança de porte empresarial. Segundo Silva, F., Silva, C. e Rathke (2016, p. 1), o aumento da 

carga tributária de MEI para ME representa uma elevação em torno de 250%, pois “trata-se 

de um abismo indesejável e injustificável que tem como consequência o incentivo à prática de 

omissão de faturamento ou o desestímulo ao crescimento de sua atividade.” 

A observação feita quanto a omissão de faturamento foi constatada em vários casos, 

como a empresas M7, aberta desde 2015, que embora esteja classificada como MEI possui 

uma receita bruta anual de R$296.000,00. No caso da M9 a situação é semelhante: está aberta 

como MEI desde 2013, e no ano de 2016 apresentou uma receita bruta de R$ 240.000,00.  

Outras empresas também merecem destaque, como M11 e M13. No momento da declaração 

anual, tais empresas informaram apenas os valores referentes às notas fiscais emitidas, pois 

caso declarassem os que não foram ultrapassariam os limites definidos para o MEI. 

4.4.3 Itens a serem revendidos e a elaboração de notas fiscais 

A esse respeito, tem-se a Questão 5: Na compra de itens a serem revendidos, ou 

materiais a serem utilizados na prestação de serviços, são solicitadas notas fiscais? 
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Gráfico 16 – Solicitação de Notas Fiscais 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base na pesquisa (2018). 

 

4.4.4 Contabilização das Vendas e dos Serviços Prestados pelos MEIs 

A Questão 6 do questionário objeto do item 4.4.4 tem o seguinte teor: “Quanto ao 

relatório de receita bruta mensal, o MEI deve contabilizar todos os valores de vendas ou 

serviços prestados. No seu caso, como é cumprida essa obrigação?”. As respostas das 

questões Q5 e Q6 estão relacionadas à emissão de notas fiscais e à obrigatoriedade do 

relatório de receita bruta mensal. 

A emissão de notas garante a procedência da mercadoria além do recolhimento de 

impostos, entretanto, algumas observações devem ser feitas: 60% dos empresários 

entrevistados informaram que solicitam notas fiscais na compra de mercadorias para revenda 

ou itens a serem utilizados na prestação de serviços, 30% não solicitam e 10% algumas vezes. 

Há contradições nas respostas, como por exemplo quando o proprietário da empresa M5 

informa que não cumpre as obrigações do MEI e não deseja mudar de porte empresarial, no 

entanto relata que declara todos os valores que recebe na prestação de serviços, com ou sem 

a emissão de nota fiscal, o que gera dúvida em algumas das informações prestadas.  

Nesse contexto, 50% dos pesquisados responderam que não contabilizam os valores 

das transações que ocorreram sem a emissão de nota fiscal, enquanto 50% declaram todos os 
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valores: com ou sem a emissão de nota fiscal. Essa situação corrobora com um dos 

questionamentos feitos pelo professor Tinoco, durante as orientações presenciais, sobre a 

razão dos micros e pequenos negócios representarem 99% das empresas do país e serem 

responsáveis por apenas 25% do PIB. Infelizmente a sonegação de impostos é uma prática 

realizada por muitos micros e pequenos empresários.  

Durante as visitas realizadas, foi constatado que em 80% das empresas que mudaram 

de porte empresarial existe a “contabilidade oficial” e a “oficiosa”. Os empresários 

informaram que omitem valores ao repassarem o movimento da empresa para apuração de 

impostos e escrituração dos documentos, com objetivo de pagar menos tributos. Todos são 

optantes pelo Simples Nacional, modalidade de tributação em que a receita bruta mensal é 

utilizada como critério para apuração dos valores a serem pagos mensalmente. Aqui, a ênfase 

deve ser dada às empresas que permaneceram como MEI, haja vista que aproximadamente 

67% delas já poderiam ter mudado de porte. Há casos como as empresas M7 e M9 que mesmo 

sendo MEIs poderiam mudar para empresa de pequeno porte, enquanto as empresas M4, 

M6, M11, M13, M14 e M18 poderiam ser microempresas.  

Fica evidente que a sonegação de impostos ocorre entre os pequenos negócios e que 

a participação dos mesmos no PIB do país poderia ser bem maior. Abaixo, o Gráfico 17 

explicita o procedimento dos MEIs no que tange à contabilização. 

 

Gráfico 17 – Contabilização da Receita Bruta Mensal 

 

  Fonte: elaborado pelo autor com base na pesquisa (2018). 
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4.4.5 Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 

A Questão 8 procurou saber junto aos MEIs se eles procediam à elaboração da 

declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, a partir da pergunta: “Você faz a declaração 

de imposto de renda da pessoa física?”. 

Abaixo, o Gráfico 18 apresenta as respostas obtidas dos MEIs quanto a esse 

questionamento. 

Gráfico 18 – Realização da declaração de imposto de renda pessoa física 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base na pesquisa (2018). 

 

A receita bruta anual informada pelos entrevistados determinará a obrigatoriedade ou 

não da realização da declaração de imposto de renda pessoa física. No entanto, desse total 

deve ser descontado os valores que são considerados isentos e não tributáveis pela legislação. 

Na prestação de serviços, 32% do faturamento bruto anual é considerado isento e não 

tributável, enquanto que para o comércio 8%.  
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No estudo realizado, constatou-se que apenas as empresas M3, M5 e M17 estariam 

isentas do envio da declaração de imposto de renda. Não obstante, as empresas M6 (FBA12 R$ 

84.000,00), M8 (FBA R$ 400.000,00), M11 (FBA R$ 43.246,22), M13 (FBA R$ 55.000,00), M16 

(FBA R$ 30.000,00), M19 (FBA R$ 140.000,00), e M20 (FBA R$ 80.000,00) declararam que são 

isentas – mesmo que pelos valores informados seriam obrigadas. Essas poderiam conseguir 

limites de isenção maiores se comprovassem despesas, porém, quando foram questionadas, 

não possuíam os controles que poderiam respaldar essa possibilidade. Destaca-se, mais uma 

vez, para omissão de receita e, consequentemente, o não pagamento de impostos. 

As questões Q8 e Q9 estão relacionadas e abordam a declaração de imposto de renda 

pessoa física. Algumas respostas são contraditórias, porém, baseadas nas afirmações dos 

entrevistados. Se por um lado alegam isenção, por outro somente três empresas de fato 

estariam isentas ao se comparar aos critérios determinados pela legislação. Os que mudaram 

de porte empresarial seguem as regras com mais propriedade e possuem assessoria contábil, 

enquanto alguns MEIs alegam desconhecimento, isenção ou não fazem a declaração. 

4.4.6 O MEI é a sua única fonte de renda? 

A respeito da Questão 9, a pergunta norteadora é: “Ao fazer a declaração de imposto 

de renda pessoa física, é informada a receita como MEI?”. Nesse contexto, as questões 9 e 10 

abordaram esse quesito, sendo que o Gráfico 19 explicita as respostas obtidas a essas 

questões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 FBA = Faturamento Bruto Anual. 
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Gráfico 19 – Faturamento do MEI na declaração de IRPF 

 

                  Fonte: elaborado pelo autor com base na pesquisa (2018) 

 

Acerca da Questão 10, “O MEI é a sua única fonte de renda?”, o Gráfico 20 destaca as 

respostas a essa pergunta. 

 

Gráfico 20 – Representação do MEI como única fonte de renda da pessoa física 

 

   Fonte: elaborado pelo autor com base na pesquisa (2018). 
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Para 70% dos entrevistados o MEI é a única fonte de receita, porém, para 30% deles 

há outras oportunidades de faturamento. O proprietário da empresa M1 pertence a uma 

família em que todos os membros têm negócios próprios e há uma grande colaboração entre 

eles; já o proprietário da empresa M3 compatibiliza o MEI com um emprego, que representa 

sua principal fonte de renda. 

 Os proprietários das empresas M6, M16, M17 e M20 possuem outros negócios, 

porém, vale destacar que o MEI não pode ter outra empresa em seu nome. Os empresários 

possuem participação em outras atividades informalmente, diferente de M20 que está 

desenquadrado, e nesse caso é possível ter mais de um CNPJ optante pelo Simples Nacional, 

desde que o faturamento bruto anual somado não ultrapasse R$ 4.800.000,00 ao ano. 

4.5 Recebimentos de Clientes por vendas ou prestação de serviços (meios 

utilizados) 

A Questão 14 pesquisou o recebimento de clientes, seja por vendas ou por prestação 

de serviços. Quanto a pergunta norteadora, “No recebimento das vendas ou prestação de 

serviços, quais são os meios de pagamentos utilizados?”, o Gráfico 21 evidencia as 

modalidades de recebimentos dos clientes. 

Gráfico 21 – Representação dos meios de pagamento no faturamento do MEI 

 

              Fonte: elaborado pelo autor com base na pesquisa (2018). 

 

2,27%

29,55%

15,91%

2,27%

40,91%

6,82%
2,27%

0

5

10

15

20

1Boletos Cartão de débito/crédito. Cheque. Depósito bancário Dinheiro. Fiado. Transferência Bancaria



82 
 

A respeito da Questão 15, “Caso utilize a máquina de débito/crédito para receber dos 

seus clientes, favor assinalar dentre as opções abaixo as que mais se aproximam do seu perfil 

quanto a posse do equipamento”, o gráfico compila abaixo os dados obtidos pelas entrevistas. 

 

Gráfico 22 – Representação dos MEIs quanto a posse do equipamento (meios de pagamento) 

 

             Fonte: elaborado pelo autor com base na pesquisa (2018). 

 

Os meios de pagamento/recebimento são muito importantes para o desenvolvimento 

dos negócios, e a variedade de opções aos clientes colabora com o aumento das vendas e o 

sucesso dos empreendimentos. 

 Dentre os meios de recebimentos citados pelos empresários pesquisados, 40,91% 

informaram que o dinheiro é a forma mais utilizada, enquanto que 29,55% das transações são 

recebidas com cartões de crédito/débito. As duas modalidades representam ótimas opções 

para os MEIs, pois são formas garantidas de recebimento das vendas. No caso do cartão de 

crédito/débito, embora seja uma modalidade onerosa tanto do ponto de vista das taxas de 

administração cobradas pelos bancos, quanto numa possível antecipação de recebível, 

representam uma garantia de recebimento das vendas. O recebimento em dinheiro é a 

melhor oportunidade para o empresário em virtude da liquidez imediata, além da ausência de 

despesas para o MEI.  
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A esse respeito, destacam-se as empresas M5, M8 e M13, que recebem em dinheiro 

decorrente do fiado aos clientes, sendo que M5 e M13 são salões de beleza localizados na 

periferia de Hortolândia-SP e na cidade de Campinas-SP, respectivamente, locais onde a 

tradição do fiado ainda persiste. Os dois empresários possuem a máquina de crédito/débito e 

convivem com o fiado, assim, se por um lado o fiado facilita as vendas, por outro representa 

maior risco para o empresário que poderá não receber. 

A empresa M8 pertence ao segmento de alimentação fora do lar, e embora tenha se 

tornado uma microempresa com faturamento anual de R$ 400.000,00, também vende fiado. 

O empresário trabalha com todos os meios de pagamentos disponíveis e informa que não tem 

problema com o fiado, pois vende para funcionários de empresas que estão localizadas 

próximas ao negócio, e que os clientes honram os pagamentos no final do mês. Para M8, o 

fiado representa uma boa fatia do faturamento. 

A questão Q15 revela um fato interessante: 75% dos MEIs possuem a máquina de 

crédito/débito associada ao CNPJ próprio, todavia, essa movimentação ocorre em conta de 

pessoa física, cujas taxas de juros são maiores e parte dessa movimentação não é informada.  

A análise constatada entre as empresas pesquisadas corrobora com estudo divulgado 

pelo Banco Central do Brasil (2017), que mostra que os Microempreendedores Individuais têm 

baixo relacionamento bancário e acesso aos empréstimos direcionados. Isto posto, apenas 

19% do universo de 8,7 milhões de MEIs registrados têm contas bancárias como pessoas 

jurídicas. Uma parcela ainda mais restrita, de apenas 8%, tem acesso ao crédito na condição 

de empresa, e entre os que tomam empréstimos, 93% têm acesso aos chamados recursos 

livres e apenas 7% ao crédito direcionado, de forma geral com juros e prazos mais favoráveis. 

Os dados mostram, ainda, que os pequenos empresários tomam mais crédito na 

condição de pessoa física do que como pessoas jurídicas. O saldo de operações de crédito do 

grupo no fim de 2016 foi de R$ 4,2 bilhões, enquanto que pessoas físicas que são titulares de 

MEIs têm um volume de crédito 15 vezes maior, de R$ 64 bilhões. O ticket médio das 

operações com pessoas físicas é de R$ 2.352, maior do que os R$ 1.731 nas operações com as 

empresas.  
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4.6 Antes de ser MEI, quais eram suas principais atividades? 

 A Questão 17 traz o seguinte questionamento: “Qual das situações abaixo representa 

a sua principal atividade antes de ser MEI?”. 

 
Gráfico 23 – Representação da principal atividade do empresário antes de ser MEI 

 

            Fonte: elaborado pelo autor com base na pesquisa (2018). 

 

Ao analisar as respostas da questão Q17, observa-se que 45% do público pesquisado 

antes de se tornar MEI foi funcionário de uma empresa com registro em carteira, enquanto 

que 45% desenvolviam atividade empresarial na informalidade.  

O MEI foi criado em 2009 abrindo oportunidades para todos os perfis, e uma proposta 

para estudos futuros sobre esse tema seria a identificação das empresas que surgiram como 

MEI, porém, observando os oriundos de atividades que existiam na informalidade, assim como 

daqueles que eram funcionários de uma empresa, com o propósito de identificar se a 

permanência dos negócios está atrelada a experiência no setor que desejam empreender.  

Uma das sinalizações ao questionamento proposto foi constatada nessa pesquisa: dos 

empreendimentos que mudaram de porte empresarial, 75% foram fundadas por pessoas que 
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atuavam como autônomos ou na informalidade, enquanto que apenas 25% foram criadas por 

aqueles que trabalhavam em organizações com registro em carteira. A pesquisa revela que 

ter experiência na atividade que deseja empreender poderá representar um diferencial para 

sustentabilidade e desenvolvimento dos negócios. 

4.7 Conhecimento da existência da modalidade de empresa MEI e vantagens 

de ter sido MEI 

4.7.1 Conhecimento da modalidade empresarial MEI 

A Questão 18 do questionário (“Como tomou conhecimento do MEI?”) e o Gráfico 24 

respondem e analisam o conhecimento da modalidade empresarial MEI. 

 

Gráfico 24 – Principais canais de divulgação sobre o MEI 

 

Fonte: elaboração do autor com base na pesquisa (2018) 

 

A Questão Q18 apresenta um quadro bem diversificado sobre como os empresários 
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 A esse respeito, destaca-se o SEBRAE, que consolida sua participação nessa 

importante política pública de incentivo às formalizações, em que 33,35% dos participantes 

da pesquisa informaram que tomaram conhecimento do MEI a partir da instituição. 

 O SEBRAE possui uma série de atividades que estimulam a formalização como MEI, a 

saber: Semana do Microempreendedor Individual; Feira do Empreendedor; palestra “Como 

se tornar um microempreendedor individual”; programa SUPERMEI; e oficinas específicas 

para esse público sobre os mais variados temas. Além disso, o SEBRAE também realiza serviços 

de apoio, como abertura do MEI, declaração anual, impressão de boletos, dentre outros. 

4.7.2 Vantagens de ser ou ter sido MEI 

Sobre a Questão 19, “Em sua opinião, quais as vantagens de ser ou ter sido MEI?”, o 

Gráfico 25 demonstra os dados analisados. 

 

Gráfico 25 – Vantagens de ser ou ter sido MEI 
 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base na pesquisa (2018). 

 

 A Questão Q19 traz uma série de observações importantes sobre os MEIs. Entre as 

empresas que mudaram de porte empresarial (M1, M2, M8, M10, M12, M15, M19 e M20), 
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todas afirmaram que estar legal perante o governo representa uma das vantagens de ser ou 

ter sido MEI, o que revela que o crescimento da empresa pode conviver com novas regras, 

além da obrigatoriedade do contador. Mesmo entre as empresas que permanecem como MEI, 

é importante ressaltar que várias poderiam ter mudado de porte empresarial (M4, M6, M7, 

M9, M11, M13, M14, M16 e M18), e destacam a importância de estarem legal perante o 

governo. A emissão de nota fiscal, o acesso à conta bancária para pessoa jurídica e a taxa de 

juros menores estão entre as principais vantagens de ser ou ter sido MEI. 

As respostas dos empresários e as observações presenciais estão de acordo com a 

dualidade proposta pela questão-problema, revelando que se por um lado as políticas públicas 

incentivam a mudança de porte empresarial, por outro fazem com que muitos permaneçam 

como MEI. Todas as possíveis respostas associadas a essa questão representam benefícios 

proporcionados pelas políticas públicas e reconhecidas por todos os entrevistados, porém, a 

falta de planejamento, o desenvolvimento de controles e o comportamento empreendedor 

pouco aperfeiçoado atrelam esses negócios ao medo do crescimento e de assumir novos 

desafios.  

Nesse contexto, os casos de duas empresas chamam atenção, M7 e M9, que embora 

estejam classificadas como MEIs poderiam ser enquadradas como empresas de pequeno 

porte pelo faturamento de ambas, assim como pelo nível de maturidade dos negócios. A 

empresa M7 existe oficialmente desde 2007, porém, atua há 10 anos no mesmo segmento; já 

M9 desde 2013 está cadastrada como MEI, e está no mercado há mais de 10 anos também. 

Essas são empresas que participam de programas desenvolvidos pelo SEBRAE e possuem 

controles financeiros que permitem avaliar a consistência dos negócios, no entanto os 

empresários preferem ficar “escondidos” no MEI, utilizando como argumento para 

permanência o pagamento de menos impostos. 

4.8 Pontualidade do MEI no pagamento do carnê mensal 

Sobre a Questão 20 (“Acontece, de vez em quando, do (a) senhor (a) estar numa 

situação difícil, e atrasar, esquecer ou mesmo não emitir ou pagar o carnê do MEI?”), o 

gráfico a seguir demonstra a resposta dos entrevistados. 

 



88 
 

Gráfico 26 – Representação da pontualidade do MEI no pagamento do carnê mensal 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base na pesquisa (2018) 

 

A questão Q20 chama atenção para um tema muito importante: o alto índice de 

inadimplência do MEI, que chegou em 2016 a 59% do total de empresas abertas com esse 

perfil (RECEITA FEDERAL, 2017). Essa situação é muito grave, pois um dos benefícios que o 

MEI oferece aos seus optantes é a inclusão no regime da previdência social. Na condição de 

segurado, o MEI poderá ter direito a aposentadoria por idade, auxílio doença, auxílio 

maternidade e outros, no entanto, deixar de pagar o carnê mensal excluí o empresário desses 

benefícios. Com relação aos MEIs participantes da pesquisa, 65% das empresas deixaram de 

pagar o carnê por falta de conhecimento e obrigatoriedade do mesmo, enquanto 35% nunca 

atrasaram os pagamentos.  

A resposta dessa questão traz considerações não só com o público participante da 

pesquisa, mas também remete aos atendimentos realizados diariamente no SEBRAE, em que 

se observa a inadimplência como fruto do esquecimento e da falta de orientação para muitos 

MEIs. Houve uma procura muito grande por parte desse grupo entre os meses de dezembro 
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de 2017 e janeiro de 2018, com o objetivo de regularizar a situação e permanecer com o CNPJ 

ativo.  

Há, também, espaço para campanhas de esclarecimento quanto as obrigações a serem 

cumpridas, pois muitos MEIs foram abertos por conveniência comercial por diferentes 

motivos, dentre eles: aquisição de planos de saúde por valores menores, compra de veículos 

e financiamentos bancários, ocasionando vários problemas, haja vista o aumento da 

inadimplência. Visto que há muita facilidade no momento da abertura, todos esses problemas 

são gerados pelo desconhecimento das obrigações, e as implicações legais quanto ao 

descumprimento das regras são muitas, frequentemente ignoradas por grande parte dos 

empresários. Criada como uma facilidade, a partir do mês de junho de 2017 foi oferecida ao 

MEI a oportunidade para inclusão do boleto a ser pago mensalmente em débito automático.  

A falta de sincronia entre os entes da federação poderia ser substituída por uma maior 

sinergia entre Município, Estado e Governo Federal, o que reduziria muito o índice de 

inadimplência. No mês de fevereiro de 2018, foram encerrados 1.447.603 MEIs, e desse total 

boa parte poderia permanecer ativo com investimentos em campanhas de esclarecimento. A 

esse respeito, dados da Receita Federal (2017) apontam que se não houvesse inadimplência, 

mais de R$ 1 bilhão de reais poderiam ter sido recolhidos a mais aos cofres públicos entre 

janeiro e julho de 2017. 

4.9 Alternativas que correspondem aos negócios dos MEIs  

4.9.1 O MEI e a gestão do negócio 

A Questão 21 pesquisou junto aos diversos MEIs as alternativas que melhor 

explicam/evidenciam os empreendimentos geridos pelos empreendedores, a partir da 

seguinte pesquisa: “Quanto aos aspectos que envolvem a gestão, assinale as alternativas que 

correspondem ao seu negócio”. 

Nesse sentido, o Gráfico 27 destaca quesitos relativos à gestão dos negócios 

conduzidos pelos gestores das empresas MEIs. 
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Gráfico 27 – MEI e a gestão do negócio 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base na pesquisa (2018). 

 

4.9.2 Definição dos objetivos de curto, médio e longo prazo dos MEIs 

A Questão 22 (“Como são definidos os objetivos de curto, médio e longo prazo?”) e o 

Gráfico 28 evidenciam esses objetivos analiticamente. 
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Gráfico 28 – MEI e a definição de objetivos de curto, médio e longo prazo 

 

              Fonte: elaboração do autor com base na pesquisa (2018) 

 

As questões Q21 e Q22 trazem importantes componentes para continuidade e 

crescimento dos MEIs: a gestão financeira e o planejamento. Portanto, para o 

desenvolvimento dos micros e pequenos negócios é de extrema importância o eficaz 

relacionamento entre a gestão financeira e a econômica. Oficialmente, o MEI deve fazer um 

relatório mensal de receita bruta, que dentre as obrigações é a que mais se aproxima do fluxo 

de caixa. Chama atenção a falta de conhecimento em gestão financeira e o amadorismo dos 

controles existentes, que não são capazes de auxiliar o empresário na administração do 
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capital de giro e ponto de equilíbrio; separam os recursos da empresa dos pessoais definindo 

pró-labore. O princípio da entidade é respeitado pelos empresários citados, no entanto, 

merecem destaque sobre esse item as empresas M1, M10 e M12, que também realizam a 

separação e fazem o fluxo de caixa, porém, desconhecem o demonstrativo de resultados e o 

preço é formado com base no mercado. 

Embora tenha mudado de porte empresarial, a empresa M8 tem um nível de controle 

muito preocupante, pois o gestor simplesmente não realiza nenhum deles. As anotações são 

precárias e nem toda documentação é enviada ao contador. Dentre as empresas que 

permanecem como MEI, M7 e M14 participaram de programas do SEBRAE sobre gestão 

financeira, além de consultoria individual sobre o tema. 

A esse respeito, a partir de estudos realizados com 50 MEIs da cidade de Campinas-SP, 

Oliveira e Krakauer (2016)  apontaram que a falta de conhecimento em gestão, a ausência de 

planejamento, a formação de carteira de clientes e a ausência de capital/lucro são 

determinantes para falta de sucesso dos negócios. Tais aspectos corroboram com as respostas 

dos empresários às questões Q21 e Q22, pois possuem perfil semelhante aos MEIs que 

participaram dos estudos realizados na cidade de Campinas-SP. A mesma pesquisa indica que 

não possuir controles financeiros, ter dificuldades na formação de preços, problemas de 

controle de estoque, desconhecimento do capital de giro e endividamento elevado com a 

consequente apresentação de restritivos poderão acarretar em dificuldades ou até mesmo no 

encerramento das atividades. 

A ausência de planejamento revela que o MEI, embora elevado à condição de 

empresário, desconhece ferramentas de gestão para tomada de decisão. No estudo realizado, 

65% dos entrevistados reconhecem a importância do planejamento, apesar disso, não existe 

formalmente no negócio, enquanto 5% acreditam que não se aplicam ao MEI, porém, 25% 

realizam o planejamento estratégico e monitoram as metas definidas para o negócio – são as 

empresas M3, M12, M15, M17 e M19. Dentre essas, mais uma vez destaque para M12, M15 

e M19, que mudaram de porte empresarial tornando-se microempresas.  

Nesse contexto, M19 aponta em seu planejamento o desejo de se tornar uma empresa 

de pequeno porte em 2019, enquanto M17, embora tenha realizado planejamento 

estratégico – inclusive com a contratação de consultoria específica do SEBRAE sobre o tema e 
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ações definidas para médio e longo prazo – pretende permanecer como MEI. A princípio, essa 

parece uma informação contraditória, mas na empresa existe um conflito familiar entre 

permanecer como MEI, por parte do empresário, e o desejo do filho em buscar novas 

oportunidades para o negócio que possui, reconhecimento do mercado sobre a qualidade dos 

produtos e serviços ofertados. 

A falta de planejamento também demonstra que esse fator está em consonância com 

pesquisas desenvolvidas pelo SEBRAE (2015), revelando que a ausência desse item e o 

desconhecimento de ferramentas de gestão empresarial estão entre as principais causas da 

falência dos negócios. Há, também, a questão da ausência de características do 

comportamento empreendedor, em que o empresário age como se fosse funcionário do 

próprio negócio, aspecto evidenciado em grande parte das empresas pesquisadas e também 

um dos motivos pelos quais as empresas vão à falência.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 Situação-Problema, resultados e estudos futuros 

A possibilidade de se tornar um Microempreendedor Individual trouxe para milhões 

de brasileiros a oportunidade de usufruírem dos benefícios da formalização, além da 

simplificação dos atos relativos a abertura de um negócio. Porém, ter sua própria empresa 

denota responsabilidades que não foram bem assimiladas por grande parte desse público. 

Se por um lado os empreendedores por oportunidade são identificados pelos MEIs que 

mudaram de porte empresarial, atingindo nível de maturidade reconhecido pela efetividade 

dos controles e mercado, por outro os empreendedores por necessidade são caracterizados 

pelos MEIs que não conseguiram oportunidades de trabalho, não priorizam elementos de 

gestão em seu negócio e que encontraram em opções efêmeras a possibilidade de se 

tornarem MEI.  

A falta de comprometimento e orientação resultou no encerramento por exclusão de 

ofício, em fevereiro de 2018, de 1.447.603 Microempreendedores Individuais, revelando que 

há espaço para o aumento das políticas públicas específicas para os MEIs, além da falta de 

sincronia entre os governos municipais, estaduais e federal. Uma das constatações do 

trabalho é a de que há uma abundância de instrumentos no país voltados para o apoio às 

empresas de menor porte, mas ao que tudo indica ocorre igualmente uma carência de foco e 

de coordenação entre eles e entre os órgãos responsáveis, o que acaba por impactar 

negativamente sua eficácia. 

 Quando a pesquisa foi iniciada, em fevereiro de 2017, havia no Brasil 6.875.193 MEIs, 

já em fevereiro de 2018 esse número registra 6.531.417 empresas nesse modelo (PORTAL DO 

EMPREENDEDOR, 2018). Se os encerramentos não tivessem ocorrido, o crescimento entre o 

início e o final da pesquisa seria de 21,06%, todavia, é importante endurecer as regras e exigir 

comprometimento para os que permaneceram. 

Os MEIs participantes do estudo são representantes da diversidade e ambiguidade que 

caracterizam esse perfil de empresa, como revelados por Nogueira (2016), e destacam os 

aspectos positivos da política pública representada pelo MEI, ao mesmo tempo que 

evidenciam a existência de obstáculos relevantes e que necessitam ser superados.  
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A pesquisa propôs o seguinte problema: as definições de políticas públicas específicas 

para os Microempreendedores Individuais contribuem com a permanência, ou estimulam a 

mudança de porte empresarial? A resposta contempla as duas propostas, pois houve os que 

decidiram permanecer em virtude da baixa tributação e a exigência de menos obrigações, 

assim como os que atingiram níveis de faturamento e responsabilidades que não mais 

coadunam com o MEI. Vale mencionar que um dos motivos para permanência nessa 

modalidade é a elevada carga tributária, cujo aumento está em torno de 250% para os que 

mudaram para ME, representando um abismo indesejável e injustificável, enquanto que na 

mudança de ME para EPP essa elevação está em torno de 35%.  

Empresas enquadradas como MEI têm obrigação de fazer o relatório de receita bruta 

mensal, e nele devem constar o total do faturamento com ou sem emissão de nota fiscal. 

Infelizmente, muitos MEIs só declaram os valores que geraram a emissão do documento, 

mascarando os valores reais, além de favorecer a sonegação de impostos. Tudo isso faz com 

que o MEI viva um dilema: limitar seu faturamento ao teto permitido, interrompendo o 

crescimento de sua atividade, arcar com a elevação da carga tributária ou finalmente omitir 

faturamento praticando atividades informais.  

Essa situação também chama atenção para o seguinte aspecto: os pequenos negócios 

representam 99% das empresas do país, mas oficialmente correspondem a 25% do PIB. No 

trabalho, foram colhidas evidências de que essa representação poderia ser bem maior caso 

essas questões fossem harmonizadas pelas autoridades, responsáveis pela implementação de 

políticas públicas de apoio aos micros e pequenos negócios. 

Há muitos obstáculos para o desenvolvimento dos MEIs, no entanto, o crescimento 

ocorre e é consistente. A esse respeito, 40% das empresas pesquisadas mudaram 

efetivamente de porte empresarial, enquanto que apenas 15% dos participantes poderiam ser 

considerados MEIs. Isto posto, corrobora com a importância das políticas públicas para a 

mudança de porte empresarial o relato de um dos empresários entrevistados, que disse: 

“trabalhar formalmente permitiu negociar diretamente com os fornecedores, instalar 

maquininha de cartão, ter acesso a empréstimos com valores maiores, o que ajudou a 

empresa crescer”.  
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Outra evidência da importância das políticas públicas é representada pelo Simples 

Nacional, modalidade de tributação que, de acordo com pesquisas efetuadas pelo SEBRAE 

(2017), têm taxas de sobrevivência em dois anos bem superiores às que recolhem tributos por 

intermédio do Lucro Presumido ou Real. Entre as empresas optantes pelo Simples Nacional, 

83% chegam ao segundo ano de vida, contra 38% das que recolhem nos outros dois modelos. 

A pesquisa foi realizada de setembro a novembro de 2016 com 6.023 empresas nos setores 

da indústria, comércio e serviços.  

Durante a pesquisa de campo, várias situações chamaram atenção, dentre elas a 

formação de “consórcios” entre os MEIs que artificialmente duplicam ou até mesmo triplicam 

o faturamento permitido com a abertura de empresas entre membros de uma mesma família. 

A situação também é observada quanto a contratação de funcionário. Oficialmente, o MEI 

poderá registrar apenas um empregado pagando o salário mínimo ou o piso da categoria, mas 

na prática foram observados um número maior de colaboradores, estimulando a 

informalidade nas relações trabalhistas e maiores riscos para o MEI quanto a possíveis 

processos  jurídicos – haja vista que o Microempreendedor Individual não foi criado para 

fragilização das leis trabalhistas. Porém, foram observadas formalizações em que o MEI presta 

serviços para o antigo empregador, que economiza nos encargos trabalhistas ao mudar o tipo 

de relacionamento com o antigo funcionário. Nesse caso, há oportunidade para estudos 

futuros quanto aos impactos da reforma trabalhista ocorrida em 2017 para esse tipo de 

empresa.  

Ao identificar a evolução dos Microempreendedores Individuais que mudaram de 

porte empresarial de acordo com dados da Receita Federal (2018), são 120.171 empresas que 

iniciaram como MEIs desde 2009 e que se tornaram microempresas ou empresas de pequeno 

porte; com relação aos participantes da pesquisa, tem-se 40% (8 empresas) que se tornaram 

MEs. Esse público destaca a importância das políticas públicas para alteração de porte 

empresarial, e apontam o Simples Nacional, além do SEBRAE, como principais artífices dessa 

mudança. Porém, o novo porte exigirá consistência dos controles e planejamento, que 

infelizmente não existem ou são realizados precariamente, pois poucos empresários utilizam 

o fluxo de caixa e o demonstrativo de resultados como instrumentos para tomada de decisão. 

O baixo índice de bancarização dos MEIs corrobora com as fragilidades identificadas na gestão 

financeira e econômica, pois apenas 19% desses empresários possuem conta corrente como 
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pessoa jurídica. Grande parte dos MEIs tomam empréstimos, além de outros serviços 

financeiros, como pessoa física, cujas taxas de juros são bem maiores. 

Ao mesmo tempo que as políticas públicas são destinadas ao crescimento e 

desenvolvimento sustentável dos micros e pequenos negócios, também poderão ser 

utilizadas pelas empresas que se encontram em dificuldades e precisam retroagir. Desde que 

possuam as mesmas características associadas ao MEI, uma ME ou EPP poderá ser 

enquadrada como tal. Essa situação permitiria estudos futuros com a finalidade de identificar 

as causas do enquadramento de uma microempresa, ou empresa de pequeno porte, como 

Microempreendedor Individual.  

Quanto ao recolhimento, em torno de 59% dos MEIs se encontram inadimplentes com 

o recolhimento do DAS, de acordo com dados da Receita Federal (2018). Tais dados estimulam 

estudos futuros, com o intuito de avaliar o impacto dos programas de refinanciamento de 

dívidas criados pelo governo federal destinados aos pequenos negócios, bem como sua 

efetividade na redução da inadimplência e continuidade dos mesmos. Outro tema que poderá 

despertar interesse faz parte do seguinte questionamento: a origem informal de um negócio 

poderia estar relacionada ao sucesso e continuidade de uma empresa? 

Foram várias as oportunidades proporcionadas pelo estudo, apesar disso, o 

entusiasmo, o reconhecimento das falhas existentes e o desejo de estar legal perante o 

governo, relatado pelos empresários, são fatores de sucesso para o aperfeiçoamento e o 

desenvolvimento de políticas públicas para os micro e pequenos negócios. Entretanto, a falta 

de sincronia entre os entes da federação e o incentivo à sonegação, estimulado pelo próprio 

governo que protela ano a ano a reforma tributária, causam grandes obstáculos e dificuldades 

aos que desejam crescer. 

5.2 Limitações principais da pesquisa 

Houve alguns contratempos no desenvolvimento do estudo em função da 

indisponibilidade de alguns entrevistados, como: empresário não estava no dia e horário 

marcados, chegada de clientes e fornecedores no momento da entrevista, recusa de alguns 

empresários quanto a gravação e mudança de participante – visto que alguns empresários 

entrevistados declinaram do convite às vésperas da pesquisa. Foi inevitável a inclusão de 

municípios mais distantes, como a cidade de São Paulo, todavia, o deslocamento e o tempo 
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disponibilizados foram convertidos em novas oportunidades para o trabalho. Destaca-se, 

também, o número restrito de empresas pesquisadas como fator limitante. Foram necessários 

dois encontros, além da troca de mensagens eletrônicas e telefonemas para concretização da 

pesquisa. 
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APÊNDICE A – CARTA DE APRESENTAÇÃO ÀS EMPRESAS  
 
 
Campo Limpo Paulista, setembro de 2017.  

 

Ao  

Ilmo. (a) Sr. (a)  

Proprietário (a) da Empresa: 

Prezado (a) Senhor (a):  

 

 
Sou aluno do Mestrado Profissional em Administração, na UNIFACCAMP – Centro 

Universitário Campo Limpo Paulista e estou em processo de conclusão do Curso.  

Uma das etapas do programa consiste na elaboração da Dissertação que, em meu caso, 

versará sobre o seguinte tema: “A INFLUÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E OS SEUS REFLEXOS 

SOBRE OS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS”. Trata-se de estudo que requer pesquisa 

de campo para o seu desenvolvimento. Assim, elaborou-se um questionário com o objetivo 

de coletar os dados necessários ao desenvolvimento da pesquisa.  

Com base no exposto acima, venho solicitar sua colaboração no sentido de aceitar ser 

entrevistado em dia e hora previamente determinados, de acordo com sua disponibilidade. 

Comprometo-me, desde já, a dar tratamento confidencial às informações recebidas, e a 

disponibilizar para a empresa um resumo das conclusões obtidas.  

Esperando poder contar com sua atenção e colaboração, antecipo meus 

agradecimentos e coloco-me a sua inteira disposição para eventuais esclarecimentos sobre a 

pesquisa, através do telefone (0XX19) 99633-7234 ou pelo e-mail <regiusp@uol.com.br>.  

Atenciosamente,  

 

 

 

 

 
 
 
 

Reginaldo Aparecido de Oliveira 
Aluno do Mestrado em Administração Profissional da 

FACCAMP – RA: 1462 
(Técnico do SEBRAE-SP e Contabilista SP-248400) 

Profa. Dra. Patrícia Viveiros de Castro Krakauer 

 

Orientadora – FACCAMP 
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APÊNDICE B – INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA E QUESTIONÁRIO 
 
 
 
 
 
 

EMPRESÁRIO(A):                                                                                                       IDADE: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

FATURAMENTO BRUTO ANUAL: 

DATA DE ABERTURA DA MEI:                                   NÍVEL DE ESCOLARIDADE: 

ENDEREÇO:                                                                                            BAIRRO: 

CIDADE:                                                 ESTADO:                                  CEP: 

E-MAIL: 

TEL. PARA CONTATO: 

 
 
 

QUESTIONÁRIO: 
 

 

 

1-) Na abertura da empresa, por que optou pelo MEI? 

(  ) Possibilidade de aumentar o tamanho da empresa depois. 

(  ) Apoio técnico do SEBRAE. 

(  ) Poder declarar o faturamento apenas uma vez por ano. 

(  ) Pagar uma taxa mais baixa de imposto. 

(  ) Pagar todos os impostos em um único boleto ou Darf. 

(  ) Acesso a serviços bancários. 

(  ) Processo de formalização sem taxa de registro. 

(  ) Assessoria contábil gratuita na inscrição e primeira declaração. 

(  ) Emissão de alvará gratuita e simplificada. 

(  ) Segurança por ter regras estáveis e difíceis de serem alteradas. 

(  ) Possibilidade de vender para o governo. 

(  ) Conseguir se juntar a outros para compras. 

(  ) Benefícios previdenciários. 

Outros especificar:__________________________________________________ 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O EMPRESÁRIO, A EMPRESA E O QUESTIONÁRIO 
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2-) Qual foi seu faturamento no ano de 2016? 

(  ) Não teve faturamento. 

(  ) Até 10 mil. 

(  ) Acima de 10 a 15 mil. 

(  ) Acima de 20 a 30 mil. 

(  ) Acima de 30 a 40 mil. 

(  ) Acima de 50 a 60 mil. 

(  ) Acima de 60 a 70 mil. 

(  ) Acima de 70 a 100 mil. 

(  ) Acima de 100 mil. 

 

3-) Tem planos de mudar de porte empresarial? 

(  ) Sim/Qual?  (  ) Micro Empresa/ (  ) Empresa de Pequeno Porte/ (  ) Média/ (  ) Grande 

(  ) Não, quero permanecer como MEI. 

(  ) Já mudei de porte empresarial? Qual:___________________________________ 

 

4-) Quanto as obrigações que devem ser realizadas pelo MEI como: Relatório de Receita 

Bruta Mensal, Pagamento do DAS-SIMEI e a realização da Declaração Anual. Essas ações são 

cumpridas pela empresa? 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

(  ) Algumas obrigações são cumpridas, outras não. 

(  ) Não cumpro nenhuma dessas obrigações. 

Outras observações: __________________________________________________ 

 

5-) Na compra de itens a serem revendidos, ou materiais a serem utilizados na prestação de 

serviços são solicitadas notas fiscais? 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

(  ) Algumas vezes. 
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Outras observações:___________________________________________________ 

 

6-) Quanto ao Relatório de Receita Bruta Mensal o MEI deve contabilizar todos os valores de 

vendas ou serviços prestados. No seu caso, como é cumprida essa obrigação? 

(  ) Só declaro os valores em que foram emitidas notas fiscais. 

(  ) Não sou obrigado a emitir nota fiscal para pessoa física, por isso não declaro esse valor. 

(  ) Declaro todos os valores, com ou sem emissão de nota fiscal. 

Outras observações: __________________________________________________ 

 

7-) Qual sua maior dificuldade em mudar de porte empresarial? 

(  ) Aumento das despesas fixas e obrigatoriedade do Contabilista. 

(  ) Aumento da carga tributária. 

(  ) Desconhecimento das obrigações legais e novos encargos. 

(  ) Falta de apoio e incentivo governamental para mudança de porte. 

(  ) Não tive dificuldades. 

Outras observações:___________________________________________________ 

 

8-) Você faz a declaração de imposto de renda pessoa física? 

(  ) Sou isento. 

(  ) Faço a Declaração IRPF todos os anos. 

Outras observações:___________________________________________________ 

 

9-) Ao fazer a declaração de imposto de renda pessoa física é informada a receita como MEI? 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

(  ) Não sabia que deveria declarar. 

(  ) Sou isento (a), pois minha receita bruta anual fica abaixo do valor determinado como 

obrigatório pela Receita Federal. 

Outras observações:___________________________________________________     
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10-) O MEI é a sua única fonte de renda? 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

(  ) Compatibilizo o MEI com outra fonte de renda. 

Outras observações:___________________________________________________ 

 

11-) O que te o (a) levou a mudar de porte empresarial? 

(  ) Entrada de sócio. 

(  ) Contratação de outro funcionário. 

(  ) Ultrapassou o limite definido para o MEI. 

(  ) Como MEI estava com dificuldades em obter crédito e conseguir novos clientes. 

(  ) Novas oportunidades que exigiam mudança de porte. 

Outras observações: __________________________________________________ 

 

12-) Ao identificar o momento de mudar de porte empresarial buscou algum tipo de 

orientação ou apoio? 

(  ) Sim, do Contador. 

(  ) Sim, do SEBRAE. 

(  ) Outra instituição/Qual?______________________________________________ 

(  ) Não busquei orientação. 

(  ) Não mudei de porte empresarial, mesmo sabendo que um ou mais itens que 

caracterizam o MEI não são cumpridos. 

Outras observações:___________________________________________________ 

 

13-) Das políticas públicas abaixo qual(is) colaboraram com a mudança de porte 

empresarial? 

(  ) Apoio financeiro: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES. 

(  ) Estatuto da Micro e Pequena Empresa com benefícios aos Micros e Pequenos Negócios. 

(  ) SEBRAE. 

(  ) Poder optar pelo Simples Nacional. 

(  ) Poder participar de Licitações e vender para o governo de maneira favorecida. 



113 
 

Outros especificar: ___________________________________________________ 

 

14-) No recebimento das vendas ou prestação de serviços, quais são os meios de pagamento 

utilizados? 

(  ) Cartão de débito/crédito. 

(  ) Dinheiro. 

(  ) Cheque. 

(  ) Fiado. 

(  ) Nota promissória. 

Outros, favor especificar________________________________________________ 

 

15-) Caso utilize a máquina de débito/crédito para receber dos seus clientes, favor assinalar 

dentre as opções abaixo as que mais se aproximam do seu perfil quanto a posse do 

equipamento? 

(  ) CNPJ próprio. 

(  ) CPF próprio. 

(  ) CPF de outros parentes. 

(  ) CNPJ de outros. 

(  ) Não sabe. 

 

16-) Quantos funcionários possui com ou sem carteira assinada? Mesmo que sejam parentes 

deve ser assinalado. 

(  ) Não tenho funcionário. 

(  ) 01 funcionário. 

(  ) 02 funcionários. 

(  ) 03 ou mais funcionários. 

Outros especificar:____________________________________________________ 

 

17-) Qual das situações abaixo representa a sua principal atividade antes de ser MEI? 

(  ) Empregado com carteira assinada. 

(  ) Autônomo. 

(  ) Dono de negócio sem CNPJ. 
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(  ) Dono ou sócio de empresa com CNPJ. 

(  ) Dona de casa. 

(  ) Estudante. 

(  ) Desempregado. 

(  ) Aposentado. 

Outros especificar: ____________________________________________________ 

 

18-) Como tomou conhecimento do MEI? 

(  ) conhecidos/amigos/familiares. 

(  ) Google/ pesquisa na Internet. 

(  ) Contador. 

(  ) No SEBRAE. 

(  ) TV. 

(  ) No local que trabalha/trabalhava. 

Outros especificar_____________________________________________________ 

 

19-) Na sua opinião, quais as vantagens de ser ou ter sido MEI? 

(  ) Estar legal perante o governo. 

(  ) Pagar poucos impostos. 

(  ) Emitir nota fiscal. 

(  ) Poder atender empresas. 

(  ) Contribuir e usufruir de benefícios do governo. 

(  ) Ter mais liberdade/independência. 

(  ) Facilidade na formalização. 

(  ) Pouca burocracia. 

(  ) Acesso à conta bancária para PJ e a  taxa de juros menores. 

(  ) Prazo estendido para pagamento de fornecedores. 

(  ) Acesso ao crédito com taxas de juros menores. 

(  ) Não obrigatoriedade do Contabilista. 

Outros especificar:____________________________________________________ 

20-) Acontece de vez em quando do senhor(a) estar numa situação difícil e atrasar, 

esquecer, ou mesmo não emitir ou pagar o carnê do MEI? 
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(  ) Sim. 

(  ) Não. 

(  ) Não conheço o carnê do MEI. 

(  ) Estou inadimplente. 

Outros especificar: ____________________________________________________ 

21-) Quanto aos aspectos que envolvem a gestão assinale as alternativas que correspondem 

ao seu negócio? 

(  ) Faço Fluxo (Orçamento) de Caixa. 

(  ) Faço o Demonstrativo de Resultados. 

(  ) Faço cálculo do Ponto de Equilíbrio e não tenho dificuldades em formar Preço. 

(  ) Conheço ou não conheço os indicadores de viabilidade como: rentabilidade, lucratividade 

e prazo de retorno do investimento. (Sim); (Não). 

(  ) Faço a separação entre os recursos da empresa e os pessoais.(Sim); (Não). 

(  ) Não se aplica ao meu negócio. 

Outros especificar: ____________________________________________________ 

 

22-) Como são definidos os objetivos de curto, médio e longo prazo? 

(  ) Tenho Planejamento Estratégico e monitoro as metas definidas para o meu negócio. 

(  ) Não tenho Planejamento definido, pois considero que para o MEI não se aplica. 

(  ) Reconheço a importância do Planejamento, porém não existe formalmente em meu 

negócio. 

Outros especificar: ____________________________________________________ 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Concordo em participar, como voluntário, da pesquisa realizada pelo aluno de 

Mestrado Reginaldo Aparecido de Oliveira, do curso de Administração da Faculdade Campo 

Limpo Paulista - FACCAMP, que pode ser contatado pelo e-mail regiusp@uol.com e pelo 

telefone (19) 99633-7234, sob orientação da Professora Doutora Patrícia Viveiros de Castro 

Krakauer. Tenho ciência de que a pesquisa tem como objetivo observar a evolução dos 

Microempreendedores Individuais a partir de políticas públicas, visando, por parte do referido 

aluno a realização de uma Dissertação de Mestrado sobre “A importância de políticas públicas 

na evolução dos Microempreendedores Individuais. ” Minha participação consistirá em 

conceder uma entrevista que poderá ser gravada, transcrita e preencher um questionário 

semiestruturado. Entendo que essa pesquisa tem finalidade exclusivamente acadêmica e que 

será preservado o anonimato de todos os participantes. O aluno providenciará uma cópia da 

transcrição da entrevista para meu conhecimento. Além disso, sei que posso abandonar minha 

participação na pesquisa quando quiser e que não receberei nenhum pagamento por esta 

participação.  

 

 

(Local e data)  

 

 

 

 

______________________________  

(Empresa – CNPJ) 
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APÊNDICE D - ENTREVISTAS REALIZADAS E QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS PELOS 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 

 

 Cada entrevistado recebeu em função do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice C), um código de identificação de acordo com a ordem de respostas dos 

questionários. Essa classificação foi denominada de M1 até M20 (último respondente).  

O “M” maiúsculo foi definido como identificação dos respondentes por ser a inicial de 

Microempreendedor ou Microempresa. 

 

 Os termos foram assinados pelos participantes da pesquisa ficando uma cópia com o 

pesquisador e outra com o pesquisado. 

 

 Cada participante recebeu uma cópia da Carta de Apresentação às Empresas 

(Apêndice A) e após apresentação da dissertação receberá uma cópia do trabalho 

através de meio eletrônico. 

 

 O pesquisador possui para eventuais consultas: identificação de cada respondente, 

cópia dos questionários respondidos, entrevistas gravadas e protocolo de pesquisa 

definida para estudo de caso múltiplo. 

 

 O questionário se encontra no apêndice B. 

 

Respondente: M1                  Sexo:     M                    Idade:      34 anos                                                                                                 

Nível de escolaridade: Ensino médio completo 

Data da abertura da empresa: 20/01/2013 

Faturamento bruto anual: R$ 360.000,00 

Segmento principal: Transporte rodoviário de carga 

Cidade: Mogi Guaçu-SP 

 

Q1-) Pela possibilidade de iniciar um negócio que a princípio foi realizado sem planejamento 

e depois aumentar, além de pagar uma taxa mais baixa de imposto, pois o pagamento de 

impostos e contador são valores elevados para quem está iniciando. 
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Q2-) O faturamento bruto anual no ano de 2016 foi de R$ 360.000,00 

Q3-) A abertura da empresa foi realizada em 2013 como MEI e o desenquadramento para 

Microempresa em dezembro de 2016.  A mudança de porte poderia ter sido realizada antes, 

porém as mudanças na economia adiaram os planos. 

Q4-) Sim, pois mesmo não sendo obrigatório quando MEI tinha o apoio de um contador. 

Q5-) Quando MEI deixava de informar alguns valores, porém como Microempresa há várias 

obrigações que devem ser cumpridas. Tenho a intenção de participar de licitações e se a 

documentação não estiver em dia posso perder oportunidades. 

Q6-) Todos os valores são contabilizados com ou sem a emissão de nota fiscal. 

Q7-) O aumento da carga tributária era um dos maiores empecilhos, pois de um valor fixo por 

mês agora pago 8,21% da receita bruta mensal. 

Q8-) Sim, a declaração de imposto de renda pessoa física é feita todos os anos. 

Q9-) Sim. 

Q10-) Não, minha família tem outros negócios com os quais colaboro e sou remunerado. 

Q11-) Ultrapassei o limite definido para o MEI, além de outras oportunidades que fico 

impossibilitado como acesso ao crédito e a contratação de mais de um funcionário. 

Q12-) Sim, busquei apoio no SEBRAE. 

Q13-) O apoio do SEBRAE com cursos e consultorias, poder optar pelo Simples nacional, além 

do interesse em participar de licitações e vender para o governo de maneira favorecida. 

Q14-) Só recebo em dinheiro. 

Q15-) Não utilizo outro meio de pagamento para recebimento dos serviços. Somente dinheiro. 

Q16-) Possuo 01funcionário. 

Q17-)Trabalhava no mesmo segmento, porém como autônomo. 

Q18-) Através do meu contador. 

Q-19) São várias as vantagens, porém posso dizer que estar legal perante o governo, emitir 

nota fiscal, atender empresas, menor burocracia e acesso a conta bancária PJ e a taxa de juros 

menor. 

Q20-) Até o momento não. 

Q21-) Na empresa é feito o fluxo de caixa e procuramos separar os recursos da empresa dos 

pessoais. 

Q22-) Não tenho um planejamento definido. 
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Respondente: M2                  Sexo:     F                    Idade:      35 anos                                                                                                 

Nível de escolaridade: Ensino médio completo 

Data da abertura da empresa: 13/11/2012 

Faturamento bruto anual: R$ 308.459,00 

Segmento principal: Serviço de lavagem, lubrificação e polimento 

Cidade: Campinas-SP 

 

Q1-) Como o MEI não exige maiores investimentos foi escolhida essa possibilidade pela 

oportunidade de aumentar a empresa depois. 

Q2-) O faturamento foi de R$ 308.459,00 em 2016. 

Q3-) Já mudei de porte atualmente sou uma microempresa. 

Q4-) Sim. 

Q5-) Sim. 

Q6-) Só declaro os valores em que foram emitidas notas fiscais. 

Q7-) Aumento da carga tributária. 

Q8-) Faço a declaração IRPF todos os anos 

Q9-) Sim. 

Q10-) Sim. 

Q11-) Contratação de outros funcionários. 

Q12-) Sim, do contador. 

Q13-) Poder optar pelo Simples Nacional. 

Q14-) Cartão de crédito/débito. 

Q15-) CNPJ próprio. 

Q16-) Não tenho funcionário. 

Q17-) Autônomo. 

Q18-) No SEBRAE. 

Q19-) Estar legal perante o governo. 

Q20-) Sim. 

Q21-) Faço Fluxo (Orçamento) de Caixa. 

Q22-) Reconheço a importância do Planejameto, porém não existe formalmente em meu 

negócio. 
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Respondente: M3                  Sexo:     M                    Idade:      30 anos                                                                                                 

Nível de escolaridade: Ensino superior completo 

Data da abertura da empresa: 03/10/2017 

Faturamento bruto anual: R$ 15.000,00 

Segmento principal: Treinamento em desenvolvimento prof. e gerencial. 

Cidade: Morungaba-SP 

 

Q1-) Possibilidade de aumentar o tamanho da empresa depois; 

        Pagar uma taxa mais baixa de imposto. 

   

Q2-) Não teve faturamento. 

Q3-) Sim, para Microempresa. 

Q4-) Sim. 

Q5-) Sim. 

Q6-) Só declaro os valores em que foram emitidas notas fiscais. 

Q7-) Aumento das despesas fixas e obrigatoriedade do Contabilista. 

       Aumento da carga tributária. 

Q8-) Faço a declaração IRPF todos os anos. 

Q9-) Sim. 

Q10-) Não. 

Q11-) Ainda não mudei. 

Q12-) Ainda não mudei, mas procurarei um contador 

Q13-) SEBRAE. 

          Poder optar pelo Simples Nacional. 

Q14-) Depósito bancário. 

Q15-) Não sabe. 

Q16-) Não tenho funcionário. 

Q17-) Empregado com carteira assinada. 

Q18-) No SEBRAE. 

Q19-) Pagar poucos impostos e emitir nota fiscal. 

Q20-) Não. 
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Q21-) Não se aplica ao meu negócio. 

Q22-) Tenho Planejamento Estratégico e monitoro as metas definidas para o meu negócio. 

 

Respondente: M4              Sexo:     M                    Idade:      44 anos                                                                                                 

Nível de escolaridade: Ensino superior completo 

Data da abertura da empresa: 07/08/2015 

Faturamento bruto anual: R$ 60.000,00 

Segmento principal: Serv. de manut. e reparação de veíc. automotores 

Cidade: Sumaré-SP 

 

Q1-) Possibilidade de aumentar o tamanho da empresa depois. 

        Apoio técnico do SEBRAE. 

        Pagar uma taxa mais baixa de imposto. 

        Pagar todos os impostos em um único boleto ou DARF e acesso a serviço     

        bancários. 

Q2-) R$ 60.000,00. 

Q3-) Sim, para microempresa. 

Q4-) Sim. 

Q5-) Sim. 

Q6-) Só declaro os valores em que foram emitidas notas fiscais. 

Q7-) Aumento das despesas fixas e obrigatoriedade do Contabilista. 

       Aumento da carga tributária. 

       Falta de apoio e incentivo governamental para mudança de porte. 

Q8-) Faço a declaração IRPF todos os anos. 

Q9-) Não sabia que deveria declarar. 

Q10-) Sim. 

Q11-) Não mudei. 

Q12-) Não busquei orientação. 

Q13-) Apoio financeiro: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES. 

          Estatuto da Micro e Pequena Empresa com benefícios aos micros e  

          pequenos negócios. 

          SEBRAE. 
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Q14-) Dinheiro, cheque e boleto. 

Q15-) CNPJ próprio. 

Q16-) Não tenho funcionário. 

Q17-) Empregado com carteira assinada. 

Q18-) No SEBRAE. 

Q19-) Estar legal perante o governo. 

         Pagar poucos impostos. 

         Emitir nota fiscal. 

         Poder atender empresas. 

         Acesso à conta bancária para PJ e a taxa de juros menor. 

Q20-) Não. 

Q21-) Conheço os indicadores de viabilidade como: rentabilidade,  

         lucratividade e prazo de retorno do investimento. 

         Faço a separação entre os recursos da empresa e os pessoais. 

Q22-) Reconheço a importância do Planejameto, porém não existe  

         formalmente em meu negócio. 

 

Respondente: M5              Sexo:     M                    Idade:      30 anos                                                                                                 

Nível de escolaridade: Ensino fundamental incompleto 

Data da abertura da empresa: 29/06/2012 

Faturamento bruto anual: R$ 30.000,00 

Segmento principal: Cabeleireiros, manicure e pedicure 

Cidade: Hortolândia-SP 

 

Q1-) Processo de formalização sem taxa de registro. 

Q2-) R$ 30.000,00. 

Q3-) Não, quero permanecer como MEI. 

Q4-) Não cumpro nenhuma dessas obrigações. 

Q5-) Não. 

Q6-) Declaro todos os valores, com ou sem emissão de nota fiscal. 

Q7-) Não tive dificuldades. 

Q8-) Nunca fiz. 
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Q9-) Não sabia que deveria declarar. 

Q10-) Sim. 

Q11-) Não quero mudar. 

Q12-) Não busquei orientação. 

Q13-) Poder optar pelo Simples Nacional. 

Q14-) Dinheiro e fiado. 

Q15-) Não sabe. 

Q16-) Não tenho funcionário. 

Q17-) Autônomo. 

Q18-) contador. 

Q19-) Emitir notas fiscais; poder atender empresas; ter mais  

          liberdade/independência. 

Q20-) Sim. 

Q21-) Não se aplica ao meu negócio. 

Q22-) Não tenho Planejamento definido, pois considero que para o MEI não se  

          aplica. 

 

Respondente: M6              Sexo:     M                    Idade:      30 anos                                                                                                 

Nível de escolaridade: Ensino superior completo 

Data da abertura da empresa: 27/04/2017 

Faturamento bruto anual: R$ 84.000,00 

Segmento principal: Comércio de produtos alimentícios em geral. 

Cidade: Indaiatuba-SP 

 

Q1-) Possibilidade de aumentar o tamanho da empresa depois. 

Q2-) R$ 84.000,00. 

Q3-) Sim para microempresa. 

Q4-) Algumas obrigações são cumpridas, outras não. 

Q5-) Sim. 

Q6-) Só declaro os valores em que foram emitidas notas fiscais. 

Q7-) Aumento das despesas fixas e obrigatoriedade do Contabilista. 

Q8-) Sou isento. 
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Q9-) Não. 

Q10-) Não. 

Q11-) Entrada de sócio. 

Q12-) Sim, do SEBRAE. 

Q13-) SEBRAE. 

Q14-) Dinheiro. 

Q15-) CNPJ próprio. 

Q16-) Não tenho funcionário. 

Q17-) Empregado com carteira assinada. 

Q18-) Contador. 

Q19-) Estar legal perante o governo. 

Q20-) Não. 

Q21-) Faço a separação entre os recursos da empresa e os pessoais. 

Q22-) Reconheço a importância do planejamento, porém não existe  

         formalmente em meu negócio. 

 

Respondente: M7              Sexo:     F                    Idade:      38 anos                                                                                                 

Nível de escolaridade: Ensino superior completo 

Data da abertura da empresa: 06/06/2015 

Faturamento bruto anual: R$ 296.000,00 

Segmento principal: Comércio varejista de laticínios e frios. 

Cidade: Campinas-SP 

 

Q1-) Pagar uma taxa mais baixa de imposto. 

Q2-) R$ 296.000,00 

Q3-) Sim, para microempresa. 

Q4-) Sim. 

Q5-) Algumas vezes. 

Q6-) Só declaro os valores em que foram emitidas notas fiscais. 

Q7-) Aumento da carga tributária. 

Q8-) Faço a declaração IRPF todos os anos. 

Q9-) Sim. 



125 
 

Q10-) Sim. 

Q11-) Ultrapassou o limite definido para o MEI. 

Q12-) Sim, do contador. 

Q13-) Poder optar pelo Simples Nacional. 

Q14-) Cartão débito/crédito e dinheiro. 

Q15-) CNPJ próprio. 

Q16-) 02 funcionários. 

Q17-) Empregado com carteira assinada. 

Q18-) Conhecidos/ Amigos/ Familiares e SEBRAE. 

Q19-) Pagar poucos impostos. 

Q20-) Não. 

Q21-) Faço Fluxo (Orçamento) de Caixa. 

          Faço o Demonstrativo de Resultados. 

          Conheço os indicadores de viabilidade como: rentabilidade,  

           lucratividade e prazo de retorno do investimento. 

           Faço a separação entre os recursos da empresa e os pessoais. 

Q22-) Reconheço a importância do planejamento, porém não existe  

         formalmente em meu negócio. 

 

Respondente: M8              Sexo:     M                    Idade:      27 anos                                                                                                 

Nível de escolaridade: Ensino médio completo 

Data da abertura da empresa: 16/11/2015 

Faturamento bruto anual: R$ 400.000,00 

Segmento principal: Serviços ambulantes de alimentação 

Cidade: Hortolândia-SP 

 

Q1-) Possibilidade de aumentar o tamanho da empresa depois. 

       Assessoria contábil gratuita na inscrição e primeira declaração. 

       Emissão de alvará gratuita e simplificada. 

Q2-) R$ 400.000,00 

Q3-) Já mudei de porte empresarial (ME – Microempresa). 

Q4-) Sim. 
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Q5-) Sim. 

Q6-) Declaro todos os valores, com ou sem emissão de nota fiscal. 

Q7-) Aumento das despesas fixas e obrigatoriedade do Contabilista. 

       Aumento da carga tributária. 

       Falta de apoio e incentivo governamental para mudança de porte. 

Q8-) Sou isento. 

Q9-) Sou isento (a), pois minha receita bruta anual fica abaixo do valor  

       determinado como obrigatório pela Receita Federal. 

Q10-) Sim. 

Q11-) Ultrapassou o limite definido para o MEI. 

Q12-) Sim, do Contador. 

Q13-) Poder optar pelo Simples Nacional. Não tivemos apoio!!! 

Q14-) Cartão de débito/crédito; Dinheiro; Fiado. 

Q15-) CNPJ próprio. 

Q16-) 03 ou mais funcionários 

Q17-) Motoboy. 

Q18-) TV. 

Q19-) Estar legal perante o governo. 

         Pagar poucos impostos. 

         Emitir nota fiscal. 

          Poder atender empresas. 

         Facilidade na formalização. 

         Pouca burocracia. 

         Não obrigatoriedade do Contabilista. 

Q20-) Sim. 

Q21-) Não se aplica ao meu negócio. 

Q22-) Reconheço a importância do planejamento, porém não existe 

          formalmente em meu negócio. 

 

Respondente: M9              Sexo:     F                    Idade:      53 anos                                                                                                 

Nível de escolaridade: Ensino superior incompleto 
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Data da abertura da empresa: 01/04/2013 

Faturamento bruto anual: R$ 240.000,00 

Segmento principal: Confecção sob medida, de peças do vestuário. 

Cidade: Campinas-SP 

 

Q1-) Possibilidade de aumentar o tamanho da empresa depois. 

        Apoio técnico do SEBRAE. 

        Poder declarar o faturamento apenas uma vez por ano. 

        Pagar todos os impostos em um único boleto ou DARF. 

       Acesso a serviços bancários. 

       Processo de formalização sem taxa de registro. 

       Assessoria contábil gratuita na inscrição e primeira declaração. 

       Emissão de alvará gratuita e simplificada. 

       Segurança por ter regras estáveis e difíceis de serem alteradas. 

       Possibilidade de vender para o governo. 

       Benefícios previdenciários. 

Q2-) R$ 240.000,00 

Q3-) Sim, para Microempresa. 

Q4-) Sim. 

Q5-) Sim. 

Q6-) Só declaro os valores em que foram emitidas notas fiscais. 

Q7-) Aumento das despesas fixas e obrigatoriedade do Contabilista. 

       Aumento da carga tributária. 

Q8-) Faço a declaração IRPF todos os anos. 

Q9-) Sim. 

Q10-) Sim. 

Q11-) Não fiz mudança ainda. 

Q12-) Não mudei de porte empresarial, mesmo sabendo que um ou mais      

          itens que caracterizam o MEI não são cumpridos. 

Q13-) Apoio financeiro: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal,  

         BNDES; SEBRAE. 

Q14-) Cartão de débito/crédito. 
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          Dinheiro. 

          Cheque. 

Q15-) CNPJ próprio. 

Q16-) Não tenho funcionário. 

Q17-) Empregado com carteira assinada. 

Q18-) No SEBRAE. 

Q19-) Emitir nota fiscal. 

         Poder atender empresas. 

         Contribuir e usufruir de benefícios do governo. 

         Ter mais liberdade/ independência. 

          Facilidade na formalização. 

          Pouca burocracia. 

          Acesso à conta bancária para PJ e a taxa de juros menor. 

          Prazo estendido para pagamento de fornecedores. 

          Acesso ao crédito com taxas de juros menores. 

          Não obrigatoriedade do Contabilista. 

Q20-) Sim. 

Q21-) Faço Fluxo (Orçamento) de Caixa. 

Q22-) Reconheço a importância do planejamento, porém não existe  

         formalmente em meu negócio. 

 

Respondente: M10              Sexo:     M                    Idade:      38 anos                                                                                                 

Nível de escolaridade: Ensino superior incompleto 

Data da abertura da empresa: 17/09/2012 

Faturamento bruto anual: R$ 400.000,00 

Segmento principal: Comércio varejista de vidros 

Cidade: Hortolândia-SP 

 

Q1-) Possibilidade de aumentar o tamanho da empresa depois. 

       Processo de formalização sem taxa de registro. 

Q2-) R$ 400.000,00 

Q3-) Já mudei de porte empresarial (ME – Microempresa). 
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Q4-) Algumas obrigações são cumpridas, outras não. 

Q5-) Algumas vezes. 

Q6-) Não sou obrigado a emitir nota fiscal para pessoa física, por isso   

         não declaro esse valor. 

Q7-) Aumento da carga tributária. 

Q8-) Faço a declaração IRPF todos os anos. 

Q9-) Sim. 

Q10-) Sim. 

Q11-) Ultrapassou o limite definido para o MEI. 

Q12-) Sim, do Contador. 

Q13-) Poder optar pelo Simples Nacional. 

Q14-) Cartão de débito/crédito; dinheiro; cheque. 

Q15-) CNPJ Próprio. 

Q16-) 02 funcionários. 

Q17-) Autônomo. 

Q18-) Conhecidos/ Amigos/ Familiares. 

Q19-) Estar legal perante o governo. 

          Pagar poucos impostos. 

          Emitir nota fiscal. 

          Poder atender empresas. 

          Facilidade na formalização. 

Q20-) Sim. 

Q21-) Faço o Demonstrativo de Resultados. 

           Faço a separação entre os recursos da empresa e os pessoais. 

Q22-) Reconheço a importância do Planejameto, porém não existe  

         formalmente em meu negócio. 

 

Respondente: M11              Sexo:     M                    Idade:      53 anos                                                                                                 

Nível de escolaridade: Ensino superior completo 

Data da abertura da empresa: 06/03/2016 

Faturamento bruto anual: R$ 43.246,22 
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Segmento principal: Instalação e manutenção elétrica. 

Cidade: Campinas-SP 

 

Q1-) Apoio técnico do SEBRAE. 

        Processo de formalização sem taxa de registro. 

        Benefícios previdenciários.  

Q2-) R$ 43.246,22 

Q3-) Sim, para Microempresa. 

Q4-) Sim. 

Q5-) Sim. 

Q6-) Declaro todos os valores, com ou sem emissão de nota fiscal. 

 

Q7-) Aumento das despesas fixas e obrigatoriedade do Contabilista. 

        Aumento da carga tributária. 

Q8-) Sou isento. 

Q9-) Sou isento (a), pois minha receita bruta anual fica abaixo do valor    

       determinado como obrigatório pela Receita Federal. 

Q10-) Sim. 

Q11-) Novas oportunidades que exigiam mudança de porte. 

Q12-) Sim, do SEBRAE. 

Q13-) SEBRAE. 

          Poder optar pelo Simples Nacional. 

Q14-) Dinheiro; cheque. 

Q15-) CNPJ próprio. 

Q16-) Não tenho funcionário. 

Q17-) Empregado com carteira assinada. 

Q18-) Google/ Pesquisas na Internet; no SEBRAE. 

Q19-) Estar legal perante o governo. 

         Poder atender empresas. 

         Contribuir e usufruir de benefícios do governo. 

         Facilidade na formalização. 

Q20-) Não. 
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Q21-) Faço Fluxo (Orçamento) de Caixa. 

          Faço a separação entre os recursos da empresa e os pessoais. 

Q22-) Reconheço a importância do planejamento, porém não existe 

         formalmente em meu negócio. 

 

Respondente: M12             Sexo:     F                    Idade:      28 anos                                                                                                 

Nível de escolaridade: Ensino superior completo 

Data da abertura da empresa: 02/08/2011 

Faturamento bruto anual: R$ 600.000,00 

Segmento principal: Design de interiores 

Cidade: Campinas-SP 

 

 

Q1-) Pagar uma taxa mais baixa de imposto. 

       Pagar todos os impostos em um único boleto ou DARF. 

       Acesso a serviços bancários. 

       Processo de formalização sem taxa de registro. 

Q2- R$ 600.000,00. 

Q3-) Já mudei de porte empresarial (ME - Microempresa). 

Q4-) Algumas obrigações são cumpridas, outras não. 

Q5-) Sim. 

Q6-) Só declaro os valores em que foram emitidas notas fiscais. 

Q7-) Aumento das despesas fixas e obrigatoriedade do Contabilista. 

       Aumento da carga tributária. 

       Desconhecimento das obrigações legais e novos encargos. 

Q8-) Faço a declaração IRPF todos os anos. 

Q9-) não sei - minha contadora é quem faz. 

Q10-) Sim. 

Q11-) Como MEI, estava com dificuldades em obter crédito e conseguir  

         novos clientes. 

Q12-) Sim, do Contador. 

Q13-) Poder optar pelo Simples Nacional. 
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         Poder participar de Licitações e vender para o governo de  

         maneira favorecida. 

Q14-) Cartão de débito/crédito; dinheiro; cheque. 

Q15-) CNPJ próprio. 

Q16-) Já tive 4 hoje estou sem nenhum. 

Q17-) Empregado com carteira assinada. 

Q18-) Conhecidos/ Amigos/ Familiares. 

Q19-) Estar legal perante o governo. 

         Pagar poucos impostos. 

         Emitir nota fiscal. 

         Poder atender empresas. 

         Facilidade na formalização. 

         Pouca burocracia. 

         Acesso à conta bancária para PJ e a taxa de juros menor. 

Q20-) Sim. 

Q21-) Faço Fluxo (Orçamento) de Caixa. 

         Faço a separação entre os recursos da empresa e os pessoais. 

Q22-) Tenho Planejamento Estratégico e monitoro as metas definidas  

          para o meu negócio. 

              

Respondente: M13             Sexo:     M                    Idade:      31 anos                                                                                                 

Nível de escolaridade: Ensino médio completo 

Data da abertura da empresa: 19/10/2011 

Faturamento bruto anual: R$ 55.000,00 

Segmento principal: Cabeleireiros, manicure e pedicure. 

Cidade: Campinas-SP 

 

Q1-) Possibilidade de aumentar o tamanho da empresa depois. 

        Pagar uma taxa mais baixa de imposto. 

        Pagar todos os impostos em um único boleto ou DARF. 

        Acesso a serviços bancários. 

        Benefícios previdenciários. 
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Q2-) R$ 55.000,00 

Q3-) Não. quero permanecer como MEI. 

Q4-) Sim. 

Q5-) Algumas vezes. 

Q6-) Na prestação de serviço nenhum cliente solicita nota fiscal, e   

        mesmo assim eu contabilizo os valores. 

Q7-) Aumento das despesas fixas e obrigatoriedade do Contabilista. 

       Desconhecimento das obrigações legais e novos encargos. 

       Falta de apoio e incentivo governamental para mudança de porte. 

       Devido a simplicidade do MEI eu uso um termo que é se  

      ‘esconder’ na categoria, pois não é necessário pagar um contador  

       entre outras coisas. 

Q8-) Sou isento. 

Q9-) Não faço a declaração por falta de conhecimento. Então eu me 

       classifico como isento e deixo como abaixo do valor determinado. 

Q10-) Sim. 

Q11-) Continuo MEI. 

Q12-) Estou percebendo que em breve vou precisar mudar, pra isso  

          estou procurando suporte no SEBRAE. 

Q13-) SEBRAE; Poder optar pelo Simples Nacional. 

Q14-) Cartão de débito/crédito; dinheiro; fiado. 

Q15-) CNPJ próprio. 

Q16-) Não tenho funcionário. 

Q17-) Autônomo. 

Q18-) No local que trabalha/ trabalhava. 

         Através de uma ação da prefeitura juntamente com o sindicato  

         dos camelôs. 

Q19-) Estar legal perante o governo. 

          Facilidade na formalização. 

          Pouca burocracia. 

          Acesso à conta bancária para PJ e a taxa de juros menor. 

          Acesso ao crédito com taxas de juros menores. 
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          Não obrigatoriedade do Contabilista.   

Q20-) Houve uma situação. Que eu fiquei 18 meses em atraso.  

          Atualmente está em dia.  

Q21-) Faço o Demonstrativo de Resultados. 

          Estou tentando implementar todas as ferramentas necessárias  

          para uma boa gestão mas tenho um pouco de dificuldade ainda,  

          mas o aplicativo QIPU tem me ajudado bastante. 

Q22-) Reconheço a importância do planejamento, porém não existe  

         formalmente em meu negócio. 

 

Respondente: M14             Sexo:     M                    Idade:      45 anos                                                                                                 

Nível de escolaridade: Pós-Graduação completa 

Data da abertura da empresa: 10/07/2017 

Faturamento bruto anual: R$ 60.000,00 

Segmento principal: Lanchonete, casas de chá, de sucos e similares. 

Cidade: Jundiaí-SP 

 

Q1-) Possibilidade de aumentar o tamanho da empresa depois. 

       Poder declarar o faturamento apenas uma vez por ano. 

       Pagar uma taxa mais baixa de imposto. 

       Emissão de alvará gratuita e simplificada. 

 

Q2-) R$ 60.000,00. 

Q3-) Sim, para Microempresa. 

Q4-) Sim. 

Q5-) Sim. 

Q6-) Declaro todos os valores, com ou sem emissão de nota fiscal. 

Q7-) Não atingi o mínimo necessário para a mudança. 

Q8-) Faço a declaração IRPF todos os anos. 

Q9-) Ainda não foi necessário. 

Q10-) Sim. 

Q11-) Ainda não foi necessário. 
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Q12-) Ainda não foi necessário. 

Q13-) Estatuto da Micro e Pequena Empresa com benefícios aos Micro  

         e Pequenos Negócios. 

         Poder optar pelo Simples Nacional. 

Q14-) Cartão de débito/crédito; dinheiro. 

Q15-) CNPJ próprio. 

Q16-) 01 funcionário. 

Q17-) Empregado com carteira assinada. 

Q18-) Conhecidos/ Amigos/ Familiares. 

         Google/ Pesquisas na Internet. 

          No SEBRAE. 

Q19-) Estar legal perante o governo. 

          Pagar poucos impostos. 

          Poder atender empresas. 

          Facilidade na formalização. 

          Acesso à conta bancária para PJ e a taxa de juros menor. 

          Não obrigatoriedade do Contabilista. 

Q20-) Sim. 

Q21-) Faço Fluxo (Orçamento) de Caixa. 

         Faço o Demonstrativo de Resultados. 

         Faço cálculo do Ponto de Equilíbrio e não tenho dificuldades em  

         formar preço. 

         Conheço os indicadores de viabilidade como: rentabilidade,  

         lucratividade e prazo de retorno do investimento. 

Q22-) Reconheço a importância do planejamento, porém não existe  

          formalmente em meu negócio. 

 

Respondente: M15             Sexo:     M                    Idade:      30 anos                                                                                                 

Nível de escolaridade: Superior completo 

Data da abertura da empresa: 05/01/2015 

Faturamento bruto anual: R$ 360.000,00 
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Segmento principal: Cabeleireiros, manicure e pedicure. 

Cidade: Campinas-SP 

 

Q1-) Possibilidade de aumentar o tamanho da empresa depois. 

Q2-) R$ 360.000,00. 

Q3-) Já mudei de porte empresarial (ME - Microempresa). 

Q4-) Sim. 

Q5-) Sim. 

Q6-) Declaro todos os valores, com ou sem emissão de nota fiscal. 

Q7-) Falta de apoio e incentivo governamental para mudança de porte. 

Q8-) Faço a declaração IRPF todos os anos. 

Q9-) Sim. 

Q10-) Sim. 

Q11-) Ultrapassou o limite definido para o MEI. 

Q12-) Sim, do Contador. 

Q13-) Apoio financeiro: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal,   

         BNDES. 

         Poder optar pelo Simples Nacional. 

Q14-) Cartão de débito/crédito; dinheiro. 

Q15-) CNPJ próprio. 

Q16-) 03 ou mais funcionários. 

Q17-) Empregado com carteira assinada. 

Q18-) Google/ Pesquisas na Internet. 

          No SEBRAE. 

Q19-) Estar legal perante o governo. 

          Pagar poucos impostos. 

          Emitir nota fiscal. 

          Ter mais liberdade/ independência. 

           Facilidade na formalização. 

           Pouca burocracia. 

           Acesso à conta bancária para PJ e a taxa de juros menor. 

           Prazo estendido para pagamento de fornecedores. 
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           Acesso ao crédito com taxas de juros menores. 

           Não obrigatoriedade do Contabilista. 

Q20-) Sim. 

Q21-) Faço Fluxo (Orçamento) de Caixa. 

         Faço o Demonstrativo de Resultados. 

         Conheço os indicadores de viabilidade como: rentabilidade, lucratividade 

         e prazo de retorno do investimento. 

         Faço a separação entre os recursos da empresa e os pessoais. 

Q22-) Tenho Planejamento Estratégico e monitoro as metas definidas 

          para o meu negócio. 

 

Respondente: M16             Sexo:     M                    Idade:      52 anos                                                                                                 

Nível de escolaridade: Superior incompleto 

Data da abertura da empresa: 20/12/2016 

Faturamento bruto anual: R$ 30.000,00 

Segmento principal: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares. 

Cidade: Campinas-SP 

 

Q1-) Possibilidade de aumentar o tamanho da empresa depois. 

        Poder declarar o faturamento apenas uma vez por ano. 

        Pagar uma taxa mais baixa de imposto. 

        Pagar todos os impostos em um único boleto ou DARF. 

        Acesso a serviços bancários. 

        Processo de formalização sem taxa de registro. 

        Assessoria contábil gratuita na inscrição e primeira declaração. 

        Emissão de alvará gratuita e simplificada. 

        Segurança por ter regras estáveis e difíceis de serem alteradas. 

        Possibilidade de vender para o governo. 

       Conseguir se juntar a outros para compras. 

       Benefícios previdenciários. 

       Formalizar renda para obtenção de crédito. 

Q2-) R$ 30.000,00 
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Q3-) Sim, para Microempresa. 

Q4-) Sim. 

Q5-) Algumas vezes. 

Q6-) Só declaro os valores em que foram emitidas notas fiscais. 

Q7-) Aumento das despesas fixas e obrigatoriedade do Contabilista. 

       Aumento da carga tributária. 

       Desconhecimento das obrigações legais e novos encargos. 

       Falta de apoio e incentivo governamental para mudança de porte. 

Q8-) Sou isento. 

Q9-) Sou isento (a), pois minha receita bruta anual fica abaixo do valor determinado como 

obrigatório pela Receita Federal. 

Q10-) Compatibilizo o MEI com outra fonte de renda. 

Q11-) Como MEI, estava com dificuldades em obter crédito e conseguir  

         novos clientes. 

Q12-) Sim, do SEBRAE. 

Q13-) SEBRAE. 

Q14-) Cartão de débito/crédito; dinheiro; cheque. 

Q15-) Não sabe. 

Q16-) Não tenho funcionário. 

Q17-) Autônomo. 

Q18-) TV 

Q19-) Estar legal perante o governo. 

          Pagar poucos impostos. 

          Emitir nota fiscal. 

          Poder atender empresas. 

         Contribuir e usufruir de benefícios do governo. 

         Ter mais liberdade/ independência. 

         Facilidade na formalização. 

         Pouca burocracia. 

         Acesso à conta bancária para PJ e a taxa de juros menor. 

         Prazo estendido para pagamento de fornecedores. 

         Acesso ao crédito com taxas de juros menores. 



139 
 

        Não obrigatoriedade do Contabilista. 

Q20-) Sim. 

Q21-) Não se aplica ao meu negócio. 

Q22-) Reconheço a importância do planejamento, porém não existe  

         formalmente em meu negócio. 

 

Respondente: M17             Sexo:     F                    Idade:      68 anos                                                                                                 

Nível de escolaridade: Ensino médio completo 

Data da abertura da empresa: 08/07/2016 

Faturamento bruto anual: R$ 10.000,00 

Segmento principal: Fornecimento de alimentos preparados. 

Cidade: Campinas-SP 

 

Q1-) Segurança por ter regras estáveis e difíceis de serem alteradas. 

         Benefícios previdenciários. 

Q2-) R$ 10.000,00. 

Q3-) Não. Quero permanecer como MEI. 

Q4-) Sim. 

Q5-) Não. 

Q6-) Declaro todos os valores, com ou sem emissão de nota fiscal. 

Q7-) Aumento das despesas fixas e obrigatoriedade do Contabilista. 

Q8-) Sou isento. 

Q9-) Sou isento (a), pois minha receita bruta anual fica abaixo do valor  

        determinado como obrigatório pela Receita Federal. 

Q10-) Compatibilizo o MEI com outra fonte de renda. 

Q11-) Contratação de outro funcionário. 

Q12-) Não mudei de porte empresarial, mesmo sabendo que um ou mais itens que 

caracterizam o MEI não são cumpridos. 

Q13-) Apoio financeiro: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal,  

         BNDES. 

         Estatuto da Micro e Pequena Empresa com benefícios aos Micro   

         e Pequenos Negócios. 
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Q14-) Cartão de débito/crédito; dinheiro. 

Q15-) CPF de outros parentes. 

Q16-) 01 funcionário. 

Q17-) Dono de negócio sem CNPJ. 

Q18-) Google/ Pesquisas na Internet; Tv. 

Q19-) Pouca burocracia. 

Q20-) Não. 

Q21-) Faço Fluxo (Orçamento) de Caixa. 

          Faço a separação entre os recursos da empresa e os pessoais. 

Q22-) Tenho Planejamento Estratégico e monitoro as metas definidas para o meu negócio. 

 

Respondente: M18             Sexo:     M                    Idade:      33 anos                                                                                                 

Nível de escolaridade: Ensino técnico de designer de interiores 

Data da abertura da empresa: 04/11/1983 

Faturamento bruto anual: R$ 93.000,00 

Segmento principal: Serviços de montagem de móveis. 

Cidade: Jaguariúna-SP 

 

Q1-) Poder declarar o faturamento apenas uma vez por ano. 

       Pagar uma taxa mais baixa de imposto. 

       Pagar todos os impostos em um único boleto ou DARF. 

       Acesso a serviços bancários. 

       Processo de formalização sem taxa de registro. 

       Emissão de alvará gratuita e simplificada. 

       Segurança por ter regras estáveis e difíceis de serem alteradas. 

Q2-) R$ 93.000,00 

Q3-) Sim, para Microempresa. 

Q4-) Sim. 

Q5-) Algumas vezes. 

Q6-) Declaro todos os valores, com ou sem emissão de nota fiscal. 

Q7-) Aumento das despesas fixas e obrigatoriedade do Contabilista. 

       Aumento da carga tributária. 
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       Desconhecimento das obrigações legais e novos encargos. 

       Falta de apoio e incentivo governamental para mudança de porte. 

Q8-) Faço a declaração IRPF todos os anos. 

Q9-) Sim. 

Q10-) Sim. 

Q11-) Ultrapassou o limite definido para o MEI. 

Q12-) Contratação de assessoria financeira organizacional. 

Q13-) SEBRAE; Banco do Povo. 

Q14-) Cartão de débito/crédito; dinheiro; cheque. 

Q15-) CNPJ próprio. 

Q16-) 03 ou mais funcionários. 

Q17-) Desempregado. 

Q18-) Contador. 

Q19-) Emitir nota fiscal. 

             Poder atender empresas. 

             Contribuir e usufruir de benefícios do governo. 

             Ter mais liberdade/ independência. 

             Facilidade na formalização. 

             Pouca burocracia. 

             Acesso à conta bancária para PJ e a taxa de juros menor. 

             Prazo estendido para pagamento de fornecedores. 

             Acesso ao crédito com taxas de juros menores. 

Q20-) Sim. 

Q21-) Faço Fluxo (Orçamento) de Caixa. 

         Faço o Demonstrativo de Resultados. 

         Faço cálculo do Ponto de Equilíbrio e não tenho dificuldades em 

         formar preço. 

         Faço a separação entre os recursos da empresa e os pessoais. 

Q22-) Estou implantado no meu estabelecimento. 

 

Respondente: M19             Sexo:     M                    Idade:      29 anos                                                                                                 
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Nível de escolaridade: Ensino médio completo 

Data da abertura da empresa: 25/03/2013 

Faturamento bruto anual: R$ 140.000,00 

Segmento principal: Atividades de estética e beleza. 

Cidade: São Paulo-SP 

 

Q1-) Possibilidade de aumentar o tamanho da empresa depois. 

Q2-) R$ 140.000,00. 

Q3-) Sim, para Empresa de Pequeno Porte. 

Q4-) Sim. 

Q5-) Sim. 

Q6-) Declaro todos os valores, com ou sem emissão de nota fiscal. 

Q7-) Aumento da carga tributária. 

        Falta de apoio e incentivo governamental para mudança de porte. 

Q8-) Sou isento. 

Q9-) Sou isento (a), pois minha receita bruta anual fica abaixo do valor  

       determinado como obrigatório pela Receita Federal. 

Q10-) Sim. 

Q11-) Ultrapassou o limite definido para o MEI. 

Q12-) Sim, do SEBRAE. 

Q13-) Apoio financeiro: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal,    

         BNDES. 

         Estatuto da Micro e Pequena Empresa com benefícios aos Micro    

         e Pequenos Negócios. 

         SEBRAE. 

         Poder optar pelo Simples Nacional. 

         Poder participar de Licitações e vender para o governo de 

         maneira favorecida. 

Q14-) Cartão de débito/crédito; dinheiro; transferência bancária. 

Q15-) CNPJ próprio. 

Q16-) Trabalhamos com contrato. 

Q17-) Dono de negócio sem CNPJ. 
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Q18-) No SEBRAE. 

Q19-) Estar legal perante o governo. 

          Emitir nota fiscal. 

         Contribuir e usufruir de benefícios do governo. 

         Facilidade na formalização. 

           Pouca burocracia. 

           Acesso à conta bancária para PJ e a taxa de juros menor. 

           Prazo estendido para pagamento de fornecedores. 

           Acesso ao crédito com taxas de juros menores. 

Q20-) Sim. 

Q21-) Faço Fluxo (Orçamento) de Caixa. 

            Faço o Demonstrativo de Resultados. 

            Faço cálculo do Ponto de Equilíbrio e não tenho dificuldades em formar 

            preço. 

            Conheço os indicadores de viabilidade como: rentabilidade,  

            lucratividade e prazo de retorno do investimento. 

            Faço a separação entre os recursos da empresa e os pessoais. 

Q22-) Tenho Planejamento Estratégico e monitoro as metas definidas   

          para o meu negócio. 

        

Respondente: M20             Sexo:     M                    Idade:      45 anos                                                                                                 

Nível de escolaridade: Ensino superior completo 

Data da abertura da empresa: 07/02/2001 

Faturamento bruto anual: R$ 80.000,00 

Segmento principal: Serviços de organização de feiras. 

Cidade: Campinas-SP 

 

Q1-) Possibilidade de aumentar o tamanho da empresa depois. 

       Poder declarar o faturamento apenas uma vez por ano. 

       Pagar uma taxa mais baixa de imposto. 

Q2-) R$ 80.000,00. 

Q3-) Já mudei de porte empresarial (ME - Micro Empresa). 
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Q4-) Algumas obrigações são cumpridas, outras não. 

Q5-) Algumas vezes. 

Q6-) Não sou obrigado a emitir nota fiscal para pessoa física, por isso  

       não declaro esse valor. 

Q7-) Aumento da carga tributária. 

Q8-) Sou isento. 

Q9-) Sou isento (a), pois minha receita bruta anual fica abaixo do valor determinado como 

obrigatório pela Receita Federal. 

Q10-) Compatibilizo o MEI com outra fonte de renda. 

Q11-) Novas oportunidades que exigiam mudança de porte. 

Q12-) Não busquei orientação. 

Q13-) Apoio financeiro: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, 

         BNDES. 

         Poder optar pelo Simples Nacional. 

Q14-) Dinheiro. 

Q15-) CNPJ próprio. 

Q16-) Não tenho funcionário. 

Q17-) Autônomo. 

Q18-) Google/ Pesquisas na Internet. 

Q19-) Pagar poucos impostos. 

         Emitir nota fiscal. 

         Poder atender empresas. 

         Ter mais liberdade/ independência. 

         Facilidade na formalização. 

         Pouca burocracia. 

Q20-) Sim. 

Q21-) Conheço os indicadores de viabilidade como: rentabilidade,  

          lucratividade e prazo de retorno do investimento. 

Q22-) Reconheço a importância do planejamento, porém não existe 

         formalmente em meu negócio. 
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APÊNDICE E - PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

 Entrevistado:  

 Nome do entrevistado:  

 Código do entrevistado na pesquisa:  

 Dados da coleta:  

 Data da entrevista:  

 Local da entrevista:  

Tempo de duração:  

 Gravada: ( ) SIM ( ) NÃO  

 

I – TÍTULO 

A influência de Políticas Públicas e os seus reflexos sobre os Microempreendedores individuais 

 

II – PROBLEMA DE PESQUISA 

As definições de políticas públicas específicas para Microempreendedores Individuais 

contribuem com a permanência, ou estimulam a mudança de porte empresarial? 

 

III – OBJETIVOS DO ESTUDO 

No intuito de viabilizar a solução do problema, são considerados os seguintes objetivos da 

pesquisa: 

Geral: destacar a influência das Políticas Públicas e os seus reflexos sobre os 

Microempreendedores Individuais. 

Específicos: 

 Identificar os efeitos das políticas públicas como motivação para a migração de porte 

dos microempreendedores. 

 Pesquisar a evolução dos Microempreendedores Individuais que mudaram de porte 

empresarial.  

 Identificar as causas da permanência no programa de MEIs que poderiam ter mudado 

de porte empresarial. 
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IV – PESQUISADOR/ORIENTADOR 

Nome: Reginaldo Aparecido de Oliveira 

Endereço: Rua Luiz Palma, 185 Jardim Santa Lúcia, Campinas-SP, CEP: 13060-466 

CPF: 154.688.148-46/ RG: 20.892.323-8/ RA: 1462 

E-mail: regiusp@uol.com.br 

Tel.: (19) 99633-7234 

Nome (Orientadora): Dra. Patrícia Viveiros de Castro Krakauer 

Instituição: UNIFACCAMP 

Curso: Programa de Mestrado Profissional em Administração 

 

 

 

V – PROCEDIMENTOS DE CAMPO 

 

A) Aspectos metodológicos 

Pesquisa de natureza exploratória, qualitativa com o uso do método de estudo de caso. Trata-

se de uma investigação de casos múltiplos. 

 

B) Organizações estudadas 

Farão parte da pesquisa 20 microempreendedores individuais das cidades de: Campinas, 

Hortolândia, Indaiatuba, Jaguariúna, Jundiaí, Mogi Guaçu, Morungaba, Sumaré e São Paulo 

que representam os segmentos do comércio e prestação de serviços. Outros detalhes sobre 

as organizações estudadas encontram-se no Apêndice D. 

 

C) Instrumentos de coleta de dados: 

A coleta de dados será realizada a partir de uma entrevista pessoal com a aplicação de um 

questionário composto por 22 questões baseadas na legislação vigente, literatura disponível 

(outros detalhes consultar a seção Referências) e experiência do pesquisador sobre o tema. 

Anotações realizadas durante a participação em cursos, palestras seminários e atendimentos 

individuais envolvendo os Microempreendedores Individuais também serão utilizados como 

instrumento de coleta de dados. 
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D) Atividades: 

 Elaborar e validar o roteiro de entrevistas; 

 Solicitar autorização dos MEIs a serem entrevistados para utilização das informações 

com o devido sigilo e realização da pesquisa; 

  Selecionar as pessoas que atendem aos critérios e que podem integrar a pesquisa; 

 Contatar com as pessoas que interessam à pesquisa; 

   Agendar as entrevistas; 

 Realizar as entrevistas; 

 Coletar informações complementares para auxiliar na análise; 

 Fazer triagem e organizar material coletado; 

 Analisar o material coletado, confrontando com a teoria; 

 Analisar cada um dos casos e estabelecer relações e diferenças; 

 Analisar os resultados;  

 Redigir o relatório. 

 

 

VI – ROTEIRO DE ENTREVISTAS E OBSERVAÇÕES 

As questões foram formuladas com base nos aspectos teóricos-conceituais apontadas na 

seção 2 (Referencial Teórico) e suas respectivas caracterizações. O roteiro utilizado encontra-

se no Apêndice B. 

 

VII – ANÁLISE DOS ESTUDOS DE CASOS 

Para tratamento dos dados serão elaborados gráficos, quadros e tabelas contendo os 

resultados estatísticos, calculados a partir das informações obtidas através das respostas 

fornecidas pelos participantes durante as entrevistas. 

As análises serão realizadas principalmente por analogias contendo comparações com teorias, 

modelos, outros estudos de casos e o desenvolvimento de explicações sobre o fenômeno. 

 


