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É impossível falar do cenário atual ou propor reflexões sobre qualquer 
tema, sem mencionar a crise sanitária causada pela Covid-19. Essa 
situação trouxe inúmeras perdas e escancarou as desigualdades que já 
existiam, ampliando-as.

Antes da pandemia, a informalidade já era um assunto desafiador e, 
atualmente, chama ainda mais atenção: a taxa de informalidade no 
mercado de trabalho brasileiro impacta cerca de 40% da população, 
segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), 
divulgada em julho de 2021 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Isso significa que dentre as 91,297 milhões de pessoas ocupadas no Brasil, 
38,9 milhões trabalham sem carteira assinada ou por conta própria sem 
o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Ou seja, cidadãos 
sem amparo dos benefícios de um trabalho justo e sem as condições 
importantes para crescerem de forma sustentável e legal, gerando renda 
e proporcionando desenvolvimento local.

Esse debate não é de hoje. Em 2008, criou-se a figura jurídica do 
Microempreendedor Individual (MEI) com o objetivo de tirar da 
informalidade esses empreendedores, principalmente de baixa renda, que 
não se enquadravam nas outras figuras existentes até então. De lá para 
cá, o MEI atraiu muitos brasileiros para a formalidade: o número dessa 
modalidade em 2021 passou dos 11 milhões. 

Mais de dez anos e cenários econômicos diversos depois, é natural que 
a política tenha se desenvolvido em diferentes aspectos, ganhando 
melhorias e novos perfis, mas também desafios. Um deles é que o 
perfil socioeconômico da maioria formalizada como MEI parece não 
se enquadrar nas características do público-alvo para o qual a política 
pública foi originalmente criada: microempreendedores de baixa renda 
que precisam de inclusão social. 

A Aliança Empreendedora, por meio do Empreender 360 - programa em 
parceria com o Bank of America focado em pesquisa e advocacy - tem 
acompanhado essas questões e, desde março de 2021, vem reunindo 
informações e buscando possíveis soluções com outras organizações 
e setores que estão atentos aos caminhos trilhados pelo MEI até 
aqui. Principalmente no que diz respeito à base dessa pirâmide: os 
microempreendedores que se mantém informais e os que estão - ou 
poderiam estar - na rampa de acesso dessa política pública, começando 
sua jornada.

Afinal, qual é o desempenho da política do MEI e como potencializá-lo? 
Qual é o nosso papel como ecossistema? Este material é uma síntese de 
pesquisas, escutas e debates promovidos pelo Empreender 360 na direção 
de responder essas e outras perguntas para uma análise mais aprofundada 
desse cenário e a proposição de caminhos possíveis. É com essa estratégia 
em rede que temos buscado o aprimoramento da política do MEI. 

A seguir, apresentamos o conhecimento resultante desses esforços para 
ativar a política pública do MEI como ferramenta de enfrentamento às 
desigualdades econômicas e sociais do país.

Boa leitura,

Equipe Empreender 360

1. APRESENTAÇÃO



1. PESQUISA
Levantamento de dados se-
cundários sobre o cenário em 
relação ao tema e sobre a 
jornada para a formalização. 
Sob a ótica de quem em-
preende e de outros atores 
desse sistema complexo, 
como o Governo Federal. 

2. 1º WORKSHOP 
Troca sobre os achados 
do estudo com diferentes 
atores do ecossistema 
de formalização de 
empreendedores. 
Levantamento das causas 
principais desse cenário e 
possíveis soluções.

3. ESCUTA
Aprofundamento das 
reflexões e principais 
soluções levantadas com 
organizações de base, 
Secretarias de Assistência 
Social e operadores da 
política pública do MEI na 
ponta (SEBRAE, Casa do 
Empreendedor e outros).

4. 2º WORKSHOP 
Validação e 
complementação com 
ecossistema de apoio ao 
microempreendedorismo 
e da Assistência Social de 
um pacote de medidas 
que visa tornar acessível 
a política pública do MEI 
para pessoas que atuam 
na informalidade.

5. AGENDA PÚBLICA
Conscientização e 
consolidação da rede: 
é hora de disseminar 
conhecimentos e 
pautar o tema em 
diferentes frentes.

2. ESTRATÉGIA

8 estudos considerados
1 diagrama de 
formalização construído
4 fatores que promovem 
a decisão de formalizar e 
7 fatores que inibem 
identificados

28 participantes
3 speakers 
3 grupos de trabalho
18 causas levantadas
21 soluções propostas

9 entrevistas
Detalhamento de soluções em 
3 frentes 
20 medidas estruturadas 

48 participantes
3 speakers
3 grupos de trabalho
23 medidas 
complementares propostas

1 Mapeamento de 
oportunidades frente ao 
Governo Federal
1 possibilidade de 
engajamento em rede (mais de 
30 organizações participantes 
no processo)
2 produtos de apoio à causa

O conhecimento contido nesta 
publicação é resultado de uma 
estratégia composta por cinco etapas, 
com o objetivo de colher informações, 
dividir com outros atores interessados 
e mapear caminhos possíveis para 
a ativação do MEI como ferramenta 
de combate às desigualdades 
socioeconômicas brasileiras. Um 
processo que só foi possível com 
escuta, partilha e construção coletiva.  



3. ECOSSISTEMA ENGAJADO

Um trabalho como este não se faz sozinho. Ao longo de todo o 
processo, incluindo as cinco etapas detalhadas na seção anterior, 
participaram representantes de mais de 30 organizações da sociedade 
civil (OSCs), bem como dos setores público e privado.

Essa construção coletiva e o esforço de articulação da rede que atua 
com o ecossistema empreendedor no Brasil acontece desde o início 
da Aliança Empreendedora, em 2005, e foi ganhando maturidade com 
o programa Empreender 360, criado em 2016. Um movimento que vem 
se mostrando relevante, tendo em vista que, o ecossistema de apoio 
ao microempreendedor na ponta é grande, mas a representação 
frente ao Governo Federal ainda é pequena. 

Por tudo isso é que a Aliança 
Empreendedora, por meio do 
Empreender 360, trabalha para 
apoiar a articulação de um 
ecossistema nacional de apoio ao 
microempreendedor, em conjunto 
com dezenas de parceiros que estão 
atuando na ponta ou em diferentes 
instâncias econômicas e políticas.

Confira alguns dos resultados 
desse trabalho:

5

6,5

Pesquisas 
lançadas

milhões de 
pessoas 
alcançadas

Mais de

Mais de

60

50

artigos
publicados

atores 
mobilizados

Participação em

2 propostas de melhorias 
em políticas públicas

“Política pública é construída a partir 
de pressão social. Quanto mais 
organizado um segmento da sociedade, 
mais poder ele tem na construção e 
tomadas de decisão sobre uma causa. 
E o MEI é certamente o mais frágil e 
que tem menor poder de negociação 
no mundo das micro e pequenas 
empresas em Brasília. Essa organização 
precisa ser construída. O grande 
ambiente onde se discute a regulação 
do setor precisa da representação 
desse MEI que é o pequeno mesmo, 
que são os microempreendedores 
de realidades heterogêneas e que 
carregam demandas que antecedem 
a questão tributária, que é o foco dos 
empresários já amadurecidos. Criar 
essa mobilização, essa capacidade de 
articulação é essencial.”

Mauro Oddo Nogueira, 
pesquisador do Instituto 
de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA)
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A Lei Complementar nº 128, de 2008, conhecida como Lei do 
Empreendedor Individual, criou a modalidade de Microempreendedor 
Individual, o MEI, com o objetivo de tirar da informalidade milhões de 
empreendedores brasileiros, principalmente os de baixa renda. Nesse 
sentido, a legislação foi agregada a programas e políticas públicas de 
combate às desigualdades e à pobreza.

A partir dessa percepção, vários estudos 
passaram a analisar e questionar o desempenho 
do MEI, apontando limitações e desafios em sua 
definição e execução.

Atualmente, o perfil 
socioeconômico da maioria 
formalizada como MEI não se 
enquadra nas características 
do público-alvo e do objetivo 
original da política, que são: a 
inclusão social e o reconhecimento 
de microempreendedores de 
baixa renda e seus negócios, 
com a cobertura de direitos 
como previdência, incentivos 
governamentais, entre outros. 

38,9 milhões de pessoas 
estão na informalidade (sem 
carteira assinada ou CNPJ) 

em 2021 (IBGE*)

INFORMALIDADE 
E MEI EM NÚMEROS

Mais de 11 milhões de pessoas 
formalizadas como MEI (GEM**)

Queda de 16,2% (2019) para 
8,2% (2020) no número 

de empreendimentos com 
mais de três anos e meio de 

existência (GEM)

*Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
**Programa de pesquisa Global Entrepreneurship 
Monitor(GEM)

!

Aumento de 8,1% (2019) para 
10,2% (2020) entre as pessoas 

que iniciaram um negócio (GEM)
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PERFIL DO PÚBLICO

O tecido empreendedor brasileiro apresenta uma grande 
diversidade de perfis de negócios, assim como de empreendedores 
que os gerenciam. Muitos sofrem com um ambiente pouco 
favorável ao seu desenvolvimento (educacional e econômico). No 
caso dos microempreendedores informais, essa lógica permanece. 

O pesquisador Gabriel Ulyssea aponta três categorias desse 
universo da informalidade: 

Empreendedores potencialmente 
produtivos (9,3% informais);

Empreendedores parasitas (41,9%): poderiam contribuir, 
mas não o fazem por diversos motivos;

Empreendedores de baixa qualificação (48,8%): o negócio 
é uma ferramenta estratégica de sobrevivência, mas 
improdutiva demais para conseguir se formalizar. Entende-
se que aqui estão os empreendedores por necessidade ou 
de baixa renda. 
 

A definição oficial do conceito de baixa renda ainda está em 
aberto, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
o que abre espaço para reajustes nas políticas sociais e na própria 
modalidade do MEI.

1

2

3

Ao falar de baixa renda e perfil, é importante destacar a existência 
do Cadastro Único. O Cadastramento Único para programas sociais 
do Governo Federal foi criado em 2001. Ele reúne dados sobre a 
população de baixa renda do país. Atualmente, podem se cadastrar 
famílias cuja renda mensal total seja de até três salários mínimos 
ou de até meio salário por pessoa. O cadastro atende cerca de 75 
milhões de brasileiros, sendo 80% desses participantes, mulheres.

Vânia Souza da Silva, 
Secretaria Municipal 
de Assistência Social 
do Rio de Janeiro

“Muitos dos trabalhadores do Sistema 
Único de Assistência Social percebem o 
empreendedorismo como necessidade 
e não como oportunidade. Outro 
desafio é que a formalização não está 
no centro do objetivo da Assistência 
Social, que visa a geração de renda, 
não necessariamente a formalização.”
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DIAGRAMA DE FORMALIZAÇÃO PELO MEI

Para entender o ecossistema que envolve informais e 
microempreendedores - nas instâncias federal, estaduais e 
municipais -, com um olhar para os mais vulneráveis, o Empreender 
360 buscou traduzir visualmente achados de estudos sobre o tema.  

A imagem a seguir apresenta o Diagrama de Formalização pelo 
MEI, que traz um raio-x das variáveis e relações que conectam 
a decisão - em nível micro - da formalização por necessidade e 
a governança - em nível macro - da necessidade de cobertura 
previdenciária e regularização fiscal. 

DESEMPREGO
NECESSIDADE 
DE SUSTENTO 

DA FAMÍLIA

NEGÓCIO INFORMAL, 
DE BAIXO VALOR 

AGREGADO E 
BAIXA CAPACIDADE 

PRODUTIVA

PEJOTIZAÇÃO

CONTRIBUIÇÃO À 
PREVIDÊNCIA SOCIAL

DESCONHECIMENTO 
DO PROGRAMA

LIMITES DE ESCALA

CUSTOS DA FORMALIDADE
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E 

BUROCRACIA

BENEFÍCIOS DA FORMALIDADE
SERVIÇOS FINANCEIROS E 
SEGURANÇA JUDICIÁRIA 

COBERTURA PREVIDENCIÁRIA

AMBIENTE LOCAL 
COM POUCA 

INFRAESTRUTURA

AUSÊNCIA DE 
FISCALIZAÇÃO

NECESSIDADE 
DE COBERTURA 

PREVIDENCIÁRIA E 
REGULARIZAÇÃO 

FISCAL

BAIXA QUALIFICAÇÃO

FORMALIZAÇÃO MEI

As setas azuis representam relações de reforço onde 
a variável no ponto de partida potencializa a variável 
no ponto de chegada. As setas vermelhas representam 
relações de ajuste onde o elemento de partida interfere 
negativamente ou reduz o elemento de chegada. Linhas 
pontilhadas indicam relações mais fracas.
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EMPREENDER POR NECESSIDADE

DESEMPREGO
NECESSIDADE 
DE SUSTENTO 

DA FAMÍLIA

NEGÓCIO INFORMAL, 
DE BAIXO VALOR 

AGREGADO E 
BAIXA CAPACIDADE 

PRODUTIVA

BAIXA QUALIFICAÇÃO

Ciclo de reajuste da necessidade de sustento da família pela 
operação de um negócio.

De acordo com o relatório do Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM), dentre os empreendedores iniciantes, em 2020, 80,9% 
afirmaram ter começado um negócio para ganhar a vida porque 
os empregos estavam escassos. Ou seja, desemprego e a falta de 
oportunidades representam um mecanismo importante de ingresso 
no empreendedorismo por necessidade. 

Dentre os fatores responsáveis por esse desafio destaca-se a baixa 
qualificação e escolaridade, o que, além de distanciar as pessoas 
do mercado de trabalho formal, as levam a construir negócios de 
baixo valor agregado e baixa produtividade. Porém, a atividade 
empreendedora - por menor que seja - permite gerar renda para 
atender às necessidades de subsistência desses empreendedores e 
de suas famílias. 

Rita Maria Ventura dos 
Santos, Associação 
Nacional das Baianas 
do Acarajé, Mingau, 
Receptivos e Similares

“Nós temos baianas regularizadas com 
o MEI, mas não chega nem a 10% da 
quantidade que tem e que poderia 
estar hoje formalizada. O que eu mais 
trabalho com elas é que precisam pagar 
a Previdência Social. No momento que 
fazem o MEI, elas estão contribuindo com o 
benefício. Elas querem fazer, mas caem na 
problemática do Bolsa Família.”
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A DECISÃO DE SE FORMALIZAR

A passagem da 
informalidade para a 
formalidade não tem 
um momento específico 
no ciclo de vida de um 
negócio de empreendedor 
de baixa renda.

Ela é o resultado de uma análise 
de custo-benefício permanente. Na 
balança, entram os custos e os benefícios 
diretos conhecidos, que irão impactar o 
empreendedor e seu negócio e fatores 
externos originados pelo ecossistema:

NEGÓCIO INFORMAL, 
DE BAIXO VALOR 

AGREGADO E 
BAIXA CAPACIDADE 

PRODUTIVA

DESCONHECIMENTO 
DO PROGRAMA

CUSTOS DA FORMALIDADE
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E 

BUROCRACIA

BENEFÍCIOS DA FORMALIDADE
SERVIÇOS FINANCEIROS E 
SEGURANÇA JUDICIÁRIA 

COBERTURA PREVIDENCIÁRIA

AMBIENTE LOCAL 
COM POUCA 

INFRAESTRUTURA

AUSÊNCIA DE 
FISCALIZAÇÃO

BAIXA QUALIFICAÇÃO

FORMALIZAÇÃO MEI

!

Fatores que 
influenciam 
a decisão para 
a formalização

Fábio Santos Pereira 
da Silva, Subsecretaria  
de Desenvolvimento 
das Micro e 
Pequenas Empresas, 
Empreendedorismo e 
Artesanato do 
Governo Federal

“O MEI é um programa baseado 
em um tripé. Ele proporciona 
formalização, um sistema 
tributário que não é nocivo nem 
oneroso ao empreendedor e é um 
gerador de oportunidades. Ele 
contribui para o desenvolvimento 
local e auxilia na abertura de 
conta jurídica e acesso a crédito. 
A pessoa pode vender para o 
governo e para a prefeitura.”
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O GEM elencou alguns fatores que 
promovem e outros que inibem a decisão 
do empreendedor de se formalizar. Confira 
quais são com os pontos de observação do 
Empreender 360:

Quanto maior o tamanho do negócio, maiores as 
chances de o empreendedor se formalizar, não 
somente pela capacidade em absorver os custos 
da formalização, mas também por ganhar maior 
visibilidade e necessidade de estruturação. Já os 
negócios de empreendedores de baixa renda tendem a 
não crescer tanto. Portanto, a capacidade produtiva se 
torna um fator mais fraco para esse público.

Na análise do custo-benefício, a promessa de acesso a 
serviços financeiros, como o microcrédito, e a segurança 
judiciária para o negócio são motivações que favorecem 
a transição para a formalidade. A necessidade de 
emissão de nota fiscal foi o segundo motivo mais 
alegado em todos os grupos, principalmente entre os 
negócios com mais tempo e mais maduros.

A cobertura previdenciária ofertada pela política do MEI 
é um critério que contribui para a adesão a ela. Mas, 
para as camadas mais vulneráveis da informalidade e 
do empreendedorismo por necessidade, esse benefício 
parece não ser um grande fator promotor, uma vez que 
as necessidades básicas são sua maior preocupação e, 
na maioria das vezes, essas pessoas desconhecem os 
benefícios previdenciários e outros ligados a licenças 
saúde e maternidade do MEI. 

CAPACIDADE PRODUTIVA

ACESSO A SERVIÇOS FINANCEIROS 
E SEGURANÇA JUDICIÁRIA

BENEFÍCIOS DA FORMALIDADE

Os encargos tributários e a complexidade da burocracia 
são fatores que inibem a vontade de se formalizar. 22% 
dos novos empreendedores acham que “custa caro” e 
21%, já entre estabelecidos, acreditam que o processo 
é “demorado e burocrático”. Vale lembrar que a política 
do MEI se define como iniciativa de redução dos custos 
da formalidade ao simplificar e reduzi-los.

Existe um grande desconhecimento sobre a política do 
MEI que impede os empreendedores de vislumbrar a 
formalidade, sendo que a divulgação da política para a 
população mais vulnerável depende do boca-a-boca.

Dentro do escopo estudado, observa-se a ausência 
de fiscalização da informalidade pelas autoridades. 
Esse ponto é delicado: forçar empreendedores que não 
têm capacidade de honrar os custos da formalidade 
a se formalizarem pode gerar mais dificuldades para 
se sustentarem, condições piores de trabalho e de 
manutenção da vida do empreendedor, de sua família e 
seu entorno.

Esse tópico é um conjunto de fatores que vai desde 
luz, saneamento básico para operação até espaço 
e serviços de comunicação. Entre os negócios mais 
estruturados, o GEM classificou a situação com uma 
boa nota, mas ainda com apontamento de melhorias. 
Para as camadas mais vulneráveis de quem está na 
informalidade ou empreende por necessidade, essa 
pontuação provavelmente seria baixa. Ainda mais 
atualmente: em períodos de crise, isso se torna algo de 
nível alarmante.

Apesar de não ter correlação ou relação causa-
consequência explícita, algum padrão socioeconômico 
parece diferenciar o perfil de empreendedores informais 
e formais. O gênero é um deles, mas destaca-se 
também a escolaridade dos empreendedores: quem tem 
baixa qualificação, tem maiores chances de se manter 
na informalidade. Por mais simples que seja, comparado 
a outras formas jurídicas de formalização de empresa, 
para a população de baixos acessos, o MEI ainda é um 
formato complexo.

O MEI é subordinado à Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas (MPE) nº 123/2006. Ou seja, os MEI estão 
submetidos às mesmas exigências que as MPE, em 
geral. Essa lei não trata apenas de tributos: seu texto 
também “sugere” a simplificação e a unificação de 
licenças e processos para a abertura, manutenção e 
encerramento das MPE, algo que ainda não acontece e 
gera uma “formalização pela metade”.

CUSTOS DA FORMALIDADE DESCONHECIMENTO DO PROGRAMA

AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

AMBIENTE LOCAL COM 
POUCA INFRAESTRUTURA

BAIXA QUALIFICAÇÃO

OUTROS PROCESSOS 
BUROCRÁTICOS ATRELADOS AO MEI

PROMOVEM INIBEM
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OS IMPACTOS DA FORMALIZAÇÃO

Como abordado anteriormente, os benefícios da formalidade 
identificados pelos empreendedores elegíveis para serem MEI 
são o acesso a serviços financeiros, principalmente microcrédito 
produtivo orientado, e a segurança judiciária para o negócio.

Nesta publicação, analisamos como se comportam os 
empreendedores de baixa renda diante dessas perspectivas:

O acesso a serviços financeiros pode impactar positivamente os 
empreendedores, desde que os atritos com o setor formal sejam 
reduzidos e que os serviços oferecidos sejam adequados às 
necessidades específicas desse público e acoplados com educação 
e/ou orientação, como é o caso do microcrédito produtivo orientado.

Por outro lado, a política do MEI também impõe certas limitações 
de faturamento e empregos gerados para os empreendedores. As 
pesquisas convergem para a existência de um efeito de redução de 
escala e subfaturamento para evitar sair do enquadramento. 

NEGÓCIO INFORMAL, 
DE BAIXO VALOR 

AGREGADO E 
BAIXA CAPACIDADE 

PRODUTIVA

LIMITES DE ESCALA

CUSTOS DA FORMALIDADE
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E 

BUROCRACIA

BENEFÍCIOS DA FORMALIDADE
SERVIÇOS FINANCEIROS E 
SEGURANÇA JUDICIÁRIA 

COBERTURA PREVIDENCIÁRIA

FORMALIZAÇÃO MEI

Impactos da 
formalização pelo 
MEI sobre o negócio

A inadimplência tributária atinge cerca 
de 40% dos MEI. Pode-se relacionar 
a possíveis dificuldades no processo 
de pagamento, mas, considerando a 
realidade precária dos empreendedores 
mais vulneráveis, é possível que esses 
encargos sejam custos que pesam 
em suas rendas.
Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA)
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Sendo assim, reforçamos a hipótese de um impacto limitado, 
e até mesmo negativo, para negócios de baixa capacidade 
produtiva e empreendedores de baixa renda. Enquanto 73,5% dos 
empreendedores com CNPJ relatam ter se formalizado para “estar 
regularizado”, 27,4% dos empreendedores informais não veem a 
necessidade de formalização para operar seus negócios, segundo 
dados do GEM de 2020.

Na hora de colocar na balança, fica a sensação de que somente 
essa política pública, sem capacitação, informação, capital 
semente e outros tipos de apoio não é suficiente para diminuir a 
informalidade e desenvolver pequenos negócios que começaram 
por necessidade.

Os resultados nos levam a questionar 
o impacto efetivo da formalização 
sobre os microempreendedores, 
principalmente os mais pobres, 
cujos negócios não estão maduros 
e em condições de arcar com os 
custos para manter o CNPJ. Por 
outro lado, a informalidade limita 
o desenvolvimento dos negócios, 
dificultando o acesso ao crédito, o 
trabalho em rede e a oportunidade de 
aumento de clientes maiores e seguros 
por meio da emissão de notas. 

!

Manoel Eugênio 
Guimarães de Oliveira, 
Secretaria Especial 
de Desenvolvimento 
Social do Ministério 
da Cidadania

“Precisamos incentivar a formalização, 
mas não podemos trazer uma carga 
excessiva aos microempreendedores 
individuais, afinal, não podemos 
considerar o faturamento do MEI 
como a renda do microempreendedor. 
Uma coisa é o negócio, outra é o 
dono do negócio.”

Murilo Machado Chaiben, 
Subsecretaria de Micro e 

Pequenas Empresas do 
Ministério da Economia

“O MEI é uma política pública de grande sucesso 
tanto no seu alcance, como na geração de renda 
para o empreendedor. É uma porta de entrada 
para quem quer fazer uma primeira tentativa no 
empreendedorismo ou para quem já empreendia 
na informalidade. Entendemos a política como uma 
ferramenta de melhoria de ambiente de negócio. A 
ampliação do orçamento e do número de empregados 
está no horizonte da política, bem como a criação 
de novas faixas com valores e responsabilidades 
diferentes por volume de faturamento.”
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INCLUSÃO PREVIDENCIÁRIA E 
EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO MEI

PÚBLICO-ALVO 
E “PEJOTIZAÇÃO”

No momento de sua criação, a política do MEI respondia a 
uma necessidade de promoção do empreendedorismo e de 
desenvolvimento econômico, mas, principalmente, a uma demanda 
de cobertura previdenciária e recolhimento de contribuição de 
trabalhadores informais. 

Para o Ipea, há evidências de que a formalização pela modalidade 
de MEI afetou positivamente a contribuição previdenciária, mesmo 
considerando as taxas altas de inadimplência. Por outro lado, 
apesar do aumento na contribuição previdenciária por parte desses 
empreendedores, a política do MEI se caracteriza por um elevado 
desequilíbrio financeiro cujos impactos serão sentidos no futuro, 
quando os MEI começarem a se aposentar. 

É interessante observar também que os tributos pagos pelos MEI são 
proporcionais ao salário mínimo. A dinâmica pode gerar interesses 
conflitantes em termos de estratégia de inclusão econômica. Nota-
se também que o desequilíbrio financeiro da política do MEI se 
encontra agravado pelo desfoco do seu público beneficiário (que 
poderia se enquadrar em outro formato e contribuir mais) e a 
pejotização do mercado de trabalho.

O desfoco do público-alvo e a “pejotização” de trabalhadores 
celetistas reduz o desempenho da política do MEI e indica falhas 
na sua definição. Segundo dados do Ipea, a maior parte dos 
inscritos na modalidade está entre os 30% ou 50% mais ricos 
da população. 

Desenhada para gerar benefícios para trabalhadores não 
contributivos, a política do MEI acaba favorecendo uma 
população que poderia contribuir mais.

Nessa parcela, encontram-se empreendedores que 
reduziram seu potencial de escala e pessoas que apresentam 
características mais parecidas com trabalhadores de carteira 
assinada do que cidadãos de baixa renda, confirmando a 
promoção da “pejotização” pelo MEI - onde empresas usam 
a política para substituir um contrato CLT pela terceirização 
de serviços, transferindo o custo trabalhista ao prestador, 
mais frágil economicamente, e contribuindo, assim, com a 
precarização do trabalho.  

O teto de faturamento anual do MEI, atualmente de R$ 81 mil, é 
um patamar elevado para os padrões da população mais pobre, 
mas deixa margem para a substituição de empregos formais nas 
faixas mais altas do mercado de trabalho.

Priscila de Oliveira, 
University of California

“É importante que os trabalhadores autônomos 
tentem olhar o MEI como um investimento futuro, 
como um seguro em caso de imprevistos de 
saúde, com o auxílio doença, além de possibilitar 
aposentadoria e salário maternidade. Precisamos 
divulgar essas informações para que as pessoas 
possam compreender os benefícios de ser um MEI.”

!



5. RAÍZES DO PROBLEMA 
E POSSÍVEIS CAMINHOS

Diante dessa análise de conjuntura, 
fez-se necessário abrir espaço para 
trocar informações e ouvir os diferentes 
atores do ecossistema de apoio ao 
microempreendedorismo no Brasil.

Para isso, no dia 13 de maio de 2021, o 
Empreender 360 realizou um primeiro 
workshop com cerca de 30 representantes 
do ecossistema, no qual discutiu-se as 
causas da informalidade para e com 
o público que originalmente deveria 
ser beneficiado pela política do MEI, 
mas que, após mais de dez anos de sua 
implementação, não o é.

Destacamos a seguir as principais CAUSAS 
para o atual cenário de informalidade e 
possíveis SOLUÇÕES levantadas durante 
o encontro:

FALTA DE INFORMAÇÃO sobre como é feita a cobrança/
faturamento do MEI; 

FALTA DE CONHECIMENTO sobre o MEI. Falta orientação 
de forma clara. Baixo acesso a informações de qualidade 
(linguagem, canal, etc);

Os pontos de contato com a população (CRAS) não 
contam com estrutura e pessoal capacitado para 
ORIENTAR em questões de empreendedorismo;

 Programas governamentais, como AUXÍLIO 
EMERGENCIAL, GERAM DÚVIDAS para a formalização;

POUCA HABILIDADE E CONHECIMENTO SOBRE 
TECNOLOGIA (inclusão digital insuficiente);

DESCONHECIMENTO em relação a emissão de notas e 
tributos (sendo que o MEI possui uma flexibilidade maior 
na abertura de empresa e impostos);

COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR E CULTURAS 
ENRAIZADAS como a do assistencialismo, a do risco 
versus o que é certo;

Defasagem na EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
oferecida no país.

SIMPLIFICAR O ACESSO À INFORMAÇÃO: Criação de 
campanhas publicitárias e materiais simples e objetivos, 
com linguagem acessível sobre o MEI e seu processo de 
abertura e manutenção. Usar plataformas já conhecidas 
pelo público-alvo da política do MEI para divulgação.

EFETIVAR A EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NO 
ENSINO BÁSICO: Capacitação para os professores e 
parcerias com instituições que atuam com a temática 
“Formação em Gestão Financeira” seguida do 
entendimento da importância de adquirir conhecimentos 
na área.

EQUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ENTRE OS 
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: Rever o sistema MEI no 
que tange a programas governamentais de transferência 
de renda, criando conexões entre as políticas.

SOCIALIZAR O ACESSO À INFORMAÇÃO E AOS 
SERVIÇOS FINANCEIROS: Criação de programas 
governamentais de incentivo à formalização via acesso a 
crédito (crédito juro zero, por exemplo).

PONTOS DE INFORMAÇÃO NOS CRAS, CREAS E 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS: Investir para 
que tenham mais estrutura e conhecimento sobre 
empreendedorismo para melhor orientação do público; 
ampliar a rede de apoio local (associações e instituições 
municipais onde estão essas populações).

AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL: Estratégias de 
implementação de infraestrutura para acesso e 
conhecimento do digital.

TRABALHAR COM O DESENVOLVIMENTO 
COMPORTAMENTAL, A FORMALIZAÇÃO PARA 
CRESCIMENTO: O entendimento de que formalizar é 
um caminho para crescer e gerar renda para a família 
e consequentemente para a comunidade em que 
está inserido.

CAUSAS PRINCIPAIS SOLUÇÕES E PONTOS 
DE ALAVANCAGEM

!
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As soluções e pontos de alavancagem demandam:

Uma comunicação mais efetiva em todas as instâncias 
envolvidas - de quem opera até o público final - com 
informações claras para tomada de decisão e mudança 
de comportamento; 

Ajustes técnicos envolvendo experiência do usuário no 
portal do MEI e presencialmente, além de uma revisão 
dos sistemas e acordos entre operadores das políticas 
envolvidas (MEI e Cadastro Único);

Aproximação dos operadores da política pública do MEI 
com a Assistência Social, desenvolvendo apoio efetivo em 
torno do empreendedorismo como opção de renda para 
famílias que atendem.

Uma aproximação com outros atores do ecossistema, sustentada 
pela pesquisa inicial e pelos resultados do primeiro workshop, 
nos levou a entrar em um processo de escuta que ajudou a 
pensar em um primeiro pacote de medidas. Após o workshop, 
dez representantes do ecossistema envolvidos na temática 
foram ouvidos (assistentes sociais, pessoas que trabalham com 
empreendedorismo em comunidades e outros), procurando 
entender possíveis focos de melhorias na política pública em si e 
nos relacionamentos entre as partes envolvidas com o esquema 
apresentado no diagrama.

Para continuar a caminhada, dividiu-se os insumos em três frentes:

No dia 1º de outubro de 2021, um segundo workshop reuniu cerca de 50 pessoas 
do ecossistema (Ministério da Cidadania, Ministério da Economia, SEBRAE, 
organizações que trabalham com microempreendedores e microcrédito, 
empreendedores e assistentes sociais) para validar os primeiros pontos 
levantados e também para completar essas frentes com novas demandas e 
ideias. Confira o resultado dessa etapa:

1

2

3

Eduardo de Castro, Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas do Rio de 
Janeiro (Sebrae RJ)

“Nós sabemos que a etapa da experiência 
do usuário é fundamental e complexa. O 
principal gargalo que identificamos hoje é a 
dificuldade do microempreendedor individual 
de realizar os procedimentos necessários no 
portal do MEI. O aperfeiçoamento de um 
aplicativo mais robusto facilitaria muito esse 
processo, levando em conta que a maioria 
das pessoas utilizam mais o celular.”

PESQUISA + SOLUÇÕES WORKSHOP 1 + ESCUTA NA BASE
=

ESCOLHA DE TRÊS EIXOS PARA APROFUNDAMENTO NO WORKSHOP 2

REVISÃO DA 
POLÍTICA PÚBLICA

RELAÇÃO COM 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXPERIÊNCIA 
DO USUÁRIO

COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR E INFORMAÇÃO CLARA

POLÍTICA PÚBLICA MEI



6. FURANDO A BOLHA: 
EIXOS DETALHADOS

REVISÃO POLÍTICA PÚBLICA MEI 

MAPEAMENTO / PESQUISA

Alinhar a personalidade jurídica do MEI 
em diferentes instâncias: as procuradorias, 
defensorias e Justiça do Trabalho, que têm 
visões distintas acerca da personalidade jurídica 
do MEI, inclusive frente à Receita Federal e à 
Assistência Social;

Desenvolver um diagnóstico das vocações 
profissionais do público atendido pelo Cadastro 
Único para fazer um trabalho mais focado;

Fazer um mapeamento profundo sobre usuários 
do Cadastro Único com pequenos negócios 
e sem formalização (para entender, não para 
uma formalização compulsória que não 
atenda realmente);

Apoiar a regulamentação da Política Nacional 
de Desenvolvimento do MEI e, a partir daí, 
ver possibilidades além da construção de um 
sistema de capacitação técnica dos MEI;

Promover a Política de Inclusão Produtiva 
articulada entre poderes federal, estadual 
e municipal: olhar para a capacitação, 
comportamento empreendedor e promover 
diálogo e momentos de trocas de boas práticas 
na ponta.

PERÍODO DE CARÊNCIA

Rever sistema e período de carência entre 
formalização como MEI e perda de benefícios 
sociais como Auxílio Brasil;

Criar uma etapa anterior ao MEI (pré-MEI e/
ou carência antes do início das contribuições 
e exigências);

Olhar para tipos de MEI de forma diferenciada 
na lei. Exemplo: Pensar em um programa Pré-
MEI (carência) para quem só possui renda por 
meio dos benefícios da assistência. Pensar em 
ter um CNPJ para entrada no ambiente de 
negócios por algum tempo, até gerar renda para 
pagar o INSS e benefícios;

Rever condição para recebimento de benefícios 
trabalhistas (período de carência para auxílio 
maternidade e outros é longo e está atrelado a 
regras que poderiam ser simplificadas).

ALVARÁ E LICENÇAS

Dar atenção para a questão do endereço 
como alvará de funcionamento: já não há 
exigência em âmbito federal, mas em alguns 
municípios ainda se pede essa confirmação 
com função de alvará;

Ao pensar na questão do alvará, considerar 
territórios onde não há regularização fundiária 
e urbanística, pois aí está um gargalo: a falta de 
acesso. É necessário mensurar se esses casos 
são maioria ou minoria e como isso impacta na 
decisão de formalizar para quem empreende 
nessas regiões;

Pensar na possibilidade de unificação da 
emissão da nota fiscal (cada município funciona 
de um modo com essa etapa);

Possibilidade de simplificação e a unificação 
de licenças. Combinar as exigências legais 
municipais, estaduais e federais (alvará, 
bombeiros, vigilância sanitária, meio ambiente 
etc.), visando reduzir os entraves burocráticos e 
os custos de abertura dessas empresas.
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RELAÇÃO COM A ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUDANÇA DE VISÃO PARA 
ESFORÇO E INVESTIMENTO

Um dos objetivos da Assistência Social é o 
apoio à autonomia dos cidadãos e geração 
de renda familiar. O MEI é uma etapa que faz 
sentido após um amadurecimento do usuário 
em relação ao seu pequeno negócio. Para a 
instrução acontecer, uma atuação de espaços 
como CRAS e CREAS precisa começar antes e 
ser de forma constante;

Mudança de visão do próprio Governo Federal 
e gestores estaduais e municipais: Assistência 
Social tem como dever promover a autonomia 
dos usuários. O empreendedorismo como 
opção de inclusão produtiva pode passar por 
esse setor.

SERVIÇOS E CADASTRO

 Implantar nos municípios o Serviço Tipificado 
com recursos do Governo Federal para 
incremento à geração de renda, nos moldes 
do Programa Acessuas, para potencializar o 
empreendedorismo de resultado, englobando: 
sensibilização e formação dos trabalhadores do 
SUAS, sensibilização dos usuários da assistência 
social para a atividade empreendedora, 
formação empreendedora, doação de insumos/
equipamentos (capital semente), aceleradora de 
empreendimentos;

Permitir a coleta de informações sobre MEI no 
Cadastro Único e vice-versa. Além de reforçar 
e-mail e telefone nos dois para comunicação 
mais efetiva;

Informar melhor sobre o que conta para 
considerar a renda do cidadão no CadÚnico 
e do MEI. Mostrar que existe diferença entre 
renda, faturamento e benefícios (benefício não 
deve ser contabilizado como renda);

Oferecer treinamento que dê uniformidade 
de informação nos municípios/estados, vindo 
do âmbito federal. Exemplo: quando o MEI 
se formaliza perde ou não benefícios, como 
funciona aposentadoria por invalidez, caso de 
pessoas com deficiência e outros.

ATENDIMENTO PRESENCIAL

Aproveitar os espaços públicos presenciais de 
apoio - Rede SINE - que lidam com o trabalho 
formal e poderiam ser locais de incremento 
do Empreendedorismo;

Equipamentos como a Sala do Empreendedor 
funcionam bem no interior do país. Tornar a sala 
pulverizada também nas grandes cidades;

Ampliar a rede de apoio local (associações 
e instituições municipais onde estão 
essas populações).
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EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO
PASSO A PASSO PARA SER MEI (SITE E APLICATIVO)

No site, a função “formalize-se” poderia estar em 
destaque e mostrar informações importantes para 
serem clicadas em botão “li e concordo”, antes de 
finalizar cadastro;

Criar botão no cadastro que pergunte sobre benefícios e 
instrua caso a pessoa receba algo; 

Deixar em destaque no site as explicações sobre 
benefícios (carência, prazos); 

Possibilidade de cruzar dados de municípios no Portal 
do Empreendedor - assim será possível instruir para 
continuidade do processo logo na sequência;

SEO (Search Engine Optimization ou, em tradução livre, 
otimização para motores de busca) - ferramentas para 
que o site oficial fique em primeiro lugar nas buscas;

Incluir os imigrantes e públicos específicos (como pessoas 
com deficiência, por exemplo) no portal e todos os meios 
de comunicação sobre MEI;

Material padronizado para atendimento presencial aos 
que têm questões para resolver na criação e desenrolar 
do CNPJ.

Não existe aplicativo completo e eficiente 
para o MEI, apenas um para consulta que 
não funciona bem;

No aplicativo: ter uma aba para 
o empreendedor anotar seu 
faturamento mensal;

Aplicativo mais atrativo para o 
empreendedor: incluir gamificação, por 
exemplo. Incluir neste aplicativo conteúdos de 
apoio e quebrando mitos sobre o tema;

INSS e contadores mais alinhados para 
instruções, inclusive em seus canais de 
comunicação (sites e aplicativos); 

 Incluir oferta formativa após 
o cadastramento; 

 Inclusão de mais vídeos explicativos para 
uso do microempreendedor e operadores da 
política pública do MEI na ponta.

Comunicação contínua: hoje não existe 
alerta sobre vencimento ou aproximação 
de data de pagamento. A comunicação 
poderia continuar por e-mail (atualmente 
chega comunicado oficial quando já está 
em dívida ativa);

Revisar meios de pagamento: permitir, por 
exemplo, a inclusão de DAS (Documento 
de Arrecadação do Simples Nacional) em 
débito automático em contas de fintechs;

Deixar evidente as consequências de não 
pagar e/ou dar baixa no CNPJ, caso não 
esteja usando.

INÍCIO-CADASTRO

CONTINUIDADE 
E APLICATIVO

PAGAMENTOS E 
FECHAMENTO MEI

1
2

3



Nossa caminhada em busca de entendimento, aprofundamento e 
propostas de possíveis melhorias na política pública do MEI começou 
cheia de curiosidades e resultou nesta publicação com bastante 
entusiasmo e expectativas em relação aos próximos passos.

A próxima etapa deste trabalho envolve mais conversas e aproximação com 
outras organizações de base, microempreendedores e os poderes Legislativo 
e Executivo. Ficou evidente até aqui a necessidade de uma agenda pública 
ampla e de um robusto esforço em rede para que sejam minimizados os 
desafios relacionados à informalidade e à adesão de microempreendedores 
de baixa renda à política pública do MEI.

A cada pesquisa, entrevista e workshop, ficou mais nítida a falta de 
representatividade da política do MEI nos espaços de decisão do 
Governo Federal, principalmente no que diz respeito aos empreendedores 
informais e/ou que estão entrando no MEI, etapa que passamos a chamar 
de rampa de acesso. 

Também ficou evidente que mudanças só acontecerão com um 
relacionamento mais transparente e fortalecido entre órgãos do 
Governo Federal e tomadores de decisão de diferentes políticas públicas 
além do MEI. Um exemplo disso é a demanda de aproximação com a 
Assistência Social atrelada a mais investimentos para atendimento aos 
microempreendedores em seus espaços de atuação. 

Com um cenário socioeconômico pouco favorável, o empreendedorismo 
se torna uma possibilidade de geração de renda familiar que, se bem 
trabalhada, pode interferir nos números da pobreza e, no futuro, nos 
números da formalização pelo MEI.

Também foi possível perceber que ainda há muitos mitos e barreiras 
envolvendo o MEI e que a informação que não chega clara na ponta 
fortalece desconfianças e gera o afastamento dos que empreendem de 
alguma forma. Nesse sentido, a revisão da plataforma e do aplicativo 
do MEI, se aplicada, parece ter o poder de minimizar problemas para o 
microempreendedor e para o governo federal desde já. 

Exemplos disso são as questões de inadimplência e previdenciária, que 
podem ser melhoradas se o empreendedor receber mais atenção após o 
cadastro do CNPJ e se a relação com a política do INSS for mais próxima 
para minimizar a desinformação.

Cada medida levantada passou por um processo de análise do que já está 
sendo feito com foco no público da informalidade e da rampa de acesso 
ao MEI por parte de autoridades como Ministério da Economia, Ministério 
da Cidadania, SEBRAE e outros. Tudo isso feito junto às organizações que 
apoiaram essa iniciativa desde o início e daqueles que estão entrando e 
entrarão para dividir a missão.

Os próximos anos prometem muito trabalho. O cenário brasileiro pode se 
beneficiar bastante de um olhar mais cuidadoso para “os invisíveis”, que 
têm potencial para ganhar força e surpreender. 

7. CONCLUSÃO
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