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RESUMO

Criado em 01 Julho de 2008, com uma proposta de reduzir o número da informalidade no Brasil,
o MEI (Microempreendedor Individual) apresenta algumas vantagens, dentre elas a da
formalização, ter um CNPJ, poder emitir nota fiscal, ter acesso a linhas de crédito para empresas
e também a benefícios do INSS, como auxílio doença ou gravidez e aposentadoria. Após a
aprovação do Projeto de Lei 125/2015 – Crescer sem Medo, que prevê alterações no Simples
Nacional, o limite anual de faturamento para adesão ao regime tributário do MEI passa para R$
81 mil a partir de 1º de janeiro de 2018. Cabe ressaltar que os empresários individuais não
podem participar de nenhuma outra empresa ou sociedade. Para atender a pesquisa, utilizou-se
o método de entrevista, por meio de questionário aplicado a cada um empresário no município
de Naviraí- MS. Foi retirada uma amostra de 780 microempreendedores individuais que tenha
negócio ativo no município para o presente estudo. Utilizando um erro previsto de 5%, o
tamanho da amostra estimada de 260 empresários que foram entrevistados entre os meses de
Fevereiro a junho de 2019. Com um nível de confiança de 95% um índice bem satisfatório
como fator de significância ao método utilizado.
Palavras-chave: MEI, oportunidade de negócio, legalização.

As empresas qualificadas como MEI recolhem tributação por meio do Simples
Nacional, porém estão isentos de tributos fiscais federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI
e CSLL). As únicas taxas cobradas são mensais de R$ 45,00 (comércio ou indústria), R$ 49,00
(prestação de serviços) e R$ 50,00 (comércio e serviços). Os tributos são referentes à ICMS e
ISS e as quantias são atualizadas anualmente, de acordo com o ajuste do salário mínimo.
Conforme SEBRAE 2016, depois de mais de sete anos da existência do Microempreendedor
Individual (MEI), é evidente o tamanho e a importância desse fenômeno para o
empreendedorismo brasileiro. De julho de 2009 a dezembro de 2016, o número de MEI saltou
de zero para 6.649.896, mantendo uma média de quase 1 milhão de registro por ano.
O Estado de Mato Grosso do Sul em 2016, tinha cadastrados 95.890 MEIMicroempreendedores Individual em dezembro de 2016, o país tinha 22 milhões de
trabalhadores por conta própria no Brasil e o MEI registrava 6,6 milhões de inscritos. Para
compreender melhor o fenômeno e conhecer mais a fundo as características e necessidades
desses microempreendedores, é preciso um trabalho constante de pesquisa sobre este público.
Portanto, este é uma continuação de um processo contínuo de pesquisa sobre o MEI, iniciado
antes mesmo da criação de sua figura. O MEI já é o maior público do SEBRAE, e, já em 2011,
a instituição criou uma linha específica de produtos para atender ao Microempreendedor
Individual, chamada de “SEBRAE para o Empreendedor Individual”, ou SEI.
Considerando que o estudo visa levantar o perfil dos Microempreendedores
Individuais de Naviraí-MS, a pesquisa se caracteriza como exploratória e descritiva. Foi retirada
uma amostra de 780 microempreendedor que tenha negócio ativo no município de Naviraí para
o levantamento dos dados no presente estudo. O tamanho da amostra será obtido utilizando a
fórmula de Santos (2019):
:

Onde:
n - amostra calculada
N - população
Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança
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p - verdadeira probabilidade do evento
e - erro amostral
Utilizando um erro previsto de 5%, o tamanho da amostra estimada de 260 empresários
que foram entrevistados entre os meses de Fevereiro a junho de 2019. Com um nível de
confiança de 95% um índice bem satisfatório como fator de significância ao método utilizado.
Segue abaixo, alguns resultados preliminares sobre o perfil dos microempreendedores
Individuais de Naviraí-MS.
FIGURA 1. Onde funciona seu negócio
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Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor, 2019.
FIGURA 2. Qual é a sua escolaridade
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Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor, 2019.
FIGURA 3. Qual era a sua principal ocupação antes de se registrado como MEI
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Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor, 2019
FIGURA 4. Você tem outra fonte de renda, além da sua atividade como Microempreendedor
Individual?
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Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor, 2019
FIGURA 5. Qual a principal dificuldade que você enfrenta no seu negócio?
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Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor, 2019.
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