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Levantamento do número de Microempreendedor Individual (MEI) em Itajubá-

MG no período de 2009 a 2012, comparando os ativos com os encerrados. 

 

1. RESUMO 

O texto tem como objetivo estudar os Microempreendedores Individuais (MEIs) na 

cidade de Itajubá-MG comparando os MEI’s ativos com os encerrados no período de 

2009 a 2012, buscando conhecer a quantidade destes e mostrar os motivos que 

incidiram no fechamento de seus negócios. A metodologia de pesquisa do artigo 

consiste em pesquisa qualitativa, não desprezando indicadores quantitativos dos 

MEI apresentando problemas identificados na área, envolvendo aqueles ativos e 

também aqueles encerrados. Conforme os resultados obtidos, observam-se os 

principais fatores que levaram o encerramento de suas atividades: ausência de 

capital e lucro; falta de cliente, problemas administrativos e particulares, 

concorrência, falta de apoio institucional onde, segundo eles, o SEBRAE e a Sala do 

Empreendedor poderiam  auxiliá-los.  

Palavra-chave: Microempreendedor Individual (MEI), MEI encerrados, MEI ativos.  

 

2. INTRODUÇÃO 
 
Em 2011 no Brasil, 26,9% dos indivíduos adultos da população eram donos ou 

administradores de algum negócio. Esta medida representa 27 milhões de 

brasileiros, de 18 a 64 anos envolvidos na criação ou administração de algum tipo de 

negócio, conforme os conceitos e metodologia adotados pelo Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM). 

Em fevereiro de 2013, realizaram-se 2.747.426 Microempreendedores Individuais 

(MEIs) no país, significa proximidade de 30% do total das pessoas que trabalham 

informalmente no Brasil. Estes números fazem parte do Boletim Radar nº 25, 

lançado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 

De acordo com Filion (1991), empreendedor é uma pessoa criativa, direcionada por 

sua capacidade de estabelecer e atingir objetivos detectando oportunidade de 

negócio. Além de iniciar algo novo, assumir riscos, junto à capacidade criativa de 

aproveitar qualquer recurso disponível (DORNELAS, 2001).  

Conforme o SEBRAE (2012): “muito se batalhou pela criação da figura do 

Microempreendedor Individual, agora é necessário seguir lutando para que esses 
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empreendedores tenham condições de crescer como empresários e, assim, 

contribuir ainda mais para a economia brasileira”. 

Para o Microempreendedor Individual a ausência de planejamento, conhecimento do 

mercado, capacidade de identificar oportunidades junto à disposição para assumir 

criatividade, riscos, organização, entre outros é o que leva ao fechamento de seu 

negócio. Com isso, o tema tem como objetivo geral um estudo dos 

Microempreendedores Individuais (MEI’s) na cidade de Itajubá-MG comparando os 

MEI’s ativos com os encerrados no período de 2009 a 2012. A fim de conhecer a 

quantidade de MEI’s na cidade e apresenta os motivos que levaram ao fechamento 

de seu negocio. 

 

3. OBJETIVOS 

Este artigo tem como objetivo estudar os Microempreendedores (MEI) na cidade de 

Itajubá-MG comparando os MEI’s ativos com os que encerraram suas atividades no 

período de 2009 a 2012. Identificando algumas causas que os levaram ao 

encerramento de suas atividades nesse período. 

 
4. METODOLOGIA  
 
A metodologia de pesquisa deste artigo consiste em pesquisa qualitativa, não 

desprezando indicadores quantitativos, MEI mostrando problemas identificados na 

área, envolvendo ativos bem como aqueles encerrados. 

E por fim, análise dos dados coletados, observando o seguimento do fluxo. 

Figura 1 – Fluxo de procedimento metodológico 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

5. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
Micro empreendedor individual (MEI) corresponde a Lei Complementar nº 128, de 

19/12/2008, que criou condições especiais para que o trabalhador conhecido como 

informal possa se tornar um Empreendedor Individual legalizado, assim se formaliza 

como pequeno empresário. Passando a ter CNPJ, o que facilitará a abertura de 
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conta bancária, o pedido de empréstimos e a emissão de notas fiscais. Os 

mecanismos da norma começaram a ser implantados em julho de 2009, em 

fevereiro de 2010 estavam presentes em todos os estados brasileiros. 

Para o Portal do Empreendedor, o MEI significa aquele indivíduo que trabalha por 

conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. Para ser um 

empreendedor individual, é necessário faturar no máximo até R$ 60.000,00 por ano, 

não ter participação em outra empresa como sócio ou titular e ter um empregado 

contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria. (LEI 128, BRASIL, 

2008). 

Segundo Macedo (2009, p. 13), “O MEI é uma forma inovadora e desburocratizante 

de legalização de pequenos negócios e serviços, pagamento de conjunto de 

impostos e contribuições, resultando em substancial redução de custos e obrigações 

acessórias [...]”. 

No Brasil, o Micro Empreendedor Individual foi criado para que os trabalhadores 

informais estejam dentro da legalidade e principalmente para provar que o trabalho 

formal é muito mais rentável do que trabalho informal. 

O MEI representa um grande avanço social e econômico, coroando de êxito 
os esforços de muitas entidades classistas, [...] visando reduzir os elevados 
índices de informalidade com os quais convive a economia nacional e 
conferindo autoestima, dignidade e formalização a este vasto contingente de 
pequenos empreendedores, agora reconhecidos como novos entes jurídicos 
sujeitos de direitos e obrigações, podendo usufruir dos benefícios creditícios, 
fiscais, tributários, previdenciários e trabalhistas (MACEDO, 2009, p. 14). 

 
Uma das características básicas dos Micros Empreendedores Individuais é que não 

possuem sócios, ou seja, trata-se de empresa individual. Assim sendo, a empresa é 

formalizada com o Requerimento de Empresário e não com Contrato Social, o qual é 

usado para empresas com sociedade, como por exemplo, empresas Limitadas; 

LTDA. 

O conceito de MEI é definido pela Lei Nº 123/06 em seu art. 18-A da seguinte forma: 

 

 
 
 
§ 1° Para os efeitos desta Lei, considera-se MEI o empresário individual a 
que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código 
Civil, que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais), optante pelo Simples Nacional e que não 
esteja impedido de optar pela sistemática prevista neste artigo. 
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Portanto, para se enquadrar na Lei, o empresário necessita ter faturamento mensal 

de até R$ 3.000,00 mensais ou R$ 36.000,00 anuais. Mas essa regra é para as 

empresas que iniciaram suas atividades em Janeiro de 2002. Caso contrário, o 

cálculo será proporcional aos meses faltantes para o final do ano mostrando o valor 

do faturamento anual. Por exemplo, uma empresa registrada em abril, poderá faturar 

até final do ano R$ 27.000,00, ou seja, 9 meses multiplicado por R$ 3.000,00. 

O MEI possui outra característica principal, possuir um empregado que receba 

somente um salário mínimo ou piso da categoria da atividade. O gasto com custo 

previdenciário, recolhido na guia de INSS, é de R$ 56,10, sendo R$ 15,30 de 

responsabilidade do empregador e R$ 40,80 descontado do empregado. Contudo, 

esses valores podem se alterar caso o salário seja superior ao salário-mínimo 

vigente e também o piso da categoria profissional. É recolhida até o dia 20 de cada 

mês com o código 2003, o guia previdenciário. 

O MEI é um benefício concedido para as empresas que se enquadram na qualidade 

da atividade exercida pelo empresário que deve constar na listagem de atividades 

permitidas pelo Simples Nacional.  

 

6. RESULTADOS 

Em julho de 2009, entrou em vigor a Lei Complementar 128/2008 que se considera 

MEI o empresário individual, ou seja, empresário individual que pode faturar até R$ 

36.000,00 por ano, além de ter apenas um funcionário e garantir cobertura 

previdência com um recolhimento tributário mensal fixo. 

Com os dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Itajubá MG – Sala do 

Empreendedor a relação dos números de inscrições de Micro Empreendedores 

Individuais no período de 2009 a 2012, continha até ao final de 2012, um total de 

981 MEI’s inscritos sendo 29 com suas atividades encerradas, conforme mostra a 

figura 2. 
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Figura 2–Gráfico: Relatório de MEI no período de 2009 a 2012 na cidade de Itajubá- 
MG. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 
Para Análise dos dados realizou-se pesquisa do tipo quantitativa por meio da 

aplicação de um questionário com os MEI’s do município para identificar junto a eles 

os principais fatores que motivaram o encerramento de suas atividades, e que 

auxilio teria sido útil para evitar o fechamento do negócio baseado nessas 

informações. 

Para Dolabela (2008, p.23), o empreendedor é uma pessoa que sonha e busca 

transformar seu sonho em realidade. Segundo a pesquisa, o motivo que levou torna-

se Microempreendedor Individual, é a vontade de ter o próprio negócio. 

No Brasil, vários fatores contribuem para o fracasso dos microempreendedores: a 

falta de conhecimentos técnicos de administração, planejamento e controle por parte 

de seus administradores, o excesso de impostos e obrigações acessórias, a falta de 

crédito financeiro e a concorrência. Conforme objetivo do trabalho a pesquisa 

identificou os motivos que levaram o MEI ao fechamento do seu negócio no 

município de Itajubá- MG, como mostra a figura 3. 
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Figura 3- Gráfico: Motivos que levaram ao fechamento segundo o MEI. 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 
Porém, o empreendedor deve buscar auxílios, necessários para evitar o fechamento 

do negocio como mostra na figura 4, para enfrentar essas dificuldades, tendo 

capacidade de visão, perseguir as oportunidades e estar sempre buscando 

aprimoramento. Esse tipo de atitude é um fator que pode diminuir o número de 

insucessos desses microempreendedores. 

 

 

 
 
Figura 4- Gráfico: Auxílio que teria sido útil para evitar o fechamento. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Alguns empreendedores, que passaram pelo fracasso empresarial, citam grande 

parcela do insucesso à falta de gerenciamento. Por outro lado, mostram a 

importância do uso de ferramentas de gestão administrativa, e a busca auxílio no 

SEBRAE, Portal do empreendedor e a sala do empreendedor do município entre 

outros.   

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
O texto identificou que o motivo do Microempreendedor Individual ao encerramento 

de seu negócio é a falta de planejamento, conhecimento de mercado, capacidade de 

identificar oportunidades e disposição para assumir riscos, organização, criatividade, 

inexistência de apoio entre outros. Portanto, observa-se que o estudo atendeu a 

proposta do objetivo. 

De acordo com os resultados obtidos, identificando junto a eles os principais fatores 

que motivaram o encerramento de suas atividades tais como falta de cliente, falta de 

capital e lucro, problemas administrativos e particulares, concorrência entre outros. A 

falta de auxilio, segundo eles, seria útil para evitar o fechamento do negócio. 

O SEBRAE,  Portal do empreendedor e a sala do empreendedor do município 

devem atentar-se no auxílio despendido aos empreendedores, iniciativa importante 

para evitar o fechamento do negócio, para que o microempreendedor enfrente essas 

dificuldades com capacidade de visão, perseguir as oportunidades e buscando 

aprimoramento. Sendo este tipo de atitude, um fator que possa diminuir o número de 

insucessos desses microempreendedores no município. 
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