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RESUMO 

O número de microempreendedores individuais (MEI) tem crescido nos últimos 

anos. Ao mesmo tempo, o Brasil atravessa a maior crise do século atual. Esse 

artigo baseia-se nesses dois fatores para evidenciar a visão do microempreen-

dedor individual perante essa adversidade, utilizando-se de pesquisas em livros, 

outros artigos científicos, portais da notícia e uma pesquisa de caráter qualitativo.  

 

INTRODUÇÃO 

Segundo as notícias no site do Planalto, no ano de 2015, cinco milhões de mi-

croempreendedores individuais (MEI) foram oficializados. Cobertura previdenci-

ária, custos reduzidos com funcionários e tributação, burocracia mínima e segu-

rança legislativa são apenas alguns dos muitos benefícios em tornar-se um mi-

croempreendedor individual (PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2006). Devido ao 

apoio governamental, mesmo em um período de recessão econômica, o número 

de MEI’s só cresce. A razão deste evento será explicada posteriormente. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo desse artigo é realizar um estudo sobre a visão e a experiência do 

microempreendedor individual, durante o período de instabilidade econômica 

que o Brasil se encontra. 

 

METODOLOGIA 

O processo metodológico utilizado nessa pesquisa, foi formulado através de pes-

quisas em livros, artigos científicos e portais de notícia. Será realizada uma pes-

quisa de caráter qualitativo com 10 microempreendedores que forneceram sua 

opinião. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Segundo Chiavenato (2007) “empreendedor é a pessoa que inicia e/ou opera um 

negócio para realizar uma ideia ou projeto pessoal assumindo riscos e respon-

sabilidades e inovando continuamente”. 

Devido à importância desses indivíduos para a economia, em 14 de dezembro 

de 2006, a presidência da república sancionava a lei complementar nº 123/2006, 

que oficialmente estabelece as diretrizes alusivas a microempresas, empresas 



de pequeno porte e do microempreendedor individual. Para esse último, as prin-

cipais condições para formalização de uma pessoa física abrir uma emprega atu-

ando como microempreendedor individual e mantê-la são: ter um faturamento 

limitado a R$ 60.000,00 anuais e estar optando pelo simples nacional, que 

consta no Artigo 18-A, parágrafo primeiro, não ser sócio, administrador ou titular 

de outra organização com fins lucrativos, segundo o Artigo 18-A, parágrafo qua-

tro, inciso II, não contratar mais de um empregado, contido no Artigo 18-C e estar 

enquadrado em uma das mais de duzentas ocupações previstas no Anexo XIII 

disponibilizado na lei complementar 123 de 2006 (BRASIL, 2006). 

O processo de abertura é simples e pode ser efetuado através da internet, sendo 

que o usuário deve fornecer o número de CPF e a data de nascimento do titular 

(PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2006), assim, formalizando o processo. Logo 

após a conclusão do mesmo, o microempreendedor individual tem o direito de 

imprimir o Documento de Arrecadação Simplificada do MEI – DAS, o mecanismo 

para se realizar os pagamentos mensais das responsabilidades tributárias, o 

Certificado de Microempreendedor Individual – CCMEI,  o documento que per-

mite que a pessoa física identifique-se como pessoa jurídica e tenha conta como 

tal, podendo também emitir nota fiscal, redução da carga tributária e a disponibi-

lização de um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (BRASIL, s.d.). 

Analisando essas informações, é possível chegar a conclusão da razão pelo qual 

no ano de 2015, das 1.963.952 empresas abertas no Brasil, 76% delas são MEI’s 

(Serasa Experian, 2015), demonstrando que o número de microempreendedores 

individuais tem crescido imensamente no país, apesar da recessão econômica 

nesse ano.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Levando em conta o aumento contínuo de desemprego, que chegou a 11,4 mi-

lhões de brasileiros em Agosto (UOL, 2016), e a crise, que em 2015 fez com que 

o Brasil tivesse uma recessão econômica que custará 240 bilhões para a nação 

(FOLHA, 2015), o aumento de microempreendedores individuais no país é uma 

prova que o brasileiro está procurando novas opções financeiras. A próxima 

etapa desse documento é realizar uma pesquisa de caráter qualitativa com 10 

microempreendedores e expor sua perspectiva durante esse momento. 
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