
Os microempreendedores indivi-
duais (MEI), categoria com fatura-
mento anual de até R$ 60 mil, fo-
ram os principais responsáveis pe-
la ampliação do total de empresas
no país no período de 12 meses en-
cerrado em setembro deste ano.
Na comparação com os 12 meses
anteriores, houve crescimento de
10% no número de companhias
em atividade no Brasil — a cifra su-
perou a marca de 16 milhões de es-
tabelecimentos. Caso os MEI não
fossem incluídos na conta, have-
ria retração de 12%. Os dados fa-
zem parte de um levantamento di-
vulgado ontem pelo Instituto Bra-
sileiro de Planejamento e Tributa-
ção (IBPT), por meio do site Em-
presômetro (www.empresome-
tro.com.br).

A pesquisa indica ainda que os
microempreendedores indivi-
duais, as microempresas e as em-
presas de pequeno porte vêm am-
pliando sua participação no bolo
geral do faturamento das compa-
nhias brasileiras.No período pes-
quisado, as micro e pequenas e os
MEI representavam 74% de todos
os empreendimentos ativos no
país, mas respondiam por apenas
15% do faturamento total. Pode
parecer pouco, mas a participa-
ção das três categorias dobrou des-
de 2005: naquele ano, eram 67%
dos negócios ativos no Brasil e de-
tinham uma fatia de 7,5% do fatu-
ramento empresarial brasileiro.

“As grandes corporações estão
perdendo participação percen-
tual apesar de, em termos absolu-
tos, manterem a liderança no fatu-
ramento”, constata Gilberto Luiz
do Amaral, coordenador de Estu-
dos e presidente do Conselho Su-
perior do IBPT. Embora ajudem a
impulsionar o total de empresas
existentes no país, os MEI tiveram
participação de apenas 0,74% nos
R$ 7,2 trilhões que as companhias
brasileiras faturaram em 2012.
Uma das razões para o crescimen-
to acelerado no número de MEIs é
a formalização dos empreendedo-
res brasileiros, explica Amaral.

“A criação da figura do mi-
croempreendedor individual, em
2009, cumpriu o papel de retirar
milhares de trabalhadores da in-
formalidade, mas também teve co-
mo efeito a precarização do traba-

lho, com muitos empregados mi-
grando da carteira assinada para o
MEI”, afirma João Maria Oliveira,
técnico do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea). Em ar-
tigo publicado no mês abril, Oli-
veira identificou que 49,7% dos
2,26 milhões de microempreende-
dores individuais registrados em
julho de 2012 eram antes emprega-
dos com carteira assinada. “Desse
universo de 49,7%, apenas 12,3%

pediram demissão. O restante pro-
vavelmente teve de migrar”,
acrescenta.

Na avaliação de Fernando Ho-
landa Barbosa Filho, professor da
Fundação Getúlio Vargas no Rio
de Janeiro, foi criado um forte in-
centivo à migração dos funcioná-
rios regidos pela Consolidação das
Leis do Trabalho para categoria
dos MEI.“Sai muito mais barato
para o empreendedor legalizar

seu empregado como MEI do que
pagar todos os direitos trabalhis-
tas e tributos”, diz o pesquisador
do Instituto Brasileiro de Econo-
mia (IBRE), da FGV. Atualmente,
o microemprededor individual po-
de contratar até um funcionário,
pagando uma contribuïção equi-
valente a 5% do salário mínimo e
mais R$ 5 de ISS e R$ 1 de ICMS.

Base da pirâmide empresarial
brasileira ficou mais larga

A partir de 2011, os MEI ganha-
ram mais força com a elevação do
teto de faturamento anual de R$
36 mil para R$ 60 mil, o que per-
mitiu a adesão de uma gama
maior de empreendedores. “Hou-
ve um achatamento da pirâmide
empresarial brasileira com a en-
trada dos MEI na base”, afirma
Pio Cortizo, gerente da unidade
de Gestão Estratégica do Serviço
Nacional de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae).

Para Cortizo, a tendência é de
que os microempreendedores in-
dividuais migrem para outras ca-
tegorias à medida em que o fatu-
ramento aumente. No ano passa-
do foram quase 40 mil os empre-
sários que mudaram de catego-
ria, segundo o Sebrae. Esse mon-
tante representa quase o dobro
do registrado em 2011.
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Micros dão fôlego à expansão
da base empresarial no Brasil

Embora ajudem a
impulsionar o total
de empresas existentes
no país, os MEI tiveram
participação de apenas
0,74% nos R$ 7,2
trilhões que as
companhias brasileiras
faturaram em 2012

Artigo publicado
no mês abril mostra
que 49,7% dos
2,26 milhões de
microempreendedores
individuais registrados
em julho de 2012 eram
antes empregados
com carteira assinada

Criada em 2009, a figura do microempreendedor individual, com faturamento de até R$ 60 mil por ano, avança

no rastro da formalização da economia, mas gera precarização das relações de trabalho, advertem especialistas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 out. 2013, Empresas, p. 12.
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