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ANÁLISE DA FOCALIZAÇÃO DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI): NOTAS PRELIMINARES A PARTIR DO SUPLEMENTO ESPECIAL DA PNAD 2014 
  Rogério Nagamine Costanzi1 Graziela Ansiliero2 

 O chamado Microempreendedor Individual (MEI) - instituído por meio da Lei Complementar no. 128, de 19 de dezembro de 2008, e iniciado de forma efetiva em 2009 - consiste em figura jurídica desenhada fundamentalmente para ampliar a formalização de microempreendimentos e a cobertura previdenciária entre trabalhadores por conta própria ou autônomos supostamente de baixa renda. Quando o programa foi criado, ficou estabelecido que o MEI poderia optar pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta auferida no mês, desde que fosse um empresário individual com faturamento anual de no máximo R$ 36 mil e optante pelo Simples Nacional.  
O processo de registro do MEI foi bastante simplificado, de forma a estimular a formalização por meio da redução dos custos com burocracia. Ademais, neste primeiro momento, a contribuição previdenciária ficou fixada em apenas R$ 45,65 mensais (valor que, na ocasião, correspondia a 11% do salário mínimo vigente), além de contribuições simbólicas de R$ 1,00 de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e R$ 5,00 de Imposto sobre Serviços (ISS). Portanto, trata-se de um programa que traz claramente na sua concepção um subsídio elevado para seu público beneficiário e, também por essa razão, deveria ser objeto de esforços que garantissem sua adequada focalização. 
Entretanto, ao longo do tempo, foram feitas alterações que aumentaram o subsídio implícito e elevaram o risco de uma focalização não adequada. Em primeiro lugar, em 2011, o Governo 
Federal resolveu reduzir a contribuição previdenciária de 11% para 5% do salário mínimo,3 reforçando ainda mais o subsídio e o desequilíbrio atuarial do MEI no que diz respeito a seu componente previdenciário. Mais do que isso, tal corte na alíquota de contribuição criou uma situação incoerente com o chamado Plano Simplificado de Previdência Social (PSPS), programa criado em 2006 e direcionado exclusivamente à inclusão previdenciária de autônomos com 
baixos rendimentos.4 O PSPS reduziu (de 20%, do plano normal para contribuintes individuais - CI, para 11%) a alíquota previdenciária dos CI recolhendo sobre o valor do Piso Previdenciário e manteve praticamente o mesmo pacote de serviços e benefícios oferecido pelo Regime Geral 
de Previdência Social (RGPS) aos demais contribuintes.5 
Ocorre que, mesmo possuindo o mesmo plano de benefícios (fundamentalmente, sendo excluído do plano básico o direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição -ATC e à Certidão de Tempo de Contribuição -CTC), enquanto o MEI se depara com uma alíquota de 5%, o PSPS continua atrelado a uma contribuição de 11% do Piso Previdenciário, denotando a aleatoriedade e falta de maior coerência na medida de 2011. Ressalte-se que a alíquota de 5% também foi estendida aos segurados facultativos de baixa renda, entendidos como aqueles sem renda própria que se dedicam exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de suas residências, 

                                                           
1 Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental em exercício na DISOC/IPEA. 
2 Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental em exercício na DISOC/IPEA. 
3 A redução de 11% para 5% do salário mínimo foi instituída pela Medida Provisória nº 529, de 7 de abril de 2011 posteriormente convertida na Lei nº 12.470, de 31 de agosto de 2011. 
4 O PSPS foi criado pela Lei Complementar 123/2006, com efeitos a partir de abril/2007 (Decreto 6.042/2007). 
5 Em comum, os planos subsidiados de inclusão, PSPS e MEI, possuem o pagamento de benefícios definidos e fixos no valo do Piso Previdenciário e a exclusão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) e da Aposentadoria por Tempo de Contribuição (ATC) do pacote de benefícios e serviços normalmente oferecido pelo RGPS. 



desde que pertencentes a famílias de baixa renda (renda mensal de até dois salários mínimos) e inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).  
Posteriormente, a Lei Complementar nº. 139, de 10 de novembro de 2011, aumentou o limite de faturamento do MEI de R$ 36 mil para R$ 60 mil anuais e a Lei Complementar nº. 155, de 27 de outubro de 2016, estabeleceu um novo incremento no teto de faturamento a partir de 2018, quando então o valor anual máximo de faturamento chegaria a R$ 81 mil. Estas medidas, naturalmente, expandem o universo de potenciais beneficiários e o fazem mediante a incorporação de indivíduos com nível socioeconômico mais elevado, ao menos comparativamente àquele inicialmente priorizado quando da instituição da figura do MEI. Por outro lado, contraditoriamente, a drástica redução da alíquota contributiva (de 20%, incidente sobre o rendimento autodeclarado em valor situado entre o Piso e o Teto Previdenciários, para 11% e, em seguida, 5% do Piso Previdenciário) amplia subsídios a um grupo que cada vez menos se enquadra no perfil esperado de trabalhadores que necessitem de tal suporte (ou, ao menos, que sejam seus beneficiários prioritários). 
O programa está marcado por um volume grande de inscrições, tendo em vista que no final de 2016 havia o registro de cerca de 6,6 milhões de inscritos no MEI. Contudo, o contingente de trabalhadores que efetivamente estavam efetuando recolhimentos mensais era muito menor, pois sempre houve um elevado nível de inadimplência – situação que persiste, mesmo diante do incremento nos subsídios oferecidos, com a redução de 9 pontos percentuais na alíquota contributiva. De qualquer forma, o programa conseguiu atingir uma escala relevante, o que deveria gerar mais preocupações com sua focalização.  
 Gráfico 1 Proporção de Contribuintes Individuais por Tipo de Plano, segundo Critério de Cálculo da Quantidade Anual de Contribuintes - Brasil - RGPS – 2007-2014 – Em % 

 Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS) de 2006 a 2014, disponível no site: http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos/dados-abertos-previdencia-social/. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MEI - - 0,2% 3,6% 7,8% 12,7% 17,5% 20,9% 0 - - 0,4% 5,2% 8,8% 12,8% 17,2% 21,0%
PSPS 6,0% 11,2% 15,1% 17,7% 19,4% 19,3% 19,5% 19,9% 0 6,2% 10,9% 14,3% 16,2% 17,9% 17,7% 18,2% 18,4%
CI-Normal 94,0% 88,8% 84,7% 78,7% 72,8% 68,0% 63,0% 59,2% 0 93,8% 89,1% 85,3% 78,6% 73,3% 69,5% 64,6% 60,6%
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  Do ponto de vista previdenciário, a criação do PSPS e do MEI pode ter aumentado a cobertura previdenciária entre os trabalhadores por conta própria ou autônomos, mas há a possibilidade de que tenha ocorrido alguma migração do chamado plano completo, com alíquota de 20%, 
para os planos de 11% e 5% de contribuição incidente sobre o salário mínimo.6 De 2006 a 2014, a participação do plano completo no total de contribuintes individuais, considerado o total com pelo menos uma contribuição no ano, caiu de 100% (já que então havia apenas uma alternativa de filiação para esta categoria), no primeiro ano (livre dos efeitos dos novos planos de inclusão previdenciária), para 60,6%, no ano final da série de dados disponíveis (ver gráfico 1). No mesmo período, a participação do PSPS cresceu de 0%, em 2006, para 18,4%, em 2014; em relação ao MEI, a participação no total de contribuintes passou de inexistente, em 2006, para 0,4% em 2009 e 21,0% em 2014. Quando o critério é a quantidade média de contribuintes no ano, pouco se 
altera nestas proporções (ver tabela 1).7 
Tabela 1:  Evolução na Quantidade de Contribuintes Individuais do RGPS por Subcategorias de Contribuintes Individuais – 2007 a 2014 – Em % 

 Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS) de 2006 a 2014, disponível no site: http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos/dados-abertos-previdencia-social/.  Considerando-se o número médio mensal de contribuintes, também se observa o aumento da importância relativa dos planos subsidiados e perda de peso do chamado plano completo, cuja participação caiu dos mesmos 100%, em 2006, para 59,2%, em 2014. Neste mesmo período, a participação do MEI e do Plano Simplificado chegou, respectivamente, a 20,9% e a 19,9%. O destaque fica por conta do MEI, cujo crescimento sofreu forte aceleração neste intervalo de tempo, notadamente após a flexibilização e suavização das regras iniciais impostas ao plano. De modo geral, contudo, se nota um importante crescimento do total de contribuintes individuais, 
                                                           

6 Essa migração tende a ser a mais óbvia e direta, mas pode ter havido movimentação entre outros grupos, inclusive a troca de relações assalariadas por prestação de serviços, situação bastante indesejada. 
7 A quantidade média de contribuintes no ano é dada pelo somatório do produto do número de contribuintes pelo número de contribuições feitas no ano, dividido por 12. 

CI (%) CI Normal (%) PSPS (%) MEI (%)
2007 5.648.249 -        5.307.521 -       340.729 -        -             -            
2008 6.000.632 6,2% 5.327.814 0,4% 672.818 97,5% -             -            
2009 6.337.100 5,6% 5.369.016 0,8% 958.454 42,5% 9.631 -            
2010 6.926.224 9,3% 5.453.496 1,6% 1.222.972 27,6% 249.756 2493,2%
2011 7.417.189 7,1% 5.397.692 -1,0% 1.438.148 17,6% 581.349 132,8%
2012 7.993.655 7,8% 5.436.898 0,7% 1.542.915 7,3% 1.013.842 74,4%
2013 8.678.502 8,6% 5.470.962 0,6% 1.692.298 9,7% 1.515.242 49,5%
2014 9.223.937 6,3% 5.461.455 -0,2% 1.831.541 8,2% 1.930.942 27,4%

CI (%) CI Normal (%) PSPS (%) MEI (%)
2007 8.581.824 -        8.047.361 -       534.463 -        -             -            
2008 9.214.580 7,4% 8.213.965 2,1% 1.000.615 87,2% -             -            
2009 9.617.883 4,4% 8.204.606 -0,1% 1.371.355 37,1% 41.922 -            
2010 10.634.443 10,6% 8.354.148 1,8% 1.722.755 25,6% 557.540 1229,9%
2011 11.307.215 6,3% 8.289.409 -0,8% 2.022.517 17,4% 995.289 78,5%
2012 11.910.290 5,3% 8.278.311 -0,1% 2.108.848 4,3% 1.523.131 53,0%
2013 12.556.301 5,4% 8.110.555 -2,0% 2.284.633 8,3% 2.161.113 41,9%
2014 13.415.791 6,8% 8.130.799 0,2% 2.468.935 8,1% 2.816.057 30,3%

Ano Quantidade Acumulada (ao menos uma contribuição anual)

Quantidade MédiaAno



que passou de 8,6 milhões, em 2007, para 13,4 milhões, em 2014, quando se considera aqueles com pelo menos uma contribuição no ano. O número médio mensal de contribuintes individuais também cresceu substantivamente, passando de 5,6 milhões para 9,2 milhões no mesmo período. 
Claro que a possível migração do plano completo para o simplificado e/ou para o MEI, embora relativamente previsível, tende a ser considerada um resultado pouco desejável desses planos subsidiados, pois - salvo quando produzem efeitos substantivos sobre a densidade contributiva dos segurados – podem implicar perda de arrecadação ou de contribuição de trabalhadores com capacidade contributiva para aportar em condições normais (não subsidiadas ou com incentivos menos expressivos), sem que ocorra um ganho efetivo em termos de inclusão previdenciária. O ideal seria que o crescimento do PSPS e do MEI ocorresse com a adesão de trabalhadores que nunca haviam contribuído para a previdência social.  
Para se ter uma noção da inadimplência do MEI, no final de 2014 havia cerca de 4,7 milhões de inscritos no plano, mas os dados de registros administrativos da previdência apontavam, neste ponto do tempo, cerca de 2,8 milhões segurados (nessa categoria) com pelo menos uma contribuição no ano e 1,9 milhão como média mensal de contribuintes. Esses dados deixam claro que o programa tem elevado nível de inadimplência, em que pese o crescimento expressivo que este vem experimentado: o total de contribuintes passou de cerca de 1 milhão, em 2011, para 2,8 milhões, em 2014, quando se considera aqueles com pelo menos uma contribuição no ano. Considerando-se o número médio mensal de contribuintes, também houve um importante crescimento, com um salto de 581 mil para 1,9 milhão, entre 2011 e 2014. Nos últimos anos, pode-se dizer que a expansão no contingente de CI foi determinada principalmente pelo MEI. 
O grau de subsídio das regras do MEI é extremamente elevado. Dependendo da hipótese e da taxa de juros utilizadas, o valor presente das contribuições do MEI pode representar apenas 4,3% do valor presente esperado dos pagamentos, ou seja, um subsídio que pode chegar a 
95,7%8. Diante deste elevado custo atuarial, o MEI deveria ser focalizado em trabalhadores com limitada (ainda que necessariamente existente) capacidade financeira para contribuir para a Previdência Social.  
Originalmente, os trabalhadores autônomos e (ainda que indevidamente, já que deveriam ter sua proteção co-financiada por seus empregadores)9 os empregados informais (vinculados a pessoas jurídicas, formais ou informais), com alguma capacidade contributiva (apesar do relativamente baixo rendimento, entre 1 e 2 salários mínimos, com maior frequência em torno deste último valor, dada a maior capacidade contributiva e o possível melhor posicionamento dos mesmos da distribuição de renda familiar per capita, também determinante na capacidade de contribuir) e em faixas etárias intermediárias (30-50 anos), deveriam, em tese, constituir o grupo com maior potencial de adesão ao MEI.  
O intervalo previsto para o rendimento individual do trabalho possivelmente se deve à equiparação entre o Salário Mínimo e o Piso Previdenciário e ao entendimento de que, quanto maior a distância entre o rendimento do segurado e o valor do benefício previdenciário único, menor tenderia a ser a atratividade dos novos planos. Ocorre que, para o MEI, outras variáveis relevantes (não disponíveis nas bases de dados aqui utilizadas, como as relacionadas ao 

                                                           
8 Foi utilizada a hipótese de uma mulher com apenas 15 anos de contribuição, que se aposentou aos 60 anos de idade e teria uma expectativa de sobrevida de 23,6 anos.  
9 O MEI pretendeu atrair autônomos não contribuintes com alguma condição contributiva, ainda que sabidamente tal medida pudesse estimular a migração de indivíduos em outras categorias (inclusive já contribuintes). Embora seja um plano focado nos autônomos, e não nos ditos informais ou em outros grupos, na prática tende a ser muito difícil diferenciá-los.  



comportamento empreendedor) desempenham importante papel na decisão de adesão ou não a este plano de contribuição previdenciária. 
 A isso se soma o alto nível de faturamento permitido (atualmente de R$ 60 mil anuais, mas a caminho de ser elevado para R$ 81 mil em 2018), montante que possivelmente engloba a grande maioria dos trabalhadores por conta própria (grupo heterogêneo, mas em que prevalecem os trabalhadores com menores rendimentos) e parcela não desprezível dos empregadores (grupo este que costuma encontrar-se em patamar de renda claramente elevado para os padrões médios brasileiros). O resultado dessa combinação pode explicar as dificuldades para a focalização da medida, tal como se analisa pela Pnad 2014, em seu suplemento especial de Acesso à Internet e à Televisão e Inclusão Produtiva. Este suplemento permite que se observe mais precisamente a focalização do MEI, grupo sobre o qual foram incluídas questões especificas no questionário dessa edição da pesquisa (Tabela 2). 
No suplemento da pesquisa foram identificados nesse grupo cerca de 1,9 milhão10 de trabalhadores inscritos no MEI, sendo que desse total 59% eram homens, ou seja, há predominância masculina entre os MEI e esta sobrerepresentação é ligeiramente superior à observada no total de ocupados (57%). Comparativamente aos conta-própria (32%), grupo de onde se esperava maior adesão ao MEI, contudo, a participação feminina é significativamente maior (41% contra 32%). Em termos de idade, há uma certa convergência em torno das faixas de 30-49 anos, ainda que os MEI apresentem concentração ligeiramente maior nestes grupos, sempre na comparação com o indicador agregado e com os conta-própria.  
Também há uma predominância grande de brancos (57%), na abertura por raça/cor, o que já pode ser indicativo de problemas na focalização: esta proporção está acima daquela mensurada para os grupos de referência (média nacional para todos os ocupados: 46%; trabalhadores por conta-própria: 43%). Outro indício nesse sentido, ainda que mais sutil, é o nível de instrução máximo alcançado pelos ocupados. O nível prevalente é o ensino médio, o que não é incomum para o conjunto da população ocupada, dada a melhoria no nível médio de escolaridade registrada nas últimas décadas. O ponto é que cerca de 60% dos MEI possuem ao menos o ensino médio completo_ proporção que não passa de 50% para o total de ocupados e de 34% para os trabalhadores por conta-própria; e, principalmente, que 23% possuem ao menos o ensino superior incompleto, contra percentuais de 19% e de 11%, respectivamente, para estes mesmos grupos de referência. 
A proporção de ocupados recebendo ao menos três salários mínimos mensais, valor superior ao rendimento médio de todos os trabalhos estimado para a população de ocupados em 2014 (R$ 1.632), é maior entre os MEI (39%) do que para o conjunto de ocupados (17%) e para o grupo 
de conta-próprias (15%).11 Se considerados os rendimentos que superam os cinco salários mínimos, os diferenciais em favor dos Microempreendedores Individuais seguem significativos, ainda que em escala inferior (MEI: 18%; conta-próprias: 7%; ocupados: 8%). Em termos absolutos, o rendimento médio dos MEI (R$ 2.532, em 2014) certamente não os qualifica como ricos, mas os deixa em posição relativa bastante superior à dos principais grupos a esse comparados (continente de ocupados: R$ 1.632; conta-própria: R$ 1.453). Tomando-se como referência estes dados, tem-se que entre aqueles identificados como MEI predominam os homens, brancos, com escolaridade acima da média, idade entre 30-49 anos e com rendimentos do trabalho médio-altos em termos absolutos, mas bem superiores à média da população ocupada brasileira e à média dos autônomos. 

                                                           
10 O valor exato estimado foi de 1.888.976 inscritos no MEI, sendo que desse total 1,1 milhão era de homens e 777 mil de mulheres. Trata-se de uma estimativa amostral e não de dados de registros administrativos. 
11 Considerando-se o rendimento de todos os trabalhos de todos os ocupados com 10 anos ou mais de idade. 



Tabela 2 Perfil Básico da População Ocupada (Idade, Sexo, Nível de Instrução e Nível de Rendimento do Trabalho), segundo Posição na Ocupação - 2014 

 Fonte: Elaboração a partir dos microdados do suplemento da PNAD/IBGE de 2014. Obs.: os grupos formados por empregados e trabalhadores domésticos incluem ocupados com e sem carteira de trabalho.  

Branca Parda Preta Outros Homens Mulheres
Empregados 47% 43% 10% 1% 100% Empregados 62% 38%
Militares 44% 45% 10% 1% 100% Militares 93% 7%
Estatutários 52% 39% 8% 1% 100% Estatutários 38% 62%
Domésticos 35% 51% 14% 1% 100% Domésticos 8% 92%
MEI 57% 35% 7% 1% 100% MEI 59% 41%
Conta-Própria 43% 47% 9% 1% 100% Conta-Própria 68% 32%
Empregador 67% 27% 5% 2% 100% Empregador 73% 27%
Não Remunerados 37% 54% 8% 2% 100% Não Remunerados 42% 58%
Total 46% 44% 9% 1% 100% Total 57% 43%

Sem instrução Não 
determinado

Fundamental 
incompleto ou 

equivalente
Fundamental 
completo ou 
equivalente

Médio 
incompleto ou 

equivalente
Médio completo 
ou equivalente

Superior 
incompleto ou 
equivalente

Superior completo 

Empregados 4% 0% 21% 10% 8% 36% 7% 13% 100%
Militares 1% 0% 2% 3% 10% 51% 12% 21% 100%
Estatutários 1% 0% 6% 3% 2% 27% 8% 52% 100%
Domésticos 9% 0% 46% 15% 7% 20% 1% 1% 100%
MEI 2% 0% 21% 12% 6% 37% 7% 16% 100%
Conta-Própria 11% 0% 39% 11% 6% 23% 3% 8% 100%
Empregador 3% 0% 17% 9% 4% 30% 7% 30% 100%
Não Remunerados 20% 0% 51% 8% 5% 12% 2% 2% 100%
Total 7% 0% 27% 10% 7% 30% 6% 14% 100%

10-15 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65ou+
Empregados 1% 8% 31% 28% 19% 11% 2% 1% 100%
Militares 0% 18% 37% 18% 18% 8% 1% 1% 100%
Estatutários 0% 0% 11% 27% 30% 24% 5% 2% 100%
Domésticos 1% 3% 12% 26% 29% 21% 5% 3% 100%
MEI 0% 1% 14% 29% 29% 20% 5% 3% 100%
Conta-Própria 0% 2% 13% 23% 25% 22% 7% 8% 100%
Empregador 0% 0% 9% 25% 29% 23% 7% 7% 100%
Não Remunerados 10% 9% 13% 14% 15% 16% 8% 16% 100%
Total 1% 5% 22% 25% 22% 16% 4% 4% 100%

Menos de 1 
SM 1 SM >1SM - 2SM >2SM - 3SM >3SM - 5SM >5SM - 10SM >10SM Ignorada

Empregados 10% 13% 44% 17% 9% 4% 2% 2% 100%
Militares 8% 5% 18% 17% 21% 21% 6% 3% 100%
Estatutários 1% 10% 24% 18% 20% 17% 8% 2% 100%
Domésticos 42% 18% 32% 5% 1% 0% 0% 1% 100%
MEI 6% 4% 23% 26% 21% 15% 3% 2% 100%
Conta-Própria 34% 5% 26% 16% 9% 5% 2% 3% 100%
Empregador 2% 2% 9% 18% 22% 25% 16% 5% 100%
Não Remunerados 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Total 20% 10% 35% 15% 9% 6% 2% 2% 100%

Posição na Ocupação Grupos de Idade Total

Posição na Ocupação
Faixas de Rendimento de Todos os Trabalhos

Total

TotalPosição na Ocupação
Nível de Instrução Máximo Alcançado

Posição na Ocupação Posição na 
OcupaçãoTotalRaça/Cor Sexo



Considerando-se a renda familiar mensal per capita (RFPC), o que se observa é que 65% do total de MEIs estavam entre os 30% mais ricos e impressionantes 84% estavam entre os 50% mais ricos (Tabela 3). Por diferença, tem-se que apenas 16% dos MEI situavam-se nos cinco primeiros décimos da distribuição da RFPC, o que, evidentemente, reforça a posição de que a focalização do MEI (frente ao que se idealizou para o plano) está distorcida e precisa ser corrigida. Os ocupados distribuídos nos dois primeiros décimos mais dificilmente reuniriam as condições para contribuir, dado o peso que o valor da contribuição representa sobre a RFPC, mas as faixas intermediárias deveriam prevalecer entre os inscritos no programa. 
Tabela 3 Focalização do MEI – Distribuição por Décimo de Renda Familiar Mensal Per Capita - Suplemento da PNAD/IBGE-2014 - Brasil 

Décimo da renda familiar mensal per capita Distribuição Simples em % do total Distribuição Acumulada em % do total 
1 0,6 0,6 
2 1,7 2,4 
3 2,7 5,1 
4 5,0 10,2 
5 5,9 16,1 
6 7,5 23,5 
7 11,3 34,8 
8 14,9 49,7 
9 24,3 74,0 

10 26,0 100,0 
Fonte: Elaboração a partir dos microdados do suplemento da PNAD/IBGE de 2014.  Ou seja, os MEI se concentram nos décimos superiores da distribuição da renda familiar per capita nacional, situação que suscita questionamentos sobre a própria rationale da política, na medida em que esta se apoia em subsídios elevados que não parecem ser devidamente justificados pela real capacidade contributiva de seus beneficiários. O benefício definido em um salário mínimo, valor a princípio considerado muito baixo para atrair segurados com maior nível de renda, juntamente com a modesta limitação do pacote de benefícios e serviços (exclusão da ATC e da CTC), parecem não configurar restrições suficientes para garantir a natural convergência (por autosseleção) entre o público-alvo ideal e o grupo efetivamente observado de beneficiários. 
A análise deste indicador segundo a posição na ocupação declarada pelo trabalhador se revela ainda mais contundente. Enquanto 26% dos trabalhadores brasileiros se situam nos três últimos décimos da distribuição, 65% dos MEI (na Pnad, autodeclarados MEI, mas classificados como empregadores ou trabalhadores por conta-própria) estão concentrados nestes estratos – proporção bastante superior à observada entre os trabalhadores por conta-própria (36%, excluídos os próprios MEI que se identificam nessa condição) e muito próxima à mensurada para outros grupos caracterizados pelos altos rendimentos e pelo alto nível de proteção que costumam acessar (militares: 64%; estatutários: 67%). Essa proporção apenas fica abaixo do indicador calculado para os empregadores (81%, excluídos os próprios MEI que se identificam nessa condição). Ou seja, os MEI estão fortemente sobrerepresentados entre os grupos melhor posicionados na estrutura distributiva brasileira, contrariando qualquer requisito de progressividade originalmente atribuído a esta (suposta) medida de inclusão. 
  



Gráfico 2 Proporção de Ocupados por Décimos da Distribuição da Renda Familiar per capita (RFPC), segundo Posições na Ocupação – 2014 

 Fonte: PNAD/IBGE – 2014. Elaboração própria. Obs. 1: exclusive ocupados pertencentes a famílias onde o rendimento familiar per capita é ignorado. Obs. 2: os grupos formados por empregados e trabalhadores domésticos incluem ocupados com e sem carteira de trabalho.  Este resultado parece reforçar a hipótese de que, entre os inscritos como MEI, a motivação para adesão ao plano guarda menos relação com a previdência e mais relação com as vantagens que a formalização do empreendimento pode proporcionar. Estes indicadores ainda podem apontar para outros indícios de que a estratégia adotada para expandir a cobertura previdenciária está equivocada: os incentivos oferecidos, mesmo que bastante elevados (implicando óbvio agravamento do desequilíbrio financeiro e atuarial do RGPS), ainda deixam à margem parcelas expressivas do contingente de desprotegidos, os quais - ainda que possuam rendimento individual compatível com a contribuição previdenciária - podem possuir rendimento familiar per capita (RFPC) baixo e inconciliável com a contribuição previdenciária mínima.  
Exemplo disso é que, dada a profunda desigualdade social observada no país, os limites inferiores e superiores para a RFPC, em cada décimo de sua distribuição, possuem valores bastante restritos, quadro que impõe limites quase que intransponíveis para a cobertura pela via contributiva nos grupos situados em sua base. Como a alíquota é fixa, estipulada em 5% do SM mensal, resulta que o peso da contribuição sobre o rendimento individual mensal decresce substancialmente conforme cresce a RFPC, sugerindo a regressividade do resultado concreto da medida.  
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Empregados 2% 6% 7% 10% 12% 10% 14% 15% 13% 12%
Militares 0% 2% 3% 5% 8% 6% 12% 16% 20% 27%
Estatutários 0% 2% 3% 5% 7% 6% 9% 14% 19% 34%
Trabalhadores Domésticos 7% 10% 11% 13% 14% 10% 13% 11% 8% 2%
MEI 1% 2% 3% 5% 6% 7% 11% 15% 24% 26%
Trabalhadores por Conta-Própria 8% 8% 8% 10% 10% 8% 11% 12% 12% 11%
Empregadores 0% 1% 1% 3% 4% 4% 6% 12% 20% 49%
Não Remunerados 26% 14% 10% 9% 7% 12% 6% 6% 5% 4%
Total 5% 7% 7% 9% 10% 9% 12% 13% 13% 13%
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Tabela 4 Valores Mínimo, Médio e Máximo da RFPC, segundo Décimos da Distribuição da RFPC; Valor da Contribuição Previdenciária do MEI (em Set/2014); e Peso da Contribuição sobre a RFPC Média por cada Décimo - 2014 

  Fonte: PNAD/IBGE – 2014. Elaboração própria.  Os grupos nos estratos superiores não podem ser considerados ricos, mas é pouco justificável que sejam objeto prioritário de política subsidiada de proteção, ao menos quando grupos mais numerosos e vulneráveis permanecem sem perspectivas de inclusão. Ademais, nos estratos onde estão concentrados os MEI, a cobertura previdenciária já se encontra em patamar superior 
à média nacional, o que torna ainda mais questionável a focalização assumida pela medida.12  
Gráfico 3 Proporção de Contribuintes por Décimos da Distribuição da Renda Familiar per capita (RFPC), segundo Posições na Ocupação (10 anos ou mais de idade) – 2014 

 Fonte: PNAD/IBGE – 2014. Elaboração própria. 
                                                           

12 A princípio, seria conveniente desconsiderar os contribuintes na categoria de MEI, a fim de eliminar seu efeito sobre essa medida de cobertura (contribuintes sobre ocupados), mas - para além de não consistirem em contingente capaz de alterar o resultado mencionado, em termos da relação com o indicador médio – é possível que parte destes indivíduos já contribuísse para o RGPS, em outras categorias. Esse efeito-migração precisa ser melhor investigado, pois pode tornar os resultados da medida ainda mais problemáticos. 

Contribuição 
Única

Peso sobre 
a RFPC

Mínimo Média Máximo R$ 36,20 (%)
1 0,00 103,89 185,00 36,2 34,8%
2 186,00 239,23 289,00 36,2 15,1%
3 290,00 341,34 387,00 36,2 10,6%
4 388,00 441,30 499,00 36,2 8,2%
5 500,00 559,46 637,00 36,2 6,5%
6 638,00 706,31 750,00 36,2 5,1%
7 751,00 858,53 974,00 36,2 4,2%
8 975,00 1.114,09 1.299,00 36,2 3,2%
9 1.300,00 1.593,61 2.000,00 36,2 2,3%
10 2.002,00 4.217,41 331.200,00 36,2 0,9%

Décimos de Renda 
Familiar per capita

RFPC Mínima, Média e Máxima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Proporção de Contribuintes (%) 13% 37% 47% 55% 62% 66% 72% 76% 79% 83%
Cobertura Média (%) 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65%
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Obs.: O indicador agregado difere ligeiramente daquele apresentado no Gráfico 1 porque aqui são desconsiderados os indivíduos pertencentes a famílias com RFPC ignorada e porque trata-se do dado total (sem exclusão das áreas rurais da Região Norte, salvo de Tocantins).  
Os resultados questionáveis do MEI, em termos de sua focalização, mostram que, embora programas de caráter contributivo e não contributivo sejam necessários para garantir uma ampla cobertura previdenciária em países com elevada informalidade e parcela relevante dos trabalhadores com baixa capacidade contributiva (como é o caso do Brasil), sempre há o risco de que os efetivos beneficiários não sejam alcançados e que se ofereça altos níveis de subsídios para pessoas com capacidade contributiva própria e, portanto, sem o perfil adequado para recebê-los. Enfim, há sempre o desafio de garantir que apenas participem de medidas com este escopo as pessoas que realmente delas necessitem e que os subsídios concedidos cheguem aos indivíduos (sempre que possível) na medida certa destas necessidades.  
Certamente, a redução da alíquota do MEI para 5%, em 2011, foi um equívoco, como também foram questionáveis os sucessivos incrementos no nível máximo de faturamento. Faz-se necessário buscar mecanismos para garantir que esquemas de proteção previdenciária não contributivos ou altamente subsidiados sejam muito bem focalizados nos estratos socioeconômicos mais fragilizados, notadamente naqueles com baixa capacidade e autonomia contributiva. O problema é que normalmente esses programas são populares do ponto de vista político e com frequência são levados a assumir uma tendência crescente no contingente de beneficiários.  
A lógica política normalmente busca grandes números, quase sempre preferindo quantidade à qualidade nas intervenções públicas. O MEI certamente foi contaminado, em algum grau, por essa lógica de expansão rápida e em grande escala, característica que contribuiu para um péssimo resultado em termos de sua focalização. Apesar dessas críticas, é possível que o MEI ainda possa se converter em uma boa iniciativa em prol da ampliação da proteção social, desde que seja feita uma revisão de determinados aspectos de seu escopo a fim de melhor calibrar sua focalização e minimizar efeitos adversos (como o efeito-migração entre diferentes categorias de segurados). Tal revisão se tornará imperativa caso seja aprovada a reforma previdenciária conforme Proposta de Emenda Constitucional no. 287/2016, que eliminaria a ATC e altera diversos requisitos de elegibilidade aos serviços e benefícios oferecidos pelo RGPS. 
De modo mais genérico, o exemplo do MEI mostra a necessidade de reavaliar de forma rigorosa todos os tratamentos favorecidos que existem no âmbito previdenciário. A cultura brasileira parece ser marcada por concessões sem grande rigor de tratamentos diferenciados e manutenção dos mesmos sem qualquer lógica de frequente e regular  reavaliação, bem como sobreposição de antigos e novos tratamentos diferenciados. Certamente a PEC 287/2016 terá o efeito benéfico de estimular o debate sobre os inúmeros tratamentos diferenciados que existem no sistema previdenciário brasileiro, tanto do lado das regras de acesso aos benefícios como também nas regras de contribuições. 
Outro ponto importante suscitado pela análise do caso do MEI é a constatação de que o debate sobre previdência no Brasil passa muitas vezes ao largo do preceito constitucional de equilíbrio atuarial. No caso do MEI, há uma baixa alíquota combinada com a possibilidade de 15 anos de contribuição, sendo que as expectativas de sobrevida de uma mulher de 60 anos e de um homem de 65 anos são atualmente de, respectivamente, 23,8 anos e 16,7 anos, que implica a possibilidade de maior tempo de recebimento da aposentadoria do que de contribuição, o que exigiria uma alíquota muito alta para garantir o equilíbrio atuarial. O debate sobre a reforma da previdência não pode passar ao largo do preceito constitucional de equilíbrio atuarial e de que subsídios do ponto de vista atuarial devem ser muito bem focalizados. 
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