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Empreendedorismo e Inclusão Produtiva: 
Uma análise de perfil do

microempreendedor individual beneficiário do Programa 

Bolsa Família
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O Programa Bolsa Família

• Tem como objetivos (i) alívio imediato da pobreza; (ii) acesso a 
direitos sociais básicos; (iii) superação da situação de 
vulnerabilidade (MDS, 2013).

• Resultados: (i) redução da pobreza; (ii) diminuição da desigualdade; 
(iii) contribuição para um corte intergeracional da pobreza 
(Medeiros, Britto e Soares, 2007).

• Em geral, não diminui oferta de mão de obra (Medeiros, Britto e 
Soares, 2007; Soares e Sátyro, 2009).

• Parte considerável do público-alvo do PBF é conta própria informal 
(Barbosa e Corseuil, 2011).

• Questões: (i) como estimular um autossustento duradouro para 
beneficiários e filhos? (ii) empreendedorismo formal é um 
caminho?  (iii) se sim, como potencializar esse caminho?
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O Programa Microempreendedor 

Individual

• Criado pela LC 128/2008, tem como objetivos (i) diminuição da 
informalidade; (ii) desburocratização e redução de custos para o 
pequeno empreendedor; (iii) garantir cobertura previdenciária para 
pequeno empreendedor por conta própria.

• Segundo Corseiul e Reis (2011), informalidade entre 
empreendedores é próxima de 50%.

• Benefícios: inscrição online e gratuita; cobertura previdenciária; 
boleto único mensal (INSS e ISS/ICMS) a menos de R$ 40,00/mês.

• Restrições: atividades em sua maioria manuais/tradicionais; 
faturamento bruto anual máximo de R$ 60 mil; até um funcionário.

• Resultado: quase 3 milhões de microempreendedores formalizados

• Programa Brasil Sem Miséria aponta MEI como caminho

para geração de renda e inclusão produtiva. (MDS, 2013).
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Aspectos Metodológicos

• Fontes de dados: Cadastro Único (MDS, 2011); Base de 
Registro dos Microempreendedores Individuais (MDIC, 
2011); Base da Pesquisa de Perfil do Empreendedor 
Individual (SEBRAE, 2011).

• Cruzamento CadÚnico e Base MEI pelo CPF, nome, nome 
da mãe e nascimento. 

• Desse cruzamento, foram encontrados 102.627 MEIs-PBF
(7,3% dos MEIs à época).

• Para os dados da Pesquisa de Perfil do EI, separou-se 
aqueles que declararam receber BF.
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Distribuição Geográfica 
MEIs, PBF e MEIs-PBF por regiões
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Distribuição Geográfica
Participação dos MEIs-PBF no total de MEIs vs. 

Participação dos PBF no total da população

Há forte correlação (com significância próxima de 0%) entre porcentagem do
PBF na população e no total de MEIs.
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Características demográficas
MEIs-PBF e MEIs, por gênero

Maior participação feminina nos MEIs-PBF parece refletir o fato de a maioria das famílias
beneficiárias do PBF ser chefiada por mulheres (How, 2010), e de boa parte das atividades
permitidas pela LC 128/2008 serem tradicionalmente ligadas às mulheres.
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Características demográficas
MEIs-PBF e MEIs, por faixa etária
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Características demográficas
MEIs-PBF e MEIs, por escolaridade

MEIs-PBF são menos escolarizados
do que a média dos MEIs, mas
mais escolarizados do que a média
dos beneficiários do PBF. Segundo
Brito e Kerstenetzky (2011), 78,5%
dos beneficiários do PBF não
completaram o ensino
fundamental.
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Características demográficas
MEIs-PBF e MEIs, por ocupação antes de se formalizar

Compatível com achados de Corseuil, Neri e Ulyssea (2013): MEI aumentou probabilidade
de (i) empreendedores informais se formalizarem; (ii) empregados informais virarem
empreendedores formais; e (iii) empregados formais se tornarem empreendedores formais.
Além disso, 38% das famílias elegíveis para o PBF são chefiadas por trabalhadores por conta
própria. MEIs-PBF representam 0,2% do total de beneficiários.
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Características demográficas
MEIs-PBF e MEIs, por segmento e setor de atividade



0800 570 0800   /   www.sebrae.com.br

S
E
B
R
A
E

Considerações Finais

• MEIs-PBF são, em sua maioria, jovens, pouco escolarizados, chefes 
de família, estão no Nordeste, ex-empreendedores informais ou 
desempregados, estão em atividades de baixo valor agregado, mas 
pretende expandir seus negócios.

• Há fortes indícios que ainda há muito empreendedorismo informal 
entre os beneficiários do PBF.

• Para empreendedorismo formal funcionar como ferramenta de 
inclusão produtiva,  é preciso haver capacitação técnica e em 
gestão (iniciativas do Sebrae e do MDS vêm nesse sentido).

• Questões em aberto: MEI tem aumentado a renda dos PBF? MEI 
contribui para a precarização do mercado de trabalho? O que leva 
empreendedor informal do PBF a se formalizar?


