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NOTA TÉCNICA I

Os Desequilíbrios Financeiros do         
Microempreendedor Individual (MEI)

Sumário

A baixa cobertura previdenciária dos trabalhadores por conta própria acabou esti-
mulando diversas ações voltadas para a sua ampliação, como o Plano Simplificado 
e o Microempreendedor Individual (MEI). Em comum, foram planos caracteriza-
dos por elevado desequilíbrio atuarial e financeiro que irão, no futuro, agravar a 
situação das contas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Ademais, os 
efeitos, em termos de inclusão previdenciária, se mostram duvidosos, tendo em 
vista os indícios de inadequada focalização e possibilidade de migração de empre-
gados com carteira para o MEI. Com objetivo de analisar estas questões, esta Nota 
busca avaliar o perfil do MEI e mostrar que a ação pode ter beneficiado grupos 
que teriam capacidade contributiva que não justifica tratamento tão subsidiado. 

 A Nota, também, tenta estimar ou quantificar a ordem de grandeza dos desequilí-
brios que serão gerados em médio e longo prazo nas contas do RGPS pelo MEI e 
pelo Plano Simplificado, mostrando que os impactos negativos serão expressivos. 
Tais resultados mostram a necessidade de se debater uma reestruturação do MEI 
no seu componente previdenciário. Por fim, a partir da experiência do MEI, esta 
análise esboça a necessidade de tornar mais efetivo o preceito constitucional de 
equilíbrio financeiro e atuarial que deveriam ser observados na organização da Pre-
vidência no Brasil. A instituição de planos altamente desequilibrados e subsidiados 
deveria ser focalizada em trabalhadores de baixa renda ou nos mais pobres, como 
também determina a Constituição.

1 Introdução

A figura do chamado Microempreendedor Individual (MEI) foi criada no final 
de 2008 como uma política pública com diversas finalidades, passando pela inclu-
são previdenciária dos trabalhadores por conta própria, redução da informalidade 
e fortalecimento/formalização de microempreendimentos ou mesmo estimulo à 
criação de micronegócios. Mesmo reconhecendo como legítimas e bem-intencio-
nadas as finalidades que justificaram a criação desta importante política, na prática, 
contudo, a referida ação acabou mostrando problemas que exigem repensar ou 
reestruturar o referido programa, especialmente no que diz respeito ao seu com-
ponente previdenciário. A ação, contudo, se mostrou positiva do ponto de vista de 
simplificação e desburocratização na abertura de pequenos negócios. Um aspecto 
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fundamental do ponto de vista previdenciário é que o programa é fortemente 
desequilibrado pelo lado atuarial ou fortemente subsidiado, e está beneficiando 
trabalhadores que teriam capacidade para contribuir mais e/ou não teriam neces-
sidade de subsídio. As contribuições são de apenas 5% do salário mínimo, tendo, 
portanto, caráter quase simbólico. Dado o alto grau de subsídio, o programa de-
veria ser focalizado nos trabalhadores mais pobres e com baixa ou nenhuma capa-
cidade contributiva. Contudo, há avaliação mostrando inadequada focalização, o 
que não deveria ser surpreendente, tendo em vista o elevado faturamento permi-
tido em relação aos padrões de remuneração no Brasil. Dada a citada necessidade 
de reestruturar ou repensar o MEI, a presente Nota está organizada da seguinte 
forma:

a) Na segunda seção, é apresentada de forma muito sintética e rápida um breve 
histórico da criação do programa, sua evolução e alguns aspectos do perfil dos be-
neficiários ou inscritos a partir de dados do suplemento da PNAD de 2014, bem 
como uma apresentação muito rápida das regras do chamado Plano Simplificado 
de Previdência Social (PSPS);

b) Na terceira parte, será feito um esforço de quantificar os desequilíbrios fiscais 
que serão gerados pelo MEI e que tendem a se materializar no futuro quando os 
inscritos no programa começarem a receber os benefícios ou quando se aposenta-
rem e que terão impacto expressivo nas próximas décadas. Também será agregada 
a análise dos fluxos que serão gerados pelo chamado Plano Simplificado de Previ-
dência Social (PSPS) que, embora tenha uma arrecadação maior (11% do salário 
mínimo), também mostra níveis de financiamento insuficientes para as despesas 
que serão geradas;

c) Na quarta seção, serão apresentadas as conclusões ou considerações finais, cha-
mando atenção que a criação do MEI mostra a necessidade de tornar mais efe-
tivos, na prática, os preceitos constitucionais de equilíbrio financeiro e atuarial, 
focalizando com maior rigor planos desequilibrados do ponto de vista atuarial nos 
mais pobres com pouca ou nenhuma capacidade contributiva.

2 Criação, Evolução e Perfil do MEI

O grau de contribuição para a Previdência Social é extremante baixo entre os cha-
mados trabalhadores por conta própria. Segundo estimativa a partir dos microda-
dos da PNAD/IBGE de 2015, de um total de 21,7 milhões de trabalhadores por 
conta própria ocupados com 16 anos ou mais de idade, apenas 6,3 milhões con-
tribuíam para previdência (28,9% do total). Mesmo considerando apenas aqueles 
não ocupados no setor agrícola, como forma de excluir possíveis efeitos da pre-
vidência rural, ainda assim, o percentual de contribuição1  permanecia em nível 
muito baixo (30,5%). Em função desse cenário, parece correto desenvolver ações 
de inclusão previdenciária voltadas a esse setor, que acaba sendo uma alternativa 

1 Ocupados com 16 anos ou mais de idade.
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para trabalhadores que não conseguem um emprego no mercado formal de traba-
lho. De forma típica, a importância relativa dos conta própria tende a crescer em 
momentos de retração econômica e do mercado formal de trabalho, e diminuir em 
períodos de crescimento econômico e expansão dos empregos formais. Tal padrão 
confirma seu papel como válvula de escape para os que não conseguem um posto 
com carteira de trabalho assinada. 

Entretanto, mesmo reconhecendo a existência de precariedades relevantes entre os 
trabalhadores por conta própria, há algum grau de heterogeneidade nesse grupo 
e o chamado processo de “pejotização” pode alterar de forma relevante o perfil 
desta posição na ocupação. Neste sentido, qualquer política voltada a este grupo 
deveria ter cuidado para evitar estimular transições de trabalhadores com emprego 
formal para conta própria. Também deveria haver um maior rigor para garantir que 
eventuais políticas previdenciárias semi ou quase não contributivas ficassem devi-
damente focalizadas em trabalhadores com baixa capacidade contributiva (mais 
pobres) e não beneficiassem pessoas que estão entre os mais ricos e que teriam 
capacidade para contribuir de acordo com regras normais ou não subsidiadas. 

De qualquer forma, esta baixa cobertura entre os trabalhadores por conta própria, 
relativamente aos trabalhadores assalariados, não é um fato típico apenas no Brasil, 
mas comum para toda América Latina e Caribe. De acordo com estudo da OCDE, 
BID e Banco Mundial (2014), em média, enquanto 64 em cada 100 trabalhadores 
assalariados contribuem para um regime de previdência na América Latina e Cari-
be, apenas 17 em cada 100 trabalhadores independentes são contribuintes. A ex-
plicação para esta situação desafiadora envolve várias causas, como a afiliação vo-
luntária em alguns países, a falta de rigor na afiliação compulsória nos países onde 
a contribuição para esse grupo é obrigatória, bem como problemas com renda 
baixa e irregular, miopia em relação aos riscos no futuro ou mesmo procrastinação. 
Como mostrado por Ansiliero e Costanzi (2017a), também há desafios para este 
grupo no que diz respeito à densidade contributiva.  

O MEI foi criado em 2008, por meio da Lei Complementar (LC) n° 128/2008, 
com as alterações que foram promovidas na LC 123 e permitia, para aqueles que 
se inscrevessem no programa, uma redução muita expressiva da carga de impos-
tos e contribuições. O programa começou a funcionar de forma efetiva em 2009. 
Tratava-se de uma medida de inclusão previdenciária, apoiada fundamentalmente 
na redução do percentual de contribuição de 20%, básica para o CI, para 11% do 
salário mínimo. Em função dessa redução, no âmbito do MEI, o valor do salário 
de contribuição é limitado ao piso previdenciário, que coincide com o salário míni-
mo. De forma análoga, naturalmente, o valor dos benefícios pagos aos segurados 
vinculados ao MEI também é de salário mínimo. Ademais, os optantes não têm di-
reito a computar o período de contribuição no plano para fins de requerimento de 
uma Aposentadoria por Tempo de Contribuição (ATC), e para fins de contagem 
recíproca entre o RGPS e os RPPS (emissão de Certidão de Tempo de Contribui-
ção (CTC)). Os inscritos no MEI podem se aposentar por idade ou por invalidez, 
mas não por ATC. Portanto, as diferenças em termos de plano de benefícios são 
limitadas, em especial, quando se leva em consideração a expressiva redução da 
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contribuição previdenciária 2. 

Além da redução da contribuição previdenciária para o RGPS, também passaram a 
ser simbólicos o ICMS (R$ 1,00) e o ISS (R$ 5,00) e foram concedidas isenções de 
vários impostos como, por exemplo, Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – 
IRPJ; Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI; Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido – CSLL; Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
– COFINS; e Contribuição para o PIS/Pasep. O pagamento é unificado e simpli-
ficado pelo chamado DAS/MEI. A inscrição, que implica em obter um CNPJ, foi 
fortemente simplificada, reduzindo a burocracia para criação de uma empresa for-
mal, algo positivo na medida em que reduziu os custos para formalização. Assim 
como a inscrição, o registro, a licença e o cadastro são facilitados e livres de custos. 
Também o são a alteração de dados cadastrais e o pedido de baixa do registro de 
MEI. Enfim, o MEI pode se tornar legalizado, sendo beneficiado por uma carga 
tributária bastante reduzida frente aos demais empreendedores3. 

Em 2011, por conta da MP 529/2011, posteriormente convertida na Lei no. 
12.470/2011, a contribuição previdenciária, que já era baixa e subsidiada, foi redu-
zida de 11% para 5% do salário mínimo, bem como a referida alíquota foi estendi-
da aos chamados segurados facultativos de baixa renda. Ademais, o MEI começou 
permitindo a inscrição para microempresários individuais com faturamento anual 
máximo de até R$ 36 mil, que posteriormente foi elevado para R$ 60 mil (ou R$ 5 
mil mensais) e sem participação em outra empresa como sócio ou titular. Contudo, 
tal limite de faturamento irá aumentar para R$ 81 mil/ano em 2018, que claramen-
te é um patamar elevado para os padrões de rendimento brasileiros, bem como 
tende a elevar o risco de substituição de emprego formal pelo MEI para faixas 
mais altas do mercado de trabalho4.

Como colocado anteriormente, o programa começou efetivamente em 2009 e, em 
dezembro de 2017, o programa chegou a cerca de 7,7 milhões de inscritos5. En-
tretanto, o programa sempre foi marcado por elevada inadimplência (Ansiliero e 
Costanzi 2017). Também se notou um incremento da importância relativa do MEI 
e do PSPS entre os contribuintes individuais (CIs), com expressiva redução da 
participação do chamado plano completo (com alíquota de 20%), indicando pos-
sível migração do último para os dois primeiros (ver Costanzi e Ansiliero, 2017 e 
Ansiliero e Costanzi, 2017). A grosso modo, a participação do plano completo caiu 
de 100%, em 2006, para cerca de 60% em 2015. De forma inversa, a participação 
do MEI e PSPS subiu de zero, em 2006, quando ainda não existiam, para algo em 

2 Caso um segurado que cotize pelo MEI ou pelo PSPS queira contar esse tempo de contribuição para fins de requerimento e obtenção de 
ATC ou CTC, este deverá complementar a contribuição mensal, mediante o recolhimento retroativo de mais 9%, incidentes sobre o piso 
previdenciário, exigidos a qualquer tempo e acrescidos de juros moratórios, sob pena de indeferimento dos requerimentos mencionados. 
Para ver com maiores detalhes a evolução do MEI e do PSPS ver Ansiliero e Costanzi (2017).
3 A figura do MEI entrou oficialmente em vigor em julho/2009, mas o início efetivo para todas as unidades da federação ocorreu de forma 
progressiva entre julho/2009 e fevereiro/2010.
4 O trabalhador pode faturar até R$ 60 mil no ano e ter um empregado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria. Inicialmente o 
faturamento máximo era de R$ 36 mil anuais, mas, posteriormente, a Lei Complementar nº. 139, de 10 de novembro de 2011, aumentou o 
limite de faturamento para os atuais R$ 60 mil anuais e a Lei Complementar nº. 155, de 27 de outubro de 2016, estabeleceu um novo incre-
mento no teto anual de faturamento a partir de 2018, quando então o valor chegaria a R$ 81 mil. Trata-se de valor elevado para os padrões 
do mercado de trabalho brasileiro e que tende a englobar uma parcela muito grande dos trabalhadores por conta própria.
5  Dado extraído do portal do empreendedor - http://www.portaldoempreendedor.gov.br/estatisticas com acesso em 02/01/2018 com 
dados para o dia 31 de dezembro de 2017. O total de inscritos estava em 7.738.590.

 http://www.portaldoempreendedor.gov.br/estatisticas com acesso em 02/01/2018
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torno de 40% do total dos CIs em 20156.

Antes do MEI, ainda em 2006/2007, havia sido instituído o chamado Plano Sim-
plificado de Previdência Social (PSPS), com regras que eram muito similares.  Po-
dem aderir ao PSPS o contribuinte individual que trabalha por conta própria (o 
antigo autônomo, desde que não possua relação de trabalho com empresa ou equi-
parada) e o segurado facultativo, podendo ambos optar pelo recolhimento mensal 
ou trimestral de suas contribuições. De forma similar a regra inicial do MEI, o 
PSPS também tinha o objetivo de beneficiar os trabalhadores com dificuldades 
para contribuir com base na alíquota previdenciária básica (20%) fixada para estas 
categorias de segurados7. No âmbito do PSPS, o valor do salário de contribuição 
é limitado ao piso previdenciário, limite mínimo que por sua vez coincide com o 
salário mínimo. De forma análoga ao MEI, o valor dos benefícios pagos aos segu-
rados vinculados ao PSPS é o salário mínimo, sendo que o recolhimento é de 11% 
desse montante. O programa teve início em abril de 20078.

Em relação ao MEI, é possível mos-
trar o perfil a partir do suplemento da 
PNAD/IBGE de 2014, que perguntou 
se o trabalhador era inscrito ou não no 
referido programa. Como já mostrado 
por Costanzi e Ansiliero (2017), um dos 
pontos que chamou a atenção no perfil 
do MEI é que a maior parte dos inscri-
tos estava entre os 30% ou 50% mais 
ricos da população, ou seja, o programa 
apresentava uma inadequada focalização 
que gerava benefícios quase não contri-
butivos para trabalhadores que teriam 
capacidade contributiva e que estavam 
entre os mais ricos da população. Cerca 
de dois em cada três MEIs inscritos, em 
setembro de 2014, estavam entre os 30% mais ricos da população considerando 
a renda familiar mensal per capita, e oito em cada 10 estavam entre os 50% mais 
ricos (gráfico 2.1). Tal dado mostra com clareza a inadequada focalização do MEI, 
sendo um aspecto desta política que precisa ser reestruturado de forma a melhora 
a focalização nos mais pobres.  Certamente um ponto fundamental para tal resul-
tado decorre de um limite de faturamento de R$ 60 mil/ano e pode ser agravado 
com o incremento previsto para R$ 81 mil/ano em 2018. Considerando os mi-
crodados da PNAD/IBGE de 2015, uma renda do trabalho de R$ 5 mil mensais 

6 Dados de registros administrativos para aqueles que fizeram pelo menos uma contribuição no ano ou o número médio mensal de contri-
buintes. Portanto, foi considerado o total de MEIs com pelo menos uma contribuição no ano e não o total de inscritos.
7 Ressalte-se que o contribuinte individual prestador de serviços, entendido como uma pessoa física que presta serviços à uma pessoa jurídi-
ca ou cooperativa, não pode recolher contribuições na forma legal do Plano Simplificado de Previdência Social. A este segurado se aplicam 
as normas relativas à retenção da contribuição por parte das entidades contratantes.
8 Também de forma similar ao MEI, os optantes pelo PSPS não têm direito à computar o período de contribuição, no plano, para fins 
de requerimento de uma Aposentadoria por Tempo de Contribuição (ATC); e, para fins de contagem recíproca entre o RGPS e os RPPS 
(emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC)).

GRÁFICO 2.1
Proporção de Ocupados por Décimos da Distribui-
ção da Renda Familiar per capita (RFPC), segundo 
Posições na Ocupação – 2014
(Em %)

Fonte: Extraído de Costanzi e Ansiliero (2017) – elaborado com base nos 
microdados do suplemento da PNAD/IBGE de 2014. 
Elaboração: Grupo de Conjuntura Dimac / Ipea.
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ficava no décimo de renda mais alto, ou seja, entre os 10% com rendimento do 
trabalho (todas as fontes) mais elevado. Embora, no caso dos trabalhadores por 
conta própria, a renda declarada na PNAD seja a líquida e não a bruta, tudo indica 
que o patamar de faturamento de R$ 60 mil/ano (R$ 5 mil por mês) abarcava uma 
quantidade muito grande de toda esta posição na ocupação (96,8% do total tinham 
renda do trabalho, de todas as fontes, de até o referido limite). Por esses dados, 
fica claro como os parâmetros de faturamento estabelecidos ajudam a explicar a 
focalização inadequada do MEI.

Quando se analisa o perfil do MEI, a 
partir do suplemento da PNAD/IBGE 
de 2014, nota-se que se trata de um pú-
blico com grau de instrução superior 
ao dos trabalhadores por conta própria 
que não eram MEI e com escolaridade 
mais próxima ou similar dos emprega-
dos com carteira de trabalho assinada 
(ver Costanzi e Ansiliero - 2017 e grá-
fico 2.2). Quando se analisa o percen-
tual de trabalhadores ocupados com 16 
anos ou mais de idade que tinham pelo 
menos ensino médio completo9, nota-se 
que tal percentual ficava em torno de 
60% 10 para os MEIs (59,9%) e empre-
gados com carteira de trabalho (62,2%), 
enquanto este percentual caía para 39,6% para conta própria que não era MEI. 
Enquanto 14,8% dos empregados com carteira e 16,2% dos MEI11  tinham curso 
superior completo, tal percentual caía para 10,2% para conta própria que não era 
MEI. Já ao se calcular anos de estudo, chega-se a uma média de 9,9 anos para os 
empregados com carteira de trabalho assinada e o MEI, enquanto os trabalhadores 
por conta própria não MEI tinham, em média, 8,8 anos 12. Portanto, os dados re-
forçam o diagnóstico de que os trabalhadores inscritos no MEI não apenas tinham 
escolaridade muito acima dos ocupados por conta própria não MEI, como eram 
muito similares aos empregados com carteira assinada.

O indício que os MEI têm uma escolaridade superior à dos conta própria e muito 
similar a dos empregados com carteira parece reforçar a preocupação que, em 
algum grau, o MEI pode estar estimulando a chamada “pejotização” e a migração 
de empregados formais para MEI, com efeitos negativos sobre o financiamento 
da previdência social. Também é possível que trabalhadores que teriam condições 
de se inserir no mercado de trabalho como empregados com carteira estão se in-

9 Médio completo + superior completo e incompleto.
10 Foram considerados os MEI classificados por conta própria, ou seja, não foram considerados os MEI que eram empregadores. Contudo, 
a maior parte dos MEI eram conta própria.
11 Foram considerados os MEI classificados por conta própria, ou seja, não foram considerados os MEI que eram empregadores. Contudo, 
a maior parte dos MEI eram conta própria.
12 A média de anos de estudo foi feita considerando que aqueles com menos de um ano de instrução como sendo zero anos de estudo, e 15 
anos ou mais de estudo como sendo 15 anos.

GRÁFICO 2.2
Escolaridade/Nível de Instrução MEI, Empregado 
com Carteira e Conta Própria que não eram MEI – 
Suplemento PNAD/IBGE 2014 - Brasil
(Em %)

Fonte: Elaboração a partir dos microdados do suplemento da PNAD/IBGE 
de 2014.
Elaboração: Grupo de Conjuntura Dimac / Ipea.
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serindo como MEI. 

Tal ponto é importante, pois um argumento que pode ser usado para defender o 
MEI é que esse público geraria despesa de qualquer forma para o INSS, pois se-
riam potenciais beneficiários do BPC/LOAS e, neste sentido, o programa seria até 
vantajoso do ponto de vista de financiamento, à medida que geraria alguma arre-
cadação. Tal argumento tem problemas. O primeiro é que, além da arrecadação ser 
quase simbólica, ter direito à aposentadoria por idade e não ao BPC/LOAS acaba 
afetando o fluxo de despesas também. O BPC/LOAS é acessado pelas mulheres a 
partir dos 65 anos de idade, enquanto a aposentadoria por idade pode ser conce-
dida a partir dos 60 anos de idade, que implica um relevante efeito antecipação do 
benefício em cinco anos. Ademais, o MEI gera direito a benefícios de risco ou não 
programados (auxílio-doença, salário maternidade, aposentadoria por invalidez e 
pensão por morte), que não estão acessíveis no caso do BPC/LOAS. Portanto, 
mesmo que ocorresse essa migração de BPC/LOAS para aposentadoria por idade, 
haveria um efeito pequeno na arrecadação, mas haveria um impacto relevante nos 
fluxos de despesa. 

Além disso, como parece indicar o perfil de escolaridade dos MEI, similar a dos 
empregados com carteira, parece estar ocorrendo, em algum grau, alguma migra-
ção de empregados formais para MEI. Nesses casos, ocorrem efeitos negativos 
para o financiamento, tendo em vista que pode se passar de uma arrecadação de-
corrente de uma alíquota de 31% sobre uma base superior à do salário mínimo 
para 5% do salário mínimo. Mesmo reconhecendo que pode haver impacto no 
fluxo de despesa nesses casos, porque o MEI não tem direito a ATC, o efeito na 
arrecadação é expressivo.

3 Análise dos Desequilíbrios Fiscais Gerados pelo MEI ao Regi-
me Geral de Previdência Social

Obviamente, o MEI envolve um elevado desequilíbrio do ponto de vista atuarial 
e financeiro para o RGPS. A contribuição quase simbólica de apenas 5% do sa-
lário mínimo certamente é insuficiente para garantir, do ponto de vista atuarial, o 
financiamento das despesas com benefícios previdenciários que serão geradas. Em 
termos nominais, um ano de pagamento de benefícios para o MEI (13 salários mí-
nimos) exigiria quase 22 anos de contribuição (21,7 anos de contribuição de 60% 
do salário mínimo). Mesmo capitalizando as contribuições ou trazendo os fluxos 
de contribuições e pagamentos de benefícios para valor presente, claramente o 
MEI é fortemente subsidiado e se aproxima de um esquema não contributivo. Tal 
caraterística implica que o MEI irá gerar um relevante desequilíbrio fiscal (atuarial 
e financeiro) no âmbito do RGPS nas próximas décadas. Contudo, tal desajuste 
tenderá a ganhar visibilidade apenas quando os beneficiários do MEI passarem 
a receber benefícios e, principalmente, começarem a se aposentar em escala mais 
expressiva no futuro, pois é um programa recente, que passou a funcionar de for-
ma efetiva em 2009. Também, como colocado anteriormente, seria desejável que 
o programa fosse efetivamente focalizado nos mais pobres, mas têm prevalecido 
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beneficiários entre os 50% mais ricos, o que torna o custo fiscal injustificável. Na 
prática, está se dando o benefício previdenciário quase de graça para trabalhadores 
que teriam capacidade para contribuir, inclusive, com planos equilibrados do ponto 
de vista atuarial. Certamente um trabalhador que tem um faturamento de R$ 81 
mil/ano teria capacidade para contribuir para a previdência com valor superior a 
5% do salário mínimo, bem como se trata de um nível de renda elevado para os 
padrões de renda brasileiros.

Na tabela 3.1 são apresentados alguns exemplos que mostram com clareza o gran-
de desequilibro atuarial implícito no MEI. Uma mulher que tenha contribuindo 
o mínimo de 15 anos de contribuição e que se aposente pelo MEI aos 60 anos 

TABELA 3.1
Simulação de Balanço entre Arrecadação e Despesa do MEI – Alguns cenários
(Em %)

Fonte: O autor. Valor presente calculado com taxa de juros de 3%a.a.. Simulação feita a partir dos dados de registros administrativos de trabalhadores com pelo 
menos uma contribuição como MEI em 2014.
Elaboração: Grupo de Conjuntura Dimac/Ipea.

          Item Arrecadação (a) 
Despesa com 
aposentadoria 
por idade (b) 

Resultado    (a)/ (b) em % 

Mulher com 15 
anos de 

contribuição e 
aposentadoria 
aos 60 anos de 

idade – cenário 1 

R$ 8.433 R$ 289.907,80 R$ - 281.474,80 2,9% 

Cenário 1 a 
valor presente R$ 6.912,85 R$ 135.590,89 R$ -128.678,04 5,1 % 

Homem com 
idade média de 

39 anos – 
cenário 2 

R$ 14.617,20 R$ 148.608,20 R$ -133.991,00 9,8 % 

Cenário 2 a 
valor presente R$ 10.351,87 R$ 58.701,86 R$ -48.349,99 17,6 % 

Mulher idade 
de 38 anos – 

cenário 3 
R$ 12.368,40 R$ 271.636,30 R$ -259.267,90 4,6 % 

Cenário 3 a 
valor presente R$ 9.228,53 R$ 105.348,47 R$ -96.119,94 8,8 % 
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de idade tem uma expectativa de sobrevida de 23,8 anos13 , ou seja, passará mais 
tempo recebendo a aposentadoria do que contribuiu. Utilizando o salário mínimo 
de R$ 937, os fluxos nominais apontam para uma contribuição de R$ 8,4 mil (15 
anos) e um fluxo esperado de benefícios de cerca de R$ 289,9 mil (23,8 anos). O 
fluxo de contribuição correspondeu a 2,9% do fluxo esperado de aposentadoria. 
Trazendo os cálculos a valores presentes14 , há uma arrecadação de R$ 6,9 mil, 
uma despesa de R$ 135,6 mil, ou seja, a receita cobre apenas 5,1% da despesa. Tal 
conta ainda não considera a despesa com outros benefícios como auxílio-doença 
e salário-maternidade.

Outro cenário seria considerar um homem com a idade média daqueles que, pelos 
dados dos registros administrativos, tiveram pelo menos uma contribuição em 2014 
como MEI. Considerados os homens que fizeram pelo menos uma contribuição, 
com idade de 16 a 64 anos, se obteve como resultado uma idade média de 39 anos. 
Como pode ser visto na tabela 3.1, ainda neste caso, o fluxo de arrecadação a valo-
res presentes garantiria a cobertura de 17,6% do fluxo esperado de pagamentos de 
benefícios de aposentadoria por idade (ver cenário 2). 

No cenário 3, considerando uma mulher com idade média de 38 anos (observado 
para as mulheres com pelo menos uma contribuição como MEI, em 2014, com 
idade entre 16 a 59 anos), a arrecadação a valores presentes garantiria a cobertura 
de 8,8% do fluxo esperado de pagamentos de benefícios de aposentadoria por ida-
de (ver cenário 3 na tabela 3.2).  O resultado principal a ser destacado é um grande 
desequilíbrio atuarial associado ao MEI, com pequena cobertura do pagamento 
dos benefícios gerada pela arrecadação de caráter quase simbólica associada a este 
programa.

De forma a estimar o impacto fiscal agregado do MEI, mais precisamente estimar 
os fluxos agregados de receita e despesa com aposentadoria por idade de 2015 a 
2060, foram utilizadas as seguintes metodologias e simplificações: 

a) A partir dos microdados de registros administrativos daqueles que contribuíram 
pelo menos uma vez como MEI e o PSPS em 2014, foi possível conseguir os po-
tenciais beneficiários desses referidos programas por sexo e idade individualizados. 
A partir desses dados, estimaram-se, os fluxos esperados de arrecadação e paga-
mento de benefícios de aposentadoria por idade de 2015 a 2060, sem considerar 
pensão por morte, aposentadoria por invalidez e outros. Portanto, os fluxos de 
despesa construídos podem ser considerados subestimados por considerar apenas 
aposentadoria por idade. Embora pudesse ser construída alguma entrada em bene-
fício no caso da aposentadoria por invalidez, que tende a ser mais precoce, ficaria 
o problema de qual expectativa de sobrevida considerar para esse grupo, que tende 
a ser menor que a média da população;

13 Usando a tábua de mortalidade de 2015. Para 2016, a expectativa de vida de uma mulher de 60 anos já havia aumentado para 24 anos.
14 Utilizando taxa real de juros de 3% a.a.
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b) De forma a simplificar a projeção para o período de 2015 a 2060, foram exclu-
ídos beneficiários que apareceriam na base de dados com idade igual ou superior 
ao requisito da aposentadoria por idade, ou seja, homens com 65 anos ou mais de 
idade e mulheres com 60 anos de mais de idade, que pode gerar subestimativa ao 
não considerar este grupo, mas haveria o problema de qual idade supor o início 
da aposentadoria. Também de forma a simplificar o cálculo, foi feita a simplifica-
ção de considerar que os beneficiários irão se aposentar na idade inicial possível, 
ou seja, 65 anos no caso de homens e 60 anos no caso das mulheres. Trata-se de 
uma simplificação e consiste em supor que, para alguns casos, os MEIs já tinham 
contribuição anterior à inscrição ou adesão ao programa e conseguiriam 15 anos 
de contribuição nas idades de 65 e 60 anos citadas. Deve ficar claro, contudo, que, 
nas primeiras simulações, trata-se de estimar os fluxos esperados entre 2015 e 2060 
e não fazer o balanço atuarial, mas depois será feita uma estimativa a partir da ex-
pectativa de sobrevida;

c) Foi aplicada a mortalidade estimada a partir da projeção demográfica do IBGE, 
sendo que também foi aplicada a simplificação de uma idade limite de 90 anos que 
também tende a subestimar a despesa, além de não considerar a possiblidade de 
geração de pensão por morte15. Tal procedimento implica em utilizar um padrão 
de mortalidade igual à média da população. Contudo, como o MEI tem escolari-
dade/renda superior à média, talvez tenha um padrão com maior probabilidade 
de sobrevivência que a média para cada sexo e idade e, portanto, isso pode gerar 
alguma subestimativa;

d) Foi feita a suposição que todos os MEIs iriam manter 100% de densidade con-
tributiva da idade de 2014 até o momento da aposentadoria (65 anos para homens 
e 60 anos para mulheres), sendo que, na prática, se observa uma elevada inadim-
plência dos MEIs e não se observa densidade de 100% no caso do PSPS. Portanto, 
essa simplificação implica superestimar a receita ou arrecadação. Para se ter uma 
noção do nível de inadimplência, no final de 2015, havia cerca de 5,7 milhões de 
inscritos no MEI, mas os dados do Anuário Estatístico da Previdência Social mos-
tram que havia 3,357 milhões de MEIs com pelo menos uma contribuição no ano, 
que leva a uma estimativa de inadimplência de 40,9% (considerando adimplente 
aquele com pelo menos uma contribuição no ano);

e) Foram construídos dois cenários de salário mínimo. Ambos utilizaram os va-
lores efetivos do piso previdenciário nos anos de 2015, 2016 e 2017, bem como 
a projeção de R$ 965 em 201816  e ganho real de 0,7% em 2019, que consiste em 
uma possível projeção conservadora para o crescimento do PIB para 2017. No 
primeiro cenário extremo, foi mantida a hipótese de nenhum ganho real no perío-
do de 2020 a 2060, algo que parece pouco realista, mas não há como prever com 
precisão qual será a trajetória do salário mínimo durante todo este período – tal 
cenário tende a subestimar os impactos do MEI no RGPS. No segundo cenário, 

15 A mortalidade estimada não levou em consideração o efeito de variações na população devido à migração ou à imigração internacional, 
mas tal componente tem impacto bastante limitado na projeção.
16 O valor de R$ 965 era a previsão feita na proposta de Lei Orçamentária Anual para 2018. O valor efetivo um pouco diferente dessa 
projeção não afeta de forma significativa as projeções.
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foi feita a hipótese de ganho real de 1% a.a. no período de 2020 a 2060. Portanto, 
um cenário considera a aplicação da regra atual do salário mínimo até 2019 e pos-
terior manutenção do valor real e outro em que, de forma simplificada, se supõe 
crescimento real de 1% a.a. do piso de 2020 a 2060.

f) Como o cálculo não foi feito mês a mês, mas ano a ano, a estimativa da despesa 
foi feita supondo concessão uniforme ao longo do ano, com novas concessões 
gerando a despesa de 6,5 folhas mensais e arrecadação de seis meses. Já o estoque 
de aposentados do ano anterior, descontando pela mortalidade, geraria 13 folhas 
mensais;

g) A partir destas simplificações, o fluxo esperado de receitas e despesa deste grupo 
foi tratado como “massa fechada”, ou seja, sem considerar os novos inscritos no 
MEI e mesmo saídas do grupo, que não por morte.

A partir das simplificações e metodologia utilizadas, os fluxos de arrecadação e 
despesa para o período de 2015 a 2060 foram construídos pelas seguintes fórmulas:
Em que:

RecEsp2015a2060 = Fluxo Esperado de Receita ou Arrecadação de 2015 a 2060
t = ano ( de 2015 a 2060)
i = idade (de 16 a 64 anos para homens e 16 a 59 anos para mulheres)
s = 1 (homem) ou 2 (mulher)
p = plano (MEI ou PSPS)

QtdeSeg p,s,t-1= estoque de segurados não aposentados por plano (MEI ou PSPS), 
por idade e sexo individualizado para ano t-1 (somatório dos anos de 2015 a 2060)
SMt = salário mínimo no ano t
(1 - Qs,i,t) = probabilidade de sobrevivência por sexo e idade
 QtdeConcApp,s,t = quantidade de aposentadorias concedidas no plano p no ano 
t do sexo s
(2)𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷_𝐸𝐸_𝐴𝐴𝐴𝐴2015 𝑎𝑎 2060

= ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝐷𝐷𝐴𝐴𝐷𝐷𝐸𝐸 𝑠𝑠,𝑖𝑖,𝑝𝑝,𝑡𝑡−1 ∗ (1 − 𝑞𝑞𝑠𝑠,𝑖𝑖,𝑡𝑡)
𝑝𝑝

2

𝑠𝑠=1

90

𝑖𝑖=60 𝑜𝑜𝑜𝑜 65

2060

𝑡𝑡=2015

∗ (13 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡) + ∑ ∑ ∑ 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝐷𝐷𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝐴𝐴𝐷𝐷𝑝𝑝,𝑠𝑠,𝑡𝑡 ∗ (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 ∗ 6,5)
2

𝑠𝑠=1𝑝𝑝

2060

𝑡𝑡=2015
 

 

(1)𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅2015 𝑎𝑎 2060  

= ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑅𝑅𝑄𝑄𝑅𝑅𝑄𝑄𝑝𝑝,𝑠𝑠,𝑖𝑖,𝑡𝑡−1
𝑝𝑝

∗ (1 − 𝑞𝑞𝑠𝑠,𝑖𝑖,𝑡𝑡)
2

𝑠𝑠=1

59 𝑜𝑜𝑜𝑜 64

𝑖𝑖=16

2060

𝑡𝑡=2015
∗ (12 ∗ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑞𝑞𝑝𝑝 ∗ 𝑄𝑄𝑆𝑆𝑡𝑡)

+ ∑ ∑ ∑ 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑅𝑅𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅𝑝𝑝,𝑠𝑠,𝑡𝑡 ∗ (6 ∗ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑞𝑞𝑝𝑝 ∗ 𝑄𝑄𝑆𝑆𝑡𝑡)
2

𝑠𝑠=1𝑝𝑝

2060

𝑡𝑡=2015
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Deps-E-AI2015a2060 = Fluxo Esperado de Despesa com Aposentadoria por Idade 
(somatório de 2015 a 2060 dos MEI e PSPS)
t = ano (de 2015 a 2060)
i = idade (de 65 a 90 anos para homens e 60 a 90 anos para mulheres)
s = 1 (homem) ou 2 (mulher)
(1-Qs,i,t) = probabilidade de sobrevivência por sexo e idade estimada a partir da 
projeção demográfica do IBGE.

Como colocado anteriormente, foram simulados dois cenários de salário mínimo. 
No primeiro, foi utilizado o salário mínimo efetivo de 2015, 2016 e 2017, uma 
projeção de R$ 965 para 2018 e ganho real de 0,7% em 2019, sem ganho de 2020 
a 2060 (cenário 1 de SM). No segundo cenário, há ganho real de 1% a.a. para o 
período de 2020 a 2060 (cenário 2 de SM). A estimativa para o MEI foi conside-
rando uma massa fechada de 2,77 milhões de trabalhadores com pelo menos uma 
contribuição como MEI  em 2014. Utilizando a metodologia e a fórmula citadas, 
no período de 2015 a 2060, foi estimada uma arrecadação acumulada esperada de 
R$ 35,1 bilhões e uma despesa esperada estimada com aposentadoria por idade es-
perada de R$ 499,9 bilhões, gerando um deficit acumulado da ordem de R$ 464,7 
bilhões (tabela 3.2 e gráfico 3.1).

Cabe lembrar que tal fluxo de receitas e despesas foi estimado considerando uma 
estimativa de cerca de 2,8 milhões de MEIs, mas chamando a atenção que foi atin-
gida a marca de 7,7 milhões de inscritos em dezembro de 2017, embora prevaleça 

TABELA 3.2
Fluxos de Receita e Despesa com Aposentadoria por Idade Esperados do Estoque de MEIs com 
pelo menos uma contribuição em 2014
(Em R$ bilhões – fluxo acumulado estimado para o período de 2015 a 2060) 

Fonte: O autor. Valor presente calculado para 2018 com taxa de juros de 3% a.a..
Elaboração: Grupo de Conjuntura Dimac/Ipea.

Cenário 1 de salário mínimo 

Sexo Receita 
Despesa 

Aposentadoria por 
Idade 

Resultado 

Homem 19,2 197,5 -178,3 
Mulher 15,9 302,4 -286,5 
Total 35,1 499,9 -464,7 
Total em valor 
presente 26,8 240,1 -213,3 

Cenário 2 de salário mínimo 

Sexo Receita 
Despesa 

Aposentadoria por 
Idade 

Resultado 

Homem 21,4 256,9 -235,5 
Mulher 17,5 390,0 -372,5 
Total 38,9 646,9 -608,0 
Total em valor 
presente 29,0 301,1 -272,1 
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um nível de inadimplência elevado. Na prática, o MEI tem impacto muito pequeno 
na arrecadação do RGPS, tendo em vista a baixa alíquota, mas tem impacto rele-
vante na despesa à medida que os beneficiários do programa entram em benefício.

No cenário 2 do salário mínimo, com ganho real no período de 2020 a 2060, há 
ampliação do desequilíbrio pois o impacto tende a ser maior na despesa do que 
na arrecadação, embora ambos fluxos sejam aumentados. A arrecadação esperada, 
no período de 2015 a 2060, se eleva para R$ 38,9 bilhões, a despesa para R$ 646,9 
bilhões, gerando um deficit da ordem de R$ 608 bilhões (gráfico 3.2 e tabela 3.2).

Deve-se enfatizar, novamente, que o cálculo foi feito como sendo uma massa fe-
chada e, portanto, não se considera a entrada de novos inscritos no MEI, bem 
como o valor da arrecadação não foi capitalizado e os fluxos de receita e despesa 
não foram trazidos a valor presente. As estimativas trazidas a valores presentes são 
mostradas no gráfico 3.3 (cenário 1 de SM) e gráfico 3.4 (cenário 2 de SM) e na 

GRÁFICO 3.1
Fluxos de Receita e Despesa com Aposentadoria 
por Idade Esperados de Estoque de MEIs com pelo 
menos uma contribuição em 2014 – cenário SM 1
(Em R$ bilhões)

Fonte: O autor.
Elaboração: Grupo de Conjuntura Dimac / Ipea.

GRÁFICO 3.2
Fluxos de Receita e Despesa com Aposentadoria 
por Idade Esperados de Estoque de MEIs com pelo 
menos uma contribuição em 2014 – cenário SM 2
(Em R$ bilhões)

Fonte: O autor.
Elaboração: Grupo de Conjuntura Dimac / Ipea.
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GRÁFICO 3.3
Fluxos de Receita e Despesa com Aposentadoria 
por Idade Esperados de Estoque de MEIs com pelo 
menos uma contribuição em 2014 – cenário SM 1
(Em R$ bilhões, valor presente)

Fonte: O autor. Valor presente calculado para 2018 com taxa de juros de 
3% a.a..
Elaboração: Grupo de Conjuntura Dimac / Ipea.

GRÁFICO 3.4
Fluxos de Receita e Despesa com Aposentadoria 
por Idade Esperados de Estoque de MEIs com pelo 
menos uma contribuição em 2014 – cenário SM 2
(Em R$ bilhões, valor presente)

Fonte: O autor. Valor presente calculado para 2018 com taxa de juros de 
3% a.a..
Elaboração: Grupo de Conjuntura Dimac / Ipea.
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tabela 3.2. A simulação não pode ser considerada um balanço atuarial tendo em 
vista que não foram contabilizadas as contribuições realizadas antes de 2015 e nem 
despesas que devem ou podem ocorrer depois de 2060.

De forma a ampliar o escopo do estudo, foi feita nova estimativa incorporando, 
além do MEI, os segurados que fizeram também pelo menos uma contribuição 
no âmbito do PSPS em 2014. A arrecadação do PSPS tende a ser maior que a do 
MEI, tendo em vista que a alíquota sobre o salário mínimo é maior (11% contra 
5%), mas a maior participação de mulheres de idade mais próxima da aposentado-
ria exerce efeito negativo sobre a arrecadação. A despesa no PSPS também tende a 
ser pressionada relativamente à do MEI por conta da maior participação feminina, 
que implica uma parcela maior de benefícios que iniciam com uma idade menor 
e possuem uma duração esperada média superior. Quando se considera o fluxo 
esperado de receita e despesa consolidando MEI e PSPS, no cenário 1 de SM, 
chega-se a uma arrecadação esperada de R$ 75,4 bilhões, uma despesa acumulada 
de cerca de R$ 1 trilhão e uma necessidade de financiamento, no período de 2015 
a 2060, de R$ 927,5 bilhões (ver gráfico 3.5 e tabela 3.3).

No cenário 2 de salário mínimo, com ganho real de 1% a.a. no período de 2020 a 
2060, os fluxos esperados estimados foram uma receita acumulada de R$ 82,3 bi-
lhões, despesa com aposentadoria por idade de R$ 1,262 trilhão e um deficit de R$ 
1,179 trilhão (gráfico 3.6 e tabela 3.3). Os fluxos, em valor presente, são apresenta-
dos nos gráficos 3,7 e 3,8, bem como na tabela 3.3. Novamente, há que se enfatizar 
que não se trata de um balanço atuarial, pois não foram consideradas contribuições 
anteriores a 2015 e despesas que podem/devem acontecer depois de 2060. 

TABELA 3.3
Fluxos de Receita e Despesa com Aposentadoria por Idade Esperados do Estoque de MEIs e Plano 
Simplificado com pelo menos uma contribuição em 2014
(Em R$ bilhões – fluxo acumulado estimado para o período de 2015 a 2060) 

Fonte: O autor. Valor presente calculado para 2018 com taxa de juros de 3% a.a..
Elaboração: Grupo de Conjuntura Dimac/Ipea.

Cenário 1 de salário mínimo 

Sexo Receita 
Despesa 

Aposentadoria por 
Idade 

Resultado 

Total MEI + PSPS 75,4 1.002,9 -927,5 

Total em valor 
presente 60,0 527,1 -467,1 

Cenário 2 de salário mínimo 

Sexo Receita 
Despesa 

Aposentadoria por 
Idade 

Resultado 

Total MEI + PSPS 82,3 1.262,0 -1.179,7 

Total em valor 
presente 64,1 640,8 -576,6 
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O objetivo principal destas simulações foi mostrar que, qualquer que sejam as 
hipóteses a serem utilizadas e as simplificações, é inegável que o MEI e PSPS, 
mesmo que tenham sido criados com objetivos nobres e legítimos de ampliar a 
cobertura previdenciária dos trabalhadores por conta própria, na prática, além de 
ampliarem os desequilíbrios fiscais, financeiros e atuariais do RGPS, podem não 
ter sido tão eficientes do ponto de vista social. Neste sentido, é recomendável uma 
avaliação profunda do MEI e PSPS que possa gerar uma reestruturação destes 
programas, levando em consideração seus impactos fiscais/financeiros e sua efi-
ciência/efetividade em gerar inclusão previdenciária. Contudo, deveria ficar claro 
que obviamente seja desejável uma elevada cobertura, tal objetivo também precisa 
ser conciliado com a sustentabilidade do regime.

GRÁFICO 3.6
Fluxos de Receita e Despesa com Aposentadoria 
por Idade Esperados no período de 2015 a 2060 de 
Estoque de MEIs e PSPS com pelo menos uma 
contribuição em 2014
(Em R$ bilhões – cenário 2 SM)

GRÁFICO 3.8
Fluxos de Receita e Despesa com Aposentadoria 
por Idade Esperados no período de 2015 a 2060 de 
Estoque de MEIs e PSPS com pelo menos uma 
contribuição em 2014 
(Em R$ bilhões em valor presente cenário 2 SM)

GRÁFICO 3.5
Fluxos de Receita e Despesa com Aposentadoria 
por Idade Esperados no período de 2015 a 2060 de 
Estoque de MEIs e PSPS com pelo menos uma 
contribuição em 2014
(Em R$ bilhões – cenário 1 SM)

GRÁFICO 3.7
Fluxos de Receita e Despesa com Aposentadoria 
por Idade Esperados no período de 2015 a 2060 de 
Estoque de MEIs e PSPS com pelo menos uma 
contribuição em 2014 
(Em R$ bilhões em valor presente cenário 1 SM)

Fonte: O autor.
Elaboração: Grupo de conjuntura Dimac/Ipea.

Fonte: O autor. Valor presente calculado para 2018 com taxa de juros de 
3% a.a..
Elaboração: Grupo de conjuntura Dimac/Ipea.

Fonte: O autor.
Elaboração: Grupo de conjuntura Dimac/Ipea.

Fonte: O autor. Valor presente calculado para 2018 com taxa de juros de 
3% a.a..
Elaboração: Grupo de conjuntura Dimac/Ipea.
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Uma segunda forma de tentar quantificar a ordem de grandeza dos desequilíbrios 
gerados pelo MEI e pelo PSPS consiste em analisar os fluxos esperados não ano a 
ano no período de 2015 a 2060, mas os fluxos esperados a partir da expectativa de 
sobrevida em 2014. Contudo, tal metodologia, pode ter o problema de não incor-
porar ganhos de expectativa de sobrevida ao longo do tempo. De qualquer forma, 
esta fórmula simplificada permite dar uma ordem de grandeza do desequilíbrio ge-
rado, sendo que tal estimativa seria feita a partir da seguinte metodologia/fórmula:

(1) FERA = ∑QMEI/PSPS s,i * (65 - i ) *0,05 * SM * 12 
para (65 -i) maior ou igual a 15 para homens e no caso do PSPS a alíquota utilizada 
foi de 11% (0,11) e não 5% (0,05)

ou 

(2) FERA = ∑QMEI/PSPS s,i * (60 - i ) *0,05 * SM * 12 
para (60 - i) maior ou igual a 15 para mulheres e no caso do PSPS a alíquota utili-
zada foi de 11% (0,11) e não 5% (0,05)

ou 

(3) FERA = ∑QMEI/PSPS s,i * (15 ) *0,05 * SM * 12 
para (65 -i) menor que 15 para homens e no caso do PSPS a alíquota utilizada foi 
de 11% (0,11) e não 5% (0,05)

ou 

(4) FERA = ∑QMEI/PSPS s,i * (15 ) *0,05 * SM * 12 
para (60 - i) menor que 15 para mulheres e no caso do PSPS a alíquota utilizada foi 
de 11% (0,11) e não 5% (0,05)

Em que:
FERA = Fluxo Esperado de Receitas ou Arrecadação dos MEI
QMEI/PSPS s,i = quantidade de beneficiários de MEI ou Plano Simplificado por 
idade e sexo individualizada
SM = salário mínimo
i = idade em 2014

Já a despesa com aposentadoria por idade esperada seria estimada da seguinte for-
ma:

(5) FEDAI = ∑QMEI s,i * (ID + ES – 65)*  SM * 13 para homens

e

(6) FEDAI = ∑QMEI s,i * (ID + ES – 60)*  SM * 13 para mulheres
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FEDAI = Fluxo Esperado de Despesa com Aposentadoria por Idade dos MEI
QMEI/PSPS s,i = quantidade de MEI ou Plano Simplificado por idade e sexo 
individualizada
SM = salário mínimo
ES = expectativa de (sobre)vida por sexo e idade estimada a partir da tábua de 
mortalidade do IBGE em 2014.

De forma simplificada foi utilizado o salário mínimo de 2017, de R$ 937, com as 
mesmas limitações que foram apontadas anteriormente: de não considerar o im-
pacto de ganhos reais no futuro e nem que contribuições no passado foram feitas 
com um salário mínimo menor que o patamar atual. Também foi feita a simpli-
ficação que haverá 15 anos de contribuição no mínimo. Com base nesta segunda 
metodologia, no agregado do MEI e PSPS, chega-se a uma arrecadação estimada 
ou esperada de R$ 93,8 bilhões, despesa esperada acumulada de cerca de R$ 1,05 
trilhão, que implica um deficit de R$ 959,7 bilhões (tabela 3.4). Cabe salientar que 
aumentos reais do salário mínimo tendem a agravar essa situação ainda mais, tendo 
em vista que o impacto de ganhos reais do piso previdenciário é maior do lado da 
despesa do que na arrecadação. 

Ademais, uma pergunta importante é até que ponto um trabalhador por conta 
própria que tenha um faturamento anual de R$ 81 mil não teria condições de arcar 
com uma contribuição para previdência superior a 5% do salário mínimo e até que 
ponto este público é adequado para receber benefícios previdenciários com contri-
buições de caráter quase simbólico? Tal ponto pode ser ainda mais grave, quando 
se pensa no risco de subfaturamento como mecanismo para evitar aumento da 
carga de contribuições ou impostos. Os trabalhadores inscritos no MEI certamen-
te têm incentivo em subfaturar como forma de evitar a perda de enquadramento.

Embora o presente artigo tenha feitas diversas simulações a respeito do impacto 
fiscal de planos como MEI e PSPS sobre as finanças do RGPS, há que se consi-
derar que as simulações foram realizadas com base em hipóteses bastante simpli-
ficadoras e, certamente, as estimativas não podem ser consideradas como tendo 
elevado grau de precisão. Contudo, o principal objetivo era mostrar que o impacto 
destas medidas, que foram populares no curto prazo, é extremamente negativo 
sobre as finanças do RGPS em médio e longo prazo. Trata-se de ter uma noção 

TABELA 3.4
Fluxos de Receita e Despesa com Aposentadoria por Idade Esperados e Acumulados para MEI e 
PSPS com pelo menos uma contribuição em 2014
(Em R$ bilhões – estimado a partir da expectativa de (sobre)vida) 

Fonte: O autor. 
Elaboração: Grupo de Conjuntura Dimac/Ipea.

Sexo Receita 
Despesa 

Aposentadoria por 
Idade 

Resultado 

MEI 39,2 545,8 -506,7 
PSPS 54,7 507,7 -453,1 
TOTAL MEI + PSPS 93,8 1.053,5 - 959,7 
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da ordem de grandeza dos desequilíbrios gerados. A focalização inadequada do 
MEI torna este resultado ainda mais preocupante, pois há um enorme custo para 
ganhos duvidosos em termos de inclusão previdenciária. Nesse contexto, é funda-
mental aprofundar a análise dos ganhos em termos de inclusão previdenciária do 
MEI e do PSPS.

Ademais, embora exista o preceito constitucional de observar, na previdência bra-
sileira, critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, na prática, o referi-
do preceito não tem evitado medidas populares no curto prazo, como o MEI, com 
impactos fiscais negativos relevantes em médio e longo prazo. Não deixa de ser 
impressionante que uma medida como o MEI tenha sido tomada sem uma análise 
mais profunda de seu impacto nas contas do RGPS nas próximas décadas. O pre-
ceito constitucional de equilíbrio financeiro e atuarial também não tem garantido 
que os ajustes necessários para garantir a sustentabilidade em médio e longo prazo 
se imponham às resistências políticas de curto ou curtíssimo prazo.

4 Conclusões e Considerações Finais

A Constituição brasileira estabeleceu que, no tocante à Previdência Social, deve-
riam ser observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, tanto 
no que diz respeito ao Regime Geral quanto aos Regimes dos servidores públicos. 
A Constituição também determina, no § 5º do artigo 195, que nenhum benefício 
ou serviço da seguridade social poderia ser criado, majorado ou estendido sem a 
correspondente fonte de custeio total. Ademais, a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
por sua vez, determina que a Lei de Diretrizes Orçamentárias deve conter avaliação 
da situação financeira e atuarial dos regimes geral de previdência social e próprio 
dos servidores públicos.

Apesar desses importantes preceitos normativos, inclusive, do ponto de vista cons-
titucional, há casos em que prevaleceu a tomada de decisão política em favor de 
medidas que claramente são populares no curto prazo, mas que agravam ainda 
mais a situação fiscal da previdência em médio e longo prazo. Ademais, a situação 
deve se deteriorar de forma expressiva em função do rápido e intenso processo de 
envelhecimento populacional, cujos efeitos tendem a ser ampliados pelas regras 
inadequadas como ausência de idade mínima na aposentadoria por tempo de con-
tribuição do RGPS e valores com benefícios muito elevados na previdência dos 
servidores públicos (RPPS). 

Neste contexto, planos ou esquemas desequilibrados do ponto de vista atuarial 
deveriam ser focalizados exclusivamente para os mais pobres da população e/ou 
aqueles com nenhuma ou muito baixa capacidade contributiva. A Constituição, 
inclusive, prevê, no §12 do artigo 201, que Lei disporá sobre sistema especial de 
inclusão previdenciária para atender a trabalhadores de baixa renda, garantindo-
-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário-mínimo. Tal dispositivo poderá 
ser aludido como autorização para criação de um programa tão subsidiado como 
o MEI. Contudo, deveria ficar claro que o fato de nunca ter sido definido o que é 
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baixa renda acaba abrindo espaço para alusões inadequadas. No caso do MEI, fica 
difícil aceitar que um trabalhador com faturamento de R$ 81 mil/ano, dado o pa-
drão de renda brasileiro, seja considerado baixa renda, e que não posso arcar com 
uma contribuição superior a 5% do salário mínimo. Tal parâmetro acaba gerando 
uma focalização inadequada e subsídios previdenciários elevados, inclusive para 
trabalhadores que estão entre os 50% mais ricos no Brasil. Por essa razão, seria 
fundamental reestruturar o MEI para, no mínimo, tentar corrigir a sua focalização 
inadequada. Como foi visto, o desequilíbrio fiscal (financeiro e atuarial) gerado 
pelo MEI é muito expressivo. O Plano Simplificado também precisa ser avaliado 
com rigor. Torna-se fundamental aprofundar os estudos sobre os impactos fiscais 
destes programas no RGPS e também até que ponto estes programas foram efeti-
vos/eficientes em gerar inclusão previdenciária. Além disso, essas ações podem até 
ter gerado uma migração indesejável, do ponto de vista financiamento, de planos 
mais equilibrados (plano completo para os contribuintes individuais ou emprego 
com carteira) para estas duas opções mais desequilibradas do ponto de vista atua-
rial.

Embora seja natural que a classe política tenha resistência a medidas que possam 
parecer impopulares e tenham interesse em medidas populares no curto prazo, no 
caso da Previdência Social as consequências destas ações são agravadas pelo fato 
que determinadas mudanças podem elevar as despesas por várias décadas e de for-
ma muito expressiva, podendo, inclusive, colocar em risco a sustentabilidade em 
médio e longo prazo. Neste sentido, parece pouco aceitável que o MEI tenha sido 
criado em 2008 sem qualquer análise mais profunda de seus impactos nas contas 
do RGPS nas próximas décadas. A experiência do MEI denota a necessidade de 
uma regulamentação infraconstitucional dos preceitos de equilíbrio financeiro e 
atuarial para garantir uma maior efetividade ou maior rigor para aplica-los e evitar 
que medidas populares sejam tomadas no curto prazo, com efeitos muito negati-
vos sobre a sustentabilidade de médio e longo prazo.

Um exemplo de uma medida extrema pode ser extraído da reforma na Grécia. 
Naquele país, depois da grave crise que teve um peso relevante da previdência, 
foi criada regra que estabelece que entre 2009 (quando a despesa com previdência 
pública era de 13,5% do PIB) e 2060, o aumento nessa área deveria permanecer 
abaixo de 2,5% do PIB. Se as projeções de longo prazo (executadas a cada 2 anos) 
mostrarem o contrário, os parâmetros relevantes do sistema deverão ou deveriam 
ser alterados para garantir que o incremento das despesas fique abaixo do limite 
estabelecido (Symeonidis, 2016).

Uma análise importante mostrada neste estudo é que a escolaridade do MEI é mui-
to similar à dos empregados com carteira e superior à dos trabalhadores por conta 
própria que não eram MEI. Tal resultado levanta a suspeita que pode ter havido 
uma migração de empregados com carteira para MEI, que tem efeitos negativos 
sobre o financiamento. Tal ponto é importante, pois pode surgir o argumento de 
que, como o público do MEI seria potencial beneficiário do BPC/LOAS, na práti-
ca, não haveria impacto na despesa, mas sim algum efeito positivo na arrecadação. 
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Além do problema da migração de emprego com carteira ou mesmo do plano 
de contribuinte individual com alíquota de 20% para MEI, tal argumento é frágil 
porque não considera que também há alteração no fluxo de despesas. As mulheres 
passam a receber aposentadoria por idade aos 60 anos de idade, ou seja, cinco anos 
antes da idade do BPC/LOAS e, além disso, o MEI tem direito aos benefícios não 
programados ou de risco (auxílio-doença, salário maternidade, aposentadoria por 
invalidez), que não estão acessíveis ao BPC/LOAS, bem como a aposentadoria 
paga 13 benefícios por ano contra 12 dos assistenciais.

Portanto, o presente estudo, embora focado nos desequilíbrios gerados pelo MEI 
nas contas do RGPS, mostrou também que o preceito constitucional de equilíbrio 
financeiro e atuarial não tem garantido a imposição dos ajustes necessários para 
garantir a sustentabilidade em médio e longo prazo frente às naturais e tradicionais 
resistências políticas de curto prazo, em especial, do poder legislativo. Também 
mostra que nosso atual arcabouço institucional não tem sido suficiente para sejam 
evitadas medidas populares no curto prazo com efeitos muitos negativos sobre a 
sustentabilidade em médio e longo prazo, não apenas o MEI, mas também a regra 
85/95 progressiva instituída pela Lei 13.183/2015. Em função do exposto, parece 
desejável, do ponto de vista da política previdenciária, uma regulamentação in-
fraconstitucional que torne mais efetivo os preceitos constitucionais de equilíbrio 
financeiro e atuarial.
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