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A informalidade tem sido constantemente discutida na literatura econômica, e os resultados 
sugerem que, uma vez que não existe recolhimento de tributos, são gerados impactos negativos na 
arrecadação, sendo a Previdência Social a maior prejudicada. O objetivo desta pesquisa é analisar, 
a partir de características do empresário individual, as chances de esses empresários contribuírem 
com a Previdência ou passarem a ter inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), a 
partir da estimação de um modelo de dados em pseudopainel. As estimativas obtidas mostraram 
que as chances de formalização dos empreendedores individuais cresceram no período analisado. 
Porém, as mulheres mais jovens e sem instrução formam o grupo que apresentou as maiores 
chances de estar na informalidade. Tal grupo necessita de políticas sociais específicas, assim como 
a política do Microempreendedor Individual (MEI) foi pensada a partir do Simples Nacional, sendo 
direcionada para quem é estritamente trabalhador por conta própria ou empregador com apenas 
um funcionário.
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MICRO-ENTREPRENEUR FORMALITY IN BRAZIL: USING PSEUDO PANEL DATA

Informality has been constantly discussed in the economic literature, and the results suggest that 
since there is nonpayment of taxes are generated impacts on revenues, and the social security most 
impaired. In this paper the objective is analyze from individual entrepreneur characteristics, the 
chances of these entrepreneurs contribution to the security or official tax payer administrative file 
(CNPJ) by the informal individual entrepreneurs, from the estimation of a pseudo panel model. The 
estimates obtained demonstrated the odds of formalization of individual entrepreneurs increased, 
considering the two criteria of formalization. 

Keywords: informality; microenterprise; social security; official tax payer administrative file. 

FORMALIZACIÓN DEL MICROEMPRESÁRIO EN BRASIL: UTILIZANDO DATOS 
DE PSEUDO PANEL

La informalidad ha sido constantemente discutida en la literatura económica, y los resultados 
sugieren que una vez que no existe recogida de tributos, se generan impactos en la recaudación, 
siendo la previdencia la mayor perjudicada. El objetivo de esta investigación es analizar, a partir de 
características del empresario individual, las posibilidades de que estos empresarios contribuyan 
con la previsión o pasen a tener inscripción en el Catastro Nacional de Persona Jurídica, a partir de 
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la estimación de un modelo de datos en pseudo panel. Las estimaciones obtenidas mostraron que 
las posibilidades de formalización de los emprendedores individuales aumentaron. Sin embargo, 
las mujeres más jóvenes y sin instrucción es el grupo que presenta las mayores posibilidades de 
estar en la informalidad.

Palabras claves: informalidad; micro emprendedor; seguridad social; catastro nacional de 
persona jurídica.

FORMALITÉ DES MICRO ENTREPRISES AU BRÉSIL: UTILISATION DE DONNÉES 
SUR LE PANNEAU PSEUDO

Informalité a été constamment discuté dans la littérature économique, et les résultats suggèrent 
que puisqu’il ya non-paiement des impôts, sont générés les impacts de la collection, avec la 
sécurité la plus réduite. L’objectif de cette recherche est d’analyser, à partir des caractéristiques de 
l’entrepreneur individuel, les chances de ces entrepreneurs contribuent au régime de retraite ou 
d’avoir passé l’inscription au Registre national des entités juridiques, de l’estimation d’un modèle 
de données dans le panneau pseudo. Les estimations obtenues ont montré que les chances de 
formalisation des entrepreneurs individuels a augmenté en tenant compte de deux critères formels.

Mots-clés: informalité; microentreprise; securité sociale; dossier administratif des contribuables officiels. 

JEL: J18; J26; H55.

1 INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) mostra que o intuito da seguridade 
social é a implementação de políticas públicas voltadas ao atendimento nas áreas 
de saúde pública, assistência social e previdência social. Em relação a esta última, 
tem-se que não apenas reconhecer os direitos dos seus segurados, mas também 
conceder-lhes tais direitos, sendo a renda transferida pela Previdência Social utilizada 
para substituir a renda do trabalhador contribuinte. Isso ocorre quando acontece de 
este perder a capacidade de trabalho, seja por motivos de doença, invalidez, idade 
avançada, morte, desemprego involuntário, maternidade ou reclusão.

Ainda assim, o mercado de trabalho, em muitos países, principalmente nos 
mercados ainda em desenvolvimento, é substancialmente caracterizado pelo núme-
ro de trabalhadores inseridos no chamado setor informal, dado que o baixo grau 
de qualificação e a falta de oportunidades não permitem a inserção no mercado 
formal. Jaccoud (2009) destaca que a situação do trabalhador desempregado e 
sem acesso à seguridade social pode ser um fator agravante de carência ou mesmo 
de ausência de renda.

Nesse contexto é que ganha relevância a questão da criação de políticas, no 
Brasil, com o intuito de atrair o trabalhador para a formalidade, possibilitando um 
maior acesso à seguridade social, tais como o Simples Federal, de 1996, o Simples 
Nacional, de 2006, e o Microempreendedor Individual (MEI), de 2008. No caso 
do MEI, em seis anos – até junho de 2015 –, o número de trabalhadores informais 
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que aderiram ao programa e, por conseguinte, passaram a contribuir com o sistema 
de Previdência foi de 5 milhões, representando 10% dos trabalhadores formais. 
Porém, o objetivo é formalizar mais 5 milhões, totalizando 10 milhões até 2020.

É importante reconhecer que alguns países enfatizam determinadas áreas, em 
detrimento de outras, provavelmente para maior adequação às suas necessidades. 
Em outras palavras, os problemas institucionais são distintos e demandam soluções 
econômicas independentes, conforme destacado pela Organização Internacional do 
Trabalho (OIT, 2014). É o que ocorre, por exemplo, na Argentina, com o Regime 
Simplificado para Pequenos Contribuintes (Monotributo), no qual os microempre-
sários do setor de serviços têm que apresentar faixas de rendimentos anuais menores, 
além de menor área em metros quadrados e menor consumo de energia elétrica em 
relação aos outros setores. Enquanto isso, na Bolívia, é aplicado o Regime Tributário 
Simplificado (RTS), no qual podem se inscrever pessoas físicas que desempenham 
atividades de comércio varejista e artesãos com uma série de requisitos e limites de 
faturamento, capital efetivo e preço unitário dos bens, entre outros (BID, 2009).

Por sua vez, no Chile, o Regime de Imposto de Renda Simplificado é desti-
nado aos chamados pequenos contribuintes, incluindo-se entre eles os pequenos 
mineiros artesanais, os pequenos comerciantes que exercem atividades em via 
pública, os proprietários de oficinas de artesanato ou trabalhadores e os pescadores 
artesanais. No Peru, o Novo Regime Único Simplificado (Novo Rus) é um regime 
promocional dirigido a pessoas físicas e sucessões indivisas que realizam atividades 
de serviços e/ou comércio e/ou indústria (BID, 2009).

É fácil perceber que esse tipo de política pública, quando adotada por 
países em desenvolvimento, como é o caso brasileiro, ganha maior destaque 
em comparação a países desenvolvidos, justamente por ser inclusiva e geradora 
de renda e empregos formais, atingindo de maneira positiva os trabalhadores 
com baixa qualificação e que estavam à margem, sem nenhuma garantia legal 
(Nogueira e Oliveira, 2013).

Diferentemente das discussões que serão expostas logo a seguir, este trabalho 
buscará analisar como as características do empresário individual relacionadas a 
sexo, idade, posição na família, nível de instrução, possuir ao menos um trabalha-
dor não remunerado membro da unidade familiar e local onde desenvolve suas 
atividades podem influenciar as chances de esses empresários contribuírem com a 
Previdência ou passarem a ter inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ). Para tanto, pretende-se aplicar um modelo de escolha binária (logit), com 
base em seções cruzadas repetidas de coortes definidas pelo ano de nascimento do 
microempresário, a partir dos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD), no período 2009-2014.
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Diante disso, entre as pesquisas recentes que mais se aproximam deste tra-
balho, está a de Corseuil, Neri e Ulyssea (2014), que analisou se a política do 
MEI teve êxito em promover a formalização dos empreendedores individuais. Os 
resultados sugerem que a política pode ter impactado positivamente na decisão 
dos empreendedores individuais de contribuírem para a Previdência, mas não na 
inscrição no CNPJ.

Rocha, Ulyssea e Rachter (2014) analisaram os efeitos da redução dos im-
postos sobre a criação de novas empresas e a formalização das já existentes. Para 
esse fim, foram estimados os efeitos de formalização, no Brasil, para o programa 
do MEI. Concluíram que só a redução dos custos de registro não é uma condição 
suficiente para induzir pequenos empreendedores informais à formalização, nem 
para estimular a criação de novas empresas formais. Tais resultados são consis-
tentes com a visão de que uma grande fração de empresas informais com baixa 
produtividade chega a obter apenas pequenos benefícios, ou nenhum benefício, 
a partir da formalização. 

Por seu turno, com o objetivo de identificar a sensibilidade da caracteriza-
ção do trabalhador informal a distintos critérios de classificação entre formal e 
informal, e mostrar como medidas de formalidade e bem-estar dos trabalhadores 
variam de acordo com o critério de classificação adotado, Corseuil, Reis e Brito 
(2015) verificaram que o critério fundamentado na inscrição no CNPJ ou na 
posse da carteira de trabalho, geralmente, apresenta resultados parecidos com a 
definição que utiliza a contribuição para a Previdência. Isso pode ser observado 
para as características dos indivíduos que compõem cada um desses grupos, para 
os diferenciais de rendimentos e para as medidas de distribuição de rendimentos 
em cada grupo de trabalhadores definidos como formais ou informais. 

Portanto, este trabalho é a primeira pesquisa na literatura nacional que 
procura mensurar a influência das características inerentes ao empresário 
individual informal na tomada de decisão de formalização, seja em relação à 
contribuição previdenciária, seja no que concerne ao registro no CNPJ, dado um 
período de tempo. Espera-se que os resultados desta pesquisa possam orientar 
a elaboração de políticas para a formalização, ou, ainda, que venham a auxiliar 
as já existentes.

O artigo está dividido em quatro seções, além desta introdução. A segunda 
seção, a seguir, procura descrever brevemente a economia informal nos principais 
países da América Latina. A terceira seção revela a estratégia empírica adotada para 
estimar as chances de formalização e as variáveis utilizadas; na quarta seção, são 
mostrados e interpretados os resultados obtidos a partir da análise. A quinta seção 
apresenta as principais conclusões. 
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2 A ECONOMIA INFORMAL NOS PRINCIPAIS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA

O objetivo desta seção é fazer um levantamento na literatura acerca da economia 
informal nos principais países da América Latina, além de se observar se ainda 
existe um nível elevado de informalidade nesses países. Este tema é muito deba-
tido pelo poder público, que tem o intuito de incentivar o cumprimento fiscal e, 
assim, poder tomar as decisões políticas. No entanto, a magnitude do fenômeno 
define implicitamente a complexidade da questão e a dificuldade de encontrar as 
decisões políticas corretas. Ao mesmo tempo, a eficiência da despesa pública está 
se tornando um desafio político mais premente. Os governos e as autoridades 
locais têm de lidar com o aumento das pressões sobre seus orçamentos, para que 
seja garantida a disciplina fiscal (Barone e Mocetti, 2011). 

A desigualdade de renda nos países da América Latina registrou tendências 
diferentes nas últimas décadas. Na década de 1990, houve uma tendência para 
a concentração, principalmente devido ao aumento do prêmio salarial para os 
trabalhadores qualificados, em um contexto de aumento do desemprego. Nesse 
período, além disso, os efeitos das reformas estruturais realizadas nas áreas de li-
beralização comercial e financeira predominaram nas áreas fiscal e trabalhista. De 
acordo com evidências, a abertura do comércio contribuiu para esse aumento da 
desigualdade (Cepal e OIT, 2014).

Por outro lado, o cenário recente mostra que, além de experimentar um 
contexto econômico favorável, vários países da América Latina têm feito esforços 
significativos para reduzir a informalidade. Em alguns casos, de fato, a redução 
ocorreu de forma significativa, o que não é uma constatação trivial, considerando-se 
que esta é uma região onde o emprego informal tinha crescido ao longo de décadas, 
segundo estudo realizado pela OIT, em 2014. 

Aqui, convém indagar de que maneira o trabalho formal pode ser mais atraente 
para o grupo de trabalhadores que recebem salários mais baixos. Há duas formas 
enfatizadas na literatura que podem promover uma realocação dos trabalhadores 
informais em formais: i) pela diminuição da tributação do trabalho para os níveis 
de salários mais baixos; ou ii) por meio de projetos que gerem benefícios para a 
assistência social, em áreas como habitação, transporte e saneamento.

No primeiro caso, podem ser aplicadas políticas de créditos de contribuição 
para a seguridade social, tais como prestações financeiras ou de créditos de im-
posto de renda reembolsáveis condicionados à formalidade para os trabalhadores 
que recebem salários mais baixos; tal fórmula poderia desempenhar um papel 
importante. No caso de se realizarem reformas por intermédio de projetos que 
gerem benefícios para a assistência social, tais como habitação, transporte e sane-
amento, deve ser cobrada uma taxa marginal de imposto sobre tais bens e serviços 
(Immervoll e Pearson, 2009).
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Em relação ao Brasil, nota-se que, com o objetivo de unificar a arrecadação 
dos tributos e contribuições devidos pelas micro e pequenas empresas, foi criada a 
figura do microempreendedor individual, previsto na Lei Complementar (LC) no 
128, de 19 de dezembro de 2008. Surgiu com a proposta de um sistema de tribu-
tação diferenciado – ou seja, um regime compartilhado de arrecadação, cobrança 
e fiscalização de tributos no âmbito dos governos federal, estadual e municipal. 
Entrou em vigor em 1o de julho de 2009.

Dessa forma, o recolhimento se dá através do Documento de Arrecadação 
Simplificada do MEI (DAS-MEI), sendo recolhidos valores fixos mensais dos 
tributos abrangidos pelo Simples Nacional do MEI (Simei), devidos pelo microem-
preendedor individual, compostos de parcelas destinadas ao Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS), ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 
ou ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS).

Como o valor do salário mínimo, em 2015, foi de R$ 788,00, o valor fixo mensal 
recolhido pelo MEI, para a seguridade social relativa à pessoa do empresário, na qualidade 
de contribuição individual, era o seguinte: 5% do limite mínimo mensal do salário de 
contribuição – ou seja, R$ 39,40; ICMS de R$ 1,00, caso o MEI fosse contribuinte 
desse imposto; ou ISS de R$ 5,00, caso este fosse contribuinte desse imposto.

Na década de 2000, o mercado de trabalho brasileiro atingiu taxas históricas 
de formalização do emprego, ao mesmo tempo que houve queda no desemprego 
e aumento da renda média dos assalariados. Em 2012, registrou-se uma taxa de 
formalização de 56,6%, o que representou um salto significativo de 13,9 pontos 
percentuais (p.p.) em dez anos, sendo que os trabalhadores assalariados foram 
atingidos de forma mais intensa e, em níveis mais modestos, os trabalhadores do-
mésticos e os trabalhadores por conta própria. Segundo a OIT (2014), o processo 
acelerado de formalização do emprego no Brasil, na década de 2000, apenas pode 
ser entendido a partir da convergência positiva de um conjunto de fatores econô-
micos, institucionais, políticos e sociais que se complementaram e se reforçaram 
mutuamente, conforme a tabela 1.

TABELA 1 
Experiências de formalização (2001
(Em p.p.)

Países Indicadores Períodos Resultados

Argentina Emprego assalariado não registrado 2003-2012 -14,5

Brasil Emprego informal 2002-2012 -13,9

Equador Emprego informal 2009-2012 -10,8

México Emprego informal 2010-2013 -0,7

Paraguai Emprego informal 2001-2011 -5,8

(Continua)
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Países Indicadores Períodos Resultados

Peru Emprego informal 2004-2012 -6,6

Colômbia Emprego informal 2009-2012 -2,3

Uruguai Emprego sem registro em seguridade social 2004-2012 -15,1

Fonte: OIT (2014).
Obs.:  Para Brasil, Equador, México, Paraguai, Peru e Colômbia, os resultados expressam a porcentagem do emprego informal 

sobre o emprego total.

Portanto, com base em um quadro econômico e em um mercado de trabalho 
mais favorável, houve convergência de iniciativas governamentais, de instituições 
públicas e de agentes sindicais e empresariais, que possibilitaram avanços na for-
malização dos contratos de trabalho nos dez anos observados. Assim, o mercado de 
trabalho foi menos pressionado pela dinâmica demográfica. Todo esse movimento 
ocorreu no contexto de uma economia em desenvolvimento, com um mercado de 
trabalho historicamente desestruturado, com um alto contingente da população 
sem proteção social, em que ainda prevalecem baixos salários, grandes desigualdades 
sociais e um alto nível de incumprimento dos direitos consagrados na estrutura 
legal e institucional. A formalização não é sinônimo de boas condições de trabalho, 
mas a primeira condição para assegurar trabalho digno (OIT, 2014).

Na Argentina, o aumento da proteção social só foi registrado após a imple-
mentação, em 2005, de um mecanismo conhecido como moratória de pensões, por 
meio do qual qualquer cidadão com idade legal para se aposentar, caso não possuísse 
os anos de contribuições requeridas, poderia requerer a aposentadoria declarando 
uma dívida a ela relacionada, para entrar em um plano de pagamento, que passou 
a ser feito paralelamente à cobrança de benefícios (Bertranou et al., 2011).

Ainda segundo esses os autores, a partir da implementação da moratória de 
pensões, o nível de cobertura aumentou de 68%, em 2005, para 91%, em 2011. 
Dessa forma, a composição dos benefícios de pensão mudou a partir de 2005, 
visto que houve uma substituição das pensões de idosos não contributivas pelos 
benefícios de moratória, sendo que tais benefícios chegaram a representar 44% 
do total de benefícios de pensão em 2012. Finalmente, os benefícios do regime 
geral perderam participação nos benefícios totais, passando de 96%, em 2005, 
para 56%, em 2012. Observa-se, ainda na tabela 1, que, no período 2003-2012, 
o emprego assalariado não registrado diminuiu em 14,5 p.p.

No Equador, o Ministério das Relações Laborais reestruturou e fortaleceu as 
inspeções do trabalho, contratando novos fiscais e melhorando suas condições salariais, 
uma vez que modificou seu antigo modelo de gerenciamento criando sete escritórios 
regionais – ou seja, descentralizando para melhor coordenar os trabalhos. O Instituto 
Equatoriano de Seguridade Social (IESS), por sua vez, realizou ações coercitivas para 
cobrar as contribuições devidas. Assim, verifica-se uma redução da informalidade no 
período compreendido entre 2009 e 2012, com um significativo decréscimo de 10,8 p.p.

(Continuação)
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No México, a redução do emprego informal foi a menor registrada entre os 
países apresentados na tabela 1, sendo um total de 0,7 p.p. entre os 2010 e 2013. 
Naquele país, a Secretaria de Trabalho e Previdência Social divulga ações entre em-
pregadores e trabalhadores, sendo as inspeções realizadas no trabalho desenvolvidas 
e focadas apenas em alguns estados.   

No tocante ao Paraguai, naquele país, o trabalho informal foi reduzido em 
5,8 p.p. no período 2001-2011; o Ministério da Justiça e do Trabalho, desde 2008, 
implementou o Operador do Trabalho Decente, coordenado com a colaboração 
de outras instituições e de vários setores envolvidos, como transportes públicos, 
construção, agricultura e turismo. Também foram desenvolvidas ações pelo Insti-
tuto de Previdência Social para se reduzir a evasão das contribuições, mediante o 
cruzamento de informações com outras entidades do setor público relacionadas a 
empresas privadas (Cepal e OIT, 2014).

Observa-se que, no Peru, entre 2000 e 2012, os maiores aumentos nas taxas 
de formalização ocorreram entre os trabalhadores de empresas com mais de dez 
funcionários, tendo evoluído de 61% para 71% nesse segmento, e que também 
a participação desse grupo no emprego total aumentou de 23% para 29%. Por 
seu turno, no caso das empresas menores, o aumento da taxa de formalização foi 
de 13% a 15%, e sua participação no emprego total passou de 16% para 17%.

O Peru registrou ainda altas taxas de crescimento na década de 2000 e no início 
da década de 2010. Esse período de crescimento econômico permitiu uma redução 
das taxas de desemprego, que, em nível nacional, atingiram mínimos históricos 
inferiores a 4%, em 2013. Também se observou uma redução significativa da taxa 
de pobreza para menos de metade em relação ao início dos anos 2000, o que certa-
mente indica uma melhoria na renda, embora também tenha tido destaque o papel 
da política social redistributiva e seu vínculo com a maior disponibilidade fiscal. 
Por sua vez, a porcentagem de emprego formal passou de 20,1% para 26,3%, entre 
2007 e 2012. Este é um fato notável, ainda que a taxa de informalidade permaneça 
alta (Chacaltana, 2016), apesar da redução de 6,6 p.p. entre 2004 e 2012.

Para o caso colombiano, a maioria dos estudos é empírica e confirma o alto 
grau de informalidade, tanto no trabalho quanto nos negócios. Bernal (2009) 
verificou que a informalidade trabalhista na Colômbia, definida como emprego 
“não declarado” e não regulamentado, varia entre 60% e 75%, enquanto a infor-
malidade empresarial se encontra entre 45% e 65%, de acordo com os resultados 
de Rocha, Sánchez e García (2009). É possível verificar que o emprego informal, 
entre 2009 e 2012, diminuiu em 2,3 p.p.

No tocante ao Uruguai, em relação aos aspectos financeiros, um dos prin-
cipais fatos a destacar é a promulgação da Lei no 17.963/2006, que permitiu a 
regularização de dívidas com o Banco de Segurança Social (BPS) e estabeleceu um 
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incentivo para os bons pagadores. Foram incorporadas exonerações graduais de 
contribuições patronais para as pequenas empresas que iniciassem suas atividades. 
Em julho de 2007, a taxa de contribuição do empregador foi reduzida de 12,5% 
para 7,5%, o que facilitou a criação da seguridade laboral. As contribuições pessoais 
são atualmente 15% do salário. Do mesmo modo, as reformas implementadas no 
seguro-desemprego e no sistema de saúde também fortaleceram os incentivos para 
uma maior formalização do emprego. Dessa forma, o número de contribuintes 
para o BPS aumentou mais de 50% entre 2004 e 2009 (Pereira, 2011). E, entre 
2004-2012, o Uruguai foi o país da América Latina que mais reduziu o emprego 
sem registro na seguridade social (-15,1 p.p.).

É importante ressaltar que, embora a OIT não apresente uma fronteira nítida 
entre emprego formal e informal, se deve esclarecer alguns fatos relevantes sobre essa 
divisão. O primeiro elemento é que o emprego informal não existe em oposição ao 
emprego formal; e o segundo é que a informalidade, por via indireta, participa dos 
diversos setores da economia. Assim, o emprego informal é definido como uma tarefa 
no mercado de trabalho não regulamentado que geralmente envolve um acordo 
informal entre empregado e empregador ou não assalariado, e que não envolve um 
mercado de troca de força de trabalho, mas apenas produtos e serviços (OIT, 2014).

Sustentado por essa teoria, o Banco Internacional para Reconstrução e De-
senvolvimento (Bird) do Banco Mundial (Birf/Banco Mundial, 2013) verificou 
que a existência de emprego informal na América Latina pode ser benéfica para 
esses países, sob determinados aspectos. Um desses argumentos é o fato de a 
informalidade ser tida como uma alternativa socialmente desejável, uma vez que 
permite ajudar a melhorar os níveis de produtividade e renda de um país, pois se 
gasta a renda gerada a partir do emprego informal no setor formal da economia.

No entanto, isso geralmente está relacionado a condições informais de em-
prego que apresentam vulnerabilidade e trazem preocupação social. Portanto, a 
definição de emprego informal representa a vulnerabilidade do trabalho e a falta de 
benefícios sociais –  situação em que se encontra parte dos trabalhadores, quando 
não estão cobertos pelo seguro social (Barone e Mocetti, 2011).

Portanto, promover o empreendedorismo e o desenvolvimento de micro-
empresas (MEs) é fundamental para expandir o emprego, possibilitando assim o 
crescimento da renda e a consequente redução da pobreza. Condições macroeco-
nômicas sólidas e bom ambiente de negócios – incluindo infraestrutura, regulação 
e ambiente legal – têm sido tipicamente enfatizados para a melhoria das oportuni-
dades do mercado de trabalho. Enquanto, estes fatores continuam a ser relevantes; 
uma crescente atenção se volta para as políticas públicas que visam melhorar a 
produtividade e reduzir as coações entre os trabalhadores por conta própria nos 
países em desenvolvimento (Ayyagari, Demirgüç-Kunt e Maksimovic, 2011).
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3 METODOLOGIA

Conforme colocado anteriormente, a questão central deste trabalho é buscar ana-
lisar como as características do empresário individual relacionadas a sexo, idade, 
posição na família, nível de instrução, possuir ao menos um trabalhador não remu-
nerado membro da unidade familiar e local onde desenvolve suas atividades podem 
influenciar as chances de esses empresários contribuírem com a Previdência ou 
passarem a ter inscrição no CNPJ. Para tanto, pretende-se aplicar um modelo de 
escolha binária (logit), com base em seções cruzadas repetidas de coortes definidas 
pelo ano de nascimento do microempresário, a partir dos microdados da PNAD, 
no período 2009-2014.

Justamente pelo motivo de os critérios aqui expostos serem desagregados, 
fazem-se necessárias duas análises do pseudopainel, suscetíveis à comparação da 
contribuição previdenciária com a inscrição no CNPJ. Segundo Corseuil, Neri e 
Ulyssea (2014), a associação entre contribuição à Previdência e inscrição no CNPJ 
é relevante no contexto do programa do MEI para os que são elegíveis. Com isso, 
são esperados resultados parecidos para as duas análises. É importante destacar que 
esses empresários individuais não fazem parte da política do MEI, mas formam 
o grupo dos que são elegíveis. As classificações seguem as notas metodológicas da 
PNAD (quadro 1).

QUADRO 1  
Critérios de formalização

Critério Quesito Descrição Resposta

Previdência
Refere-se ao trabalho único ou principal da 
pessoa ocupada na semana de referência

Era contribuinte para instituto de previdência 
no trabalho principal da semana de referência

Sim = 1

CNPJ

Refere-se ao empregado no setor privado, 
trabalhador por conta própria ou empre-
gador no trabalho único ou principal da 
semana de referência

O empreendimento possuía registro no CNPJ Sim = 1

Fonte: Dados da PNAD 2014 (IBGE, 2016).
Elaboração dos autores. 

3.1 Modelo empírico

A estratégia empírica consiste em construir dois pseudopainéis e assim aplicar 
um modelo de escolha binária (logit), com base em seções cruzadas repetidas 
compostas pelos empresários individuais elegíveis ao MEI, observados a partir de 
critérios de formalidade de contribuição com a Previdência ou de registro no CNPJ, 
considerando-se os dados de cinco bancos da PNAD empilhados, para 2009, 2011, 
2012, 2013 e 2014. Tal pesquisa é caracterizada por dados em corte transversal 
ou seção cruzada que representam um ponto no tempo, e, assim, as informações 
não permitem o acompanhamento dos indivíduos no tempo.
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Foi a partir de 2009 que a PNAD passou a apresentar informações sobre o 
registro do estabelecimento no CNPJ. Não faz parte da construção dos pseudo-
painéis 2010, justamente pela realização do Censo Demográfico pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) naquele ano.

Considera-se a estimação de um modelo de escolha binária com base em 
seções cruzadas repetidas. Em um modelo de escolha binária, a variável de resul-
tado assume apenas dois valores diferentes, codificados como 0 e 1. Por exemplo, 
a variável dependente reflete as chances de o microempresário contribuir com a 
Previdência. Segundo Verbeek (2008), o modelo de interesse é dado por: 

  (1) 
em que  é uma variável latente; observa-se que:

   (2)

= 0 em caso contrário.

Assim, sob os pressupostos apresentados anteriormente, o pseudopainel de 
efeito fixo elimina os efeitos potenciais de viés da heterogeneidade tempo constante 
não observada, permitindo uma estimativa mais robusta das chances de contribuição 
com a Previdência ou de inscrição no CNPJ. Neste trabalho, fatores não observa-
dos – tais como habilidades e habilidades não observadas, preferências de trabalho 
e traços de personalidade – podem estar correlacionados tanto com o trabalho 
protegido quanto com o trabalho informal. É por esta razão que, diferentemente 
dos modelos de corte transversal agrupados, as estimativas de pseudopainel não 
sofrerão de viés de variáveis omitidas.

No caso de pseudopainel, que são séries temporais de cross-sections inde-
pendentes, pode-se dividir a população em grupos (coortes), com base em uma 
determinada característica. Essa característica tem que ser constante ao longo do 
tempo para cada indivíduo na amostra, sendo a variável mais utilizada para definir 
as coortes na pesquisa baseadas no ano de nascimento. A ideia central dessa abor-
dagem é que, no nível da população, os grupos contêm os mesmos indivíduos ao 
longo do tempo, e, portanto, as médias da população de coorte têm uma estrutura 
de painel (Deaton, 1985).

Quanto maiores forem as coortes, menos importante será o problema de 
erro de medição. No entanto, uma vez que a dimensão da secção transversal 
do conjunto de dados é finita, se as coortes contiverem um grande número de 
indivíduos, o número de grupos será pequeno e, portanto, a dimensão da seção 
transversal do painel de coorte não será muito grande. Na maioria das pesquisas 
aplicadas usando-se dados de coorte, a amostra é dividida em um pequeno número 
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de grupos com um grande número de observações, para se evitar o problema do 
erro de medição (Collado, 1998).

Dessa forma, faz-se necessária a abordagem logit ao invés do probit, devido 
ao alto número de observações presentes em cada painel que será apresentado 
neste trabalho. Justamente em virtude da alta variabilidade inerente a grandes 
amostras, é desejável um modelo que capture maiores efeitos nas caudas (Oliveira 
e Soares, 2012).

3.2 Variáveis utilizadas

As variáveis utilizadas neste estudo são semelhantes àquelas utilizadas na literatura, 
como nos trabalhos de Dart (2002), Neri et al. (2007), Corseuil, Neri e Ulyssea 
(2014), Rocha, Ulyssea e Rachter (2014) e Corseuil, Reis e Brito (2015), exceto 
as seguintes variáveis: i) possui ao menos um trabalhador não remunerado membro 
da unidade familiar, considerando-se que a PNAD 2014 (IBGE, 2016) define 
esse trabalhador como sendo a pessoa que trabalhava sem remuneração, durante 
pelo menos uma hora na semana, em ajuda a membro da unidade domiciliar, 
que era trabalhador por conta própria ou empregador; e ii) o local onde é exercida 
a atividade, em que é possível responder, por exemplo, se o trabalho domiciliar 
cresceu ou se perdeu importância nos últimos anos, visto que, há alguns anos, o 
trabalho domiciliar e o trabalho dos ambulantes eram tidos como subempregos.

Por fim, foram adotados os limites de idade, de acordo com Brasil (2013), de 
população ocupada restrita – ou seja, considerando-se os trabalhadores em idade 
contributiva, visto que, ao menor de 16 anos de idade, só é permitida a ocupação 
na condição de menor aprendiz a partir de 14 anos, estando este amparado por 
programas de proteção e erradicação do trabalho infantil. 

Quanto aos de idade acima de 59 anos, é muito difícil que venham a 
contribuir com a Previdência, dada a dificuldade, para a população idosa, de 
preencher as condições de elegibilidade relacionadas com a carência e o tempo 
mínimo de contribuição.

Nesse contexto, a pesquisa se propõe a analisar se algumas caracteristicas do 
empresário individual e o local em que é desempenhada sua atividade podem estar 
determinando a formalização. Em um primeiro momento, a variável dependen-
te foi a contribuição previdenciária (2009 a 2014); igualmente para o segundo 
pseudopainel, se o empresário individual possuía número de cadastro no CNPJ 
(2009 a 2014).

A base de microdados utilizada na elaboração desta pesquisa é obtida da 
PNAD, realizada pelo IBGE. O período vai de 2009 até 2014, com exceção de 
2010, quando foi realizado o Censo Demográfico.
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É importante destacar que a variável CNPJ não era pesquisada no período 
anterior a 2009 pela PNAD, passando a compor a pesquisa a partir daquele ano, 
o mesmo ano da implementação da política do MEI – lembremos que o MEI é 
a pessoa que trabalha por conta própria, que possui até um empregado, e que se 
legaliza como pequeno empresário.

Para uma melhor adequação dos dados ao objeto de análise, aplicaram-se 
alguns filtros à amostra. Foram excluídos da base de dados o empresário individual 
informal que não possui renda, além dos que recebem mais que R$ 5 mil por mês. 
Por esse motivo, fez-se necessário deflacionar os valores recebidos no período que 
antecede 2014.

Excluíram-se, ainda, os empresários que possuem mais de um funcionário, 
as observações da área rural, os trabalhadores domésticos, os indivíduos com idade 
inferior a 16 anos e os indivíduos com idade superior a 59 anos. 

A variável sexo assume caráter binário (1 se mulher, 0 em caso contrário). 
Como um dos critérios de formalização do empresário individual é a contribuição 
com a Previdência, ao invés de assumir caráter contínuo para a variável de idade, 
assume-se caráter binário: de16 a 26 anos; de 27 a 37 anos; de 38 a 48 anos; e de 
49 a 59 anos.

Com relação à variável que representa a condição do empresário individual 
na família, esta assume caráter binário (1 se responsável pela família, 0 em caso 
contrário). O nível de instrução também é binário e considera quatro níveis: sem 
instrução e fundamental incompleto; fundamental completo e médio incompleto; 
médio completo e superior incompleto; e superior completo (categoria-base).

A variável possui ao menos um trabalhador não remunerado membro da unidade 
familiar assume caráter binário (1 se possui pelo menos um trabalhador não remu-
nerado, 0 em caso contrário). De acordo com a PNAD 2014 (IBGE, 2016), essa 
variável classifica a pessoa que trabalhava sem remuneração, durante pelo menos 
uma hora na semana, como forma de ajuda ao empresário individual.

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae, 2013), o MEI está concentrado nos setores de comércio (39,3%) e 
serviços (36,7%). É de se esperar que isso influencie na escolha do local onde 
os empresários individuais exerçam a atividade, induzindo endogeneidade ao 
modelo. A partir do momento em que este se formaliza e passa a fazer parte do 
programa do MEI, a prefeitura reconhece o local de trabalho e concede o alvará 
de localização, ainda que a atividade seja desempenhada em quiosques, barracas, 
bancas ou na residência do microempreendedor. No entanto, deverá estar de 
acordo com as regras municipais.
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Por isso, foram incluídas no modelo as variáveis relacionadas ao local onde 
é exercida a atividade. Assumindo caráter binário, há cinco classificações: loja 
(categoria-base); no domicílio do trabalhador por conta própria; em local designado 
pelo cliente; em veículo automotor; e em via ou área pública. No quadro 2, são 
expostas as variáveis utilizadas nas estimações.

QUADRO 2  
Descrição das variáveis 

Variáveis Descrição

Variáveis dependentes

Formal – critério Previdência

Formal – critério CNPJ

Variáveis independentes
Sexo
De 16 a 20 anos de idade
De 20 a 25 anos de idade
De 25 a 30 anos de idade
De 30 a 35 anos de idade
De 35 a 40 anos de idade
De 40 a 45 anos de idade 
De 45 a 50 anos de idade
De 50 a 55 anos de idade
De 55 a 59 anos de idade
Responsável pela família
Sem instrução e fundamental incompleto
Fundamental completo e médio incompleto
Médio completo e superior incompleto
Superior completo
Possui ao menos um trabalhador não remunerado membro 
da unidade familiar

Local onde é exercida a atividade
Loja
Domicílio do trabalhador por conta própria
Em local designado pelo cliente
Em veículo automotor
Em via ou área pública

1 = se contribui com a Previdência; 0 em caso contrário
1 = se está inscrito no CNPJ; 0 em caso contrário

1 = mulher; 0 em caso contrário
Dummy da idade (1, 0)
Dummy da idade (1, 0)
Dummy da idade (1, 0)
Dummy da idade (1, 0)
Dummy da idade (1, 0)
Dummy da idade (1, 0)
Dummy da idade (1, 0)
Dummy da idade (1, 0)
Dummy da idade (1, 0)
1 = chefe de família; 0 em caso contrário
Dummy nível de instrução (1, 0)

Dummy nível de instrução (1, 0)
Dummy nível de instrução (1, 0)
Dummy nível de instrução (1, 0)
1 = Se possui ao menos um, 0 em caso contrário

Dummy local da atividade (1, 0)
Dummy local da atividade (1, 0)

Dummy local da atividade (1, 0)
Dummy local da atividade (1, 0)
Dummy local da atividade (1, 0)

Elaboração dos autores.

Assim, a próxima seção fará uma análise com base na potencial influência do 
programa do MEI a partir do grau de informalidade, bem como da evolução da 
correlação entre duas margens de formalização: CNPJ e Previdência. Além disso, 
serão abordadas as estatísticas descritivas das características dos empresários indi-
viduais, e, por fim, os resultados e as discussões a partir das estimações.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta seção, são apresentadas as estatísticas descritivas dos dados oriundos da 
PNAD e, em seguida, os resultados a partir do modelo empírico proposto na 
seção 3. Analisou-se como as características do empresário individual podem estar 
influenciando as chances de esses empresários contribuírem com a Previdência ou 
passarem a ter inscrição no CNPJ. 

4.1 Análise descritiva dos dados

Uma das formas de analisar a potencial influência da política do microempreen-
dedor individual é primeiramente pelo grau de informalidade, por intermédio do 
critério de não contribuição com a Previdência e de não possuir número de registro 
no CNPJ. Observa-se no gráfico 1 que, nas participações entre 2009 e 2014, a 
porcentagem dos não contribuintes com a Previdência foi reduzida. Esse resultado 
é favorável à figura do MEI, a qual começou a vigorar a partir de 2009. Nesse 
sentido, algumas ações de incentivo foram tomadas por Unidades da Federação 
(UFs) e municípios, para que trabalhadores por conta própria ou empresários 
individuais pudessem exercer suas atividades na formalidade.

GRÁFICO 1 
Grau de informalidade pelo critério de não contribuir para a Previdência (2009 e 2014)
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Fonte: Dados da PNAD (IBGE, 2016).
Elaboração dos autores.

No Amapá, com o objetivo de apoiar financeiramente e fomentar as inicia-
tivas de microempreendedorismo e as atividades artesanais no âmbito do estado, 
promovendo a inclusão social pelo trabalho, foi aprovado, em dezembro de 2004, 
o Fundo de Apoio ao Microempreendedor e Desenvolvimento do Artesanato do 
Amapá (Fundmicro).   
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O governo estadual realizou ações, como a da Política de Qualificação Pro-
fissional – Programa Amapá Trabalhador, aprovado no final de 2008. Além da 
qualificação profissional, o programa focou a geração de mão de obra para o aten-
dimento das potencialidades socioeconômicas do estado (Santos, 2014).

Quanto ao critério CNPJ, verifica-se que houve queda na porcentagem de 
informalidade no período 2009-2014, pelo menos na maioria dos estados (gráfico 
2). Em Rondônia, tal porcentagem aumentou em 30%; em Alagoas, Sergipe e Pa-
raná, permaneceram os mesmos resultados do ano de implementação da política. 
Portanto, há evidências da redução, pós-política, da informalidade também pelo 
critério CNPJ. 

GRÁFICO 2  
Grau de informalidade pelo critério de não possuir CNPJ (2009 e 2014)
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Fonte: Dados da PNAD (IBGE, 2016).
Elaboração dos autores.

Outra forma de analisar a potencial influência da política do MEI é exami-
nar como evoluiu a correlação entre as duas margens de formalização, segundo 
Corseuil, Neri e Ulyssea (2014); ou seja, Previdência ou CNPJ entre 2009 (ano 
em que entrou em vigor) e 2014 (depois da política e ano mais recente disponi-
bilizado pela PNAD).

À medida que o empresário individual deixa de ser informal, ingressando na 
política do MEI, passa a contribuir com a Previdência e também passa a ter um 
número cadastrado no CNPJ. Dessa forma, se a política foi efetiva, deveria ter au-
mentado a correlação entre as duas margens de formalização – ou seja, Previdência 
e CNPJ (Corseuil, Neri e Ulyssea, 2014).



167Formalização do Microempresário no Brasil: utilizando dados de pseudopainel

É justamente o que pode ser observado na tabela 2, segundo a qual, em 2009, 
as magnitudes das correlações são bem menores, com uma média abaixo de 0,3, 
o que já era esperado, visto que algumas UFs tiveram acesso à política primeiro 
que outros. Por sua vez, em 2014, essa correlação é bem maior, ficando acima de 
0,5 em todas as UFs. Tal resultado indica que a política pode ter impactado nas 
decisões de os empresários individuais se tornarem formais em ambas as margens.

Ainda que a Lei do Microempreendedor Individual abranja todos os estados 
e o Distrito Federal (DF), observa-se que seu sucesso está condicionado aos incen-
tivos dados por parte de estados e municípios, seja através de políticas de incenti-
vos paralelos, como visto anteriormente, seja via decretos e leis complementares, 
existentes em alguns estados, que de fato são praticados.

Temos o exemplo do governo de Pernambuco, que, em agosto de 2012, ins-
tituiu o Decreto no 38.493, o qual regulamenta o tratamento favorecido, diferen-
ciado e simplificado para as microempresas, as empresas de pequeno porte (EPPs) 
e os microempreendedores individuais nas licitações de bens, serviços e obras, no 
âmbito da administração pública estadual. A referida política de compras oferece 
central de esclarecimentos, bem como realiza seminários e treinamentos diretos 
para as MEs, as EPPs, os MEIs e, principalmente, o Plano Anual de Compras, 
visando identificar as principais compras do estado por órgãos ou entidades, na 
esfera estadual, para atender ao decreto nos formatos compras exclusivas, cota 
reservada e subcontratação (Rocha et al., 2013).

TABELA 2 
Correlação entre as medidas de formalidade por CNPJ e Previdência (2009 e 2014)

UF 2009 2014

Rondônia 0,315 0,547

Acre 0,326 0,588

Amazonas 0,334 0,558

Roraima 0,290 0,574

Pará 0,232 0,556

Amapá 0,295 0,568

Tocantins 0,190 0,565

Maranhão 0,269 0,593

Piauí 0,350 0,573

Ceará 0,265 0,551

Rio Grande do Norte 0,228 0,548

Paraíba 0,279 0,570

Pernambuco 0,285 0,544

Alagoas 0,364 0,556

Sergipe 0,354 0,558

Bahia 0,282 0,549

(Continua)
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UF 2009 2014

Minas Gerais 0,320 0,530

Espírito Santo 0,290 0,533

Rio de Janeiro 0,321 0,527

São Paulo 0,353 0,523

Paraná 0,339 0,522

Santa Catarina 0,331 0,516

Rio Grande do Sul 0,312 0,523

Mato Grosso do Sul 0,255 0,538

Mato Grosso 0,193 0,535

Goiás 0,270 0,541

Distrito Federal 0,363 0,531

Fonte: Dados da PNAD (IBGE, 2016).
Elaboração dos autores.

O oposto ocorre em Rondônia, onde, em 2011, o governador instituiu o 
Decreto no 15.643, que dispõe sobre o tratamento diferenciado e simplificado 
dispensado às MEs, às EPPs e aos MEIs nas aquisições públicas. Nesse último caso, 
tais incentivos do governo não foram suficientes para incentivar a formalização, 
o que evidencia o aumento de 30% na informalidade no estado, aplicando-se o 
critério CNPJ.

Entretanto, esforços estão sendo empregados para mudar essa realidade, 
a partir de alguns objetivos traçados e tratados como prioritários, tais como o 
financiamento, a ampliação, a modernização etc. do Programa de Financiamento 
às Micro e Pequenas Empresas e Microempreendedores Individuais do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte (FNO-MPEI). Tal programa está 
sendo tratado com prioridade pelo FNO, fazendo parte do plano de aplicação dos 
recursos para 2015 em Rondônia (Basa, 2015). 

A seguir, é traçado o perfil dos empresários individuais – os quais, nesta 
pesquisa, são os trabalhadores por conta própria e empregadores com apenas um 
funcionário – que compõem a amostra. Os dados são da PNAD, para 2009, 2011, 
2012, 2013 e 2014, com um total de 794.988 observações. As estatísticas descri-
tivas das variáveis das características do empresário individual e do local onde este 
exerce sua atividade encontram-se na tabela 3. A variação em torno da média é 
chamada de variação overall/total e pode ser decomposta entre a variação no tempo 
para um único empresário individual (within) e a variação entre os empresários 
individuais (between).

(Continuação)
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TABELA 3 
Estatísticas descritivas das características dos empresários individuais e do local da 
atividade (2009-2014)

Variável Decomposição Média
Desvio-
-padrão

Mínimo Máximo

Formal/Previdência
Overall
Between
Within

0,046
0,209
0,017
0,209

0
0,014

-0,028

1
0,074
1,031

Formal/CNPJ
Overall
Between
Within

0,039
0,194
0,011
0,194

0
0,019

-0,019

1
0,059
1,019

Mulher
Overall
Between
Within

0,415
0,492
0,025
0,492

0
0,358

-0,041

1
0,456
1,057

De 16 a 26 anos
Overall
Between
Within

0,220
0,414
0,014
0,414

0
0,177

-0,024

1
0,244
1,042

De 27 a 37 anos
Overall
Between
Within

0,296
0,456
0,016
0,456

0
0,270

-0,037

1
0,334
1,026

De 38 a 48 anos
Overall
Between
Within

0,251
0,433
0,008
0,433

0
0,229

-0,012

1
0,264
1,022

De 49 a 59 anos
Overall
Between
Within

0,163
0,370
0,013
0,369

0
0,137

-0,032

1
0,196
1,026

Responsável pela família
Overall
Between
Within

0,504
0,499
0,021
0,499

0
0,473

-0,054

1
0,558
1,031

Sem instrução e fundamental incompleto
Overall
Between
Within

0,331
0,470
0,075
0,465

0
0,193

-0,185

1
0,517
1,137

Fundamental completo e médio incompleto
Overall
Between
Within

0,171
0,376
0,019
0,376

0
0,138

-0,034

1
0,206
1,033

Médio completo e superior incompleto
Overall
Between
Within

0,367
0,482
0,046
0,480

0
0,247

-0,070

1
0,438
1,120

Possui ao menos um trabalhador não remunerado membro 
da unidade familiar

Overall
Between
Within

0,027
0,162
0,016
0,162

0
0,007

-0,056

1
0,083
1,019

Domicílio do trabalhador por conta própria (local da 
atividade)

Overall
Between
Within

0,049
0,216
0,013
0,216

0
0,027

-0,038

1
0,088
1,021

Em local designado pelo cliente ou freguês (local da 
atividade)

Overall
Between
Within

0,077
0,267
0,011
0,267

0
0,050

-0,023

1
0,101
1,026

Em veículo automotor (local da atividade)
Overall
Between
Within

0,019
0,136
0,006
0,136

0
0,009

-0,022

1
0,041
1,009

Em via ou área pública (local da atividade)
Overall
Between
Within

0,019
0,139
0,011
0,139

0
0,006

-0,027

1
0,047
1,013

Fonte: Dados da PNAD (IBGE, 2016).
Elaboração dos autores. 
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Observa-se que apenas 4,6% dos empresários individuais contribuem com a 
Previdência e 3,9% estão inscritos no CNPJ. Tal informação é realmente preocu-
pante, demandando, além dos esforços do governo federal, que estados e municí-
pios participem de forma mais ativa e incentivem cada vez mais as atividades dos 
empresários individuais que ainda se encontram na informalidade. Portanto, cabe 
ressaltar a importância do método de regressão de pseudopainel empregado neste 
trabalho, sobretudo porque esse método permite aplicar um modelo de escolha 
binária (logit) com base em seções cruzadas repetidas, de tal modo que seja possível 
observar quais variáveis independentes aumentam as chances de formalização.

As mulheres constituem 41,5% dos empresários individuais, com maior 
representatividade na faixa etária dos 27 aos 37 anos, entre as quais 50,04% são 
chefes de família. Quanto ao nível de instrução, 33,1% não possuem instrução 
formal ou apresentam ensino fundamental incompleto, 17,1% possuem ensino 
fundamental completo ou médio incompleto e 36,7% apresentam ensino médio 
completo ou superior incompleto.

Os que possuem ao menos um trabalhador não remunerado membro da 
unidade familiar representam 2,7%, sendo que 4,9% exercem suas atividades no 
próprio domicilio e 7,7%, em local designado pelo cliente ou freguês. Por fim, a 
variação within é maior para todas as variáveis – ou seja, a variação se dá ao longo 
do tempo, e não entre os indivíduos.

4.2 Resultados a partir do modelo empírico

Os resultados das estimações para que se possa analisar se, no Brasil, algumas 
características do empresário individual relacionadas a sexo, idade, posição na fa-
mília, nível de instrução, possuir ao menos um trabalhador não remunerado membro 
da unidade familiar e local onde desenvolve suas atividades têm influenciado nas 
chances de esses empresários contribuírem com a Previdência ou passarem a ter 
inscrição no CNPJ. Para tanto, aplicou-se o modelo de escolha binária (logit), com 
base em seções cruzadas repetidas de coortes definidas pelo ano de nascimento 
do microempresário, a partir dos microdados da PNAD, no período 2009-2014.

Dessa forma, é necessário que se leve em consideração a natureza binária da 
variável dependente e a presença de efeitos não observados entre os empresários 
individuais informais que são elegíveis ao MEI. Faz-se necessária a abordagem logit, 
ao invés do probit, devido ao alto número de observações presentes em cada modelo. 
Por conta da alta variabilidade inerente a grandes amostras, é desejável utilizar-se 
um modelo que capture maiores efeitos nas caudas (Oliveira e Soares, 2012).

Nesse caso, a odds ratio, ou razão de chance, corresponde ao fator estimado 
para o qual uma variável independente influencia a possibilidade de um resultado 
favorável da variável dependente binária (Becker e Kassouf, 2012). Esta razão de 
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chance informa a mudança na chance de ocorrência do evento de interesse, ao 
se alterar em uma unidade esta mesma variável, mantidas as demais condições 
constantes. É o que se observa nas colunas (1), (2), (3) e (4) da tabela 4, em que 
são investigados os efeitos para os grupos de 16 a 26 anos, de 27 a 37 anos, de 38 
a 48 anos e de 49 a 59 anos, respectivamente.

Por exemplo, a odds ratio associada à variável sexo mostra que a possibilidade de 
o empresário individual informal contribuir com a Previdência a partir de 2009 –  
ou seja, após a lei entrar em vigor – diminui em 24,1%,4 caso seja mulher na faixa 
dos 16 aos 26 anos, em comparação aos homens. E, para o mesmo período, atra-
vés do critério CNPJ, esta razão foi de -25,9%. Tal resultado é semelhante para 
os demais grupos etários – isto é, com porcentagem negativa em torno dos 20%.

TABELA 4  
Resultados das estimações para a probabilidade de formalização do empresário 
individual no Brasil (2009-2014)

Variável dependente: contribui com a 
Previdência

Variável dependente: inscrição no CNPJ

Variável (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

Mulher
0,759

(0,000)*
0,815

(0,000)*
0,804

(0,000)*
0,796

(0,000)*
0,741

(0,000)*
0,787

(0,000)*
0,778

(0,000)*
0,780

(0,000)*

De 16 a 26 anos
0,221

(0,000)*
- - -

0,329
(0,000)*

- - -

De 27 a 37 anos -
0,758

(0,000)*
- - -

0,902
(0,000)*

- -

De 38 a 48 anos - -
1,370

(0,000)*
- - -

1,229
(0,000)*

-

De 49 a 59 anos - - -
1,966

(0,000)*
- - -

1,499
(0,000)*

Responsável pela família
1,252

(0,000)*
1,566

(0,000)*
1,538

(0,000)*
1,473

(0,000)*
1,214

(0,000)*
1,477

(0,000)*
1,453

(0,000)*
1,420

(0,000)*

Sem instrução e fundamental incompleto
0,323

(0,000)*
0,310

(0,000)*
0,324

(0,000)*
0,303

(0,000)*
0,315

(0,000)*
0,311

(0,000)*
0,316

(0,000)*
0,307

(0,000)*

Fundamental completo e médio incompleto
0,503

(0,000)*
0,427

(0,000)*
0,440

(0,000)*
0,439

(0,000)*
0,524

(0,000)*
0,461

(0,000)*
0,466

(0,000)*
0,469

(0,000)*

Médio completo e superior incompleto
0,646

(0,000)*
0,560

(0,000)*
0,567

(0,000)*
0,579

(0,000)*
0,696

(0,000)*
0,617

(0,000)*
0,621

(0,000)*
0,631

(0,000)*

Possui ao menos um trabalhador não 
remunerado membro da unidade domiciliar

4,478
(0,000)*

4,814
(0,000)*

4,780
(0,000)*

4,781
(0,000)*

5,690
(0,000)*

6,080
(0,000)*

6,039
(0,000)*

6,014
(0,000)*

Local onde é exercida a atividade

Domicílio do trabalhador por conta própria
5,795

(0,000)*
6,157

(0,000)*
6,270

(0,000)*
5,977

(0,000)*
3,182

(0,000)*
3,350

(0,000)*
3,359

(0,000)*
3,309

(0,000)*

Em local designado pelo cliente ou freguês
4,092

(0,000)*
4,152

(0,000)*
4,157

(0,000)*
4,089

(0,000)*
1,327

(0,000)*
1,350

(0,000)*
1,346

(0,000)*
1,340

(0,000)*

Em veículo automotor
8,220

(0,000)*
8,803

(0,000)*
8,785

(0,000)*
8,607

(0,000)*
2,217

(0,000)*
2,397

(0,000)*
2,378

(0,000)*
2,352

(0,000)*

4. [(0,7408-1)*100] = -25,92%.

(Continua)
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Variável dependente: contribui com a 
Previdência

Variável dependente: inscrição no CNPJ

Em via ou área pública
3,890

(0,000)*
4,019

(0,000)*
4,780

(0,000)*
3,954

(0,000)*
1,498

(0,000)*
1,533

(0,000)*
1,539

(0,000)*
1,508

(0,000)*

Dummies de coorte Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Observações 91.450 91.450 91.450 91.450 78.361 78.361 78.361 78.361

Elaboração dos autores. 
Obs.: 1. Razão de chance. 

2. * significativo a 1%.

Os resultados estimados para as dummies de sexo corroboram o estudo de 
Kraychete e Santana (2012), em que se observou que o rendimento médio das 
mulheres que trabalhavam por conta própria corresponde a menos da metade do 
rendimento médio das mulheres assalariadas. Ademais, a principal característica 
desse tipo de ocupação feminina é que são atividades desempenhadas no próprio 
domicílio, sendo estas permanentes, funcionando durante todos os meses do ano.

Tal realidade é preocupante, na medida em que essas trabalhadoras informais 
permanecem sem proteção social, desempenhando suas atividades no âmbito do 
lar, o que não é garantia para que a atividade seja realizada de forma segura, tendo 
em vista que acidentes de trabalho podem ocorrer, e elas podem ser impedidas de 
ter acesso ao auxílio-acidente, por exemplo.

No concernente à formalização da mão de obra feminina, esperam-se maiores 
esforços dos governos, principalmente das esferas estaduais e municipais, identifi-
cando-se a fragilidade desse grupo de trabalhadoras que não conseguem se beneficiar 
de determinadas políticas públicas, o que nem sempre acontece por opção, e sim 
pela insuficiente condição financeira que as impede de adequar-se às exigências para 
participação. Os incentivos podem ocorrer a partir de investimentos – por exemplo, 
em capacitação e na formação de gestoras e empreendedoras – e financiamentos. 

Com relação à idade, observa-se que a razão de chances de contribuição pre-
videnciária por parte do empresário individual informal aumenta em 37%, para a 
faixa de idade entre 38 e 48 anos, e em 96,6%, para os que apresentam idade entre 
49 e 59 anos. Ao se observarem as mesmas faixas de idade quando a variável depen-
dente é a inscrição no CNPJ, estas possibilidades são, respectivamente, de 22,9% 
e 49,9%. Com relação aos jovens de 16 a 26 anos, há persistência na diminuição 
da chance de formalização a partir dos dois critérios analisados. Para Corseuil, Reis 
e Brito (2015), é de se esperar que, na maioria das vezes, o critério fundamentado 
no CNPJ apresente resultados parecidos com os apresentados pela Previdência.

Segundo Saboia (2014), esse resultado se deve ao envelhecimento da população 
economicamente ativa (PEA); nesta, a participação dos jovens de até 24 anos tem 
mostrado propensão a se reduzir, ao passo que tem aumentado a proporção dos 
indivíduos com 50 anos ou mais de idade. Por sua vez, é resultado da combinação 

(Continuação)
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do efeito demográfico de envelhecimento da população mais a propensão de os 
mais jovens se qualificarem por mais tempo e, assim, galgarem melhores ocupações 
no mercado de trabalho.

Essa baixa probabilidade de contribuição previdenciária entre os mais jovens 
também pode estar relacionada à proteção pela via indireta – ou seja, por ser o 
indivíduo filho ou cônjuge de alguma pessoa coberta ou que já se encontre na 
condição de beneficiária, principalmente entre os jovens de até 20 anos, haja vista 
que os maiores de 20 anos só podem depender indiretamente via cônjuge (Rangel, 
2014). Em 2007, os jovens constituíam a maioria dos desempregados. Destes, 60% 
estavam na faixa dos 21 aos 29 anos de idade, o que resultava em uma proporção 
de não contribuintes muito alta (Rangel, Pasinato e Mendonça, 2009).

Em 2013, 82,3% dos trabalhadores por conta própria na faixa etária dos 15 
aos 65 anos não apresentavam número de registro no CNPJ e não contribuíam 
com a Previdência. Entre estes, na faixa dos 15 aos 29 anos, 92% não possuíam 
CNPJ e nem contribuíam com a Previdência. Observa-se que esforços estão sen-
do realizados por parte do governo federal, como a edição da LC no 128/2008, 
que criou a figura do MEI a partir de uma política mais abrangente, que foi a do 
Simples Nacional. Ainda assim, algumas lacunas permanecem quanto à proteção 
social da população (OIT, 2015). 

Como é sabido, trabalhadores informais ou com ocupações tidas como “bico” 
são vulneráveis, estando desprotegidos socialmente. Baixo custo para registrar-se e 
políticas de redução de impostos não garantem a entrada na formalidade, sendo a 
informalidade reforçada ora por receio por parte dos informais de que com o tempo 
as taxas cobradas pelos tributos fiquem altas, ora pela burocracia no momento em 
que necessitem de assistência por parte da seguridade. Talvez isso ocorra por não 
haver condições de organização desses trabalhadores em entidades representativas. 

Ser responsável pela família aumenta em mais de 50% a possibilidade de o 
empresário individual informal contribuir com a Previdência, para os grupos etários 
dos 27 aos 59 anos de idade, enquanto as chances de formalização via CNPJ, para 
essa mesma faixa etária, aumentam em mais de 40%. Quanto à possibilidade de 
contribuição previdenciária, o resultado se justifica, uma vez que esta se constitui 
em um seguro que garante a renda do contribuinte e de sua família, em casos de 
doença, acidente, gravidez, prisão, morte e velhice. Por seu turno, em relação ao 
CNPJ, o resultado pode estar associado aos benefícios imediatos gerados pela ins-
crição. De acordo com o Portal do Microempreendedor Individual,5 quem aderir ao 
MEI terá um número no CNPJ e poderá abrir conta bancária, pedir empréstimos 
e fazer cadastros com fornecedores atacadistas e distribuidores. 

5. Disponível em: <https://is.gd/PEAw97>. Acesso em: 1o fev. 2016.
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Quanto ao nível de instrução, a possibilidade de ser contribuinte da Previdência 
diminui em quase 70% se o empresário individual informal não possuir instrução 
ou tiver apenas o ensino fundamental incompleto, frente aos que possuem o ensino 
superior completo em todas as faixas etárias; tais chances também diminuem em 
mais de 50% se o empresário individual possuir ensino fundamental completo ou 
médio incompleto, e se reduzem em 40% caso ele possua ensino médio completo 
ou superior incompleto. Essas variáveis relacionadas ao nível de instrução são 
semelhantes às possibilidades de se ter CNPJ, também quando comparadas aos 
que possuem ensino superior completo.

Portanto, quanto mais anos de estudo tiverem, ainda que todas as possibi-
lidades de formalidade se reduzam, maior a chance de os empresários informais 
contribuírem com a Previdência ou possuírem inscrição no CNPJ. Embora a taxa de 
desemprego, entre 2009 e 2014, tenha ficado em patamares baixos, alguns fatores – 
como o baixo nível de instrução – contribuíram para o aumento da informalidade. 

Além disso, muitos também preferem não lidar com a rigidez das leis tra-
balhistas, ocupando-se de maneira informal. Este é mais um resultado que pode 
estar evidenciando que, para as atividades do setor informal, as habilidades do 
trabalhador sejam mais importantes do que o nível de instrução e de qualificação.

Saboia (2014) argumentou que, quando comparada ao nível educacional inter-
nacional, a força de trabalho brasileira apresenta um baixo nível de instrução. Esse 
parco nível impacta negativamente a produtividade do trabalho, o que leva os jovens 
a adiarem a entrada no mercado de trabalho, permanecendo mais tempo na escola. 

Com relação a possuir trabalhadores não remunerados, observa-se que, entre 
os empresários individuais informais que possuem ao menos um trabalhador não 
remunerado membro da unidade domiciliar, aumenta em mais de 350% a possi-
bilidade de contribuir com a Previdência, para todas as faixas etárias. Nota-se que 
a razão de chances de estar inscrito no CNPJ aumenta ainda mais – chegando a 
mais de 500% – quando se tem algum familiar “auxiliando” no ofício.

Isso pode evidenciar que o desempenho das atividades no próprio domicí-
lio seria preferível, devido ao auxílio da mão de obra dos familiares, justamente 
por não gerar vínculos empregatícios, os quais acarretam custos de formalização. 
Conforme discutido no texto, o custo de formalização, quando não há programas 
de incentivos específicos para o microempreendedor, traz benefícios apenas para 
as empresas de médio porte.

A ocupação doméstica diária pode gerar precariedade do trabalho, na medida 
em que esta não fique bem definida frente à atividade produtiva – por exemplo, 
no caso de um salão de beleza, onde o consumo de insumos como energia elétrica 
e água seja calculado com o doméstico –, além da possibilidade de longas jornadas 
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de trabalho, ou, até mesmo, de atividades desempenhadas em fábricas e fabrique-
tas de fundo de quintal. Dessa maneira, praticamente todos os trabalhadores por 
conta própria podem se inscrever como MEI: vendedores ambulantes, feirantes, 
pipoqueiros, eletricistas, pintores, entre outros.6

Entre as características do local onde é exercida a atividade, as razões de chances 
de contribuição com a Previdência por parte do empresário individual informal 
aumentam em média 500%, se esses empresários exercerem suas atividades no 
próprio domicílio; 300%, se a atividade for desenvolvida em local designado pelo 
cliente ou freguês; 750% quando em veículo automotor; e 300%, se em via ou 
área pública. Observa-se esse comportamento tanto em empresários mais jovens 
quanto em mais velhos.

Trabalhar em casa é uma alternativa para reduzir custos com deslocamento e 
aluguéis, por exemplo. Segundo o Sebrae (2013), o local de atuação de 48,6% dos 
microempreendedores é em sua casa; 30,2%, em estabelecimento comercial;10,7%, 
na casa ou na empresa do cliente; 8,9%, na rua; e 1,5%, em feira ou shopping 
popular. Ou seja, observando-se os que atuam em ponto fixo, perfazem 78,8% os 
que atuam em sua casa ou estabelecimento comercial.

A grande influência nas chances de contribuição com a Previdência exerci-
da pela variável veículo automotor, assim como no domicílio do trabalhador por 
conta própria, pode estar ocorrendo por vários motivos. É possível que seja pela 
praticidade, como a vantagem da mobilidade, visto que o microempreendedor 
pode escolher permanecer em determinada localidade enquanto houver um bom 
movimento do público e não pagar aluguel. 

É possível ainda que se esteja seguindo uma tendência mundial, que ganhou força 
nos Estados Unidos e na Europa após a crise econômica de 2009, a qual afetou 
diretamente o setor da gastronomia e, por conseguinte, levou à perda de postos 
de trabalho. Comercializar refeições de rua é uma das profissões mais populares 
em países em desenvolvimento (Sebrae, 2015).

Logo, podem-se observar questões como a necessidade de se ter apenas uma 
ou duas pessoas como mão de obra envolvida no empreendimento, o que geral-
mente demanda auxílio de algum familiar na atividade. O custo é baixo, além da 
adaptação do veículo, se houver a possibilidade do improviso a partir de carros, 
caminhões, vans, peruas e triciclos, adaptáveis aos mais variados tipos de negócio, 
como food truck, loja de roupas e acessórios móvel, livraria móvel, perfumaria 
móvel, pet shop, entre outros.

6. A lista completa das atividades que podem ser enquadradas no MEI pode ser consultada no link disponível em: 
<https://bit.ly/3bWT40Y>.
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Ainda em relação às características do local onde é exercida a atividade, quan-
do realizada no domicílio do empresário individual informal, as chances de se ter 
número no CNPJ aumentam em média 230%. Por sua vez, no caso de o ambiente 
de trabalho ser um veículo automotor, essa possibilidade aumenta em média 130%. 

Tais participações no setor formal podem estar relacionadas às atividades 
desempenhadas em um local fixo, a exemplo da própria residência do trabalhador 
ou uma loja, que se mostra superior ao caso de o local de trabalho não fixo, como 
um veículo automotor. Nos últimos anos, o governo federal estimulou a concessão 
de crédito para a compra de veículo; isso fez com que uma quantidade maior de 
pessoas com baixo poder aquisitivo tivesse acesso aos automóveis.

Em alguns casos, a resistência em sair da informalidade se dá pelo sentimento 
de que essas pessoas “já estariam pagando impostos”. Na verdade, a situação é ex-
plicada pelo fato de que alguns trabalhadores informais internalizam o pagamento 
das taxas cobradas pelas prefeituras ou pela administração do espaço utilizado para 
desempenhar suas atividades, como impostos ou taxas para formalização (Ferreira 
e Vasconcelos, 2016). 

Outros casos são consequências de cenários de recessão vivenciados pelas 
economias dos países. Nesses casos, muitos trabalhadores formais são demitidos 
de seu emprego e, com a demora em conseguir a recolocação no mercado de 
trabalho, acabam por fazer uso da criatividade, passando a desenvolver atividades 
por conta própria.

De modo que, para o empresário individual informal que queira se tornar 
um MEI, não será exigido que o estabelecimento se localize em um ponto fixo. Mas, 
antes de se formalizar, deve verificar na prefeitura se no endereço residencial pode 
ser instalado seu negócio.7

Em suma, a prefeitura reconhecerá o local de trabalho do MEI e conce-
derá o alvará de localização, mesmo que o empresário exerça suas atividades em 
quiosques, barracas, bancas ou em sua própria residência. Porém, deverá haver 
concordância com as regras do município, que devem ser consultadas antes de se 
fazer o registro (Sebrae, 2015). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desta pesquisa foi analisar como as características do empresário indi-
vidual relacionadas a sexo, idade, posição na família, nível de instrução, possuir ao 
menos um trabalhador não remunerado membro da unidade familiar e local onde o 
MEI desenvolve suas atividades podem influenciar as chances de esses empresários 

7. Para mais informações, conferir o Portal do Microempreendedor Individual.
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contribuírem com a Previdência ou passarem a ter inscrição no CNPJ. Para tanto, 
aplicou-se um modelo de escolha binária (logit), com base em seções cruzadas re-
petidas de coortes definidas pelo ano de nascimento do microempresário, a partir 
dos microdados da PNAD, no período 2009-2014.

A contribuição deste trabalho, além de explorar um tema pouco discutido 
na literatura econômica, foi evidenciar efeitos causais a partir de algumas variáveis 
ainda não exploradas; ou seja, trouxe evidências interessantes para um melhor en-
tendimento da relação de contribuição previdenciária ou inscrição no CNPJ com a 
possibilidade de formalização, dadas algumas características do empresário individual.

Os resultados mostraram que, a partir dos critérios da Previdência e do CNPJ, 
a formalização dos empresários individuais não apresenta grandes diferenças, exceto a 
partir das variáveis explicativas relacionadas ao local onde são desenvolvidas as atividades. 
As estimativas obtidas mostraram que as chances de formalização dos empreende-
dores individuais aumentaram, ao se considerarem os dois critérios de formalização. 

Em vista dos resultados encontrados, percebe-se que uma diminuição da 
tributação para quem recebe rendimentos mais baixos não garante o interesse 
desse grupo em aderir à formalização. Os resultados encontrados sinalizam que as 
mulheres mais jovens e sem instrução constituem o grupo que apresenta as maiores 
chances de não contribuir com a Previdência e, também, de não possuir inscrição 
no CNPJ. Esse grupo necessita de políticas sociais específicas, assim como a polí-
tica do microempreendedor individual foi pensada a partir do Simples Nacional, 
sendo direcionada para os que trabalham estritamente por conta própria ou são 
empregadores com apenas um funcionário.

Outra explicação plausível seria o fato de, nos países em desenvolvimento, se 
ter a atividade informal como decorrente da insuficiência da criação de empregos 
na economia formal, principalmente em momentos de recessão, quando postos 
de trabalho são fechados. Dessa forma, ao contrário do que se entende em geral 
como padrão de desenvolvimento, a economia informal tem se expandido, ao 
invés de se contrair em face da globalização. Em alguns países da América Latina, 
cria mais empregos do que a economia formal, sendo essa a realidade encontrada 
na maioria dos países em desenvolvimento. 

Assim, o tema informalidade está sempre em evidência, seja nos debates 
acadêmicos, seja nas decisões políticas. No âmbito dessas discussões, busca-se uma 
compreensão dos impactos gerados sobre a exclusão social, o emprego, a pobreza etc.

Por fim, até onde se sabe, algumas características referentes ao empresário 
individual, como possuir ao menos um trabalhador não remunerado membro da 
unidade familiar e local onde desenvolve suas atividades, ainda não haviam sido 
analisadas a partir do grupo elegível ao MEI, além de este ser o primeiro trabalho 
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na literatura econômica que buscou analisar se tais características influenciam – ou 
não – o comportamento de formalização dos empresários individuais por meio da 
abordagem de dados em pseudopainel.

Como essa discussão ainda é recente, faz-se necessário que sejam realizados 
outros estudos sobre o MEI, para que se possa compreender melhor sua natureza, 
o que contribuirá para que a política seja aprimorada e passe a atender cada vez 
mais os agentes pretendidos.
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