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RESUMO: Introdução: Com o início de um novo negócio, milhares de brasileiros veem 

como uma solução para seus problemas, ter seu próprio empreendimento ganhando dinheiro 

com o que gosta. Na busca do negócio bem-sucedido é fundamental ter foco, disciplina, 

dedicação e empenho para obter resultados positivos. Diante deste cenário, o presente 

trabalho tem como objetivo geral mostrar a importância de estar formalizado como 

Microempreendedor individual com ênfase nos benefícios e vantagens. Assim, as pessoas 

podem ser levadas ao empreendedorismo seja pelo motivo oportunidade, seja pelo motivo 

necessidade. Objetivo: Diante deste cenário, o presente trabalho tem como objetivo geral 

mostrar a importância de estar formalizado como Microempreendedor individual com ênfase 

nos benefícios e vantagens e demonstrar através do portal do empreendedor dados sobre o 

Microempreendedor individual com números relativos a adesão do MEI no país, no estado de 

Minas Gerais e na cidade de Monte Carmelo. Metodologia: A metodologia utilizada na 

pesquisa foi a bibliográfica através de artigos, livros e através do Portal do Empreendedor que 

disponibiliza informações a respeito dos registros de empresários como Microempreendedor 

Individual. Resultados: Através da pesquisa foi possível perceber que os registros dos 

microempreendedores individuais tiveram um crescimento acelerado. As pessoas 

formalizadas como microempreendedor individual (MEI) possivelmente não têm experiência 

como empreendedores, são ex-empregados, ex-donos de casa, estudantes, aposentados ou 

desempregados e até mesmo eram empreendedores informais. Através do MEI o governo está 

retirando muitos trabalhadores da informalidade dando fácil acesso as informações para a 

adesão, mas o acesso às vantagens e benefícios proporcionados pela lei ainda continuam 

burocratizados. Considerações finais: Alguns fatos são motivadores para que o trabalhador 

informal se torne MEI e estão relacionados à empresa como obtenção de CNPJ e emissão de 

nota fiscal, seguido dos direitos previdenciários. Concluiu-se que a pesquisa conseguiu 
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demonstrar os objetivos do início do trabalho. A partir das contribuições dessa pesquisa 

sugere-se que outros trabalhos sejam realizados de forma a demonstrar aos informais o 

conhecimento sobre o programa do MEI. 
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