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Observatório MPE
Abertura de MEI em 2020
Nesta edição do boletim apresentamos a evolução
dos registros de abertura de microempreendedores
individuais (MEI) nos últimos cinco anos e destacamos os segmentos de atividades com maior abertura em 2020.
Na edição nº 38, de 25 de novembro de 2020, já
havíamos apresentado os registros de aberturas de
MEI até a primeira quinzena de novembro do referido
mês, além de algumas análises por sexo, faixa etária
e estado.
O gráfico abaixo mostra o número de MEI abertos por
ano e a taxa de crescimento de um ano comparado ao
ano anterior. Nota-se que o ano de 2020 teve maior
número absoluto de abertura de MEI (2.659.798) e
um avanço de 8,2% em relação ao ano anterior. No
entanto, a maior evolução relativa em relação ao ano
anterior foi em 2019 quando cresceu 23,6% em relação ao numero de abertura de 2018.
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A tabela 01 mostra a lista das 20 atividades que
mais tiveram aberturas de MEI no ano passado, comparada com o número de abertura de 2019. Podemos observar que o CNAE correspondente a “Outras
atividades auxiliares dos transportes terrestres não
especificadas anteriormente” teve 58 mil MEI abertos em 2020, com uma evolução de 86% em relação
ao número de aberturas do ano anterior. De acordo
com a Concla (Comissão Nacional de Classificação)
do IBGE, o referido CNAE compreeende: os serviços
de guarda-volumes em terminais rodoviários; os serviços de gestão e operação de tráfego; os serviços de
translado de passageiros entre terminais; o serviço
de escolta no transporte rodoviário de cargas especiais; outras atividades auxiliares dos transportes
terrestres não especificadas anteriormente; os
serviços de motoristas autônomos constituidos
como empresas. A classificação é geralmente
utilizada pelos motorisas de aplicativos.
Outuras duas atividades com grande evolução de
aberturas de MEI em 2020 foram registradas como
“Restaurante e Similares” com 74,6 mil novos MEI
e taxa de crescimento de 59% em relação ao ano
anterior e “Fornecimento de alimentos preparados
preponderante para consumo familiar”, com 106,1
mil MEI abertos e taxa de crescimento de 47,9% em
relação ao ano anterior. Fazem parte dessas atividades o fornecimento de marmitex, cantinas privadas,
delivery e serviços de bufê.
Associado à alta dos fornecimentos de alimentação,
principalmente devido a pandemia da Covid-19 e ao
isolamento social, o consumo de bebidas também
aumentou entre a população. O número de MEI abertos na atividade de “Comércio varejista de bebidas”
subiu de 38,1 mil para 58,8 mil em 2020, o que representa uma alta de 41% nos registros de MEI nessa
atividade.
Por outro lado, embora historicamente os registros
de “cabelereiros, manicure e pedicure” sejam muito altos dentre os MEI, no ano passado foram feitos 131,6 mil novos registros, o que representa uma
retração de 18% em relação a 2019, quando foram
abertos 160,8 mil MEI na atividade. Fica evidente que
o período em que esse segmento permaneceu fechado por meses em todo país impactou negativamente
o segmento
Tabela 01- Vinte atividades econômicas que mais
apresentaram novos MEI no ano de 2020 com suas
respectivas taxa de crescimento em relação ao total
de MEI abertos em 2019

A tabela abaixo pode ser consultada por qualquer
pessoa na seção “Estatísticas SIMEI” no site da
Receita Federal ou em estatísticas no novo endereço
do portal do empreendedor (Empregos e Negócios)
no portal Gov.br. Os dados apresentados tratam da
quantidade total de MEI ativos por UF em 31 de dezembro de 2020 que alcançou o número de 11.316.853,
com um avanço de 20% em relação ao mesmo período
do ano anterior. Os estados do Acre e do Amazonas
tiveram grande crescimento no número de MEI no
ano de 2020.
Tabela 02. Quantidade totoal de MEI ativos por UF
em 31 de dezembro

Os dados de abertura de novos MEI em 2020 apresentados neste boletim mostra que apesar da crise
causada pela Covid-19 e a consequente paralização
das atividades empresariais por longos períodos, os
empreendedores encontraram na formalização da
atividade de MEI uma opção viável no ano passado.
Além disso, o total de MEI ativos também teve grande
evolução em todo país, o que mostra que a abertura
superou com folga eventuais fechamentos no período
para os MEI.
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Para conferir esse e outras conteúdos, acesse:
datasebrae.com.br/covid
Para estatísticas do MEI acesse:
www.portaldoempreendedor.gov.br/estatisticas
Para consultar códigos CNAE e sua composição
acesse: cnae.ibge.gov.br/

