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1. Introdução 

Com o passar dos anos, um dos segmentos que possui um crescimento tímido no número de 

contratações de seguros é o de MPE (Micro e Pequena Empresas), mesmo com a alta relevância e 

importância de se ter um seguro para esse tipo de atividade.  

Algumas das hipóteses para justificar essa baixa aderência pode estar relacionada ao fato de os 

empresários não terem conhecimento em relação aos produtos ofertados ou até mesmo de seus 

reais benefícios para o negócio.  

Quando se fala em RC (Responsabilidade Civil), por exemplo, pode haver certo distanciamento de 

seu benefício e o entendimento do consumidor final. Acredita-se que o empresário/empreendedor 

não entenda que esse tipo de cobertura pode proteger seu negócio caso um cliente fique 

insatisfeito com o produto/serviço ofertado e o proprietário tenha que arcar com algum gasto 

judicial. 

Pensando nisso, o setor de seguros brasileiro possui uma série de seguradoras que ofertam 

produtos para esse segmento de clientes e necessitam pensar em alternativas para aumentar a 

penetração. Porém, antes de pensarmos em como, primeiro é necessário entender melhor o perfil 

das MPEs no Brasil. 

 

2. Objetivo 

O presente trabalho tem como objetivo mapear e entender o atual cenário e os diversos perfis que 

estão inseridos nesse setor. 

O estudo  elaborado e apresentado a seguir busca mapear e compreender as caraterísticas do 

segmento de MPE no Brasil, com a finalidade de entendermos suas necessidades visando a 

posterior proposição de estratégias para ampliação da penetração de seguros nesse segmento. 

 

 

3. Apresentação do estudo 

No estudo serão apresentados os critérios de classificação e o perfil geral das MPEs, o perfil do 

microempreendedor individual (MEI), do microempresário (ME) e do pequeno empresário (EPP), na 

sequencia, os pontos de destaque sobre o público MPE. 

 

3.1 Critérios de classificação das MPEs 
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Segundo o DataSebrae1, estima-se que há cerca de 16,9 milhões de micro e pequenas empresas no 

Brasil (desconsiderando os produtores rurais e artesãos). Dentre esses, aproximadamente 9,8 

milhões estão concentrados no perfil de Microempreendedores Individuais (MEI); 6,3 milhões 

classificadas como Microempresas; e cerca de 786 mil categorizados como Empresas de Porte 

Pequeno (EPP). 

 

Conforme pode ser observado na tabela 1, a classificação das micro e pequenas empresas obedece 

o critério de faturamento bruto anual. Para ser classificada como MEI, a empresa deverá ter um 

faturamento anual inferior a R$ 81 mil e um faturamento mensal médio até R$ 6.750. As 

microempresas deverão ter um faturamento anual superior a R$ 81 mil e igual ou inferior a R$ 360 

mil, faturamento mensal médio até R$ 30.000, empregar até 09 funcionários para o setor comercial 

e até 19 funcionários para o setor industrial. As EPPs deverão ter faturamento anual igual ou 

inferior a R$ 4,8 milhões, faturamento mensal médio de até R$ 400.000, empregar até 49 

funcionários para o setor comercial e até 99 funcionários para o setor industrial. 

 

Para a contratação de funcionários, as empresas são classificadas de acordo com os segmentos, 

sendo este indústria ou comércio. O segmento industrial é aquele que transforma os insumos em 

mercadoria e aborda desde o artesanato até a moderna produção de instrumentos eletrônicos. O 

segmento comércio é aquele que vende a mercadoria diretamente ao consumidor ou que compra 

do produtor para vender ao varejista. 

 

 
1 Consulta disponível em https://datasebraeindicadores.sebrae.com.br/. Posição em 11 de maio de 2020. 

https://datasebraeindicadores.sebrae.com.br/
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Tabela 1: Critérios de classificação MPE 

 

Fonte: https://datasebrae.com.br/perfil-dos-pequenos-negocios/#oqsao 

 

3.2 Perfil Geral das MPEs 

 

As MPEs estão concentradas na região Sudeste (51%), seguidos pelo Nordeste (18%), Sul (17%), 

Centro-Oeste (9%) e Norte (5%). Na região Sudeste, a concentração MPEs está nos três maiores 

estados que são: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, concentrando 48,3% do total desse 

grupo. Somente o estado de São Paulo concentra 27,5% do total de MPEs – são 3,5 milhões de 

negócios. 

 

Gráfico 1: Mapa das MPEs por regiões do Brasil 

https://datasebrae.com.br/perfil-dos-pequenos-negocios/#oqsao
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Fonte: https://datasebraeindicadores.sebrae.com.br/ 

 

https://datasebraeindicadores.sebrae.com.br/
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Tabela 2: Representatividade da MPE por setores da economia 

 

Fonte: DataSebrae  

 

Os setores de comércio e serviços, que possuem as maiores parcelas de participação das MPEs, 

movimentaram R$ 18,39 bilhões em 2017. Em relação à participação no PIB brasileiro, os pequenos 

negócios respondem por 27% e o faturamento médio mensal dessas empresas é de R$ 27,8 mil. Os 

estados de Tocatins (37%), Mato Grosso (35%) e Santa Catarina (35%) possuem os maiores 

percentuais de participação no PIB.  

 

As empresas não possuem relacionamento comercial somente com o consumidor final. Uma parte 

expressiva realiza seus negócios com outras empresas, operação conhecida como B2B (Business to 

Business), ou com o governo, conhecido como B2G (Business to Goverment). 
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Tabela 3: Realização de Negócios B2B - MPEs 

 

Fonte: DataSebrae  

 

Segundo dados do Sebrae, em 2015, os MEIs que vendiam para outras empresas representavam 

40%. Em 2017 subiu para 46% e em 2019 já representam 67%. As EPPs possuem a maior 

participação neste tipo de negócio, com 78% de suas operações sendo efetuadas com outras 

empresas. 

 

 

Tabela 4: Realização de Negócios B2G - MPEs 
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A proporção de vendas para o governo aumenta a medida que as empresas vão adquirindo um 

maior porte para seus negócios, como pode ser observado na tabela, em que os MEIs ainda 

possuem pouca representatividade nesse tipo de operação. 

 

De acordo com estudos realizados pelo DataSebrae, é possível identificar que a busca por crédito e 

a taxa de sucesso na busca aumenta de acordo com o porte das empresas. Como pode ser 

observado na Tabela 5, os MEIS pouco procuram pelo crédito bancário e possuem uma taxa 

mediana de sucesso. As EPPs são as que mais buscam o crédito bancário e possuem a maior taxa 

de sucesso. 

 

 

Tabela 5: A busca de créditos pelas MPEs 
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* Taxa de sucesso: buscou empréstimo e conseguiu/ buscou empréstimo e conseguiu + buscou empréstimo e não 

conseguiu. 

 

Em relação ao agente bancário, observa-se uma maior participação dos bancos públicos na oferta 

de crédito e os bancos privados possuem maior parte das suas operações com as EPPs. Nota-se 

pouca participação dos bancos cooperativados nessas operações. 

 

Tabela 6: Formas de solicitação de empréstimo pelas MPEs 
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As microempresas possuem as menores taxas de sobrevivência entre as MPE. As políticas de 

baixa burocracia e baixo custo de registro/manutenção para os MEI podem estar contribuindo para 

taxas de sobrevivência elevadas para esse segmento. Já para as EPPs, uma estrutura mais 

organizada e maior capital podem ser a justificativas para as maiores taxas de sobrevivência entre 

essas empresas.  

Gráfico 2: Taxa de sobrevivência das MPEs com 2 anos de existência 
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Os principais motivos para fechamento das MPEs giram em torno do negócio não apresentar 

rentabilidade satisfatória para o proprietário ou falta de clientes. Destaque para os MEIs, que 

também apresentam entre as principais justificativas o fato de o proprietário ter conseguido um 

emprego e abandonando o empreendedorismo. 

Gráfico 3: Motivos para encerramento do negócios das MPEs 

 

* Mais de um motivo pode ser responsável pelo fechamento de uma MPE., portanto, as porcentagens não somam, 

necessariamente, 100%. 

 

3.1. Perfil do Microempreendedor Individual (MEI) 

Os Microempreendedores individuais possuem atividade econômica bastante fragmentada, com 

maior porcentagem no serviço de cabeleireiros e o comércio de artigos de vestuário e acessórios.  

Observa-se predominância de comércio entre as 20 atividades econômicas mais executadas pelos 

MEIs. 

 

Tabela 7: Top 20 atividades econômicas do MEI 
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Observa-se diminuição na participação dos MEIs que trabalham em casa e aumento na 

participação daqueles que trabalham na rua/ambulante e na casa ou empresa do cliente. 

Gráfico 4: Localização dos negócios - MEI 
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Em relação ao perfil do MEI, os levantamentos do Sebrae (2019) apontam que a composição por 

gênero é dividida entre 57% de homens e 43% de mulheres, com maiores concentrações a partir 

da faixa etária de 30 anos em diante, renda mensal média de R$ 4.400 e com uma família de 

aproximadamente 3 pessoas. 

Quadro 1: Perfil do MEI 

 

 

Na grande maior dos casos, os motivos para o empreendedorismo do MEI ficam concentrados em 

busca de uma independência financeira e na necessidade de obter uma fonte de renda. 

 

Gráfico 5: Motivos para um MEI empreender – Sebrae 2019 
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Em média, um MEI atua de forma informal por cerca de 10 anos até se formalizar. Os principais 

motivos para a formalização está vinculado aos benefícios concedidos pelo INSS, que além da 

aposentadora por idade e por invalidez, oferece auxílio-doença, salário maternidade e pensão por 

morte para a família. 

Gráfico 6: Motivos para um MEI se formalizar – Sebrae 2019 
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3.2. Perfil da Microempresa (ME) 

A taxa média de crescimento das MEs é estimado em 2,47% ao ano, considerando o período de 

2010 a 2022. A correlação entre o crescimento do PIB e a ME é de apenas 0,06 (considerando o 

período de 2011 a 2017), o que indica que o aumento do PIB não possui correlação com o 

crescimento do número de ME.  

Uma hipótese para isso é que, nos períodos de menor PIB e crise econômica, os indivíduos buscam 

empreender por necessidade, para obter fonte de renda, principalmente aqueles que ficaram 

desempregados. 

Gráfico 7: Evolução das MEs – Sebrae 2018 
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Gráfico 8: Taxa de crescimento das MEs x Variação PIB – Sebrae 2018 
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Cerca de 2/3 das MEs estão concentradas em seis estados: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio 

Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia. Somente o estado de São Paulo concentra 29% das MEs. 

Mapa 2: ME por regiões do Brasil, segundo Sebrae 2018 
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A quantidade de ME que está alocada em estabelecimento comercial/industrial é 

consideravelmente maior que a quantidade de MEI que está alocada nesse local – são 43 p.p. 

acima. 

 

Gráfico 9: Distribuição das MEs por segmentos da economia – Sebrae 2018 
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O perfil da localização dos negócios das MEs também se mostra diferente dos MEIs. O 

microempresário concentra substancialmente seus negócios em um estabelecimento comercial, 

com uma pequena parcela que trabalha em casa.  

Tabela 8: Localização dos negócios – ME 

 

 
 

 

Quadro 2: Perfil do ME – Sebrae 2017 

 

 

Diferente dos MEIs que encontram na necessidade de renda um dos principais motivos para 

empreender, os motivos dos microempresários se concentram em aspectos como: 

conhecimento/experiência, vontade e oportunidade. 

Gráfico 10: Motivos para um ME empreender – Sebrae 2018 
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3.3. Perfil da Empresa de Porte Pequeno (EPP) 

 
A taxa média de crescimento das EPPs é estimada em 3,27% ao ano, considerando o período de 

2010 a 2022. A correlação entre o crescimento do PIB e EPP é de 0,63 (considerando o período de 

2011 a 2017), o que indica que o aumento do PIB possui uma correlação relativamente forte com o 

crescimento do número de EPP. Uma hipótese para isso é que, nos períodos de maior crescimento 

do PIB, os consumidores estão mais dispostos a comprar mais bens e serviços, permitindo que 

empresas de menor porte, como as MEs por exemplo, obtenham maior faturamento e invistam em 

maior produção, contratação de funcionários, etc., ocorrendo mudança de porte para EPP. A queda 

no número de EPPs em 2012 pode ser justificada pela mudança da legislação que alterou a faixa de 

receita bruta anual das MPEs, que estava vigente desde 2007, fazendo com que parte das EPPs 

fosse reclassificada com um porte maior ou menor. 

Gráfico 12: Evolução das EPPs – Sebrae 2018 
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Gráfico 13: Taxa de crescimento das EPPs x Variação PIB – Sebrae 2018 
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Cerca de 2/3 das EPPs estão concentradas em cinco estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná. Somente o estado de São Paulo concentra 31% das EPPs. 

Mapa 3: EPP por regiões do Brasil, segundo Sebrae 2018 

 

 

 

Os segmentos de maior concentração das EPPs são comércio e serviços, sendo estes setores os de 

maiores concentrações dos três tipos de empresas, conforme abordado na primeira parte deste 

estudo. 

Gráfico 14: Distribuição das EPPs por segmentos da economia – Sebrae 2018 
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A quantidade de EPPs que está alocada em estabelecimento comercial/industrial é maior que a 

quantidade de MEIs e MEs que está alocada nesse local. A justificativa para isso é o maior porte 

dessas empresas. No entanto, um décimo dessas empresas ainda opera na casa do proprietário – o 

que equivale a mais de 100 mil EPPs. 

 

Tabela 9: Localização dos negócios – EPP 

 

 

 

 

 

Quadro3: Perfil do EPP – Sebrae 2017 

 

 

Gráfico 15: Motivos para um EPP empreender – Sebrae 2018 
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Assim como ocorre com as MEs, as principais motivações do pequeno empresário para 

empreender se concentram em aspectos como: conhecimento/experiência, vontade e 

oportunidade. 

 

 

Em média, uma EPP atua de forma informal por cerca de 10 anos até se formalizar e a principal 

motivação é a regularização do seu negócio. 

Gráfico 16: Motivos para um EPP se formalizar – Sebrae 2018 
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Assim como os microempresários, a principal dificuldade encontrada pelos pequenos empresários 

no dia a dia está relacionada à conquista de clientes. Como visto anteriormente, um dos principais 

motivos para a mortalidade das MEs e EPPs é justamente a falta de clientes. 

Gráfico 17: Principais dificuldades diárias do EPP – Sebrae 2017 
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4. Considerações Finais  

Através dos levantamento e acesso aos materiais do Sebrae, conseguimos mapear e entender 

melhor o segmento de MPEs no Brasil. 

Abaixo, alguns dos destaques localizados ao longo do estudo: 

• A maior parte das MPEs brasileiras está concentrada na região Sudeste (51%), sendo o 

comércio o principal setor de atuação (42%), seguido pelo setor de serviços (37%) e 

desempenhando as mais variadas atividades econômicas, de forma fragmentada;  

 

• A tendência de a operação ocorrer mais em estabelecimentos comerciais/industriais e 

menos na casa do proprietário aumenta conforme o porte das empresas. No entanto, é 

destacada a quantidade de EPPs que opera na casa do proprietário: mais de 100 mil 

empresas;  

 

• Antes de empreender, os proprietários de MPEs possuíam alguma experiência profissional. 

No entanto, as motivações de empreender para os MEIs estão concentradas na necessidade 

de obter fonte de renda ou ser independente, enquanto que para as MEs e EPPs se baseiam 

em experiência/conhecimento na área; 
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• A proporção de indivíduos que era empreendedor informal antes da formalização como 

MEI, ME ou EPP aumenta, conforme o porte da empresa diminui e o tempo médio na 

informalidade é relativamente alto, sendo 11 anos para as MEs e 10 anos para as EPPs; 

 

• Observa-se que as MEs possuem taxa de sobrevivência consideravelmente menor em 

relação aos MEIs, provavelmente devido ao baixo custo de registro/manutenção que 

possibilita que os MEIs apresentem maior longevidade que as MEs;  

 

• O principal motivo da mortalidade das MPEs se concentra no fato do negócio não 

apresentar clientes e/ou rentabilidade satisfatória, o que vai ao encontro com a principal 

dificuldade apontada pelos proprietários de MEs e EPPs na administração do seu negócio: 

conquista de clientes/vender mais;  

 

• Observa-se alta dependência da renda familiar dos proprietários de MPEs à atividade 

empreendedora (76% dos MEIs; 69% dos MEs; 73% das EPPs). O que pode ser um risco 

caso o negócio não dê certo;  

 
• 46% dos MEIs não pagaram suas obrigações tributárias nos últimos 2 anos. Enquanto que 

25% das MEs e 27% das EPPs afirmam que já deixaram de pagar tais impostos. A 

inadimplência, entre outros fatores, pode estar relacionada a uma das principais 

dificuldades apontadas pelos proprietários de MEs e EPPs na administração de seu negócio, 

que é entender/cumprir as obrigações legais inerentes ao negócio. A inadimplência dos 

MEs e EPPs é maior entre os que não optaram pelo Simples Nacional, devido a maior carga 

tributária; 

 
• Observa-se que, conforme o porte da empresa aumenta, aumenta também o grau de 

instrução dos proprietários, indicando que indivíduos mais bem instruídos estão melhor 
preparados para administrarem negócios maiores; 
 

• Observa-se taxas maiores de crescimento do número de MEs em períodos de baixa do PIB, 

indicando que os indivíduos, principalmente aqueles que perderam seus empregos, buscam 

empreender por necessidade, para obter fonte de renda. Por outro lado, quando há alta no 

PIB, a taxa de crescimento do número das EPPs também é maior, indicando que 

determinadas empresas de menor porte, como as MEs, aproveitam o aquecimento da 

economia investindo em crescimento e se tornando EPPs. 

  

5. Equipe Envolvida 
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