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CRESCIMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE 

MICROEEMPRENDEDORES 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, srs. Vereadores, 

público presente, telespectadores da TV Câmara, Boa Tarde! 

 

Todos nós sabemos da importância do micro e do 

pequeno empresário para a economia do nosso país.  

 

Apenas para termos uma idéia, segundo o Sebrae-SP, 

no Brasil existem 5,1 milhões de empresas. Desse total, 98% 

são micro e pequenas empresas. Os pequenos negócios 

(formais e informais) respondem por mais de dois terços das 

ocupações do setor privado.  

 

São Paulo sabe dessa importância e, por isso, tem 

fomentado diversas iniciativas pára regularizar e trazer para o 

mercado formal também o Microempreendedor Individual 

(MEI). 



A formalização de microempreendedores individuais 

cresceu 185% em um ano - na comparação entre maio deste 

ano e o mesmo mês de 2011. Com isso, já temos 200 mil 

profissionais deste tipo formalizados. 

 

De acordo com dados divulgados hoje, cerca de 10 mil 

profissionais buscam oficializar seus negócios na capital 

todos os meses. A maioria desses empreendedores trabalha 

em atividades ligadas ao comércio de artigos de roupas e 

acessórios. Em segundo lugar, está a atividade de 

cabeleireiro, seguida de outros serviços de estética e beleza. 

 

A cidade de São Paulo lidera o número de formalizações 

no País. De acordo com dados da Receita Federal, desde 

julho de 2009, quando entrou em vigor a figura jurídica do 

MEI, foram formalizados no Brasil cerca de 2,4 milhões de 

microempreendedores. 

 

Para quem não sabe o Deputado Federal Antônio Carlos 

de Mendes Thame foi um dos responsáveis pela criação da 

Lei 12808, de 2008, que instituiu o Microempreendedor 

Individual na Lei das micro e pequenas empresas. Essa lei 

tem permitido que milhões de trabalhadores informais tenham 



acesso aos direitos previdenciários, pagando contribuição 

reduzida ao INSS e o mínimo de impostos.  

 

Ajudar na formalização, conscientizar o MEI sobre a 

importância de estar regularizado é fundamental para nossa 

economia.  

 

Por este motivo, eu e o Deputado Mendes Thame 

lançamos a cartilha “Como ser um Microempreendedor 

Individual”. O folder já foi entregue a milhares de cidadãos 

paulistanos que desejam dar os primeiros passos para terem 

o próprio negócio. O material mostra como se deve proceder 

para ser um microempreendedor individual, com dicas e 

informações relevantes em uma linguagem de fácil acesso a 

toda a população.  

 

Em agosto de 2009, instalamos nesta Casa a Frente 

Parlamentar em Defesa das Microempresas, das Empresas 

de Pequeno Porte, dos Microempreendedores Individuais e 

das Cooperativas. Realizamos grandes avanços desde então. 

Um deles foi a criação da Sala do Empreendedor nas 31 



subprefeituras de nossa cidade - um espaço adequado para 

reunir o poder público, empreendedores e terceiro setor. 

Estamos conseguindo, assim, fomentar boas práticas, gerar 

novos negócios e, principalmente, regularizar o setor, sem 

burocracia. A Frente também propôs a análise da carga 

tributária que atinge diretamente este setor da economia e 

políticas de microcrédito e financiamento aos 

microempreendedores individuais. 

 

Estes microempreendedores, se bem orientados e 

munidos de todo o suporte necessário, podem tranquilamente 

migrar para a categoria de micro ou pequenos empresários. 

Isso significa mais crescimento para a cidade e melhoria no 

padrão de vida dos paulistanos.  

 

O poder público tem como obrigação garantir ao 

microempresário a sua fatia de mercado, para que toda a 

população da cidade de São Paulo – a mais rica do País – 



possa usufruir do crescimento econômico. E mais. Também 

temos a obrigação de garantir a sustentabilidade deste 

modelo de negócio e trabalhar juntos para reduzir a taxa de 

mortalidade das empresas – 50% delas não sobreviem aos 

primeiros quatro anos de vida. E não é para menos. A carga 

tributária fixada pelo Governo Federal coloca por terra o 

sonho de qualquer pequeno empresário.  

 

A cartilha “Como ser um microempreendedor 

individual” está disponível no site www.florianopesaro.com.br. 

O material também pode ser solicitado pelo número 3396-

4664 ou através do e-mail contato@florianopesaro.com.br 

 

Muito obrigado. 
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