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Resumo 
 

 
 Atualmente, no Brasil, mais da metade dos microempreendedores estão na lista 

de inadimplentes do país, esse quadro é determinado, muito por causa, da negligência 

destes empreendedores na administração de suas empresas. A regularização do 

microempresário urbano impõe a necessidade de aprender a lidar com os seus recursos 

financeiros. O presente empreendimento almeja compreender, por intermédio de pesquisa 

bibliográfica e de campo, como os Microempreendedores Individuais do conjunto 

habitacional do Maiobão na cidade de Paço do Lumiar - MA, estão gerenciando as suas 

finanças empresariais e pessoais, delineando o panorama econômico e financeiro onde 

estão inseridos seus negócios. A metodologia que será utilizada é a da pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa de campo com aplicação de questionários (Apêndice A) com a 

utilização da metodologia survey. Será executada uma proposta de empreendimento 

inovador, que é uma intervenção, no formato de workshop, por ser um evento que possui 

características de treinamento específico e que acontece através de grande interação com 

público-alvo. Na intervenção, serão tratados conceitos e teorias sobre Educação 

Financeira, e também, de forma teórica e prática, a utilização de um aplicativo de 

organização financeira para uso dos microempreendedores. Dessa forma, almeja-se que 

objetivo principal deste projeto seja alcançado, pois, analisando os aspectos e 

metodologias para implantação de ferramentas de apoio à tomada de decisão pelo MEI, é 

possível motivar o comportamento gerencial financeiro como um hábito fundamental ao 

crescimento e desenvolvimento dos negócios. 

 

Palavras-Chave: Microempreendedor; Educação Financeira; Paço do Lumiar. 
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“Quem planeja corre o risco de errar. Quem não planeja dificilmente acerta”. 

Autor desconhecido 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

 Segundo Chiavenato (2007), o empreendedor é a pessoa que inicia e/ou 

dinamiza um negócio para realizar uma ideia ou projeto pessoal assumindo riscos 

e responsabilidades e inovando continuamente. Para Gomes (2016), muitos são as 

razões que levam as pessoas a empreender como realização de sonho, decidir que 

caminho tomar, manifestação de liberdade, ganhar mais, entre outras. 

 Atualmente, o momento é de crise e a escassez de dinheiro é uma 

reclamação constante, e é justamente nesse período, no intuito de aumentar, 

complementar ou até mesmo gerar renda, que muitas pessoas se lançam como 

micro e pequenos empreendedores. De acordo com Correia (2015), o crescimento 

da participação das micro e pequenas empresas no Produto Interno Bruto - PIB 

brasileiro, tem mostrado a importância de se estudar estas empresas com mais 

profundidade. Sua representatividade econômica também contempla a 

empregabilidade que estes tipos de empresas têm oferecido. 

 Ocorre que, no Brasil, mais da metade dos microempreendedores estão na 

lista de inadimplentes do país (DOMINGOS, 2014). A causa desse problema, na 

maioria das vezes, é a falta de educação financeira por parte dos micro e pequenos 

empresários, que muitas vezes não fazem distinção entre o orçamento financeiro 

pessoal e o de seu negócio. Ainda segundo a autora, as retiradas constantes não 

respeitando o pró-labore, são reflexos da ausência de conhecimentos básicos de 

finanças. Comprovado por pesquisas, a maior parte da população – isso inclui os 

profissionais autônomos – não sobreviveriam muito além de um ano, caso não 

mais recebessem mais o seu ganho mensal. Se a pessoa não tem segurança em sua 

própria vida, como fará para a sua companhia ser autossustentável? 

(DOMINGOS, 2014). 

 Gravina (2014) cita como exemplo o resultado da Pesquisa de Orçamentos 

Domésticos Familiares (POF), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), fruto da parceria com o Ministério da Saúde, que visou a 

investigação de temas de interesse específico da POF 2008- 2009, que teve como 

conclusão, que em torno de 75% das famílias brasileiras têm dificuldades de fazer 

seus rendimentos durarem até o final do mês. Correia (2015), alerta que há muita 

falta de instrução do microempreendedor a respeito da administração financeira de 
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seu negócio. De acordo como autor, são cabeleireiros, sapateiros, chaveiros, 

marceneiros, serralheiros, mecânicos, eletricistas e pequenos lojistas em geral que 

dominam bem seu ofício, mas carecem de orientação no que diz respeito ao 

controle das finanças de seus negócios. Numa reflexão sobre a negligência destes 

empreendedores na administração de suas empresas, destacando-se como 

principais obstáculos a dificuldade em separar os recursos da empresa dos 

recursos próprios e a falta de critério na quantificação do faturamento e do lucro 

da empresa (CORREIA, 2015). 

 Muitos fatores sociais e econômicos estão associados ao pensamento 

financeiro. Decidir o que comprar implica em definir qual forma de pagamento é 

melhor naquele momento, ou a abdicar de uma outra compra para realizar esta, ou 

ainda, investir um capital e obter tal produto daqui a algum tempo, ou por fim, 

simplesmente comprar e não pensar em como efetuar o pagamento. (RESENDE, 

2013). Quem busca empreender individualmente, busca melhorias financeiras 

próprias. Concordamos com Krüger (2014), quando ele afirma que a educação 

financeira pode ser considerada como um suporte para o auxílio de famílias que 

pretendem obter mais qualidade de vida e também àquelas famílias que não têm 

controle nenhum sobre suas finanças. Analisando por esse lado, percebe-se que o 

uso de uma educação para controle de finanças pode ajudar muito a reconhecer 

falhas e potencializar as riquezas pessoais.  

 A regularização do microempresário urbano impõe a necessidade de 

aprender a lidar com os seus recursos financeiros, e este é, sem dúvidas, um ponto 

fundamental para sobrevivência de qualquer empreendimento. O mal 

gerenciamento das finanças é um dos fatores mais frequentes que leva muitos 

Microempreendedores Individuais - MEIs, a encerrarem suas empresas ainda no 

primeiro ano de atividade. De acordo com Borges et al (2015), "os 

microempreendedores individuais caminham em direção a um futuro em que 

esperam grande retorno dos seus investimentos, para isso precisam se projetar e 

previr os impactos dessa realização". Desta maneira, reforçamos que uma 

educação financeira pode ser vista como um diferencial para o crescimento 

pessoal e profissional.  

 A importância deste trabalho se reflete na relevância econômica e social 

que os pequenos e microempreendedores estão tomando no Brasil, em especial no 

desenvolvimento de pequenas economias locais que permitem o desenvolvimento 
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local e regional. O presente empreendimento almeja compreender, por intermédio 

de pesquisa bibliográfica e de campo, como os MEI´s do conjunto habitacional do 

Maiobão na cidade de Paço do Lumiar - MA, estão gerenciando as suas finanças 

empresariais e pessoais, delineando o panorama econômico e financeiro onde 

estão inseridos seus negócios, e de que forma a educação financeira, sobretudo 

para os novos MEIs, se torna importante para aqueles que anseiam conduzir um 

empreendimento de sucesso. Busca-se também, subsidiariamente, levantar e 

compreender os reflexos da má gestão dessas empresas, os indicadores de 

formalização e o tipo de contabilidade, acesso a crédito e impacto das dívidas 

pessoais existentes no desenvolvimento da atividade empresarial e o acesso do 

MEI a assistência técnica, jurídica e financeira, para que se possa apontar e 

facilitar o acesso a ferramentas efetivas para o controle financeiro e orçamentário 

básico do microempreendedor individual no Conjunto Habitacional Maiobão. 

 A metodologia que será utilizada é a da pesquisa bibliográfica e a pesquisa 

de campo com aplicação de questionários (Apêndice A) com a utilização da 

metodologia survey, na busca de interpretar a realidade da situação financeira 

pessoal e empresarial dos MEIs. O questionário foi elaborado a partir de uma 

adaptação da pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas - SEBRAE em 2012 que visou analisar o perfil dos mais de 

dois milhões de microempreendedores individuais existentes no Brasil até abril de 

2012 (SEBRAE, 2012). 

 O conhecimento do público é um ponto-chave no desenvolvimento desta 

proposta, por esse motivo, somente após essa fase exploratória, será executada a 

proposta de empreendimento inovador, que é uma intervenção, no formato de 

workshop, por ser um evento que possui características de treinamento específico 

e que acontece através de grande interação com público-alvo. Na intervenção, 

serão tratados conceitos e teorias sobre Educação Financeira, e também, de forma 

teórica e prática, a utilização de um aplicativo de organização financeira para uso 

dos microempreendedores. 
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1.1 O Município de Paço do Lumiar 

 

 Localizado no litoral norte maranhense, Paço do Lumiar-MA é um dos 

municípios pertences à Região Metropolitana da Grande São Luís e possui uma 

população estimada em 119.915 habitantes e uma área territorial de 122.828 KM
2
, 

segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017). O 

município ocupa a 7ª posição dentre 217 municípios do Estado. Em comparação 

com outros municípios do Brasil, fica na posição 261 dentre 5570. Sua densidade 

demográfica é de 855.84 habitantes por quilômetro quadrado, colocando-o na 2ª 

posição dentro do Maranhão. Quando comparado com outros municípios no 

Brasil, fica na posição 104 de 5570. O município foi criado a partir do 

desmembramento do município de São José de Ribamar em janeiro de 1961. Seu 

principal e maior bairro é o conjunto habitacional do Maiobão. O município 

possui extensas áreas verdes ainda não ocupadas por atividades humanas, além de 

belezas naturais e um rico patrimônio da cultura popular. A economia está 

diversificada em atividades como o extrativismo, pesca, agricultura familiar e 

ainda o desenvolvimento do comércio atacadista e varejista, além de atividades 

ligadas ao Ecoturismo, que também movimentam a economia local (PAÇO DO 

LUMIAR, 2017). 

Imagem 1: Ilha de São Luís 

 

 
 

Fonte: Novo Atlas Geográfico do estudante de Gisele Giraldi e Jussara Vaz Rosa. 

Imagem do CBERS-2 cedidas pelo INPE. Processada nos Laboratórios da Divisão de 

Geração de Imagens em Cachoeira Paulista. SP. Montagem e fusão e tratamento Ezequiel 

Racheti. 
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1.2 Conjunto Habitacional do Maiobão 

 

 O conjunto habitacional do Maiobão foi construído entre os anos de 1980 e 

1982 pela Companhia Habitacional do Estado do Maranhão - COHAB e 

financiado pelo Banco Nacional da Habitação - BNH. É o maior complexo 

habitacional do município do Paço do Lumiar e sede administrativa do município  

desde o ano de 2005. Em seu entorno existem vários outros conjuntos 

habitacionais, tais como: Tambaú, Paranã I, II, III e IV e Conjunto Upaon- Açú. 

Com o aumento da população a infraestrutura do bairro também cresceu, 

atualmente o complexo habitacional conta com uma variedade de agências 

bancárias, além de casas lotéricas, farmácias, hospitais, supermercados e lojas 

varejo que passaram a apostar no grande potencial a ser explorado, formando um 

bairro completo, o que vem atraindo cada vez mais empreendimentos (PAÇO DO 

LUMIAR, 2017). 

 

 



2 MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 

 De acordo com Castro et al (2015), o número de pessoas que trabalha na 

informalidade, no Brasil, há muito tempo ganhou notoriedade, devido a crises 

financeiras sucessivas, bem como a substituição do trabalho manual pelas 

máquinas e por sistemas informatizados, ou ainda pela falta de qualificação dos 

mesmos. Como consequência, houve um aumento da renda no setor informal, 

influenciado pela insegurança quanto ao futuro do emprego no país, além de uma 

percepção crescente de exclusão social (HAMMES, 2015). Entre os meses de 

fevereiro e abril de 2017, o Brasil contava com 14,3 milhões de desempregados de 

acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2017). Numa 

comparação com o terceiro trimestre do ano de 2016 o índice sofreu elevação de 

23,1 pontos percentuais, passando a ser a maior taxa da série histórica do 

indicador, iniciado em 2012. Nessa perspectiva, muito dificilmente o mercado 

conseguirá realocar toda essa mão-de-obra em curto espaço de tempo, desta 

forma, a alternativa que muitos desempregados encontram como melhor solução, 

é de iniciar o seu próprio negócio. 

 Com base em um levantamento do SEBRAE, Hammes (2015), afirma que 

já no ano de 2010 existiam 9,9 milhões de trabalhadores informais, tendo o 

comércio 31% de representatividade, contra 16% das atividades industriais 31% 

das atividades de prestação de serviços. Por esse motivo, com o intuito de 

estimular o microempreendedorismo, como uma forma de legalização de 

trabalhadores informais foi criada, no Brasil, a figura do microempreendedor 

individual para que os trabalhadores informais se legalizassem e obtivessem uma 

série de benefícios (GOMES, 2016). Assim, foi com a instituição da Lei 

Complementar (LC) 128/2008, pelo Governo Federal, que surgiu essa nova forma 

de tributação, a pessoa jurídica denominada de Micro Empreendedor Individual 

(MEI). De acordo com Oliveira et al (2011), com objetivo de regularizar as 

atividades de inúmeros trabalhadores que estavam na informalidade, o MEI é uma 

forma inovadora e desburocratizante de legalização de pequenos negócios e 

serviços, e do pagamento em conjunto de impostos e contribuições, resultando 

numa substancial redução de custos e de obrigações acessórias. A Lei 

Complementar 128/2008, com vigência a partir de 01/07/2009, é considerada 

atualmente, um facilitador para pequenos empreendedores, pois não há nada mais 
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simplificado e menos oneroso que permita a formalização e o crescimento da 

economia de setores populares. 

 No Brasil, existem atualmente mais de 7 milhões de microempreendedores 

individuais. Com base nos dados do Escritório Técnico de Estudos Econômicos 

do Nordeste - ETENE, só no Nordeste, o número de microempreendedores 

individuais aumentou 13,6% entre 2015 e 2016, passando, desta forma, a Região a 

contar com 1,24 milhão de pessoas cadastradas no Portal do Microempreendedor 

(ETENE, 2017). No cenário nacional, o montante representa atualmente 19% do 

total de cadastros, sustentando a segunda maior participação. Ainda segundo 

órgão, grande parte (72,3%) dos microempreendedores estão concentrados em 

quatro Estados: Bahia, Ceará, Paraíba e Pernambuco. Somente no Ceará, 206.179 

pessoas já atuam nesta condição. A quantidade representa crescimento de 14,7% 

em relação a 2015 e equivale a uma participação de 16,6% entre os nove Estados 

nordestinos. Os maiores crescimentos registrados foram: Paraíba (+17,0%), Rio 

Grande do Norte (+15,5%), Pernambuco (+14,8%) e Ceará (14,7%). 

 Esses dados reforçam uma tendência no Brasil, especialmente em períodos 

de recessão e desemprego, que é a migração para um negócio próprio, uma vez 

que o faturamento permitido para o enquadramento como MEI é considerado 

relativamente baixo. No Maranhão, segundo o presidente da Junta Comercial do 

Maranhão (JUCEMA), Sérgio Sombra, já são mais de 80 mil empreendedores 

individuais atuando. Entre janeiro e abril deste ano, foram 9.271 novos negócios 

registrados e 9.096 em 2015, comprovando a tendência de crescimento nos 

últimos meses. Em 2014 foram 8.767 nos primeiros quatro meses do ano 

(ETENE, 2017). 

 

Gráfico 1: Evolução do número de MEI no Brasil. 

 

 

Fonte: Portal do Empreendedor/Elaboração: Poder360. 
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 No Maranhão, dados de uma pesquisa realizada pelo SEBRAE-MA, 

revelam que a taxa de empreendedorismo, hoje, é a maior dos últimos cinco anos. 

Recentemente, mais de 83 mil Microempreendedores Individuais estão ativos no 

estado. O ramo de serviço foi o que mais atraiu novos empresários em 2015 

(61%), seguido pelo comércio (30,5%). No Estado, são aproximadamente 370 

atividades já enquadram no MEI, como carroceiro, cuidador de idosos, diarista, 

manicure, saladeiro, vendedor ambulante, entre outras. Em 2016, o diretor 

superintendente do SEBRAE-MA, João Martins, afirmou que os resultados 

mostram o quanto este tipo de empreendedor é importante para a economia 

maranhense e brasileira, segundo ele, “os MEI’s já representam 32% das empresas 

ativas no Maranhão. Há cinco anos eles não representavam nem 20%, o que 

mostra que os MEI’s vêm ampliando a sua participação no mercado maranhense". 

A maior concentração está nos segmentos de beleza, comércio varejista de 

alimentos e comércio de refeições e lanches, que concentram 45% dos MEI’s 

maranhenses. (G1 MA, 2016). 

2.1 Formalização e condições para o enquadramento  

 

 Com mais de 500 atividades atualmente permitidas, a formalização, ou 

registro empresarial, é o procedimento inicial da empresa, que consiste na 

regularização da situação da pessoa que exerce atividade econômica frente aos 

órgãos do Governo, como Junta Comercial, Receita Federal, Prefeitura e órgãos 

responsáveis por eventuais licenciamentos, quando necessários. O procedimento é 

simplificado, gratuito e deve ser feita pelo Portal do Empreendedor. Convém 

ressaltar, que o SEBRAE oferece orientação gratuita sobre a formalização. O 

faturamento anual do MEI é de até R$ 60.000,00 por ano, de janeiro a 

dezembro. Contudo, o microempreendedor individual que se formalizar durante o 

ano em curso, tem seu limite de faturamento proporcional a R$ 5.000,00, por mês, 

até 31 de dezembro do mesmo ano. Após a regularização, deve-se recolher 

mensalmente as  contribuições de R$ 46,85 (ao INSS), acrescido de R$ 5,00 (para 

Prestadores de Serviço) ou R$ 1,00 (para Comércio e Indústria) por meio do 

Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), emitido pela internet e 

pago em qualquer agência bancária ou casa lotérica, até o dia 20 de cada mês. 

Essas despesas são legalmente estabelecidas e garantem àquele que exerce a 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/sebrae/
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atividade o direito à aposentadoria, ao auxílio doença, licença maternidade, entre 

outros benefícios. Ocorre também o enquadramento automático no Simples 

Nacional, um regime tributário simplificado que reúne oito impostos em uma 

mesma alíquota, e não precisa pagar os tributos federais, como Imposto de Renda, 

PIS, Cofins, IPI e CSLL. Cabe ainda esclarecer que, a LC nº. 128/2008, além de 

limitar o faturamento, confere ainda as seguintes condições ao MEI: 1) possuir um 

único estabelecimento; 2) não participar de outra empresa como titular, sócio ou 

administrador; 3) exercer somente as atividades constantes do Anexo XIII da 

Resolução CGSN nº. 94/2011; 4) não contratar mais de um empregado, o qual 

deve receber exclusivamente um salário mínimo ou o piso salarial da categoria 

profissional. 

 O MEI também fica obrigado por: a) no momento da inscrição, declarar 

que cumpre e entende a legislação municipal contidas no Código de Zoneamento 

Urbano e de Posturas Municipais, assim como normas sanitárias, para concessão 

do alvará de funcionamento, sob pena de ter cancelado o seu alvará provisório.  O 

alvará é gratuito e possui validade de 180 dias, após esse prazo, não havendo 

irregularidades apontadas pela prefeitura ela se converte em definitivo; b) 

apresentar mensalmente, até o dia 20, o Relatório Mensal das Receitas que obteve 

no mês anterior. Junto ao Relatório devem ser anexadas as notas fiscais de 

compras de produtos e de serviços, bem como das notas fiscais que emitir e, c) 

declarar anualmente, de forma simplificadas, o valor do faturamento do ano 

anterior. Em caso de entrega em atraso da declaração o MEI fica sujeito a multa e 

a não entrega em 12 meses consecutivos pode acarretar o cancelamento da 

inscrição. 

 

2.2 Vantagens em ser MEI 

 

 Além de isenções para formalização, dos baixos custos de manutenção e 

da ausência de burocracia para o regularização e declaração de faturamento, 

convém destacar outros benefícios aplicados aos microempreendedores 

individuais, como, a cobertura Previdenciária para o empreendedor e sua família 

(auxílio-doença, aposentadoria por idade, salário-maternidade após carência, 

pensão e auxilio reclusão), com contribuição mensal reduzida - 5% do salário 

mínimo vigente. Também é possível o registro de até um empregado, com baixo 
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custo - 3% Previdência e 8% FGTS do salário mínimo por mês. O empregado 

contribui com 8% do seu salário para a Previdência. 

 O MEI conta com melhores condições para obter crédito junto aos Bancos 

Públicos que oferecem linhas de financiamento com redução de tarifas e taxas de 

juros adequadas. Um ponto importante no fortalecimento dos MEI é possibilidade 

de união para compras em conjunto através da formação de consórcio de fins 

específicos. A Lei permite o ajuntamento de Microempreendedores Individuais 

em consórcios com a finalidade restrita de realizar compras. Essa medida 

permitirá aos empreendedores condições mais vantajosas em preços e condições 

de pagamento das mercadorias compradas uma vez que o volume comprado será 

maior. Os controles contábeis simplificados são outro aspecto positivo, o MEI tem 

acesso a assessoria contábil gratuita para a realização da inscrição e da opção ao 

SIMEI e à primeira declaração anual simplificada da microempresa individual. A 

contabilidade formal como livro diário e razão é dispensada. Também não é 

preciso ter Livro Caixa. Diante do exposto, verifica-se por via reversa que todas as 

vantagens em se tornar MEI, são as agudas desvantagens em se trabalhar na 

informalidade. 

 



3 EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

 Correia (2015), afirma que a população brasileira atual não foi educada 

para lidar com o dinheiro. Conforme Maturana (2015), a maioria da população 

brasileira não busca estudar os conceitos e ensinamentos da educação financeira. 

Para Marques et al (2014), a educação financeira no Brasil se encontra em 

desenvolvimento, e o conhecimento dos brasileiros sobre gestão financeira 

pessoal chega a ser pouco ou nenhum. Isso demonstra que a população está 

despreparada para tomar atitudes em relação as melhores formas de gerenciar seus 

recursos financeiros pessoais. O conhecimento em finanças pessoais, segundo 

Maturana (2015), é essencial para alcançar os objetivos individuais. Atualmente, 

com a restrição econômica pela qual passa o país, torna-se imperativo o 

autoconhecimento das próprias receitas e despesas para um melhor 

aproveitamento das mesmas. No particular aos Microempreendedores Individuais, 

pode ser difícil a separação da movimentação financeira pessoal e empresarial, 

visto que para muitos destes empresários a pessoa física e jurídica são a mesma 

coisa (MATURANA, 2015). 

 Krüger (2014), entende por educação financeira a capacidade de 

compreender finanças e assuntos relacionados. Mais especificamente, refere-se à 

habilidade de um indivíduo de fazer análises de forma correta e decisões concretas 

sobre o uso e gerenciamento do dinheiro. Marques et al (2014), compreende 

educação financeira como "um conjunto de técnicas, posturas mentais e maneiras 

de pensar que auxilia o desenvolvimento financeiro pessoal, contribuindo para a 

criação e geração de riquezas". 

 De acordo Krüger (2014), o objetivo da educação financeira é atingir a 

maturidade financeira, desta forma, no intuito de instalar uma situação financeira 

adequada, é essencial agir com determinação e possuir um excelente plano de 

ação, controle de gastos e o estabelecimento de metas a curto e longo prazo. A 

autora ainda afirma que, a educação financeira fornece instrumentos para domar o 

imediatismo. Não basta somente saber de educação financeira, há também a 

necessidade de saber aplicá-la de forma saudável e com seus princípios corretos. 
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3.1 Mortalidade Empresarial 

 

 Para Santini et al (2015), "no Brasil, a estrutura empresarial é 

caracterizada por apresentar significativos índices de fracasso", desta forma, 

reforçamos a relevância em compreender o processo de gestão empregado pelos 

microempreendedores individuais. São variados os obstáculos enfrentados pelos 

MEIs, o que leva muitos ao encerramento precoce das suas atividades, nesse 

sentido, tentaremos aqui abarcar aqueles entraves provenientes de falhas 

administrativas, sempre apontando que o planejamento e preparo técnico podem 

contribuir para a sobrevivência dos microempreendedores individuais, trazendo 

benefícios econômicos e sociais ao Brasil e especialmente a economia local. 

 Alicerçado em dados da Receita Federal, Fernandes (2016), afirma que 

"mesmo com os benefícios, 6 em cada 10 microempreendedores individuais 

estavam inadimplentes em outubro de 2016. Segundo a Receita Federal, a taxa de 

inadimplência é de 60,09% em todo o Brasil." Com base nesses mesmos dados, 

pode-se verificar que em todos os Estados o número de inadimplentes é maior que 

50%. Encabeçam a lista o Amapá (82,16%), Amazonas (79,67%) e o Acre 

(73,95%). Lastreado pelos trabalhos de (AZOULAY e SHANE, 2001; MOTTA, 

2000 e MAHAMID, 2012), Santini et al (2015), assinalam que os fatores que 

podem abreviam a existência de pequenos empreendimentos são: a opressão das 

grandes empresas; limitações do mercado; dificuldades na obtenção de recursos 

financeiros; o gerenciamento do capital de giro e a carga tributária elevada. Os 

autores também destacam que além destes fatores, outro elemento que contribui 

para o fechamento das empresas é a baixa capacidade para gerir os negócios. 

Fernandes (2016), referenciando Azevedo (1992), aponta a confusão patrimonial 

como outro erro comum que leva à morte precoce da empresa. Ainda para o autor,  

essa realidade gera grande problema na concepção real da situação financeira, 

tendo em vista que os microempreendedores não delimitam com precisão o que 

pertence ao patrimônio pessoal e o que pertence à empresa, causando grande 

confusão e fazendo com que muitas das vezes dívidas pessoais sejam pagas com 

recursos da empresa.  

 É certo que, muitos fatores que resultam no fechamento precoce de muitos 

empreendimentos não podem ser controlados pelos seus proprietários, tais como 

uma recessão econômica como a que atualmente enfrentamos e a consequente 
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falta de crédito bancário, porém, há outros inteiramente administráveis pelos 

empreendedores, frise-se a falta de capital de giro, problemas financeiros e 

carência de conhecimentos gerenciais. De qualquer maneira, o horizonte atual de 

grande inadimplência, escassez de crédito e baixo investimento, reduz 

drasticamente a sobrevida de vários empreendimentos, não restando, na visão de 

vários investidores, outra opção senão a de encerrar sua atividades. 

 

Gráfico 2: Inadimplência do MEIs por Estados brasileiros em % 

 
 

Fonte: Receita Federal/Elaboração: Poder360. 

 

 O SEBRAE (2016), considerando a relevância do estudo da sobre a 

sobrevivência das empresas, elaborou em 2012 um relatório que identifica a taxa 

de sobrevivência/mortalidade das empresas com até 2 anos de atividade no Brasil. 

Vale destacar que os MEI devido a sua estrutura e legislação possuem uma 

elevada chance de sobrevivência se comparada a outras modalidades como as 

micro e pequenas empresas, o que beneficiou historicamente o país na melhoria 

dessas taxas. 
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Gráfico 3: taxa de mortalidade de empresas de 2 anos por porte 

 

 
 

Fonte: SEBRAE 

  

 Dos 27 Estados da Federação, 14 apresentam taxas de sobrevivência 

inferiores à média nacional. O Maranhão juntamente, com os estados do 

Amazonas e Amapá, são os que apresentam taxas de sobrevivência mais baixas, 

com respectivamente 71%, 67% e 68% para empresas com até 2 anos. Entre as 

capitais, São Luís ocupa somente a 18ª posição e na região nordeste a capital do 

Estado sempre ocupa a última posição (SEBRAE, 2016). 

 

Gráfico 4: taxa de sobrevivência das empresas de 2 anos, para empresas constituídas em 

2012, por UF 

 
Fonte: SEBRAE 

 

 

 No Maranhão, já no ano de 2004, a Federação das Associações de 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - (FEMICRO-MA), buscou levantar 

a taxa de mortalidade das empresas de pequeno porte e os principais fatores 
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condicionantes da mortalidade empresarial. De acordo como o estudo, a taxa de 

mortalidade empresarial apurada para o Estado revela que mais da metade das 

empresas encerraram as atividades com até 02 (dois) anos de existência e que são 

poucas as que sobrevivem além dos 04 (quatro) anos. Também foram apontados 

os principais motivos para o encerramento das atividades empresariais, sendo os 

mais relevantes restringiam-se a: habilidades gerenciais do empreendedor, haja 

vista que 29,6% dos proprietários/administradores eram autônomos ou iniciaram 

os negócios sem nenhuma experiência ou conhecimento do ramo, associado a este 

número revelou-se que 23,1% dos pesquisados sequer procuraram por qualquer 

tipo de auxílio ou consultoria para gerenciar o empreendimento (FEMICRO-MA, 

2004). 

 

Tabela 1: Taxa de sobrevivência de empresas de 2 anos, para empresas constituídas em 

2012, nos principais municípios do Estado do MA 

 

 

 
  

Fonte: Adaptado do SEBRAE 

 

 

 Ainda de acordo com a pesquisa da FEMICRO-MA, o contador, com 

66,4% de indicações, é o profissional mais requisitado entre os empresários que 

buscaram auxílio profissional para a condução dos negócios. Porém, ficou 

evidente que as informações contábeis são subutilizadas no processo de tomada de 

decisões gerenciais. Desta maneira, chegou-se à conclusão que as principais 

razões da mortalidade empresarial no Maranhão, segundo os 

proprietários/administradores, concentram-se, entre outras, na falta de capital de 

giro (58,7% das citações), falta de clientes (36,8%), concorrência acirrada (36,1%) 

e problemas financeiros (33,8%). Sopesando essas informações a fundo e 

comparando com os fatores de sucesso mencionados com maior frequência - bom 
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conhecimento do mercado (54,8% das assinalações), boa estratégia de vendas 

(53,3%) e ter um bom administrador (38,5%) – há elementos para supor que o 

fator que ameaça a sobrevivência das empresas maranhenses reside na falta de 

dados consistentes para a tomada de decisão (FEMICRO-MA, 2004). 

 Conclusões similares a que encontramos na pesquisa realizada pelo 

SEBRAE (2016), onde aponta que, entre as empresas que fecharam, há uma 

proporção maior de empresários que estavam desempregados antes de abrir o 

negócio, que tinham pouca experiência no ramo, que abriram o negócio por 

necessidade e/ou exigência de cliente/fornecedor, que tiveram menos tempo para 

planejar o negócio, que não conseguiram negociar com fornecedores nem 

conseguiram empréstimos em bancos, que não aperfeiçoavam seus 

produtos/serviços, que não investiam na capacitação da mão-de-obra, que 

inovavam menos, que não faziam o acompanhamento rigoroso de receitas e 

despesas, que não diferenciavam seus produtos e que não investiam na sua própria 

capacitação em gestão empresarial (SEBRAE, 2016). 

 

3.2 Princípio da Entidade 

 

 De acordo com Souza (2014), a administração dos recursos financeiros é 

um grande problema para o micro e pequenos empresários, isso se deve, em 

grande parte, por esses empreendimentos serem familiares em sua administração 

ser feita pelos membros da própria família e ignorando a aplicação de princípio 

contábeis básicos que contribuem sobrevivência e desenvolvimento de um 

negócio. Deste modo, os microempresários deveriam possui a mínima informação 

a respeito desse princípio bem como da necessidade e benefícios de aplicação 

prática do mesmo.  

 A Contabilidade, como ciência, possui o patrimônio como objeto. Desta 

forma, é necessário delimitar o patrimônio que será tutelado pelo controle 

contábil, ou seja, é necessário reconhecer diferenças existente entre o patrimônio 

da pessoa física e o patrimônio da pessoa jurídica, pois ambos estão sujeitos a 

direitos e obrigações legais diversos.  

 Os princípios são preceitos postulatórios de caráter geral. O Princípio da 

Entidade é um dos princípios fundamentais da Contabilidade. De acordo com a 
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Resolução CFC Nº 750/93, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de 

Contabilidade, em seu artigo 4º:  

 

SEÇÃO I. O PRINCÍPIO DA ENTIDADE. Art. 4º O princípio 

da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da 

Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade 

da diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos 

patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma 

pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição 

de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. 

Por consequência, nesta acepção, o Patrimônio não se confunde 

com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de 

sociedade ou instituição. 

Parágrafo único. O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, 

mas a recíproca não é verdadeira. A soma ou agregação contábil 

de patrimônios autônomos não resulta em nova ENTIDADE, 

mas numa unidade de natureza econômico contábil (CFC, 

2008). 

 

 Para Paiva e Neto (2006), o Princípio da Entidade afirma que o patrimônio 

deve revestir-se do atributo de autonomia em relação a todos os outros 

patrimônios existentes. A autonomia propõe que, o patrimônio de uma entidade 

jamais pode ser confundido com aqueles dos seus sócios ou proprietários, desta 

maneira, a entidade poderá ser desde uma pessoa física, ou qualquer tipo de 

sociedade, instituição ou mesmo conjuntos de pessoas, tais como: famílias; 

empresas; governos, nas diferentes esferas do poder; sociedades beneficentes, 

religiosas, culturais, esportivas, de lazer, técnicas; sociedades cooperativas; 

fundos de investimentos e outras modalidades afins (PAIVA e NETO, 2006). 

 Nos filiamos a Souza (2014), que propondo que os microempresários não 

possuem conhecimento suficiente a respeito do Princípio da Entidade, a 

consequência dessa deficiência de informação pode induzi-los a optar pelo 

desacato ao princípio na gestão de suas empresas, resultando na perda dos 

benefícios que acompanham essa prática, e expondo sua instituição a diversos 

riscos, inclusive ao encerramento precoce das atividades. 

 

3.3 Fluxo de Caixa: ferramenta de gestão 

 

 De acordo com o SEBRAE (2017), o fluxo de caixa é o movimento 

de entrada e saída de recursos financeiros da empresa. A entrada de recursos é 

proveniente das atividades de venda de produtos/serviços ou da venda de algum 
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ativo da empresa. Um fluxo de caixa tem uma característica temporal, pode ser 

diário, semanal, mensal, anual, e traz componentes de projeção ou estimativa. O 

fluxo de caixa é uma das mais importantes ferramentas de gestão financeira de 

uma empresa. Visa demonstrar e também projetar, em períodos futuros, o 

resultado de todas as entradas e as saídas de recursos financeiros em regime de 

caixa (e não contábil). O fluxo de caixa deve ser utilizado como controle e, 

principalmente, instrumento na tomada de decisões (SEBRAE, 2017). 

 No entendimento de Cordeiro et al (2015), o fluxo de caixa é um 

instrumento de administração financeira que tem como principal objetivo a gestão 

das disponibilidades da empresa. Tal ferramenta é facilitador ao administrador 

financeiro, para suas tomadas de decisões, tais informações são necessárias para 

que se possa avaliar a situação da empresa no que conserve os aspectos 

financeiros, em cada mês, assim podendo determinar quando arrecadou em cada 

período. O gerenciamento do fluxo de caixa é importante para o controle e 

planejamento financeiro para qualquer empresa, pois oferta subsídios para a 

tomada de decisão e para ações corretivas e preventivas em relação à 

disponibilidade (CORDEIRO et al, 2015). O fluxo de caixa, para Silva Neto 

(2015), é uma demonstração simples e também a grande responsável no 

planejamento financeiro da empresa. É a melhor opção para auxiliar esses 

gerenciadores, tendo em vista que nesta ferramenta está contido o registro de 

todas as entradas e saídas de recursos do caixa que tenha ocorrido em determinado 

tempo. O autor complementa dizendo que, o auxílio deste demonstrativo torna a 

gerência mais confortável, dando o suporte necessário para tomada de decisões, 

além de possibilitar um gerenciamento mais claro e confiável. Expondo a 

relevância desse conceito, reforçamos a relevância dos objetivos deste projeto 

(SILVA NETO, 2015). 



4 ELEMENTOS BÁSICOS DO PROJETO 

 

 Definiremos claramente nosso trabalho por intermédio de seus elementos 

básicos: as questões norteadoras, os objetivos e os procedimentos metodológicos. 

 

4.1 Questões norteadoras 

 

 - Como a falta de informação e ferramentas para o planejamento e a gestão 

financeira básica, pelos microempreendedores individuais, impede que haja 

separação da atividade empresarial da sua vida particular? 

 - Os microempreendedores individuais conseguem identificar a falta de 

informação e a falta de planejamento como um severo limitador do seu 

desenvolvimento empresarial? 

 - De que forma os microempreendedores individuais analisam as 

informações contábeis de caráter financeiro para gerenciar seu negócio? 

 - A utilização de aplicativos para celular são ferramentas efetivas para 

organizar finanças? 

 

4.2 Objetivo Geral 

 

 Executar um  workshop com título de Gestão Financeira, para favorecer o 

desenvolvimento das competências básicas em gestão financeira dos 

microempreendedores individuais do conjunto habitacional Maiobão. 

 

4.3 Objetivos específicos 

 

 - Promover a qualificação através da educação para o empreendedorismo. 

 - Treinar os MEI's para utilizar o aplicativo para smartphones, "Meu 

Negócio em Dia", como estratégia na educação financeira; 

 - Fornecer subsídios para os MEIs avançarem no gerenciamento financeiro 

de seus empreendimentos. 
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4.4 Procedimentos Metodológicos 

  

 Conhecer o público-alvo do projeto é um dos pontos-chave. Desta 

maneira, objetivando maior domínio do problema exposto, e tendo por base a 

importância de caracterizar o público alvo da intervenção para assegurar a 

efetividade do processo, este projeto se valerá da produção de dados como 

primeiro ponto da intervenção, por meio: da pesquisa bibliográfica, da pesquisa de 

campo e da metodologia do survey com aplicação de questionário por considerar 

este método de pesquisa o mais adequado para caracterizar como ocorre o 

planejamento e a gestão financeira básica por parte do microempreendedor 

individual no conjunto habitacional Maiobão em Paço do Lumiar-MA. Buchez et 

al (2015), aponta que "a metodologia survey visa interrogar diretamente as 

pessoas cujo comportamento está sendo estudado". Ainda para Buchez et al 

(2015); Freitas et al (2000), referenciando Pinsonneault e Kraemer (1993) a 

pesquisa survey pode ser descrita como a obtenção de dados ou informações sobre 

características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado 

como representante de uma população-alvo, por meio de um instrumento de 

pesquisa, normalmente um questionário. O estudo exploratório e descritivo, foi 

baseado na produção de dados primários e coleta de dados secundários realizando 

a partir dos dados de relatórios do SEBRAE e IBGE, recuperados a partir dos 

sítios destas instituições na internet, além de outras fontes de informação. 

 O número de questionários não será pré-fixado inicialmente, contudo, 

buscar-se-á a aplicação do máximo de questionários auto-administráveis 

(Apêndice A) junto aos MEIs do conjunto habitacional Maiobão ao longo desta 

fase inicial do projeto, os dados produzidos serão compilados através da utilização 

de planilhas eletrônicas, gráficos e tabelas. Para composição da amostragem, o 

pragmatismo nos oferece a amostragem não probabilística por conveniência, 

assim, a única condição a ser cumprida pelo público-alvo é que eles estivessem 

inscritos como microempreendedores individuais em Paço do Lumiar - MA. Neste 

trabalho, os dados primários e secundários serão contrastados juntamente com a 

revisão de literatura para poder obter um desenho local da problemática estudada 

e analisados por meio de um ferramental estatístico.  

 No formato de workshop, a intervenção terá duração de 8 horas, para  

desenvolvimento de competências básicas em gestão financeira e apresentação do 
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aplicativo para celulares "Meu Negócio em Dia". No workshop com o título de 

Gestão Financeira, serão dadas orientações, por intermédio de palestras, com a 

finalidade de ampliar o grau de conhecimento em relação ao gerenciamento das 

finanças da empresa, separadamente das finanças pessoais, e assegurar, desta 

forma, uma preparação básica em relação à educação financeira para os 

microempreendedores individuais do conjunto habitacional do Maiobão. O 

segundo ponto, é incentivar a utilização de uma nova ferramenta de suporte para 

organização das finanças dos negócios para MEIs, o aplicativo para smartphones, 

o app "Meu Negócio em Dia". O novo aplicativo possui o diferencial de ser 

primeiro especificamente voltado para a organização das finanças dos MEI's. A 

ferramenta tem o objetivo de proporcionar a educação financeira necessária para a 

gestão de pequenos negócios.  

 

Imagem 2: Interface gráfica do aplicativo "Meu Negócio em Dia" 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: FEBRABAN: "Meu Negócio em Dia" 

 

 Essa ferramenta mobile para smartphones ajuda na consulta e na buscar de 

informações para manter o bom desenvolvimento dos negócios, visto que, por 

falta de conhecimento, muitos negócios acabam perdendo o controle de suas 

finanças e, por consequência, encerram precocemente suas atividades. Entre suas 

funcionalidades, será possível analisar receitas e despesas da 
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microempreendimento e receber dados como correção de valores de prestação e 

demais serviços financeiros. No aplicativo, o empreendedor terá acesso a 

Calculadora do Empresário. Essa função permite a comparação de custos dos 

principais produtos e serviços financeiros disponíveis no mercado e voltados para 

a pessoa jurídica, além de simular taxas para financiamento com dados oficiais 

fornecidos pelo Banco Central. Ferramentas como essa tem a capacidade de 

influenciar na gestão de uma parcela significativa das empresas nacionais. 

 O estímulo aos MEIs em utilizar o app "Meu Negócio em Dia" é um ponto 

essencial na proposta, pois, segundo o diretor de Educação Financeira da 

Febraban, Fábio Moraes, "ações voltadas à educação financeira são essenciais 

para a sobrevivência dos micro e pequenos negócios". E continua afirmando que, 

o aplicativo irá fornecer suporte ao microempreendedor individual, que até então 

não tinha uma ferramenta mobile para consultar e buscar informações de como 

manter a saúde de seu negócio (PEGN, 2016).  

 Atualmente, é impossível idealizar um celular moderno sem os aplicativos 

úteis, desta maneira, convém aos MEIs possuir uma ferramenta mobile que servirá 

como instrumento de educação financeira para a gestão de pequenos negócios. O 

app está disponível para os sistemas operacionais de celulares mais utilizados: 

iOs, Android e Windows Phone (PEGN, 2016). Será abordado toda funcionalidade 

do aplicativo, iniciando com as aplicações básicas, tais como, baixar o aplicativo, 

realizar as configurações iniciais, personalização do aplicativo, realizar o 

gerenciamento do fluxo de caixa. O app também oferece funções especiais como: 

saúde financeira, meus sonhos, calculadora do empresário e dicas para manter o 

negócio em dia. Para o desenvolvimento do workshop, é essencial firmar parcerias 

com a Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar-MA e com entidades como o 

SEBRAE-MA, Instituições Bancárias públicas e privadas e Instituições de Ensino 

Superior presentes no Município. As parcerias serão importantes para obtermos 

recursos financeiros, apoio logístico, local para realização do evento, 

disponibilização de equipamentos e fornecimento de kits, recursos audiovisuais, 

divulgação e recurso de pessoal para executar o evento. 

 O evento terá duração de 08 (oito) horas, e terá início às 07:30 com a 

recepção e o credenciamento que se estenderá por toda manhã. Cabe destacar, 

oportunamente, a forma de divulgação do evento. Basicamente, serão utilizados 

jornais, rádio, televisão e internet. A divulgação observará os critérios da 
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informação, precisão e correção linguística. A comunicação ocorrerá por meio da 

internet; anúncios; releases; outdoor; cartazes informativos; mala-direta; 

panfletos; ofícios e convites. O workshop contará com a participação de até 180 

microempreendedores e será dividido em blocos, de acordo com o esboço de 

programação que apresentamos: 

 
Quadro 1: esboço da programação do workshop Gestão Financeira 

 

PROGRAMAÇÃO 
 

07:30 - 08:00 – Recepção aos microempreendedores e credenciamento 

 

08:00 – 08:10 – Abertura 

 

08:10 – 08:55 - "MEI - formalização e enquadramento: vantagens em ser MEI" 

Palestrante: Josiano César de Sousa 
 

Coffe-Break 

 

09:10 – 10:30 – "Educação financeira" 

Palestrante: Tércia Bispo Rocha 

 

10:50 – 12:00 – "Fluxo de caixa como ferramenta de gestão" 

Palestrante: Luis Valíni 

 

12:00 – 14:00 – Intervalo para almoço 
 

14:00 – 15:30 – "Desenvolvendo competências para tomada de decisão" 

Palestrante: Maurício Louzada 

 

15:30 – 14:50 – O Programa "Meu Negócio em Dia" 

Palestrante\Expositor: Consultor do SEBRAE-MA 

 

17:00 – 17:50 – "Grupos de debate" 

Mediadores: Consultores do SEBRAE-MA 

 

18:00 – Encerramento e Coquetel 

 

Fonte: elaboração própria 

 

 Com atendimento exclusivo e totalmente gratuito para 

microempreendedores, as palestras do workshop serão desenvolvidas no auditório 

do Instituto de Ensino Superior Franciscano - IESF, localizado na Avenida 14 do 

conjunto habitacional Maiobão. As inscrições serão realizadas por meio de 

plataforma online e as vagas são limitadas conforme a capacidade do auditório 

que é equipado com 200 cadeiras estofadas, acústica apropriada, data-show, 

quadro branco, microfones e caixa de som.  
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 A recepção ocorrerá por conta de empresa especializada em cerimonial, na 

entrada do auditório, que estará decorado com banners contendo informações do 

evento e também divulgações das eventuais parcerias. O credenciamento ocorrerá 

junto ao credenciamento, a cargo de uma equipe exclusiva, e será dividido em pré-

inscritos e não pré-inscritos e acontecerá durante toda a manhã com gestão online 

por meio de código QR no celular. Após o credenciamento, os participantes serão 

direcionados para a retirada de seus kits temáticos do evento. Os kits serão 

compostos por: 

 

 Crachá personalizado (nome do participante impresso em etiqueta); 

 Pasta com: programação do evento; caneta; folheteria; 

 Cartilha com instruções de uso do app "Meu Negócio em Dia"; 

 Convites e Tickets para atividades sociais (disponibilizado por parcerias); 

 Presskit, Lembrancinhas ou presentes (disponibilizados por parcerias); 

 

 A abertura do evento obedecerá aos seguintes atos protocolares: 1. 

Abertura; 2. Composição de mesa; 3. Execução do Hino Nacional; 4. Anúncio das 

autoridades presentes; 5. Desfazimento da mesa. Como о evento está dividido em 

blocos, no intuito de evitar o desgaste físico dos participantes, e deixá-los sempre 

interessados, ofereceremos uma estrutura que favoreça o conforto do público com 

um “coffe-break”. Essa é uma oportunidade de promover a interação entre os 

microempreendedores e estimular a troca de ideias, favorecendo o networking. A 

quantidade de comida e bebida que será servida está calculada para 200 

participantes e o menu será adequando à faixa-etária do público à temática do 

workshop. Estará disponível durante todo o workshop água e café em pontos 

estratégicos do ambiente do evento. O cerne do evento serão suas palestras. O 

sucesso do workshop depende de diversos fatores. Porém, certamente um dos 

elementos mais importantes para o êxito desse tipo de evento é justamente a 

performance do palestrante que decorre, dentre outros fatores, do seu domínio no 

assunto. Os temas escolhidos para as palestras e os palestrantes foram definidos de 

acordo com as questões levantadas na revisão bibliográfica. 

 A primeira palestra, intitulada "MEI - formalização e enquadramento: 

vantagens em ser MEI", busca repassar as informações necessárias sobre a 

importância e vantagens da formalização e também indicar lugares e instituições 
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que possam ajudar aqueles que são a mais tempo MEI ou que recentemente se 

formalizaram como microempreendedores a atingirem suas metas e a manter-se 

no mercado. O tema será conversado por Josiano César de Sousa. O palestrante é 

professor universitário e consultor empresarial; Mestre em Administração pela 

Universidade Católica de Salta – Argentina; Especialista em Marketing Estratégico; 

MBA em Gestão e Ensino de TI, Comunicação e Inovação; Bacharel em 

Administração; e, Licenciado em Ciências, com habilitação em Matemática. Atua 

como professor em cursos de graduação e pós-graduação, sendo professor titular da 

Faculdade de Imperatriz (FACIMP) e professor substituto na Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA). É sócio-diretor da empresa Plataforma Administração e 

Consultoria, atuando, ainda, como Consultor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (SEBRAE) e da Federação das Indústrias do Estado do 

Maranhão (FIEMA), com acervo técnico de mais de 3.000 horas de consultoria 

comprovadas junto ao Conselho Regional de Administração do Maranhão CRA-MA. 

 Abordando a temática "Educação financeira", a palestrante Tércia Bispo 

Rocha, na segunda palestra do dia, tem como objetivo auxiliar os 

microempreendedores na administração dos seus rendimentos e das duas decisões 

de investimento através do compartilhamento de conhecimentos úteis, dicas 

aplicáveis e ferramentas práticas para lidar melhor com o dinheiro. Tércia Bispo 

Rocha é economista, pós graduada em Mercado de Capitais pela Escola de Pós 

Graduação em Economia - EGPE da Fundação Getúlio Vargas - FGV e em 

Gestão de Projetos pela Escola Politécnica - POLI da Universidade de São Paulo - 

USP. Trabalha desde 1979 no mercado financeiro e de capitais dedicando-se 

especialmente à evolução e ao desenvolvimento de produtos e serviços. 

Atualmente, presta serviços como consultora da BM&FBOVESPA para 

divulgação do Programa de Popularização. 

 Luis Valíni, com a palestra  "Fluxo de caixa como ferramenta de gestão",  

demonstrará uma das mais importantes ferramentas de gestão financeira de uma 

empresa e como ela se configura um facilitador para o administrador financeiro 

em suas tomadas de decisões. O palestrante conta com mais de 28 anos de 

experiência como executivo e gestor em médias e grandes empresas, Luis Valíni é 

consultor empresarial nos setores de Finanças Corporativas, Fusões e Aquisições, 

Business Valuation, Controladoria Empresarial e Estratégia Empresarial. Também 

realiza treinamentos abertos e in-company sobre temas como Valuation, Project 
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Finance, Controladoria, Controladoria para Excel, Finanças Corporativas, IPO - 

Abertura de Capital, entre outros. Atualmente, é diretor da Valíni & Associados, 

empresa que atua junto a segmentos como agronegócio, indústrias alimentícias, 

automotivo, comércio varejista, construção civil, eletroeletrônicos, energia e 

infraestrutura, equipamentos odontológicos e  tecnologia. 

 Com o tema "Desenvolvendo competências para tomada de decisão", 

Maurício Louzada que ministra palestras desde 1998, terá a tarefa de despertar a 

consciência dos microempreendedores quanto às suas decisões empresariais como 

também individuais e familiares relacionadas a seus recursos. Adotar decisões de 

crédito, investimento, proteção, consumo e planejamento que proporcionem uma 

vida financeira mais sustentável gera impactos não só a vida de cada um, como 

também no futuro do nosso. Maurício Louzada foi professor do SENAC – SP por 

 15 anos, formado em “Professional coach” pela Bridgestone AC (Londres), foi 

CEO da AmericanSat do Brasil, ministra cursos, palestras e treinamentos em 

empresas e universidades em todo o território nacional.  Entre seus clientes 

figuram empresas como: Metrô, Ambev, 3M, Citroen-Peugeot, Santander, Eaton, 

Gerdau, SEBRAE, Samsung e mais de 200 outros clientes. Recebeu o título 

“Palestrante do Ano” em 2007, 2008 e 2009 pelo instituto Pró-Treinare, cuja 

avaliação se baseia no índice de satisfação das empresas contratantes.  Em 2010 

recebeu o título "Top of Business" na categoria Palestrante. Por três vezes foi 

premiado com o maior reconhecimento da América Latina na área de 

treinamentos: o "Latin American Quality Awards" (2010 - Santa Marta na 

Colômbia, 2012 - Lima no Peru e 2013 na Cidade do Panamá). Em 2014 recebeu 

o título "Palestrante do Ano" pelo Latin American Quality Institute. 

 A atividade prática de exposição do aplicativo "Meu Negócio em Dia" será 

desenvolvida por um consultor do SEBRAE-MA. A atividade acontecerá de 

maneira dialógica, entre o expositor e os microempreendedores, e prática através 

da navegação pelo aplicativo, sendo necessário que os participantes possuam um 

smartphone para esta etapa do evento. Os que não possuírem, acompanharão todo 

o desenvolvimento da atividade por projeção de imagens. Para o desenvolvimento 

das atividades dos grupos de debate, que serão conduzidos por consultores do 

SEBRAE-MA, serão utilizadas 04 salas de aula com capacidade para até 50 

participantes, divididos de forma igualitária quanto ao gênero e diversificada 

quanto ao ramo de atividade. Nessa etapa, está inclusa uma seção de perguntas e 
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respostas sobre o aplicativo. Na área externa (estacionamento do IESF), uma 

unidade móvel do SEBRAE, ficará dando apoio aos técnicos e contará com 

guichês para atendimento e consultorias. 

 Ao final do workshop buscaremos o feedback dos microempreendedores, 

para analisarmos quais foram os pontos de destaque e os que podem ser 

melhorados em caso de eventos futuros de mesma natureza. Disponibilizaremos 

também certificados dentro de uma plataforma específica no final do workshop. 

Essa medida ajuda a reduzir custos e, a plataforma, permite que seu participante 

acesse sempre que necessário o certificado. 

 



5 CONCLUSOES 

 

 A Educação Financeira é rica em temáticas, apesar disso, acreditamos que 

o presente projeto possibilitará identificar as principais deficiências 

epistemológicas e dificuldades metodológicas do MEIs do conjunto habitacional 

do Maiobão, que inviabilizam uma boa gestão financeira de seus 

empreendimentos. 

 Entre os principais resultados esperados para este trabalho estão: o 

desenvolvimento do hábito do controle sistemático das finanças empresariais 

distintas das pessoais; o aumento da taxa de sobrevivências dos microempresas; 

oferecer subsídios para um melhor preparo técnico-administrativo dos 

microempreendedores; o alargamento da compreensão de que, os benefícios da 

boa gestão financeira trazem uma vida mais longa a um número maior de micro e 

pequenas empresas, beneficiando tanto a economia local com a do país. 

 Dessa forma, almeja-se que objetivo principal deste projeto seja alcançado, 

pois, analisando os aspectos e metodologias para implantação de ferramentas de 

apoio à tomada de decisão pelo MEI, por meio dessa intervenção, acreditamos 

poder motivar o despertar o comportamento gerencial financeiro como um hábito 

fundamental ao crescimento e desenvolvimento dos negócios. Por fim, sugere-se, 

que o projeto seja repetido em outras localidades, ou outras modalidades 

empresariais para conseguir um comparativo com os resultados obtidos.  
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APÊNDICE A - questionário aplicado junto aos MEIs do Conjunto 

Habitacional do Maiobão 

 

QUESTIONÁRIO 
NOME: _______________________________________________ 

IDADE:__________________  RAMO DE ATIVIDADE: ___________________ 

SEXO: (F)   (M) 

 

Q01. O(A) Sr(a). está em atividade como microempreendedor individual? 

( ) Não (se não, parar entrevista aqui). 

( ) Sim. 

(A) Menos de 1 ano.  

(B) Entre 1 e 2 anos.  

(C) Entre 2 e 4 anos.  

(D) Mais de 4 anos. 

 

Q02. Onde o(a) sr(a). opera o seu negócio? 

( ) Na minha casa. 

( ) Em estabelecimento comercial. 

( ) Na rua. 

( ) No domicílio ou empresa do cliente. 

 

Q03. Já foi visitado por um Agente de Desenvolvimento do Município? 

(  ) sim   (  ) não   

(  ) não consigo responder 

 

Q04. Até que ano o(a) sr(a) estudou? 

( ) Sem educação formal. 

( ) Ensino Fundamental -  Incompleto 

( ) Ensino Fundamental  - Completo 

( ) Ensino Médio - 1º a 3º ano ou Ensino Técnico 

( ) Ensino Superior Incompleto 

( ) Ensino Superior Completo 

( ) Pós-graduação  

 

Q05. Qual era a sua principal ocupação antes de se registrar como Microempreendedor 

Individual? 

( ) Estava desempregado(a).  

( ) Estava empregado(a) sem carteira.  

( ) Estava empregado(a) com carteira.  

( ) Já tinha meu negócio e já era formalizado.  

( ) Já tinha o meu negócio há 2 anos ou menos, mas era informal. 

( ) Já tinha o meu negócio há entre 2 e 5 anos, mas era informal. 

( ) Já tinha o meu negócio há mais de 5 anos, mas era informal. 

 

Q06. Suas dívidas pessoais já comprometeram seu negócio? 

(  ) sim, sempre   (  ) não, nunca 

(  ) às vezes fico sem dinheiro no comércio  

(  ) não consigo responder 

 

Q07. (para os que já tinham um negócio informal) Após ter se registrado como 

Microempreendedor Individual, o que aconteceu com: 

- O faturamento do seu negócio? 

Aumento ( ) Sem mudança ( ) Diminuição ( ) Não se aplica ( ) 

- Seus investimentos no seu negócio? 

Aumento ( ) Sem mudança ( ) Diminuição ( ) Não se aplica ( ) 

- Suas vendas para outras empresas? 

Aumento ( ) Sem mudança ( ) Diminuição ( ) Não se aplica ( ) 

- Suas vendas para o governo? 

Aumento ( ) Sem mudança ( ) Diminuição ( ) Não se aplica ( ) 
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- O controle financeiro do seu negócio? 

Aumento ( ) Sem mudança ( ) Diminuição ( ) Não se aplica ( ) 

- O preço que você paga para os seus fornecedores? 

Aumento ( ) Sem mudança ( ) Diminuição ( ) Não se aplica ( ) 

 

Q08.  (para os que já tinham um negócio informal) Após ter se registrado como 

Microempreendedor Individual, o que aconteceu com a sua relação com: 

- Prefeitura/Governo: 

Melhorou ( ) Não mudou ( ) Piorou ( ) Não se aplica ( ) 

- Vigilância Sanitária: 

Melhorou ( ) Não mudou ( ) Piorou ( ) Não se aplica ( ) 

- Corpo de Bombeiros: 

Melhorou ( ) Não mudou ( ) Piorou ( ) Não se aplica ( ) 

- Associação/Sindicato: 

Melhorou ( ) Não mudou ( ) Piorou ( ) Não se aplica ( ) 

 

Q09. O(a) sr(a). possui controle das receitas e das despesas mensais de sua empresa? 

(A) Sim, faço controle.  

(B) Não, não faço controle.  

 

Q10. O controle das receitas e das despesas mensais de sua empresa são feitas de que forma? 

( ) Agenda/ Caderno 

( ) Planilha em computador 

( ) Programa específico em computador 

( ) Aplicativo de celular 

( ) Contador 

( ) Tenho ajuda de familiares (cônjuge, filhos) 

( ) Outro ____________________________________________ 

 

 

Q11.  Após ter se registrado como Microempreendedor Individual, o(a) sr(a). tentou pegar 

um empréstimo em nome de sua empresa? 

( ) Não [pula para a questão 8] 

( ) Sim, busquei, mas não consegui 

( ) Sim, busquei e consegui 

 

Q12.  Onde você buscou empréstimo (múltipla escolha)? 

( ) Amigo ou familiar 

( ) Agiota 

( ) Cooperativa de crédito 

( ) Banco do Brasil 

( ) Caixa Econômica Federal 

( ) Banco do Nordeste 

( ) Banco da Amazônia 

( ) Itaú/Unibanco 

( ) Bradesco 

( ) Banco Real/Santander 

( ) HSBC 

( ) Outro: ____________________________________________ 

 

Q13.  Que outra fonte de renda, além da sua atividade como Microempreendedor 

Individual, o(a) sr(a). possui? 

( ) Não possuo nenhuma outra fonte de renda. 

( ) Tenho um emprego (fixo ou não). 

( ) Tenho outro negócio por conta própria (fixo ou não). 

( ) Recebo Bolsa-Família. 

( ) Recebo aposentadoria. 

( ) Recebo ajuda financeira de parentes ou amigos. 

 

Q14.  Qual foi o principal motivo para o(a) sr(a). ter se registrado como 
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Microempreendedor Individual? 

( ) Benefícios do INSS (aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, 

pensão, etc). 

( ) Possibilidade de emitir nota fiscal. 

( ) Possibilidade de vender para o governo. 

( ) Possibilidade de vender para outras empresas. 

( ) Ter uma empresa formal. 

( ) Conseguir empréstimo como empresa. 

( ) Possibilidade de crescer mais como empresa 

( ) Facilidade de abrir a empresa. 

 

Q15. O Sr(a). teve ajuda para se formalizar como Microempreendedor Individual? 

( ) Não. 

( ) Sim, de um contador. 

( ) Sim, de um amigo ou familiar. 

( ) Sim, do Sebrae. 

( ) Sim, de outra empresa. 

Outro:_______________________________________ 

 

 

Q16.  O Sr(a). atualmente possui acesso a alguma ajuda técnica, jurídica ou financeira? 

( ) Não. 

( ) Sim, de um contador. 

( ) Sim, de um amigo ou familiar. 

( ) Sim, do Sebrae. 

( ) Sim, de outra empresa. 

Outro:_______________________________________ 

 

Q17.  Após ter se registrado como Microempreendedor Individual, como o(a) sr(a). foi 

atendido pelo Sebrae? 

( ) Não fui atendido pelo Sebrae após meu registro 

( ) Participei de um curso (presencial ou à distância) 

( ) Recebi consultorias e/ou orientações sobre o meu negócio 

( ) Participei de seminários e/ou palestras 

( ) Participei de feiras, missões ou eventos 

( ) Recebi informações sobre produtos do Sebrae 

 

Q18.  Qual a sua principal dificuldade para realizar o pagamento do carnê do 

microempreendedor individual? 

( ) Não conhecia essa obrigação 

( ) Falta de recursos 

( ) Dificuldade para acessar as guias pela internet 

( ) Esquecimento (falta de controle) 

( ) Pago o carnê frequentemente e não tenho tido dificuldades. 

 

Q19.  Você entregou sua última declaração anual de rendimentos? 

( ) Sim 

( ) Não, pois não sabia que era necessário 

( ) Não, pois tive dificuldade ao acessar no site  

( ) Não, pois não sabia como preencher (não tinha os registros de compra e venda) 

( ) Não, pois não consegui ser atendido por um contador 

( ) Não, porque esqueci 

Q20.  O(a) sr(a). pretende, nos próximos anos, faturar mais do que 60 mil reais por ano 

com a sua empresa? 

( ) Sim.    ( ) Não. 

 

Q21.  O(a) sr(a). possui um , nos próximos anos, faturar mais do que 60 mil reais por ano 

com a sua empresa? 

( ) Sim.    ( ) Não. 
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Q22.  O(a) sr(a). recomendaria a formalização como Microempreendedor Individual 

para alguém que tenha um negócio informal (sem CNPJ)? 

( ) Sim.    ( ) Não. 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

   

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

Curso de Especialização em Educação Empreendedora 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
 

Prezado participante, 

 

 O aluno Danilo Rafael Santos de Brito, do Curso de Especialização em 

Educação Empreendedora, estará desenvolvendo como parte do projeto de 

pesquisa de especialização, sob a orientação do Professor Péricles Nogueira 

Magalhães Júnior, uma avaliação com o objetivo de conhecer as principais 

dificuldades enfrentadas pelo Microempreendedor Individual (MEI) no 

gerenciando das suas finanças empresariais e pessoais. Com base nessa avaliação, 

pretende-se propor ferramentas para o controle financeiro e orçamentário básico 

do microempreendedor individual no Conjunto Habitacional Maiobão.  

A pesquisa e se dará por meio do preenchimento de questionários pelos 

MEIs. A sua participação é voluntária e anônima, não provocando qualquer tipo 

de prejuízo ou constrangimento.  

Os resultados serão analisados e divulgados Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro podendo ser publicados posteriormente. Os dados e 

materiais utilizados na pesquisa não serão divulgados ou repassados a terceiros. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador 

responsável e a outra com o microempresário voluntário. 

 

 

Dados da pesquisador: Danilo Rafael Santos de Brito 

Email: danilorafael@ifma.edu.br 

 

Caso você concorde em participar desta pesquisa, pedimos a gentileza de 

preencher os campos abaixo: 

 

Eu, ________________________________________________________, idade 

______, concordo em participar voluntariamente da pesquisa acima descrita. 

 

 

Paço do Lumiar (MA), _______ de ________________ de 2017. 

 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do voluntário 

mailto:gabriela.andrade04@gmail.com

