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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
PANORAMA DOS PEQUENOS NEGÓCIOS MINEIROS 2021

CONTEXTUALIZAÇÃO
• O ano de 2020 começou com a perspectiva de um processo de
recuperação mais consistente da economia brasileira. Essa
expectativa
foi
refletiva
nos
principais
indicadores
macroeconômicos, como também na quantidade de empresas
abertas.
• A pandemia causada pelo novo coronavirus abalou a atividade
econômica em escala global. Assim como no país, em Minas
Gerais medidas de isolamento precisaram ser adotadas, o que
levou à paralização de diversos negócios.
• Diante desse cenário, este material visa analisar as estatísticas
de abertura e fechamento de empreendimentos formais no
estado de Minas Gerais, assim como a geração de postos de
trabalho com foco nos Pequenos Negócios.
• Nas analises realizadas nesse estudo a sigla MPE contempla
Micro e Pequenas Empresas e Micro Empreendedores Individuais.

• O trabalho é inspirado no painel de Fechamento e
Abertura de Empresas, no painel Mercado de Trabalho e no
Estudo Monitor Empresarial de 2020, desenvolvido pela
UINE, que monitorou esses dados. No contexto atual de
crise, o monitoramento desses dados torna-se ainda mais
relevante.
• Espera-se que as análises aqui apresentadas contribuam
tanto para o debate sobre os impactos da pandemia no
ambiente empresarial quanto para proposição de
alternativas de suporte aos negócios.
• Com base nos dados disponíveis até o presente momento,
é possível avaliar dados que tem por objetivo o recorte no
que tange a empregabilidade e número de empresas.
Ressaltamos que o ano de 2020 e o impacto da pandemia se
estende tendo impacto nas cadeias sociais para além do
contexto de empregabilidade e empresarial.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Demografia dos Pequenos Negócios Mineiros
PRINCIPAIS CONCLUSÕES

• O número de empresas abertas no período analisado entre
Janeiro a Dezembro de 2020 foi superior em 6,31% ao
observado no ano anterior.
•Em 2020 houve uma redução de 11,33% de fechamento de
empresas em relação a 2019. Mesmo sendo o ano da crise
devido a pandemia, em 2020 foram fechadas 116 mil
empresas, enquanto que em 2019, o ano da recuperação,
foram fechadas 131 mil.
• Do Top 15 Segmentos, em termos de Abertura, destaque
para o seguimento de Restaurantes e outros
estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas e
também para o seguimento de Cabeleireiros e outras
atividades de tratamento de beleza, pois possuem o maior
volume de abertura de empresas entre 2019/2020.

• O MEI representa a maior parcela do contingente de
Pequenos Negócios , com representatividade de 62% .
As Micro Empresas representam 21% da massa
salarial gerada no estado , enquanto as EPP
representam 27%.
• A empregabilidade é equivalente nas EPP e ME que
representam 58% somadas e separadamente 29% .
Os impactos da pandemia sentidos pelas ME foram
maiores o que se relaciona com um impacto direto no
mercado de trabalho.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Demografia dos Pequenos Negócios Mineiros
METODOLOGIA

• Os dados foram extraídos da Receita Federal e foram
contabilizados de acordo com as datas de abertura e
encerramento das empresas.
• As informações quanto ao porte seguem os critérios
adotados pela Receita Federal, com base no faturamento
anual auferido no ano.
• Pequenos Negócios são entendidos nesse estudo
como Microempreendedores Individuais (MEI),
Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte
(EPP).

PANORAMA DOS PEQUENOS NEGÓCIOS EM MINAS GERAIS
Empresas Ativas por Porte 2020
MEI

2.029.272
(MEI + 3 % | ME +10,5% | EPP +3,8%)

77.892

688.339

Empresas ativas
Crescimento de 5,5%

ME

1.263.041

Empresas Ativas por Setor em 2020
848937
711280

358.489

Indústria

288296
163336
17423

Empresas fechadas
Diminuição de 11,3% em 2020
Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.

Construção Civil
Agropecuária

MPE

Crescimento de 6,3% em 2020

Serviços
Comércio

Empresas abertas

116.348

EPP

Municípios com
maior número
de empresas

Empresas
Ativas

Abertas em
2020

Abertas em
2019

Belo Horizonte

350.742 mil

66.811 mil

65.208 mil

Uberlândia
Contagem

87.594 mil
74.652 mil

18.743 mil
15.511 mil

16.037 mil
13.456 mil

EVOLUÇÃO DA ABERTURA E FECHAMENTO
DE EMPRESAS MPE 2019 E 2020
• Podemos observar a tendência de crescimento econômico de fevereiro para Março em 2020. No entanto no mês de março com o inicio da pandemia da covid-19 e
o Lockdown observamos no mês de Abril uma forte queda na abertura de empresas.
• No mês de junho de 2020 adiante observamos uma recuperação no quantitativo de abertura de empresas e o nível de fechamento se mantem abaixo de 2019 até
Dezembro.
• No Fechamento observamos a queda no numero de fechamento de empresas em 2020, muitos fatores contribuíram para esse movimento , sendo alguns deles, os
programas de auxilio aos empresários para manutenção de empregos, programas de credito e o auxilio emergencial que atendeu a categoria MEI em grande parte.
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Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.
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EVOLUÇÃO DA ABERTURA E FECHAMENTO
DE EMPRESAS EPP 2019 e 2020

• As empresas de pequeno porte tem grande representatividade na geração de empregos e massa salarial dos municípios . Envolvem toda uma cadeia seja de
serviço, produção ou comercialização.
• Abertura – Em 2020 a abertura de empresas demonstrou resultado 9,4 % acima quando comparado a 2019. As empresas de pequeno porte tem maior estrutura e
diante da crise reagiram melhor .
• Fechamento – Podemos observar 2 momentos críticos para as EPP, o primeiro em Abril quando a pandemia da covid-19 afeta a perspectiva dos empresários ,
fazendo com que o encolhimento da demanda e a baixa confiança viessem a afetar empresas de pequeno porte, levando ao encerramento das atividades, tendo
melhora no cenário expressiva a partir do mês de Agosto. O segundo momento , se dá em Dezembro, quando o mês de novembro sinaliza um aumento no
encerramento de empresas demonstrando o impacto nos negócios que não conseguiram se adaptar e se equilibrar a fatores como a redução de demanda ,
distanciamento social e a necessidade de digitalização do negócio.
• Entretanto os programas de manutenção de emprego e renda e linhas de credito como o pronampe foram fundamentais para o resultado final de 2020 com o
numero de encerramento de MPE 3% menor que em 2019.
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Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.

Acumulado do Ano
2019

2.942

2020

2.851

EVOLUÇÃO DA ABERTURA E FECHAMENTO
DE EMPRESAS ME 2019 e 2020
• Abertura - O desempenho de abertura das ME ficou 1% abaixo de 2019.
As Micro empresas foram as que mais sofreram durante a pandemia , acredita-se que a abertura de empresas como MEI e não como ME tem influencia devido a mão
de obra dispensada em virtude da redução de demanda e restrições impostas pela pandemia em determinados setores. Tendo em vista a adaptação lenta e muitas
vezes ineficiente da microempresa em migrar para o digital.
A curva nos meses de abril e maio demonstram a queda na confiança empresarial no período. O que levou o empresário a optar por abrir seu negocio em menor
escala ou migrar de categoria e reduzir de tamanho para continuar atendendo ou interrompendo as atividades.
• Fechamento – O Fechamento de empresas teve redução de 1% com relação a 2019.
Assim como para as MPE os programas de manutenção de emprego e da renda e linhas de credito foram fundamentais , assim como o auxilio emergencial que foi
responsável por manter os níveis de consumo da população que gerando demanda para as Micro Empresas.
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Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.
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39.876
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EVOLUÇÃO DA ABERTURA E FECHAMENTO
DE EMPRESAS MEI 2019 e 2020
• Abertura MEI – A Abertura de MEI se manteve acima do resultado de 2019 com um resultado 7,71% superior a 2019 , o resultado não foi positivo apenas nos
meses de Fevereiro , Abril e Maio. No mês de fevereiro o resultado foi muito similar a fevereiro de 2019 e para os meses de abril e maio a explicação é devido ao
Lockdown que ocorreu no Brasil e nas maiores partes do mundo nesse período. Após Junho com a retomada e a reabertura do comercio se tem uma elevada
abertura de MEI, A categoria MEI teve o resultado positivo no segundo semestre de 2020 em todos os meses . Um fator determinante para muitos empresários na
abertura de uma empresa como MEI é a opção de contratar um funcionário e ainda assim manter o porte, desse modo acredita-se que muitos empresários optaram
por abrir uma empresa como MEI e acompanhar o comportamento do mercado para determinar o futuro do negócio.
• Fechamento MEI – Apenas no mês de Março a categoria teve um resultado pior que do ano anterior fechando mais empresas , a partir de abril os resultados
foram benéficos para os MEIs que fecharam um numero de empresas 16% menor que em 2019. Cabe ressaltar que o auxilio emergencial para MEI pode ter
impactado na decisão de não encerrar a empresa.
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Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.
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DISTRIBUIÇÃO POR PORTE

Abertura e Fechamento de Janeiro a Dezembro de 2020

• O maior volume de abertura e fechamento de Pequenos Negócios no estado pertence à categoria de MEI
• Desde sua criação, a figura do MEI vem apresentando números crescentes de formalização e em épocas de crises econômicas, esse número tende a aumentar em 2021 assim como
aumentou em 2020, pois uma parcela da população que não encontra ocupação no mercado de trabalho formal tende a encontrar no empreendedorismo uma alternativa de geração
de renda.
• Um ponto interessante a ser observado é a representatividade de ME na abertura de empresas que caiu de 16% para 15% enquanto a representatividade do MEI aumentou de 82%
para 83%. O MEI em números crescentes expressa a formalização do empreendedor informal que busca os benefícios que a formalização pode proporcionar a esse profissional. A
redução da representatividade das ME traz reflexão com a relação de empregabilidade e massa salarial gerada pelas ME. Outro ponto é a relação da representatividade no Fechamento
de empresas que em 2019 foi de 31% e em 2020 foi de 34% demonstrando o impacto da pandemia sofrido pelas empresas de médio porte.
Empresas Abertas 2020

Empresas Abertas 2019

Empresas Fechadas 2020

Empresas Fechadas 2019

6.520

5.962

2.851

2.942

54.911

2%

55.517

15%

2%

2%

2%

16%

39.874

31%

39.530

34%

337.211

358.481
83%

Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.

82%

MEI

73.958

64%

275.732
297.050

116.339

EPP

ME

131.206
88.390

67%

DISTRIBUIÇÃO POR SETOR
• A maior quantidade de Pequenos Negócios abertos e fechados estão nos setores de Serviços e Comércio.
• As pessoas optaram por empreender menos no setor de serviços em 2020.
• Abertura de empresas , destaque para o setor da indústria com representatividade 2 % maior que em 2019 , já o setor de serviços
teve retração de 2% quando comparado ao ano anterior.
• Fechamento de empresas, o setor de serviços representou 44% das empresas fechadas , numero 1% maior que em 2019 assim
como a indústria. O Setor de comércio teve um resultado melhor na representatividade do fechamento de empresas pois caiu de 36%
para 35%.
Participação % na Abertura de
Empresas por Setor
2019/2020

46%
48%

Serviços

28%
28%

Comércio

16%
14%

Indústria

1%
1%

2020

Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.

2019

44%
43%

Serviços

35%
36%

Comércio

Total em
2020 : 358.481
2019 : 337.211

9%
9%

Construção Civil

Agropecuária

Participação % no Fechamento de
Empresas por Setor
2019/2020

14%
13%

Indústria

7%
7%

Construção Civil

Agropecuária

Total em
2020: 116.339
2019: 131.206

1%
1%

2020

2019

PRINCIPAIS SEGMENTOS

Abertura MPE - Top 15 Classe CNAE

Esses segmentos representaram 50% do total de Pequenos Negócios abertos em 2019, e 51% de 2020
Top 15 Segmentos – Abertura de Pequenos Negócios – 2020 versus 2019
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas (Serviços )

20.978

22.694

Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza (Serviços )

21.373
20.674

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Comércio )
Atividades de publicidade não especificadas anteriormente (Serviços )

14.920

Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada (Indústria )

12.735

8.949

11.207
10.772

Atividades de ensino não especificadas anteriormente (Serviços )
Transporte rodoviário de carga (Serviços )

9.136

Manutenção e reparação de veículos automotores (Comércio )

8.869
9.303
7.556
6.655

Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente (Comércio )

7.290
6.962

Serviços domésticos (Serviços )

6.531
5.390

Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo…

6.213
6.169

Obras de acabamento (Construção Civil )
2.579

Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.
Nota : O top 15 foi definido nesse estudo tem como base os dados de 2020, para o ano de 2019 foram definidas as
atividades correspondentes ao top 15 de 2020.

6.151
5.689
5.883

Atividades de malote e de entrega (Serviços )

2020

17.598

16.458
15.808

Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (Construção Civil )

Atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente (Serviços )

23.152

2019

10.966

25.488

PRINCIPAIS SEGMENTOS

Abertura MPE - Top 15 Classe CNAE

Das 15 Atividades de maior representatividade em 2020 na abertura de MPE e MEI apenas 3 atividades tiveram resultado inferior ao de 2019 , são elas
Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza ( serviços ), manutenção e reparação de veículos automotores (comércio), atividades de malote e de
entrega (serviços).
As atividade de maior destaque em 2020 foram Atividades de transportes terrestres não especificadas anteriormente (serviços) e serviços de catering bufê e
outros serviços de comida preparada ( Indústria ) .

Variação Percentual de MEI, Micro e Pequenas Empresas Abertas em 2019 e 2020
10,36%

Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas (Serviços )
-10,96%
Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza (Serviços )

3,38%

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Comércio )

17,95%

Atividades de publicidade não especificadas anteriormente (Serviços )
4,11%

Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (Construção Civil )

42,31%

Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada (Indústria )
4,04%

Atividades de ensino não especificadas anteriormente (Serviços )

20,03%

Transporte rodoviário de carga (Serviços )
Manutenção e reparação de veículos automotores (Comércio )

-4,67%
13,54%

Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente (Comércio )

4,71%

Serviços domésticos (Serviços )

21,17%

Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio…
Obras de acabamento (Construção Civil )

0,71%
138,50%

Atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente (Serviços )
Atividades de malote e de entrega (Serviços )

Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.

-3,30%

PRINCIPAIS SEGMENTOS

Abertura EPP - Top 15 Classe CNAE

Esses segmentos representaram 41% do total de Empresas de pequeno porte abertas em 2020 e 40% de 2019
Top 15 Segmentos – Abertura de Pequenos Negócios – 2020 versus 2019 EPP
Incorporação de empreendimentos imobiliários

292

Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos

290

227

Transporte rodoviário de carga

194

254

Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas

244
248

Construção de edifícios
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

151

117

Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

140

110

Atividades de consultoria em gestão empresarial

139

85

Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção

118

134

129

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

125

Serviços de engenharia
Comércio de peças e acessórios para veículos automotores

107

69

Atividades de ensino não especificadas anteriormente

82

Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente

84

Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.

195

140

Atividades imobiliárias de imóveis próprios

2020

254

2019

106
99

183
145

293

323

PRINCIPAIS SEGMENTOS

Abertura EPP - Top 15 Classe CNAE

Empresas de Pequeno Porte - Das atividades com maior relevância de acordo com o top 15 da abertura de empresas, 5 atividades apresentaram resultado
inferior a 2019 com relação as empresas de Pequeno Porte, são elas Comercio varejista de artigo de vestuário e acessórios (comércio), Serviços de Engenharia
(Serviços), Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas (Serviços), Incorporação de empreendimentos imobiliários (Serviços) e
Construção de edifícios (Construção Civil).
Os melhores desempenhos para empresas de pequeno porte foram para os segmentos de Atividades de Consultoria em gestão empresarial (Serviço), Comércio
de peças e acessórios para veículos automotores (Comércio) e Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

Variação Percentual de Empresas de Pequeno Porte Abertas em 2019 e 2020
Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente (Comércio)

17,86%

Atividades de ensino não especificadas anteriormente (Serviços)

29,27%

Comércio de peças e acessórios para veículos automotores (Comércio)
Serviços de engenharia (Serviços)

55,07%
-13,79%

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Comércio) -29,51%
Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção (Comércio)

13,56%

Atividades de consultoria em gestão empresarial (Serviços)

63,53%

Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Serviços)

27,27%

Atividades imobiliárias de imóveis próprios (Serviços)

29,06%

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Serviços)

39,29%

Construção de edifícios (Construção Civil)
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas (Serviços)

-1,61%
-13,31%

Transporte rodoviário de carga (Serviços)

30,93%

Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos (Serviços)
Incorporação de empreendimentos imobiliários (Serviços)
Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.

27,75%
-9,60%

PRINCIPAIS SEGMENTOS

Abertura ME - Top 15 Classe CNAE

Esses segmentos representaram 41% do total de Empresas de médio porte abertas em 2020 e 40% de 2019
Top 15 Segmentos – Abertura de Pequenos Negócios – 2020 versus 2019 ME
Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos (Serviços)

3200
2787

Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas (Serviços)
1983
1925

Transporte rodoviário de carga (Serviços)
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Comércio)

1554

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Serviços)

1529

1346

1401

Serviços de engenharia (Serviços)
Atividades de publicidade não especificadas anteriormente (Serviços)

1031

1166
1312

Atividades de ensino não especificadas anteriormente (Serviços)
Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Serviços)

901

1017
1052

Construção de edifícios (Construção Civil)

1015
921

Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção (Comércio)
Intermediação na compra, venda e aluguel de imóveis (Serviços)

631

1001
930
842

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -…

886
874

Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado…
2020

1129
1059
1098

Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente (Comércio)

Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.

1347

2019

1604

1912

3660
3572

PRINCIPAIS SEGMENTOS

Abertura ME - Top 15 Classe CNAE

Micro Empresas – De acordo com o TOP 15 na abertura de Micro Empresas 6 Atividades tiveram um resultado pior que em 2019, em primeiro lugar
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas (Serviços), seguido de Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
(Comércio), Serviços de Engenharia (Serviços), Atividades de ensino não especificadas anteriormente (Serviços), Comercio varejista de outros produtos
novos não especificados anteriormente (Comércio) e construção de edifícios (Construção Civil) .
Dos setores de maior crescimento com relação a 2019 se destacaram , Intermediação na compra, venda e aluguel de imóveis (Serviços), Atividades de
publicidade não especificadas anteriormente (Serviço), dentre outras.

Variação Percentual de Micro Empresas Abertas em 2019 e 2020
Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos(Serviços)

14,38%

Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas(Serviços) -21,98%
Transporte rodoviário de carga(Serviços)
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios(Comércio)

3,01%
-18,72%

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo(Serviços)
Serviços de engenharia(Serviços)

13,60%
-12,66%

Atividades de publicidade não especificadas anteriormente(Serviços)
Atividades de ensino não especificadas anteriormente(Serviços)

30,65%
-11,13%

Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente(Serviços)

25,31%

Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente(Comércio)

-3,55%

Construção de edifícios(Construção Civil)

-3,33%

Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção(Comércio)

10,21%

Intermediação na compra, venda e aluguel de imóveis(Serviços)

58,64%

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos…
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não…

Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.

10,45%
1,37%

PRINCIPAIS SEGMENTOS

Abertura MEI - Top 15 Classe CNAE

Esses segmentos representaram 57% do total de Micro Empreendedores Individuais abertos em 2020 e 56% de 2019
Top 15 Segmentos – Abertura de Pequenos Negócios – 2020 versus 2019 MEI
22147

Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza ( Serviços )
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas ( Serviços )

17124

19678
18579

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios ( Comércio )
Atividades de publicidade não especificadas anteriormente ( Serviços )

13832

Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada ( Indústria )

8501
9921
9384

Atividades de ensino não especificadas anteriormente ( Serviços )
Transporte rodoviário de carga ( Serviços )

7028

8742

8141
8426

Manutenção e reparação de veículos automotores ( Comércio )

7267
6937

Serviços domésticos ( Serviços )

6401
5485

Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente ( Comércio )
Atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente ( Serviços )

2551

6131
6009
4824

Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo (…
Obras de acabamento ( Construção Civil )

5850
5847

Atividades de malote e de entrega ( Serviços )

5594
5784

2020

16163

15970
15292

Serviços especializados para construção não especificados anteriormente ( Construção Civil )

Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.

20129

2019

12255

24834

PRINCIPAIS SEGMENTOS

Abertura MEI - Top 15 Classe CNAE

MEI – De acordo com o TOP 15 da abertura de MEI, 3 atividades tiveram pior desempenho que em 2019 , são elas , Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza (Serviços),
Manutenção e reparação de veículos automotores (comércio) e Atividades de malote e de entrega (serviços).
As outras 12 atividades tiveram resultado superior com destaque para Atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente (Comércio) , Serviços de
catering, bufê e outros serviços de comida preparada (Industria), dentre outras atividades.
Em relação ao MEI, uma hipótese que pode ser trabalhada é que a tendência da formalização em 2020 se deu, uma vez que uma parcela da população que não conseguiu se recolocar
no mercado de trabalho formal, encontrando no empreendedorismo uma forma de obter renda.

Variação Percentual de Micro Empreendedores Individuais Abertos em 2019 e 2020
Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza ( Serviços )

-10,82%

Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas ( Serviços )

17,55%

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios ( Comércio )

5,92%

Atividades de publicidade não especificadas anteriormente ( Serviços )

16,85%

Serviços especializados para construção não especificados anteriormente ( Construção Civil )

4,43%

Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada ( Indústria )

44,16%

Atividades de ensino não especificadas anteriormente ( Serviços )

5,72%

Transporte rodoviário de carga ( Serviços )
Manutenção e reparação de veículos automotores ( Comércio )

24,39%
-3,38%

Serviços domésticos ( Serviços )

4,76%

Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente ( Comércio )

16,70%

Atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente ( Serviços )

140,34%

Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo (…

24,56%

Obras de acabamento ( Construção Civil )
Atividades de malote e de entrega ( Serviços )
Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.

0,05%
-3,28%

PRINCIPAIS SEGMENTOS

MPE - Top 15 Classes CNAE Destaque

Apresentamos no gráfico abaixo o saldo de empregos gerados pelas MPE em 2019 e 2020, apresentamos também a variação da geração de MPE e MEI para o período
2019/2020 e a variação da geração de empregos no mesmo período. Desse modo podemos avaliar o impacto da pandemia no saldo e na variação da geração de empresas
devido a abertura e fechamento e o movimento do mercado de trabalho que ocorre em função da resposta empresarial ao cenário econômico .
A analise nos permite observarmos melhor o comportamento da categoria MEI em resposta ao cenário econômico de crise , tendo como movimento a contração da economia
das MPE e contração do saldo e geração de empregos , demonstrando assim a busca no empreendedorismo como forma de obter renda, o que leva a formalização como MEI.

MPE - Top 5 Classe CNAE
-18268

3343
-539

-7040

160

-185%

1º Restaurantes e outros estabelecimentos de
serviços de alimentação e bebidas (Serviços )
2º Cabeleireiros e outras atividades de
tratamento de beleza (Serviços )

-437%

3º Comércio varejista de artigos do vestuário e
acessórios (Comércio )
-1361%

-482
1060
904

4º Atividades de publicidade não especificadas
anteriormente (Serviços )

1849
1143

5º Serviços especializados para construção não
especificados anteriormente (Construção Civil )

35%

-646%
-70%
-6%
-43%

38%
29%
17%
-23%
Variação da Geração de MPE 2020/2019

Saldo MPE Caged 2020

Saldo MPE Caged 2019

Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.

26%

Variação da Geração de MEI 2020/2019
Variação da Geração de Empregos - CAGED 2020/2019

15%
62%

PRINCIPAIS SEGMENTOS

MPE - Top 15 Classes CNAE Destaque

Analise Descritiva MPE - Top 5 Classe CNAE
1º Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas (Serviços) : Variação da geração de MPE negativa , Variação da geração de
Empregos negativa , saldo de Empregos 2020 negativo, variação da geração de MEI positiva.
2º Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza (Serviços) : Variação da geração de MPE negativa, variação da geração de empregos negativa, saldo de
empregos 2020 negativo, variação da geração de MEI negativa.
3º Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Comércio) : Variação da geração de MPE negativa , Variação da geração de Empregos negativa , saldo
de Empregos 2020 negativo, variação da geração de MEI positiva.
4º Atividades de publicidade não especificadas anteriormente (Serviços) : Variação da geração de MPE positiva, variação da geração de empregos positiva, saldo de
empregos 2020 positivo, variação da geração de MEI positiva.
5º Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (Construção Civil) : Variação da geração de MPE negativa, variação da geração de
empregos positiva, saldo de empregos 2020 positivo, variação da geração de MEI positiva.
Conclusões do TOP 5 : Podemos observar que no cenário da crise do coronavirus as MPE sofreram impacto direto , tendo no setor de serviços a Variação da
geração de MPE positiva na atividade de publicidade que é essencial para a vitalidade empresarial . A analise demonstra o movimento de contração das MPE que
resulta em impacto direto negativo no mercado de trabalho e no aumento da geração de Micro Empreendedores Individuais .

Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.

PRINCIPAIS SEGMENTOS

MPE - Top 15 Classes CNAE Destaque

MPE - Top 6 a 10 Classe CNAE

-709

602

6º Serviços de catering, bufê e outros
serviços de comida preparada (Indústria )

828
766

7º Atividades de ensino não especificadas
anteriormente (Serviços )
6509
4417

Saldo MPE Caged 2020

9º Manutenção e reparação de veículos
automotores (Comércio )

140
863

10º Comércio varejista de outros produtos
novos não especificados anteriormente
(Comércio )

Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.

-218%
-17%

9%
8%
25%
39%
47%

8º Transporte rodoviário de carga (Serviços )

135
724

Saldo MPE Caged 2019

22%
62%

-91%
-81%

-84%

2%

39%

355%

Variação da Geração de MPE 2020/2019
Variação da Geração de MEI 2020/2019
Variação da Geração de vagas - CAGED 2020/2019

PRINCIPAIS SEGMENTOS

MPE - Top 15 Classes CNAE Destaque

Analise Descritiva MPE - Top 6 a 10 Classe CNAE
6º Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada (Indústria) : Variação da geração de MPE positiva, variação da geração de empregos negativa, saldo
de empregos 2020 negativo, variação da geração de MEI positiva
7º Atividades de ensino não especificadas anteriormente (Serviços) : Variação da geração de MPE negativa, variação da geração de empregos positiva, saldo de
empregos 2020 positivo, variação da geração de MEI positiva.
8º Transporte rodoviário de carga (Serviços) : Variação da geração de MPE positiva, variação da geração de empregos positiva, saldo de empregos 2020 positivo, variação
da geração de MEI positiva.
9º Manutenção e reparação de veículos automotores (Comércio) : Variação da geração de MPE negativa, variação da geração de empregos negativa, saldo de empregos
2020 positivo, variação da geração de MEI positiva.
10º Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente (Comércio) : Variação da geração de MPE positiva, variação da geração de empregos
negativa, saldo de empregos 2020 positivo, variação da geração de MEI positiva.
Conclusões do TOP 6 a 10 : 6º - Fatores Influenciadores : distanciamento social devido a pandemia, redução de custo mão de obra , terceirização , digitalização , delivery.
7º - Fatores Influenciadores : Distanciamento social causado pela pandemia, necessidade de informatização e adaptação ao ensino remoto, digitalização.
8º - Fatores Influenciadores : Distanciamento social , necessidade de serviços de entrega , fretes, delivery.
9º - Fatores Influenciadores : Em tempos de crise e contenção de gastos a prioridade se direciona para atividades essenciais, com a incerteza econômica e o
distanciamento social a confiança para determinadas atividades tende a cair , levando pequenas empresas a fecharem e optarem por reabrirem em momentos propícios
economicamente.
10º - Fatores Influenciadores : distanciamento social devido a pandemia, redução de custo mão de obra , terceirização , digitalização , delivery. Considerando a abertura
e o encerramento a atividade teve um saldo positivo de 91 MPE no ano de 2020 e de 20 MPE em 2019 o que ocasionou um salto na variação de 355%. A atividade se
mantem no TOP 15 de abertura de empresa e faz parte também do TOP 15 do encerramento de empresas. Esta Classe compreende diversas atividades comerciais
tendo resultado negativo na variação da geração de empregos em virtude do cenário econômico e sanitário. Atividades contempladas na Classe CNAE referida descrição no link a seguir (https://concla.ibge.gov.br/busca-onlinecnae.html?view=classe&tipo=cnae&versao=10&classe=47890) .
Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.

PRINCIPAIS SEGMENTOS

MPE - Top 15 Classes CNAE Destaque

MPE - Top 11 a 15 Classe CNAE

39
53
543
901
1218
346
56
123
189
44

11º Serviços domésticos (Serviços )
12º Fotocópias, preparação de documentos e outros
serviços especializados de apoio administrativo…

-133%
-26%

-40%

13º Obras de acabamento (Construção Civil )
14º Atividades auxiliares dos transportes terrestres não
especificadas anteriormente (Serviços )
15º Atividades de malote e de entrega (Serviços )

11%
7%
30%

8%
-30%

72%
252%
119%

-54%
0%
10%

330%

Variação da Geração de MPE 2020/2019
Saldo MPE Caged 2020

Variação da Geração de MEI 2020/2019

Saldo MPE Caged 2019

Variação da Geração de vagas - CAGED 2020/2019

Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.

PRINCIPAIS SEGMENTOS

MPE - Top 15 Classes CNAE Destaque

Analise Descritiva MPE - Top 11 a 15 Classe CNAE
11º Serviços Domésticos (Serviços) : Variação da geração de MPE negativa, variação da geração de empregos negativa, saldo de empregos 2020 positivo, variação
da geração de MEI positiva.
12º Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo (Serviços ): Variação da geração de MPE positiva, variação da
geração de empregos negativa, saldo de empregos 2020 positivo, variação da geração de MEI positiva.
13º Obras de acabamento (Construção Civil) : Variação da geração de MPE positiva, variação da geração de empregos positiva, saldo de empregos 2020 positivo,
variação da geração de MEI positiva.
14º Atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente (Serviços ): Variação da geração de MPE negativa, variação da geração de
empregos negativa, saldo de empregos 2020 positivo, variação da geração de MEI positiva.
15º Atividades de malote e de entrega (Serviços ) : Variação da geração de MPE nula, variação da geração de empregos positiva, saldo de empregos 2020 positivo,
variação da geração de MEI positiva.
Conclusões do TOP 11 a 15 :
11º - Fatores Influenciadores : distanciamento social devido a pandemia, redução de custo mão de obra.
12º - Fatores Influenciadores : distanciamento social devido a pandemia, redução de custo mão de obra.
13º - Fatores Influenciadores : A Construção civil foi considerada atividade essencial por meio de decreto presidencial, além de consecutivas quedas da taxa SELIC E
TR, projetando o mercado imobiliário como um dos mais seguros para se investir diante do contexto de 2020.
14º - Fatores Influenciadores : Distanciamento social , necessidade de serviços de entrega , fretes, delivery.
15º - Fatores Influenciadores : Distanciamento social , necessidade de serviços de entrega , fretes, delivery.

Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.

PRINCIPAIS SEGMENTOS

Fechamento MPE – Top 15 Classe CNAE

Esses segmentos representaram 47,98% do total de Pequenos Negócios fechados em 2019, e 47,59% de 2020
Top 15 Segmentos – Fechamento de Pequenos Negócios – 2019 versus 2020
8884

Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas (Serviços)

8770

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Comércio)
5022
5192

Atividades de publicidade não especificadas anteriormente (Serviços)

4797

Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza (Serviços)
3839
3826

Atividades de ensino não especificadas anteriormente (Serviços)

3681

Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (Construção Civil)

3115
3427

Transporte rodoviário de carga (Serviços)

2854
3308

Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente (Comércio)

2841
2807

Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada (Indústria)

2491
2923

Manutenção e reparação de veículos automotores (Comércio)

2356
2846

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -…

1846
2237

Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (Indústria)

1829
1736

Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio…
Comércio varejista de bebidas (Comércio)

1551
1810

Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção (Comércio)

1492
1808

Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.

2020

2019

4583

6348

9543
10561

PRINCIPAIS SEGMENTOS

Fechamento MPE – Top 15 Classe CNAE

Para analisarmos a variação percentual do fechamento de MPE é necessário a compreensão de que valores negativos significam que o numero de encerramento de empresas foi
abaixo do numero de encerramento de empresas do ano anterior, fato benéfico para o cenário econômico pois demonstra menor numero de empresas fechadas. Das 15
Atividades de maior representatividade na abertura de MPE e MEI apenas 3 atividades tiveram aumento do encerramento o que representa retração da atividade em 2020, são
elas Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo (Serviços), Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada
(Indústria) e Atividades de ensino não especificadas anteriormente (Serviços) .
Variação Percentual de MEI, Micro e Pequenas Empresas Fechadas em 2019 e 2020
-6,91%

Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas (Serviços)

-16,96%

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Comércio)

-3,27%

Atividades de publicidade não especificadas anteriormente (Serviços)
Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza (Serviços)

-24,43%
0,34%

Atividades de ensino não especificadas anteriormente (Serviços)
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (Construção Civil)

-19,68%
-9,10%

Transporte rodoviário de carga (Serviços)

-13,72%

Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente (Comércio)

1,21%

Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada (Indústria)
Manutenção e reparação de veículos automotores (Comércio)
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -…
Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (Indústria)

-14,78%
-17,22%
-17,48%
5,36%

Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo…
Comércio varejista de bebidas (Comércio)
Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção (Comércio)
Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.

-14,31%
-17,48%

PRINCIPAIS SEGMENTOS

Fechamento MPE – Top 15 Classe CNAE

Fechamento de Micro e Pequenas Empresas – 2020
Idade Média por Atividade

Atividades de publicidade não especificadas anteriormente(Serviços)

1,7

Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada(Indústria)

2,1

Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio… 2,1
Atividades de ensino não especificadas anteriormente(Serviços)

2,3

Serviços especializados para construção não especificados anteriormente(Construção Civil)

2,3

Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza(Serviços)

3,0

Manutenção e reparação de veículos automotores(Comércio)

4,8

Transporte rodoviário de carga(Serviços)

5,0

Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas(Serviços)

5,1

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios(Comércio)

5,4

Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente(Comércio)

5,6

Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas(Indústria)

5,6

Comércio varejista de bebidas(Comércio)

5,8

Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção(Comércio)

8,7

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -… 9,6

Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.

Idade Média

5022
2841
1829
3839
3681
4797
2491
3115
8884
8770
2854
1846
1551
1492

Empresas Fechadas

2356

PRINCIPAIS SEGMENTOS

Fechamento EPP – Top 15 Classe CNAE

Esses segmentos representaram 35% do total de Empresas de Pequeno Porte Fechadas em 2019, e 37% de 2020
Top 15 – Fechamento de Empresas de Pequeno Porte – 2019 versus 2020
136

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Comércio)

132

Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas (Serviços)
Construção de edifícios (Construção Civil)

87

Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção (Comércio)

91

81
86

Transporte rodoviário de carga (Serviços)
66

Comércio varejista especializado de móveis, colchoaria e artigos de iluminação (Comércio)
Serviços de engenharia (Serviços)

59

Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente…

58

25

56
58

Comércio varejista de calçados e artigos de viagem (Comércio)
Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos (Serviços)

48

Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente (Comércio)

48
46

54

45
47

Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário (Comércio)
38

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Serviços)

53

36
33

Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Serviços)

36

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -…
Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.

105

2020

2019

45

66

77

90

143

140

PRINCIPAIS SEGMENTOS

Fechamento EPP – Top 15 Classe CNAE

Para analisarmos a variação percentual do fechamento de EPP é necessário a compreensão de que valores negativos significam que o numero de encerramento de empresas foi
abaixo do numero de encerramento de empresas do ano anterior, fato benéfico para o cenário econômico pois demonstra menor numero de empresas fechadas. Das 15
Atividades de maior representatividade no encerramento de EPP, 6 atividades tiveram aumento do encerramento o que representa retração da atividade em 2020, em respectiva
ordem são elas Construção de edifícios (Construção Civil), Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção (Comércio), Serviços de engenharia (Serviços),
Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Serviços), Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente
(Comércio) .
Variação Percentual de Empresas de Pequeno Porte Fechadas em 2019 e 2020
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -… -20,00%
Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Serviços)

9,09%

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Serviços)-28,30%
Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário (Comércio)

-4,26%

Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente (Comércio)
Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos (Serviços)
Comércio varejista de calçados e artigos de viagem (Comércio)

4,35%
-11,11%
-3,45%

Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente…

132,00%

Serviços de engenharia (Serviços)
Comércio varejista especializado de móveis, colchoaria e artigos de iluminação (Comércio)
Transporte rodoviário de carga (Serviços)

11,86%
-14,29%
-4,44%

Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção (Comércio)

12,35%

Construção de edifícios (Construção Civil)

20,69%

Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas (Serviços)

-5,71%

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Comércio)

-4,90%

Nota : Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (Serviços) as subclasses e atividades que compõem essa classe estão descritas no link
(https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?subclasse=8299799&tipo=cnae&versao=9&view=subclasse),
Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.

PRINCIPAIS SEGMENTOS

Fechamento EPP – Top 15 Classe CNAE

Fechamento de Empresas de Pequeno Porte– 2020
Idade Média por Atividade
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Comércio)
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas (Serviços)

6,7

Construção de edifícios (Construção Civil)

8,0

Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção (Comércio)

9,6
10,3

Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente (Comércio)

10,3
13,4
4,7

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -…

Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.

48
48
45

5,2

Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário (Comércio)

Empresas Fechadas

58
56

6,9

Comércio varejista de calçados e artigos de viagem (Comércio)

Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Serviços)

66
66

11,7

Serviços de engenharia (Serviços)

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Serviços)

91
86

9,3

Comércio varejista especializado de móveis, colchoaria e artigos de iluminação (Comércio)

Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos (Serviços)

105

14,1

Transporte rodoviário de carga (Serviços)

Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente…

136
132

10,6

14,1
6,6

Média de Idade

38
36
36

PRINCIPAIS SEGMENTOS

Fechamento ME – Top 15 Classe CNAE

Esses segmentos representaram 41% do total de Empresas de Pequeno Porte Fechadas em 2019, e 40% de 2020
Top 15 – Fechamento de Micro Empresas – 2019 versus 2020
3317
3188

Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas (Serviços)
2726
2776

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Comércio)
1252
1316

Transporte rodoviário de carga (Serviços)

1234
1390

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -…

1008
1107

Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente (Comércio)
861

Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção (Comércio)
Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos (Serviços)

696
678

Manutenção e reparação de veículos automotores (Comércio)

685
715

Comércio de peças e acessórios para veículos automotores (Comércio)

648
720
631
538

Serviços de engenharia (Serviços)

626
575

Comércio varejista de produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes (Comércio)

586
552

Construção de edifícios (Construção Civil)

586
549

Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não…

576
616
565
562

Comércio varejista de carnes e pescados - açougues e peixarias (Comércio)
Atividades de ensino não especificadas anteriormente (Serviços)
Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.

2020

2019

1008

PRINCIPAIS SEGMENTOS

Fechamento ME – Top 15 Classe CNAE

Para analisarmos a variação percentual do fechamento de ME é necessário a compreensão de que valores negativos significam que o numero de encerramento de empresas foi
abaixo do numero de encerramento de empresas do ano anterior, fato benéfico para o cenário econômico pois demonstra menor numero de empresas fechadas. Das 15 Atividades
de maior representatividade no encerramento de ME, 7 atividades tiveram aumento do encerramento o que representa retração da atividade em 2020, em respectiva ordem são elas
Serviços de engenharia (Serviços), Comércio varejista de produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes (Comércio), Representantes comerciais e agentes do comércio de
mercadorias em geral não especializado (Comércio), Construção de edifícios (Construção Civil), Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas
(Serviços), Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos (Serviços), Atividades de ensino não especificadas anteriormente (Serviços).
Variação Percentual de Micro Empresas Fechadas em 2019 e 2020
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas (Serviços)

4,05%

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Comércio)

-1,80%

Transporte rodoviário de carga (Serviços)

-4,86%

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -…

-11,22%

Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente (Comércio)
Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção (Comércio)

-8,94%
-14,58%

Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos (Serviços)

2,65%

Manutenção e reparação de veículos automotores (Comércio)
Comércio de peças e acessórios para veículos automotores (Comércio)

-4,20%
-10,00%

Serviços de engenharia (Serviços)

17,29%

Comércio varejista de produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes (Comércio)

8,87%

Construção de edifícios (Construção Civil)

6,16%

Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado…
Comércio varejista de carnes e pescados - açougues e peixarias (Comércio)
Atividades de ensino não especificadas anteriormente (Serviços)
Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.

6,74%
-6,49%
0,53%

PRINCIPAIS SEGMENTOS

Fechamento ME – Top 15 Classe CNAE

Fechamento de Micro Empresas – 2020
Idade Média por Atividade
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas (Serviços)
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Comércio)
Transporte rodoviário de carga (Serviços)

3317

9,3

2726

11,2

1252

8,8

1234

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos… 14,7
Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente… 11,3
Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção (Comércio)
Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos (Serviços)

12,0
4,4

Manutenção e reparação de veículos automotores (Comércio)

10,2

Comércio de peças e acessórios para veículos automotores (Comércio)

12,2

Serviços de engenharia (Serviços)

5,9

Comércio varejista de produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes… 9,8
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não… 10,3
Construção de edifícios (Construção Civil)
Comércio varejista de carnes e pescados - açougues e peixarias (Comércio)
Atividades de ensino não especificadas anteriormente (Serviços)

Empresas Fechadas
Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.

7,8
10,9
5,7

1008
861
696
685
648
631
626
586
586
576
565

Média de Idade

PRINCIPAIS SEGMENTOS

Fechamento MEI – Top 15 Classe CNAE

Esses segmentos representaram 55% do total de Empresas de Pequeno Porte Fechadas em 2019, e 56% de 2020
Top 15 – Fechamento de Micro Empreendedores Individuais – 2019 versus 2020
5910

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Comércio)
5435

Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas (Serviços)
4477
4744

Atividades de publicidade não especificadas anteriormente (Serviços)

4328

Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza (Serviços)
3362

Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (Construção Civil)

3239
3235

Atividades de ensino não especificadas anteriormente (Serviços)
2553
2493

Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada (Indústria)

1798
2155

Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente (Comércio)

1784

Manutenção e reparação de veículos automotores (Comércio)

1544
1409

Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo…

1413

Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (Indústria)

1801

1298

Atividades de malote e de entrega (Serviços)

1217
1469

Serviços domésticos (Serviços)

1155
1409

Instalações elétricas (Construção Civil)

Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.

2195

1778
2021

Transporte rodoviário de carga (Serviços)

2020

6216

2019

1881

4276

5901

7642

PRINCIPAIS SEGMENTOS

Fechamento MEI – Top 15 Classe CNAE

Para analisarmos a variação percentual do fechamento de MEI é necessário a compreensão de que valores negativos significam que o numero de encerramento de empresas foi
abaixo do numero de encerramento de empresas do ano anterior, fato benéfico para o cenário econômico pois demonstra menor numero de empresas fechadas. Das 15 Atividades
de maior representatividade no encerramento de MEI, 2 atividades tiveram aumento do encerramento o que representa retração da atividade em 2020 , em respectiva ordem são
elas Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo (Serviços) e Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada
(Indústria) .
Nota : 82.19-9 Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo as atividades que essa classe contempla estão descritas no link a
seguir - https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=classe&tipo=cnae&versao=10&classe=82199 .
Variação Percentual de Micro Empreendedores Individuais Fechados em 2019 e 2020
Instalações elétricas (Construção Civil)

-18%

Serviços domésticos (Serviços)
Atividades de malote e de entrega (Serviços)

-17%
-31%

Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (Indústria)

-22%

Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo…

10%

Transporte rodoviário de carga (Serviços)

-12%

Manutenção e reparação de veículos automotores (Comércio)

-19%

Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente (Comércio)

-17%

Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada (Indústria)

2%

Atividades de ensino não especificadas anteriormente (Serviços)

0%

Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (Construção Civil)
Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza (Serviços)

-21%
-27%

Atividades de publicidade não especificadas anteriormente (Serviços)

-6%

Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas (Serviços)
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Comércio)
Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.

-13%
-23%

PRINCIPAIS SEGMENTOS

Fechamento MEI – Top 15 Classe CNAE

Fechamento de Micro Empreendedores Individuais – 2020
Idade Média por Atividade
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Comércio)

5910

2,6

5435

Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas… 2,5
Atividades de publicidade não especificadas anteriormente (Serviços)

1,4

Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza (Serviços)

2,7

4477
4328
3362

Serviços especializados para construção não especificados anteriormente… 1,9
Atividades de ensino não especificadas anteriormente (Serviços) 1,7
Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada (Indústria)

3239
2553

1,7

1798

Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente… 2,3
Manutenção e reparação de veículos automotores (Comércio) 2,6
Transporte rodoviário de carga (Serviços)

1778

2,1

Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de… 1,4
Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (Indústria)

3,1

Atividades de malote e de entrega (Serviços)

1,3

Serviços domésticos (Serviços)

1,6

Instalações elétricas (Construção Civil)

2,3

Empresas Fechadas MEI
Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.

1784

1544
1413
1298
1217
1155

Idade Média

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para analisar o fechamento para mensurar o impacto da pandemia, principalmente
no fechamento de empresas, é necessário atentar para alguns pontos:
1
Existem procedimentos necessários
para
um
empresário solicitar a baixa do negócio, dentre eles a quitação de dívidas com os funcionários, governo e fornecedores, e protocolar o pedido em órgãos
competentes.
2 - Com as medidas de isolamento muitas instituições, como JUCEMG, RFB, Prefeitura, por exemplo, precisaram restringir o acesso presencial, o que pode ter
dificultado os tramites por parte dos empresários.
3 - Algumas empresas aderiram as medidas emergenciais decretadas pelo governo, o que pode ter dado folego às empresas para sobreviverem a esse período
de crise, retardando assim o seu fechamento.
4 - É importante ressaltar que há uma diferença entre a quantidade de empresas encerradas com base em sondagens com os empresários e as estatísticas
oficiais divulgadas pelos órgãos competentes. Os tópicos acima podem influenciar nessa diferença. Logo, há uma diferença entre a percepção do empresário e o
registro formal de baixa do negócio.
5 - Em relação ao MEI, uma hipótese que pode ser trabalhada é a tendência da formalização nos próximos meses, uma vez que uma parcela da população que
não conseguir se recolocar no mercado de trabalho formal, poderá encontrar no empreendedorismo uma forma de obter renda.
6 – Um outro fator a ser observado é a possibilidade dos empresários poderem suspender as atividades, pois assim evitam gastos com impostos e podem reabrir
ela depois, assim que a situação melhorar.

Fonte: RFB, 2020 – dados extraídos até 31/12/2020.
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