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O empreendedorismo é um conceito bastante abrangente que traz a percepção de inovar algo 

que já existe ou que ainda não foi criado, esse tema é debatido em diversas áreas do saber e 

após a globalização esse termo tem tomado força e espaço. No contexto dos 

Microempreendedores Individuais (MEI) o Governo Federal criou, através da Lei 123 de 

2006, uma modalidade de empresa capaz de apoiar o empreendedor nas inovações de 

negócios próprios, com taxas de impostos menores que as outras modalidades de empresa, 

dentre outras facilidades que apoiam o crescimento exponencial dos empreendedores. 

Baseado nessas considerações, o objetivo geral deste trabalho é descrever as características 

dos Microempreendedores Individuais de um escritório de contabilidade no Município de 

Governador Mangabeira - BA. Foi realizada uma revisão bibliográfica para o embasamento 

teórico com a utilização de manuais, revistas, livros, artigos científicos, Leis que caracterizam 

o MEI e os Tributos aos quais está obrigado. Em relação à classificação metodológica trata-se 

de uma pesquisa descritiva, visto que seu objetivo está relacionado com a descriçãodas 

características dos Microempreendedores individuais de um determinado escritório de 

Contabilidade situado no Município de Governador Mangabeira – BA. Pretende-se que a 

abordagem seja de caráter qualitativa, pois busca-se evidenciar as características e a partir 

desse ponto identificarse essas características dos Microempreendedores em estudo são de 

empreendedores que buscam diferentes formas de inovação para prosperidade do seu negócio, 

o que pode ter impacto direto ou indireto na economia local. No que diz respeito aos 

procedimentos classifica-se como pesquisa de campo por meio de uma coleta de dados.  Serão 

aplicados questionários semiestruturados com perguntas objetivas direcionadas aos 

Microempreendedores Individuais do escritório em estudo. Desta forma essa pesquisa 

procurou descrever através da coleta de dados as características desses Microempreendedores 

Individuaisapresentando a predominância de perfil existente no escritório em estudo, onde 

64% são homens, na sua maioria pardos, com idade média entre 26 a 35 anos de idade, com 

ensino médio completo.  As atividades mais exercidas no ramo de atuação é o comércio com 

46%. No tocante as características de empreendedor e controle de faturamento, a maioria dos 

Microempreendedores individuais declara correrem riscos para darem segmento ao seu 

empreendimento, mas, contam com características de liderança que, em sua maioria, 

predomina o foco e a disciplina acompanhados da iniciativa, os quais buscam por meio de 

inovações semanterem no mercado. A partir disso, espera-se, por meiodos resultados, 

apresentar os perfis com maior similaridade e os perfis com maiores singularidades, além, das 

características físicas como faixa etária de idade como escolaridade e outros fatores 

relevantes.  
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