O guia completo do MEI
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Introdução
Existem muitas pessoas altamente qualificadas, que reúnem
habilidades artísticas e criativas capazes de desenvolver produtos
ou serviços realmente diferenciados. Se você se identifica com
esse perfil profissional, é bem provável que esteja em busca
de alternativas que valorizem seu trabalho. Fato é que a mais
promissora do momento consiste em se formalizar como MEI.
Afinal, já faz algum tempo que o mercado de trabalho não
proporciona remunerações atrativas para quem atua em algum
segmento criativo. Esse é o caso dos setores de design, moda,
arquitetura, artes cênicas, produção audiovisual, e diversos outros.
Para conquistar o reconhecimento financeiro que merece, você
precisa começar a empreender. No entanto, o processo deve
ser feito de maneira organizada, formal e bem-estruturada.
Por isso, nós elaboramos este e-book. Nele, você encontrará um
resumo sobre tudo o que é necessário para se tornar um MEI de
sucesso. Boa leitura!
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O que é um MEI?
Assim como acontece em qualquer outra formalização de
empresas, antes de se tornar um MEI é necessário se inteirar a
respeito de suas principais características. Vamos a elas!

O que significa ser um MEI?
Como sigla, MEI significa exatamente Microempreendedor
Individual. Na prática, trata-se da regularização das atividades
laborais desempenhadas por pessoas que trabalham de
maneira autônoma.
A partir do momento que se torna MEI, o profissional passa a
ter um CNPJ. Basicamente, isso quer dizer que também se inicia
a necessidade de cumprir obrigações e de usufruir de direitos
relacionados a essa modalidade de pessoa jurídica.

O QUE É UM MEI?
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Quais são os passos para se tornar MEI?

Quais são os benefícios de ser um MEI?

Em comparação com outros formatos de empresas, formalizar
como MEI é algo extremamente simplificado e efetuado em
ambiente online. A criação do MEI em si é feita no portal
Empresas & Negócios, mantido pelo Governo Federal.

Estímulos não faltam para que os autônomos optem pelo MEI no
momento de registrar seu empreendimento. Com ele, você passa
a ter direito a:
• aposentadoria;

Inicialmente, basta que você confira se a atividade profissional
que você pratica está presente na lista vigente para aquele ano.
Isso acontece porque a listagem oficial pode mudar um pouco de
um período para outro.
De qualquer forma, há a liberdade de cadastrar uma atividade
principal e outras 15 secundárias, o que concede flexibilidade ao
procedimento. Confirmada a possibilidade de aderir ao MEI, é
necessário confirmar os dados pessoais e número de CPF, o qual
será vinculado ao CNPJ recém-criado para o empreendedor.

• cobertura da Previdência
Social para todos os
membros da família;

• afastamento remunerado
devido a complicações
atreladas à saúde;
• isenção de tributos federais
(IR, PIS, Cofins, CSLL e IPI).

• auxílio-maternidade;
Além disso, o CNPJ gerado viabiliza a abertura de contas bancárias
PJ, que concedem crédito com taxas de juros mais atraentes.

O QUE É UM MEI?

Quem pode se enquadrar nessa categoria?
Para aproveitar todas as vantagens mencionadas acima, é preciso
seguir alguns requisitos. Um deles se refere à receita anual, que
não deve ultrapassar o total de R$ 81 mil, o equivalente a R$ 6.750
mil por mês.
Entretanto, existe um projeto (PLP 108/2021) que, após
tramitação no Senado, causou a ampliação do referido limite para
R$ 130 mil ao ano. A validade do novo montante ainda depende de
parecer favorável da Câmara. De todo modo, é importante ficar
atento às novas atualizações acerca do assunto.
Outra exigência consiste na ausência de vínculo, sob a forma
de sócio, proprietário ou mesmo simples administrador,
com outra organização.
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Quais são os passos para
obter sucesso como MEI?
Independentemente do tipo de empresa, a caminhada de sucesso
no mundo do empreendedorismo está ligada a certos aspectos.
Como MEI, você também deve se preocupar em implantar as
melhores práticas de gestão financeira.

Separar as contas pessoais das do negócio
Talvez essa seja uma dificuldade comum da maior parte de
microempreendedores individuais. Se separar as contas pessoais
das empresariais já é uma dificuldade em outros tipos de
organização, a tarefa se torna mais complicada no caso do MEI.
Essa situação geralmente acontece com o MEI que realiza todos os
pagamentos e recebimentos por meio de uma única conta-corrente.
O hábito é ruim para os negócios por várias razões. Uma delas é a
própria análise de desempenho da empresa, que passa a ser imprecisa.

Sem saber se as coisas vão bem, de fato, fica difícil descobrir
qual é o verdadeiro estado da saúde financeira da empresa. Isso
compromete a realização de diagnósticos precoces de problemas,
tão fundamental para contorná-los com calma e segurança.
A falta de uma visão nítida das finanças do negócio também
prejudica futuros investimentos, já que a incerteza conduz a
decisões equivocadas. Diante desse cenário confuso, você pode,
por exemplo, perder ótimas oportunidades de expandir o negócio.
Para evitar essas e outras consequências, vale a pena recorrer a
algo que, apesar de não obrigatório, pode ajudar bastante: abrir
uma conta-corrente PJ para o negócio.

QUAIS SÃO OS PASSOS PARA OBTER SUCESSO COMO MEI?
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Controlar a inadimplência
Via de regra, a inadimplência é um fator com o qual todo gestor
precisa lidar da melhor maneira possível. Por conta de eventos
macroeconômicos com duração e efeitos que extrapolam as
estimativas iniciais, nem sempre é possível zerar a taxa de
clientes inadimplentes.

Porém, é perfeitamente viável mantê-las sob controle, ou seja,
em um nível de equilíbrio suficiente para proteger a saúde
financeira do seu negócio. Para isso, uma medida essencial reside
na utilização de ferramentas de monitoramento (tanto de clientes
quanto de fornecedores).
Por meio dessa solução, você reduz o risco de crédito, pois fica
por dentro de acontecimentos associados a:
• ajuizamento de dívidas;
• protestos de títulos;
• emissão de cheques sem fundo;
• início ou término de ações judiciais.

QUAIS SÃO OS PASSOS PARA OBTER SUCESSO COMO MEI?

Profissionalizar a contabilidade
Sim, a formalização do MEI não requer, necessariamente, que haja
uma contabilidade formal, mediante contratação de um escritório
contábil. Entretanto, dada a complexidade do tema, é altamente
aconselhável contar com o suporte de profissionais especializados.
À medida que o negócio se desenvolve, essa necessidade se
mostra ainda mais imprescindível. Afinal, toda a infraestrutura
da empresa deve estar alinhada à própria extensão do volume e
ritmo de suas atividades.
Em outras palavras, conforme a empresa cresce, ela precisa de
uma base de gestão financeira e contábil que acompanhe esse
mesmo crescimento. Isso se aplica tanto com relação à adoção de
uma contabilidade profissional quanto à implantação de sistemas
de automação de processos. Ao mesmo tempo, é igualmente
necessário seguir algumas orientações que promovam as vendas.
Reunimos as principais delas aqui.
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QUAIS SÃO OS PASSOS PARA OBTER SUCESSO COMO MEI?
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Conhecer o público da empresa
Por mais que você tenha efetuado uma pesquisa aprofundada,
com o propósito de definir um público-alvo específico, saiba que o
sucesso do MEI envolve outras ações.
Em vez de se limitar a desenhar o perfil do cliente ideal, você
precisa acompanhar as variações e mudanças comportamentais
dele ao longo dos anos. Essa é a forma de fazer com que seu
negócio não só fique próximo das tendências de mercado, mas
igualmente dos reais interesses do seu público.
Todo esse conhecimento é proporcionado por pesquisas e
essencialmente por relatórios que apontem a frequência de
consumo e quais são os itens mais buscados. Quanto maior o
número de detalhes, mais dados valiosos você terá em mãos para
aprimorar suas estratégias de vendas.

QUAIS SÃO OS PASSOS PARA OBTER SUCESSO COMO MEI?
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Oferecer os melhores produtos e serviços
A partir do momento que começa a entender melhor seu cliente, você
descobre exatamente em quais serviços e produtos deve investir.
Nesse sentido, focar aqueles que sejam mais lucrativos é apenas um
dos pontos a serem observados para ampliar o faturamento.

Outra ação primordial corresponde à criação de campanhas de
marketing guiadas pelo consumo particular de cada cliente.
Desse modo, é possível encaminhar sugestões de novas compras
que realmente despertem a atenção do seu público.

QUAIS SÃO OS PASSOS PARA OBTER SUCESSO COMO MEI?

Adotar boas estratégias
para captação de clientes
Aqui, chamamos sua atenção para o cuidado de se fazer a
prospecção de clientes apropriada, já que se trata de uma
condição determinante para o sucesso de qualquer negócio.
A fim de evitar os erros cometidos por boa parte dos gestores,
você deve concentrar seus esforços na busca de clientes em
potencial. Desde que os conquiste, terá chances de alimentar
relações comerciais benéficas para ambas as partes e,
sobretudo, duradouras.

12

QUAIS SÃO OS PASSOS PARA OBTER SUCESSO COMO MEI?

Decisiva para alcançar o crescimento de uma empresa e sustentálo, a prospecção de clientes deve ser contínua. Para que ela seja
bem-sucedida, é preciso saber como:
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• qualificar — além de detectar a solução disponível mais
apropriada para solucionar o problema de cada cliente, é
preciso atentar-se a melhor maneira de apresentá-la;
• priorizar — todo consumidor é bem-vindo, mas a dedicação
plena deve ser voltada a quem exibe a maior quantidade de
características do perfil de cliente ideal (a persona). São essas
as pessoas que têm maior probabilidade de se transformar em
clientes no médio e longo prazo;
• personalizar — aqui, o destaque fica com a capacidade
de customizar as interações mantidas com os clientes em
potencial em todos os canais disponibilizados pelo MEI.
Não à toa, a customização é preponderante para gerar uma
aproximação espontânea entre você e seu público-alvo. Essa
naturalidade, por sua vez, se mostra preponderante para gerar
o sentimento de confiança, selado com a oferta de uma solução
autêntica e providencial. Com isso em mente, tenha a certeza de
que o engajamento e a construção da credibilidade de sua marca
é só questão de tempo.
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Quais são as
obrigações do MEI?
Já mencionamos que, além de benefícios e direitos, o MEI
também precisa cumprir determinadas obrigações, lembra?
Listamos abaixo, veja só.

Emissão de notas fiscais
Contanto que o solicitante de uma das atividades previstas em
seu cadastro MEI seja pessoa jurídica, o empreendedor sempre
deve gerar nota fiscal. Isso significa que não há obrigatoriedade
de emitir o documento se o trabalho for realizado para uma
pessoa física.

QUAIS SÃO AS OBRIGAÇÕES DO MEI?

Pagamento da DAS (Documento de Arrecadação
do Simples Nacional)
A composição dos tributos dessa guia única varia de acordo com setores:
• comercial e de serviços — esses setores requerem o recolhimento
de ICMS, ISS e INSS;
• comercial e industrial — nesse caso, entram na conta
o ICMS e o INSS;
• apenas serviços — já quem atua como prestador de serviços
precisa recolher os montantes equivalentes ao ISS e INSS.
Esse pagamento (que vai de R$ 56,00 a R$ 61,00, conforme natureza
da atividade exercida) é feito mensalmente, todo dia 20. Em caso de
atraso, as guias vencidas podem ser quitadas com a adição da multa
e juros equivalentes.
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QUAIS SÃO AS OBRIGAÇÕES DO MEI?
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Emissão de relatórios de receitas
Com o objetivo de controlar melhor o fluxo de entradas e saídas,
o MEI também precisa informar as receitas brutas do mês
precedente em um relatório à parte. As respectivas notas fiscais
acompanham cada documento.

Declaração DASN-SIMEI (Declaração anual
de Faturamento do Simples Nacional)
Com base em seu informe de rendimentos do ano anterior, o
MEI emite a DASN-SIMEI. Normalmente, o procedimento é feito
até o fim de maio do ano vigente. A declaração é essencial para
preservar a geração da DAS e, consequentemente, os benefícios
derivados dos respectivos pagamentos regulares dessa guia.
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MEI pode ter funcionário?
Até o momento, o MEI pode contratar somente um funcionário.
Contudo, a aprovação do já mencionado PLP 108/2021 também
prevê a ampliação para dois colaboradores. Então, resta verificar
o desenrolar do processo.
Porém, antes de optar pela contratação é necessário analisar
alguns aspectos. Para começar, avalie os sinais de que precisa de
mais alguém para ajudar. Os mais evidentes são:

Mesmo que a contratação seja imprescindível, atenha-se às
regras inerentes a ela:
• estar em dia com suas obrigações;

• aumento excessivo da demanda;
• queda da qualidade do atendimento e suporte oferecidos
aos clientes;

• pagar o valor correspondente ao salário mínimo vigente ou
equivalente ao piso da categoria;
• custear 3% dos encargos previdenciários;

• prejuízo da vida particular devido à extensão da jornada
de trabalho.

• descontar 8% para depósito do FGTS do funcionário.

MEI PODE TER FUNCIONÁRIO?
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Como efetuar essa contratação?
Com base nos pontos anteriores, a contratação precisa ser
planejada de acordo com as receitas do negócio. Elas devem ser
suficientes para suprir todos os gastos e, ao término, conservar
o lucro desejado pelo microempreendedor. No mais, atente à
documentação exigida para registrar o colaborador:
• RG;
• CPF;
• PIS;
• Carteira de trabalho e Previdência Social (CTPS), na qual serão
anotadas a data de ingresso do profissional e a remuneração
acordada;
• Atestado médico de admissão, indicando aptidão para exercer
o cargo destinado.
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Conclusão
O principal objetivo do MEI é facilitar a regularização
de milhares de profissionais autônomos que, até então,
exercem suas atividades em âmbito informal. Com uma
contribuição mensal de baixo impacto no caixa, o cadastro
do Microempreendedor Individual surge como uma grande
oportunidade de se fazer novos negócios.

Afinal, a aquisição de um número de CNPJ concede a permissão
para gerar notas fiscais. Ao mesmo tempo em que aparece como
uma obrigação, a prática também possibilita a candidatura a
projetos importantes e que exigem o documento.
Como você viu ao longo deste e-book, essa é apenas uma das
características de se formalizar como MEI. Além de outros
benefícios, também mostramos os deveres relacionados
a esse cadastro, bem como o que fazer para ser um
microempreendedor de sucesso.
Entre em contato com um de nossos consultores para saber
como as soluções da Serasa Experian podem torná-lo um MEI
realmente diferenciado no mercado!

Presente há 50 anos no mercado brasileiro, a Serasa Experian é responsável pela maior base de dados da América Latina e oferece
os relatórios mais precisos e eficazes do mercado. Apoiamos empresas, empreendedores e consumidores em suas decisões de
crédito e oferecemos soluções para gestão de riscos, marketing e certificação digital.
Desde 2007 somos parte do grupo Experian, a maior referência mundial em serviços de informação. Por meio de nossas soluções
tecnológicas e inovadoras, desvendamos o poder dos dados para ampliar oportunidades para pessoas e empresas

