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1  INTRODUÇÃO

A  criação  da  Lei  Complementar  128/2008,  que  formalizava  a

microempresa veio para buscar uma melhor gestão desse módulo empresarial

e  para  que  as  mesmas  fossem  contempladas  com  benefícios  que  a

informalidade  não  proporciona.  Auxiliando  àqueles  que  trabalhavam  na

informalidade a legalizar  seus negócios,  fato  antes considerado impossíveis

devido  à  complexidade  além  da  carga  tributária  exigidas  por  empresas

optantes por outros regimes.

O  presente  trabalho  buscou  mostrar  os  conceitos  básicos  para

entendimento  do  que  é  o  empreendedorismo,  sobre  a  importância  da

contabilidade para o auxílio dos microempreendedores e a ideia que estes tem

sobre o serviço contábil.

Diante disso, foram feias entrevistas com 20 microempreendedores para

levantar a visão destes  quanto à utilização ou não de assessoria contábil, se

julgava necessário o uso da assessoria contábil em sua empresa e para qual

finalidade utilizavam o suporte contábil  em termos de tomada de decisão e

controle da empresa.

1.1 Justificativa

A pesquisa foi  feita para buscar  melhor  entendimento do que são os

microempreendedores, seus aspectos legais, contábeis e fiscais e o papel do

contador para abertura e bom funcionamento dessas empresas.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Contabilidade como ferramenta de gestão

A contabilidade se faz necessária em qualquer tipo de negócio,

não só para o planejamento, mas também para as previsões de resultados.

Hoje, grande parte das pequenas empresas fecham as portas antes mesmo de

completar o segundo ano de vida, muitas delas poderiam ter evitado tal fim se

tivesse o auxílio da contabilidade.

A  contabilidade  fornece  ao  empreendedor,  todas  as  informações

necessárias para que ele conheça a fundo o histórico cenário e o atual, tanto

econômico quanto financeiro de seu negócio. Dessa forma, consegue distinguir

se sua empresa está no caminho certo e se tudo ocorre conforme planejado ou

se será necessário um novo projeto imediato.

Para que o empreendedor alcance, de fato, o sucesso esperado, deve

conseguir  fazer  com  que  seu  negócio  dê  certo,  que  tenha  um  tempo

significativo de vida e que, preferencialmente, não ameace ter um fim. Para

isso, é preciso ter um rigoroso acompanhamento de como a empresa segue.

A  contabilidade  irá  auxiliar  o  empreendedor  no  setor  financeiro  da

empresa e será uma ferramenta de gestão. Pois, com os registros contábeis, o

profissional  administrativo  terá  acesso  a  todas  as  informações  necessárias

para a tomada de decisões. Informações essas, por exemplo, como o custo de

sua empresa, o lucro obtido, os encargos e tributos e o giro de capital.

O profissional contábil deve entender e trabalhar junto ao empreendedor,

ciente de suas intenções e objetivos para com a sua empresa. Dessa forma,

estudarão, juntos a melhor forma de administrar a empresa e terão uma visão

estratégica do negócio compatível uma com a outra. Um exemplo disso é o

momento  em  que  é  feito  o  planejamento  estratégico  do  negócio,  o

planejamento de contas a pagar, o planejamento tributário, entre outros.

 Portanto, o contador é quem deve, no decorrer dos anos de vida da

empresa,  fornecer aos administradores as informações certas e necessárias
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para garantir a melhor decisão cabível em cada momento da empresa e assim,

manter o negócio de forma saudável e estável,  prolongando sua estadia no

mercado e atendendo sempre às exigências legais.

2.2 Empreendedorismo e o Microempreendedor

Ao  contextualizar  empreendedorismo,  Tenório  (2008),  denomina  este

como atividades dedicadas à geração de riqueza,  seja na transformação do

conhecimento  em  produtos  e  serviços  ou  na  construção  do  próprio

conhecimento.  Já  Malheiros,  Ferla  e  Cunha  (2015),  dizem  que

empreendedorismo é o principal fator que contribuem para o crescimento de

um país. Portanto, a criação de uma legislação para buscar a formalização de

microempreendedores que tinham suas atividades exercidas de forma informal

e sem controle, levou o Governo a criar a modalidade de microempreendedor

Individual no Brasil, em 2008, através da Lei Complementar 128/2008.

O microempreendedor individual é aquele que trabalha por conta própria

com rendimentos anuais de até sessenta mil reais e se legaliza como pequeno

empresário, passando a obter o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ),

o qual possibilita emissão de nota fiscal, abertura de conta bancária e acesso a

crédito, além de benefícios previdenciários como auxílio-doença, maternidade e

aposentadoria. Não podendo conter sócios, e o microempreendedor individual

não pode ser sócio de outra empresa mesmo que esta esteja inativa.

Pela  definição  do  IBGE,  o  microempreendedor  individual  pode  ter

apenas um empregado com salário mínimo ou recebendo o mínimo de sua

categoria, ou não, com a ajuda de um trabalhador familiar auxiliar. 

Segundo Portal  Sebrae (2017)  a formalização do MEI  teve início em

julho  de  2009.  Desde  então,  tem  havido  um movimento  intenso  de  novos

empreendedores registrados. De julho de 2009 a 31 de dezembro de 2015,

foram registrados no Brasil, 5.680.614 microempreendedores individuais.

2.3 Do Contexto da Criação do MEI
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A abertura e a manutenção de uma empresa levam ao empreendedor

uma  série  de  questionamentos,  principalmente  no  que  se  refere  a  como

proceder, o que deve ser feito, quais documentos são necessários, quais taxas

e  impostos  devem  ser  pagos  e  etc,  o  que  faz  com  que  pequenos

empreendedores desenvolvam suas atividades de maneira informal. 

Segundo  o  Sebrae  (2015), para  a  abertura  de  uma  empresa  são

necessárias,  pelo  menos,  de cinco a  oito  etapas,  dentre  elas:  realizar  uma

pesquisa de viabilidade de localização junto a Prefeitura, pesquisar e registrar o

nome na Junta  Comercial,  fazer  a  inscrição  do CNPJ,  emitir  um alvará  no

Corpo de Bombeiros, emitir um alvará de funcionamento na Prefeitura, realizar

a  inscrição  de  contribuinte  na  Secretaria  da  Fazenda  e,  dependendo  da

atividade ,econômica a ser desenvolvida, emitir alvará de funcionamento junto

a Vigilância Sanitária e/ou obter uma Licença Ambiental  junto ao IBAMA ou

Órgão Estadual responsável. 

Em todas essas etapas existe a necessidade de apresentação de vários

documentos  e,  em conformidade  com uma pesquisa  realizada  pelo  Sebrae

(2015) o custo médio, considerando todas as etapas, taxas a pagar, todos os

portes e todos os setores de indústria, serviço e comércio, perfaz o montante

de R$ 2.038,00 (dois mil e trinta e oito reais), sendo que o visto do advogado

corresponde a 35%, o do alvará do Corpo de Bombeiros é de 25%, esses

seguidos pelo  alvará sanitário  (12%),  alvará  de funcionamento (11%),  entre

outros. Em comparação com o mundo, especialmente em relação à média dos

BRICS (Brasil, Rússia, Índia e China), qual, seja, R$ 672,00, o Brasil é o país

com um dos maiores custos para abertura de uma empresa. 

Não obstante toda a burocracia e os custos para abertura, de acordo

com o Sebrae (2015), ainda é necessário se preocupar com a manutenção da

empresa,  especialmente  em  virtude  dos  impostos  a  serem  pagos  pelos

empresários. A título de exemplo, tem-se os encargos sociais que oneram de

forma considerável a folha de pagamento (91,8% - estudo realizado em 1997,

pelo economista José Pastore).  Ver se consigo atualizar os dados pra um ano

mais recente
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Nesse contexto, para incentivar o desenvolvimento e a sustentabilidade,

foi criada a Lei Complementar 123/2006, que instituiu diversos benefícios para

as  Microempresas  ou  Empresas  de  Pequeno  Porte  optantes  pelo  Simples

Nacional e, posteriormente, a Lei Complementar 128/2008, esta última com o

intuito de formalizar o registro de pequenos autônomos e ambulantes. 

De acordo com Lopes (2012), tanto a burocratização quanto os custos

para registro das atividades de ambulantes ou pequenos autônomos tratavam-

se de empecilhos para a sua regularização. As alterações do diploma legal,

instituídas  pela  Lei  Complementar  128/2008,  facilitou  substancialmente  a

formalização desses empreendedores, permitindo o pagamento de impostos de

forma mais “benevolente” e a utilização de benefícios concedidos somente para

aqueles já legalizados no mercado. Ribeiro Júnior (2010) acrescenta que a Lei

Complementar 128/2008 permite aos microempresários efetivamente praticar a

cidadania

Oliveira e Forte (2014) destacam que a Lei Complementar 128/2008 foi

criada  pelo  governo  para  retirar  mais  de  10  milhões  de  empreendedores

brasileiros da informalidade, através da figura jurídica Empreendedor Individual

(EI) ou Microempreendedor Individual  (MEI). Até então não existia nenhuma

legislação  específica  que  trazia  benefícios  ou  estimulasse  a  regularização,

além dos micro e pequenos empresários. 

2.4 Caracterização,  direitos  e  obrigações  do  microempreendedor

Individual

A figura  jurídica  do  microempreendedor  individual  foi  criada  pela  Lei

Complementar 128/2008, com vigência a partir de julho de 2009, com o intuito

de  legalizar  milhares  de  empreendedores  que  exerciam suas  atividades  de

forma informal. 

De acordo com o Portal do Empreendedor (2017), o Microempreendedor

Individual,  conhecido  também  simplesmente  por  MEI,  é  um  pequeno

empresário com faturamento limite  de R$60.000,00 (sessenta mil  reais)  por

ano; que não participa de outra empresa como sócio, administrador ou titular e

que  pode  contratar  apenas  um  empregado.  As  mais  de  500  atividades
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econômicas que podem ser exercidas pelo MEI são relacionadas no Anexo XIII,

da Resolução 94/2011 do Comitê Gestor do Simples Nacional, podendo citar

azulejista,  balanceador  de  pneus,  cabeleireiro,  fabricante  de  guarda-chuva,

maquiador, marceneiro, tapeceiro e etc.

O registro empresarial do MEI é realizado de forma simples, gratuita e

por  meio  da  internet.  O  Certificado  da  Condição  de  Microempreendedor

Individual  (CCMEI)  é o único documento gerado e comprova a abertura da

empresa, bem como sua inscrição no CNPJ, na Junta Comercial e no INSS. 

O MEI é isento do pagamento de tributos federais (Imposto de Renda,

PIS,  Cofins,  IPI  e  CSLL),  sendo  devido  após  a  formalização,  o  pagamento

mensal do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), cujo valor

será de R$ 46,85 a título de INSS, acrescido de R$ 5,00 de ISS ou R$ 1,00 de

ICMS,  se  a  atividade  econômica  exercida  for  de  prestador  de  serviço  ou

comércio  e  indústria,  respectivamente.  (PORTAL  DO  EMPREENDEDOR,

2017).

Essas  contribuições  garantem  ao  MEI  benefícios  como  o  direito  à

licença maternidade (após 10 meses de pagamento), auxílio doença (após um

ano de  pagamento),  aposentadoria  com direito  à  um salário  mínimo e  13º

salário (após 15 anos de pagamento) e pensão por morte e auxílio reclusão

aos familiares. Outros benefícios do MEI, segundo o Portal do Empreendedor

(2017), é o tratamento diferenciado nas contas do governo, isenção de taxas

para emissão de alvará, CNPJ que dá direito a serviços bancários e crédito no

mercado,  bem  como  igualdade  com  pequenas  empresas  em  processos

licitatórios.
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

O  presente  capítulo  descreverá  as  metodologias  utilizadas  para  a

elaboração da pesquisa, identificando quais tipos, os procedimentos adotados

e como foi feito o tratamento dos dados.

3.1 Classificação quanto ao tipo

Existem  três  tipos  de  pesquisa,  a  exploratória,  a  explicativa  e  a

descritiva.  A  pesquisa  exploratória  é  explicada  por  Bertucci  (2011)  como

“aquelas  que  tratam determinados problemas  de  pesquisa  de  forma quase

pioneira, buscando descrever determinadas situações e estabelecer relações

entre variáveis”. 

Já a pesquisa descritiva segundo Gil (1988), citado por Bertucci (2011),

“tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada

população  ou  fenômeno  ou,  então,  o  estabelecimento  de  relações  entre

variáveis”

Pode-se então considerar que a presente pesquisa é do tipo descritiva,

pois  aborda  o  comportamento  de  uma  amostra  de  microempresários,  com

relação à utilização da contabilidade, no gerenciamento do seu negócio. 

3.2 Classificação quanto à técnica

Classificar a pesquisa quanto a uma técnica é uma forma de definir mais

precisamente o método de pesquisa, e é considerado muito importante, pois há

limitações  que  devem ser  previstas,  para  que  a  escolha  não  seja  feita  de

maneira imprecisa.

O estudo de caso é definido por Godoy, citado por Bertucci (2011), como

um estudo que o objeto é analisado profundamente, visando o detalhamento do

ambiente, de um simples sujeito ou de uma situação em particular. Tal técnica

não  permite  generalização  dos  resultados  e  é  um  estudo  eminentemente

qualitativo, podendo trazer dados quantitativos para auxiliar na análise.
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3.3 Instrumentos de pesquisa 

Como falado anteriormente, os estudos de caso possuem características

qualitativas  e  têm  a  necessidade  de  utilizar  como  instrumentos  os  dados

coletados por meio de consultas a fontes primárias e secundárias, entrevistas,

e  observação  do  autor,  que  têm  basicamente  características  também

qualitativas.  Mas também pode haver  dados quantitativos,  porém estes não

serão analisados de forma profunda.

Temos então como instrumento de pesquisa utilizada, a realização de

entrevista com 20 microempresários, quanto à utilização ou não de assessoria

contábil, se julgava necessário o uso da assessoria contábil em sua empresa e

para qual  finalidade utilizavam o suporte  contábil  em termos de tomada de

decisão e controle da empresa.

A pesquisa realizada possui cunho qualitativo e quantitativo, tendo em

vista  que  foram feitas  entrevistas,  sem utilização de grandes questionários,

com intuito de apresentar o comportamento dos microempresários ao uso da

contabilidade  na  empresa,  apresentando  dados  estatísticos  que  exibe  o

resultado deste estudo.

No  próximo  capítulo,  traremos  os  resultados  e  as  análises  das

entrevistas feitas, conforme falado anteriormente.
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4 ESTUDO DE CASO

Foi realizada uma pesquisa, em 20 empresas classificadas como MEI’s,

para verificar o nível  de entendimento dos empresários sobre os processos

contábeis, e, se os mesmos utilizam ou acham necessário como ferramenta de

trabalho em seu dia a dia. 

No  primeiro  gráfico  apresentado  a  seguir,  representa  a  utilização  da

assessoria contábil referente ao controle das empresas pelos empresários do

MEI. Onde foi concluído que 65% dos entrevistados já utilizam das informações

contábeis  para  a  tomada  de  decisões  e  o  controle,  com  isso  podendo-se

mensurar  e  orientar  informações  e  números  a  entidade,  25%  não  utilizam

dessa assessoria e 10% utilizam às vezes.

Gráfico 1 - Utilização da Assessoria Contábil

Fonte: elaborado pelos autores, outubro 2017.

O  segundo  gráfico  apresentado  refere-se  a  opinião  dos

microempreendedores  sobre  a  necessidade  da  consultoria  contábil  em sua

empresa.  Conforme  o  gráfico  mostra,  80%  dos  entrevistados  consideram

necessária a contabilidade em sua empresa e 20% não consideram.
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Gráfico 2 - Necessidade de Assessoria Contábil

Fonte: elaborado pelos autores, outubro 2017.

O  terceiro  gráfico  apresentado  se  refere  para  qual  finalidade  os

empresários do MEI procuram a assessoria contábil. De acordo com o gráfico

60% dos entrevistados a procuram para o controle da empresa, 20% pela parte

fiscal, 15% em busca de informações corretas e 05% para a ampliação das

empresas.
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Gráfico 3 - Finalidade da Assessoria Contábil

Fonte: elaborado pelos autores, outubro 2017.

Diante  das  análises  demonstradas,  é  evidente  a  importância  e  a

contribuição  da  contabilidade  para  o  desenvolvimento  de  uma  empresa,

principalmente  para  as  pequena  entidades,  em  que  as  decisões  a  serem

tomadas  dentro  da  mesma  requer  uma  análise  cuidadosa  para  que  evite

posições  incorretas,  pois  um erro  pode  ser  equivalente  a  prejuízos  ou  até

mesmo  a  falências,  pois  muitos  empreendedores  que  cadastram-se  como

MEI’s, são leigos quando o assunto é a legalização.

De  acordo  com  Conselho  Federal  de  Administração,  a  procura  da

Contabilidade é fundamental  para uma melhor  gestão da empresa inclusive

para o MEI, pois proporciona uma melhor gestão administrativa com base nos

quatro  pilares  da  administração  através  de  planejamento,  organização,

liderança (quanto  tiver  funcionário)  e  controle,  sendo  assim,  podendo gerar

informações nas tomadas de decisão e a execução dessas decisões.
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5 CONCLUSÃO

Este  trabalho  teve  como  desafio  apresentar  sobre  a  importância  do

contador para o microempreendedor individual. Inicialmente buscou-se mostrar

as características, conceitos, aspectos fiscais, tributários,  contábeis,  legais e

societários de tal modalidade que foi criada pela Lei Complementar 108/2008. 

Buscamos também evidenciar a importância da contabilidade para essa

modalidade. Através de entrevistas com microempreendedores, para abordar a

opinião  dos  mesmos  sobre  questões  referentes  aos  seus  negócios  e  à

contabilidade, bem como a relação entre microempreendedor e contador.

O  estudo  de  caso  elaborado  ajudou  no  entendimento  prático  dos

conceitos mostrados nos capítulos iniciais do presente trabalho afirmaram, de

forma a mostrar a relação do profissional contábil com as MEI’s.
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