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RESUMO 

Pretende-se nesse artigo abordar aspectos teóricos acerca da formalização do 

negócio, que segundo dados do IBGE, 98% das empresas do Brasil atuam na 

informalidade, muitas delas não as regularizam devido à falta de informações. 

Iremos realizar a pesquisa através de um estudo de caso em um Salão de Beleza, 

cuja proprietária deseja legalizar. O objetivo do artigo é analisar dentre os modelos 

de formalização individual do negócio, qual o melhor para o salão, 

Microempreendedor Individual (MEI), Empresário Individual (EI) ou Empresário 

Individual de Responsabilidade Ltda (EIRELE). De início, iremos discorrer acerca da 

formalização de empresas. Em seguida, serão apresentadas as vantagens da 

legalização e suas formas, além de identificar as restrições cabíveis ao empresário 

irregular. Por fim, será feita a análise de qual forma jurídica melhor se encaixa no 

salão de beleza. A metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica e o estudo de 

caso, como já citado. A pesquisa é considerada qualitativa e exploratória, sendo 

destinada a sociedade. Percebe-se com a pesquisa que a modalidade de 

microempreendedor individual é menos onerosa do que as demais, podendo ser a 

mais viável. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A crise econômica vivida pelo país nos últimos tempos, tem empurrado cada 

vez mais os trabalhadores para a informalidade, isso devido à alta taxa de 

desemprego, que de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados em 28/07/2017, pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), totalizou 13% no segundo trimestre 

deste ano (11,3% em 2016). 

O professor de ciências econômicas da PUC-PR, Carlos Magno Bittencourt 

(VOITCH, 2016), afirma que devido a esse aumento na taxa de desemprego, as 

pessoas passam a trabalhar por conta própria, de uma forma informal. Elas têm uma 

habilidade e passam a se sustentar com isso, o que ocasiona um crescimento 

intenso de informalização com consequências negativas. 

Matematicamente falando, em 2005, a soma de todas as riquezas produzidas 

no Brasil (PIB) chegou a R$ 1,94 trilhão, (segundo Gilberto Luiz do Amaral, 

presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT)), cujos 

especialistas estimam que a economia informal represente entre 30% a 40% do 

PIB.  

Dentro dessa informalidade, 60% dos empreendedores são mulheres e 40% 

são homens, com idade média de 42 anos. A grande maioria trabalha sozinho, 85% 

não têm sócios e 78% não contratam funcionários. A casa é o local de trabalho de 

56%, e 33% não têm lugar fixo para trabalhar. Estes são os resultados de uma 

pesquisa levantada pelo Sebrae em 2006, acerca do perfil dos empreendimentos 

informais no Brasil. 

Portanto, julga-se importante a abordagem desse tema, uma vez que a 

informalidade atinge um alto patamar na economia do país e traz prejuízos aos 

trabalhadores por não possuírem CNPJ, não contribuírem para previdência, risco de 

multas, dentre outros e, ao governo, o que representa uma fonte de preocupação 

fiscal decorrente da queda na arrecadação previdenciária e aumento do déficit do 

INSS. 

 O presente artigo é baseado em um estudo de caso, realizado em um salão 

de beleza, cuja proprietária deseja legalizar, de forma individual, porém não tem 

conhecimentos acerca do assunto. Dito isto, busca-se responder a seguinte 
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problemática: Qual a melhor forma jurídica, na modalidade de empresário individual, 

para proprietária de um salão de beleza legalizar o seu negócio? 

 O estudo tem por objetivo, analisar dentre os modelos de formalização 

individual do negócio, qual o melhor para o salão, Microempreendedor Individual 

(MEI), Empresário Individual (EI) ou Empresário Individual de Responsabilidade Ltda 

(EIRELE). Portanto, iremos descrever sobre formalização de empresas, apresentar 

suas formas e vantagens, identificar as restrições cabíveis ao empresário irregular e 

por fim, analisar dentre as modalidades: MEI, EI e EIRELE, qual a mais viável para o 

salão de beleza. 

 Para isso, foram realizadas pesquisas bibliográficas, para fundamentar o 

artigo, entrevista com a proprietária do salão, para a coleta de dados e uma 

pesquisa em um escritório de contabilidade, em busca dos custos que cada 

modalidade trará para o empresário. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Registro de Empresas 

 Umas das obrigações do empresário é a de inscrever-se no Registro das 

Empresas, antes de dar início à exploração de seus negócios. Segundo Coelho, 

(2007, p. 37) “o Registro das Empresas está estruturado de acordo com a Lei n. 

8.934, de 1994 (LRE), que dispõe sobre o registro público de empresas mercantis e 

atividades afins”.  

Dessa forma, o artigo 1º da Lei nº 8.934/94 descreve a finalidade de seu ato:  

 Art. 1º O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, 
subordinado às normas gerais prescritas nesta lei, será exercido em 
todo o território nacional, de forma sistêmica, por órgãos federais e 
estaduais, com as seguintes finalidades: 
        I - dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia 
aos atos jurídicos das empresas mercantis, submetidos a registro na 
forma desta lei; 

II - cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em 
funcionamento no País e manter atualizadas as informações 
pertinentes; 

III - proceder à matrícula dos agentes auxiliares do comércio, 
bem como ao seu cancelamento. 
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 Tratando-se ainda da Lei nº 8.934/94, em seu Art. 3º, os serviços registrais 

devem ser exercidos em todo o território nacional pelo Sistema Nacional de Registro 

de Empresas Mercantis - SINREM, composto pelo Departamento Nacional de 

Registro do Comércio (DNRC) e pelas Juntas Comerciais. 

 O DNRC é um órgão do sistema de registro de empresas sem função 

executiva, ou seja, ele não realiza qualquer ato de registro de empresa, apenas fixa 

as diretrizes gerais para a prática dos atos registrários e acompanha a sua aplicação 

corrigindo distorções (COELHO, 2007, p. 38) 

E, as Juntas Comerciais, são as responsáveis pelo efetivo registro das 

empresas, que compreende em três atos: a matrícula, o arquivamento e a 

autenticação (CAMPINHO, 2011, p. 384). 

 Para Oliveira Filho (2004, p. 07) “a matrícula é o ato de inscrição dos 

leiloeiros, tradutores públicos e intérpretes comerciais, trapicheiros e administradores 

de armazéns-gerais [...]”, que segundo ele, são profissionais auxiliares do comércio. 

 O arquivamento é o “nome dado à inscrição do empresário individual, bem 

como à constituição, dissolução e alteração contratual das sociedades comerciais” 

(ILARIO, 2017). 

 E a autenticação é o nome dado ao ato de declarar veracidade e regularidade 

aos documentos comerciais, como os livros comerciais por exemplo (ILÁRIO, 2017). 

 Portanto, o registro legal de uma empresa é tirado na Junta Comercial (ou no 

Cartório de Registro de Pessoa Jurídica), passando a empresa a existir oficialmente. 

Esse passo é equivalente à obtenção da certidão de nascimento de uma pessoa 

física (SEBRAE, 2017). 

 Após feito o registro na Junta Comercial, o proprietário terá em mãos o 

Número de Identificação do Registro de Empresa (NIRE), um número que é fixado 

no ato constitutivo da empresa (SEBRAE, 2017). 

Segundo Júnior (2016), NIRE é o registro de legalidade da empresa na Junta 

Comercial do respectivo Estado (UF) e comprova que a empresa existe oficialmente. 

Uma vez de posse do NIRE, é possível realizar o registro da empresa como 

contribuinte, ou seja, obter o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica). O 

registro do CNPJ é feito exclusivamente pela internet, no site da Receita Federal 

(SEBRAE, 2017). 



 

5 
 

Para as empresas que trabalham com a produção de bens e/ou com a venda 

de mercadorias é necessário realizar o registro na Secretaria Estadual da Fazenda 

para obter a Inscrição Estadual. Sendo obrigatório para os setores do comércio, 

indústria e serviços de transportes intermunicipal e interestadual (SEBRAE, 2017).  

Do mesmo modo, ‘para as empresas que trabalham com prestação de 

serviços é necessário o registro na Prefeitura Municipal. Na maioria dos estados 

esse registro sairá automaticamente após o registro da empresa na Junta Comercial’ 

(SEBRAE, 2017).  

Contudo, todos os estabelecimentos comerciais, industriais e/ou de prestação 

de serviços precisam de uma licença prévia do município para funcionar. Esta 

licença é o Alvará de Funcionamento e Localização. Ele deve ser solicitado junto à 

prefeitura e o procedimento para obtenção do alvará varia de acordo com a 

legislação de cada município (SEBRAE, 2017). 

Assim sendo, após a concessão do alvará de funcionamento, a empresa já 

está apta a entrar em operação. No entanto, ainda falta o cadastro na Previdência 

Social, independente da empresa possuir funcionários e o Aparato Fiscal (SEBRAE, 

2017). 

Para realizar o cadastro na Previdência Social o representante deverá dirigir-

se à Agência da Previdência de sua jurisdição para solicitar o cadastramento da 

empresa e seus responsáveis legais. O prazo para cadastramento é de 30 dias após 

o início das atividades (SEBRAE, 2017). 

E por fim, solicitar a autorização, na prefeitura de cada cidade, para 

impressão das notas fiscais e autenticação de livros fiscais. Conforme o SEBRAE 

(2017): 

Empresas que pretendam dedicar-se às atividades de indústria e 
comércio deverão ir à Secretaria de Estado da Fazenda. No caso do 
Distrito Federal, independente do segmento de atuação da empresa, 
esta autorização é emitida pela Secretaria de Fazenda Estadual. 

 Contudo, os profissionais que trabalham por conta própria e não desejam ter 

sócios, poderão optar na hora de legalizar sua empresa por três tipos distintos de 

formas jurídicas, Microempreendedor Individual (MEI), Empresário Individual (EI) e 

Empresário Individual de Responsabilidade Ltda (EIRELE) (ALVES, 2015). 

 

 



 

6 
 

2.2 Microempreendedor Individual - MEI 

 

 O trabalhador conhecido como informal pode se tornar um 

Microempreendedor Individual legalizado e passar a ter CNPJ. A Lei Complementar 

nº 128, de 19/12/2008, criou condições especiais para que tal trabalhador possa se 

tornar um MEI legalizado (PORTAL DO MEI, 2017). 

Portanto, para ser um microempreendedor individual, é necessário faturar 

hoje até R$ 60.000,00 por ano ou R$ 5.000,00 por mês, não ter participação em 

outra empresa como sócio ou titular e ter no máximo um empregado contratado que 

receba o salário-mínimo ou o piso da categoria (PORTAL DO MEI, 2017). 

Conforme o Portal do Empreendedor (2017), o MEI será enquadrado no 

Simples Nacional e ficará isento dos tributos federais (Imposto de Renda, PIS, 

Cofins, IPI e CSLL). 

 Segundo a analista do Sebrae Minas, Silmara Lourdes “é muito barato sair da 

informalidade e vale a pena, porque as pessoas têm benefícios previdenciários, 

conta bancária em nome da empresa, máquina de cartão de crédito, entre outras 

vantagens” (EVANS, 2015). 

Contudo, o trabalhador informal terá como despesa apenas o pagamento 

mensal do DAS, que corresponde a R$ 47,85 (Comércio ou Indústria), R$ 51,85 

(prestação de Serviços) ou R$ 52,85 (Comércio e Serviços) (SEBRAE, 2017). 

O cálculo do mesmo corresponde a 5% do salário mínimo, a título da 

Contribuição para a Seguridade Social, mais R$ 1 de Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) e/ou R$ 5 de Imposto sobre Serviços (ISS) 

(SEBRAE, 2017). 

Tal pagamento deve ser feito por meio do Documento de Arrecadação do 

Simples Nacional (DAS), uma guia de recolhimento emitida através do Portal do 

Empreendedor (SEBRAE, 2017). 

Dentre as vantagens de se legalizar como MEI destaca-se as seguintes 

(PORTAL DO MEI): 

 Possuir CNPJ, o que facilita abertura de uma conta bancária, 
empréstimos com juros mais acessíveis e aquisição de máquina 
de cartão de crédito; 

 Emissão de notas fiscais; 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/legislacao
http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/legislacao
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/emissao-de-carne-de-pagamento-das
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/emissao-de-carne-de-pagamento-das
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 Benefícios previdenciários como aposentadoria por idade, 
aposentadoria por invalidez, auxílio doença, salário- maternidade, 
pensão por morte e auxílio reclusão; 

 Menor custo com funcionário, sem taxa de registro e menos 
tributos. 

 

Mas, existem alguns pontos que podem impedir o trabalhador de ser um MEI, 

como a atividade que ele exerce, por exemplo, bem como a posse de outra empresa 

ou sociedade ativa. Torres (2017) explica que “atividades de serviços como de 

arquitetura, engenharia, psicologia, medicina, consultoria, TI, etc., não podem ser 

MEI”, ele orienta o trabalhador a conferir mais informações no site do MEI. 

Enfim, para se registrar como Microempreendedor Individual, o processo é 

todo feito eletronicamente via internet. Entretanto, como já citado, o MEI não é a 

única maneira de formalização de empresas existentes, há também o Empresário 

Individual e o Empresário Individual de Responsabilidade Ltda. 

 

2.3 Empresário Individual - EI 

 

O Empresário individual, é aquele que exerce em nome próprio uma atividade 

empresarial, sendo o titular do negócio. Este é um modelo para quem não pensa em 

ter sócios, ideal para profissionais autônomos, freelancers e profissionais liberais 

que desejem formalizar suas atividades (ROCHA, 2017). 

Porém, o conceito de Empresário Individual é constantemente confundido 

com o de MEI, porém eles se diferem em relação à restrição de atividades, ao 

faturamento anual, à possibilidade de contratação de funcionários e à quantidade de 

obrigações acessórias (JÚNIOR, 2017). 

Conforme Rocha (2017): 

No caso do empreendedor individual, o faturamento anual máximo 
pode chegar a R$ 360 mil se for Microempresa (ME) ou até R$ 3,6 
milhões se estiver enquadrado como Empresa de Pequeno Porte 
(EPP), ambos dentro do regime do Simples Nacional. É possível, 

também, estar no regime de Lucro Presumido, com faturamento 
anual máximo de R$ 78 milhões. 

Além disso, “como empreendedor individual, você também pode optar por 

uma variedade maior de atividades econômicas para seu negócio, além de não ter 

limite para a contratação de funcionários” (ROCHA, 2017). 

https://osayk.com.br/2016/12/28/socios-quando-ter-e-como-escolher/
https://osayk.com.br/2016/12/26/o-que-e-o-simples-nacional-definicao-e-glossario/


 

8 
 

Contudo, existem algumas restrições na constituição de uma empresa nessa 

modalidade. Conforme o Sebrae (2017), aquele registrado como empresário 

individual em qualquer junta comercial do país, está impedido de constituir outra 

empresa nessa modalidade. 

Portanto, as vantagens em optar por esse tipo de forma jurídica é que não 

existe um capital mínimo para abertura da empresa, não existe limite de contratação 

de funcionários e o faturamento anual pode chagar até 3,6 milhões se estiver 

enquadrado como Empresa de Pequeno Porte e tendo o Simples Nacional como 

forma de tributação. 

 

2.4 Empresário Individual de Responsabilidade Ltda – EIRELE 

 

 A Empresa Individual de Responsabilidade Ltda será constituída por uma 

única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que 

não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País, que 

equivale hoje a R$ 93.700,00 (JUCEMG, 2017). O que difere do MEI e do EI, uma 

vez que ambas formas jurídicas não exigem capital mínimo para se iniciar os 

negócios. 

 Segundo Feitosa (2017), “o objetivo da exigência desse capital social funciona 

como uma garantia para empregados e fornecedores. Em caso de falência, os 

credores sabem que vão poder contar com esses R$ 93.700,00”. 

 No entanto, a EIRELE possui uma grande vantagem, pois apenas o 

patrimônio social da empresa será comprometido em casos de dívidas do negócio, 

protegendo assim os bens pessoais do empresário. Feitosa (2015) explica que:  

No caso da EIRELI, existe a segregação entre os bens da pessoa 
física e da pessoa jurídica. Se a empresa entra em algum litígio, uma 
disputa judicial, em tese, isso estaria limitado ao valor do capital da 
empresa. Já no caso do Empresário Individual não existe na 
legislação esta segregação 

 Porém, assim como no MEI e no EI, está impedido de constituir uma EIRELE 

aquele que já possuir outra empresa em seu nome. 

O Sebrae (2017) destaca também algumas das vantagens de se constituir 

uma EIRELE, sendo elas: 



 

9 
 

 O empresário consegue escolher o modelo de tributação mais adequado 

para seu negócio; 

 Abrange todas as atividades rurais, industriais, comerciais e de serviços; 

 Reduz a informalidade, a partir da regularização do empresário individual; 

 O empresário, mesmo individual, adquire personalidade jurídica; 
 

 A responsabilidade do titular é limitada e não mais compromete o seu 

patrimônio pessoal em caso de endividamento. 

  

Portanto, para se constituir uma EIRELE é exigido um capital mínimo de cem 

vezes o maior salário-mínimo vigente no País e a responsabilidade do proprietário 

perante terceiros é limitada ao valor do patrimônio da empresa, o que difere das 

formas jurídicas de MEI e EI. 

 

2.5 Empresário Irregular 

 

 É importante que toda atividade empresária seja regular, ou seja, tenha 

regularidade perante os registros da Junta Comercial. O Código Civil traz no 

artigo 973 que “a pessoa que legalmente impedida de exercer atividade própria de 

empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas”.  

Rabaioli (2016) explica que “[...] o empresário individual que atuar em 

condição de irregularidade, sofrerá consequências em razão da responsabilidade 

individual, ou seja, a responsabilidade recairá sobre os seus bens pessoais 

diretamente”. 

Além disso, “o empresário não-registrado na junta comercial não pode usufruir 

dos benefícios que o direito comercial libera em seu favor” (COELHO, 2007, p. 43). 

Portanto, o código civil prevê algumas restrições a quem exerce individualmente 

atividade empresarial (CRCBA, 2017). 

Segundo Coelho (2007, p. 43), a eles se aplicam as seguintes restrições, 

quando se tratar de exercente individual da empresa: 

a. Não tem legitimidade ativa para o pedido de falência de seu 
devedor, ou seja, somente o empresário inscrito na Junta 
Comercial está em condições de postular a falência de outro 
empresário; 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10674455/artigo-973-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
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b. Não tem legitimidade ativa para requerer a recuperação judicial; 
c. Não pode ter os seus livros autenticados no Registro de 

Empresa, em virtude da falta de inscrição. 
d. Impossibilidade de participar de licitações, nas modalidades de 

concorrência pública e tomada de preços; 
e. Impossibilidade de inscrição em cadastros fiscais (CNPJ e 

Cadastro de Contribuições Mobiliárias - CCM); 
f. Ausência de matrícula junto ao INSS, que, é processada 

simultaneamente à inscrição no CNPJ, o que o sujeita a pena de 
multa (Lei n. 8.212/91, art. 49, I).  

Portanto, percebe-se que independentemente do modelo de registro que será 

adotado, são muitas as vantagens obtidas com a formalização do seu negócio e que 

recairá sobre o empresário, que exercer suas atividades na irregularidade, algumas 

restrições e penalidades previstas no código civil. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

A pesquisa do ponto de vista de sua natureza caracteriza-se como aplicada, 

que segundo Barros e Lehfeld (2000, p. 78, apud VILAÇA, 2010, p. 64-65) a 

pesquisa aplicada tem como motivação a necessidade de produzir conhecimento 

para aplicação de seus resultados, com o objetivo de “contribuir para fins práticos, 

visando à solução mais ou menos imediata do problema encontrado na realidade”. 

Objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de 

problemas específicos, envolvendo verdades e interesses locais (BALBI, 2011, p. 

07). A pesquisa é considerada aplicada uma vez que o pesquisador precisa ir a 

campo, conversar com pessoas, portanto envolve verdades e interesses locais. 

 Quanto a forma de abordagem, a pesquisa é considerada qualitativa, uma vez 

que, há uma relação entre a realidade e o indivíduo. Segundo Almeida (p. 02) a 

pesquisa qualitativa considera que exista uma relação entre o mundo e o sujeito que 

não pode ser traduzida em números; a qual o pesquisador tende a analisar seus 

dados indutivamente. A pesquisa qualitativa não se preocupa com 

representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de 

um grupo social, de uma organização, etc. (GERHARDT, 2009, p. 32). 

 Já do ponto de vista de seus objetivos, a pesquisa é considerada Exploratória, 

por ser um estudo de caso e proporcionar maior conhecimento do problema, do qual 

se investigará um fenômeno dentro de um contexto real e contemporâneo, a 
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informalidade. Para Gil (2002, p. 41) “estas pesquisas têm como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a constituir hipóteses".  

 Segundo Duarte (2017), a pesquisa exploratória 

Por ser uma pesquisa bastante específica, podemos afirmar que ela 
assume a forma de um estudo de caso, sempre em consonância com 
outras fontes que darão base ao assunto abordado, como é o caso 
da pesquisa bibliográfica e das entrevistas com pessoas que tiveram 
experiências práticas com o problema pesquisado. 
 

 Além de exploratória, ela também é considerada Descritiva, pelo fato do artigo 

ser baseado em um estudo de caso, como já dito, e descrever a situação da 

empresa em análise. Para Trivinos (1987, p. 100) esse tipo de estudo pretende 

descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade. “São exemplos de 

pesquisa descritiva: estudos de caso, análise documental, pesquisa ex-post-facto” 

(GERHARDT, 2009, p. 35). 

 E, quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa é considerada 

Bibliográfica, que segundo Balbi (2011, p. 12) é considerada como tal “quando 

elaborada a partir de material já publicado, constituídos principalmente de livros, 

artigos de periódicos e com material disponibilizado na internet”. Os dados 

necessários para elaboração da base teórica serão retirados de livros, artigos e 

matérias disponibilizados na internet. 

 Além da elaboração de um estudo de caso, que para Oliveira (2017): “A 

tendência do Estudo de Caso é tentar esclarecer decisões a serem tomadas.  Ele 

Investiga um fenômeno contemporâneo partindo do seu contexto real, utilizando de 

múltiplas fontes de evidências”. O presente estudo será realizado em um salão de 

beleza em São João Del Rei – MG. 

 

      3.5 Coleta de Dados 

 A coleta de dados para a execução da presente pesquisa será realizada 

através de estudos bibliográficos e entrevista com a proprietária do salão de beleza. 

A entrevista representa uma técnica de coleta de dados na qual o pesquisador tem 

um contato mais direto com a pessoa, no sentido de se inteirar de suas opiniões 

acerca de um determinado assunto (DUARTE, 2017). 
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4. ESTUDO DE CASO 

 

4.1 A Empresa 

 

A empresa onde foi realizado o estudo de caso é um salão de beleza, situado na 

cidade de São João Del Rei – MG, mais especificamente, no bairro Matosinhos. Foi 

aberta no ano de 1.998 pela atual proprietária e única dona, a qual deseja formalizá-

lo.  

Hoje, aos 52 anos, a proprietária decidiu legalizar seu empreendimento pelo fato 

de já ter passado aproximadamente 20 anos sem contribuir para o INSS, além da 

necessidade que sente em ter um CNPJ e em adquirir uma máquina de cartão de 

crédito. 

Segundo ela, não havia tomado essa decisão antes pelo fato de não ter 

conhecimentos suficientes acerca da formalização do negócio e não saber os 

benefícios que tal ato lhe proporcionariam. Mas, a necessidade de contribuir para a 

previdência social fez com que ela mudasse de ideia e passasse a procurar mais 

informações sobre o assunto. 

A empreendedora deseja abrir uma empresa individual, ou seja, sem sócio e, não 

deseja ter funcionários no momento. 

 

4.2 Análise de dados 

 

Foram coletados dados acerca dos gastos gerais da empresa dos últimos 12 

meses, que são compostos pelo aluguel, água, luz e telefone, como mostra a tabela 

1, afim de termos valores mais precisos: 

 

TABELA 1: Gastos gerais dos últimos 12 meses 

MESES/GASTOS Água Luz Telefone Aluguel 

Out/16 45,70 84,50 81,42 585,00 

Nov/16 46,54 102,64 84,44 585,00 

Dez/16 45,70 95,31 89,30 585,00 

Jan/17 45,70 78,78 87,19 622,00 

Fev/17 45,70 73,20 90,07 622,00 

Março/17 45,70 84,34 105,20 622,00 

Abr/17 45,70 78,46 88,16 622,00 

Maio/17 45,70 76,64 88,00 622,00 

Jun/17 45,70 105,67 89,52 622,00 
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FONTE: dados da pesquisa (2017). 

 

Na tabela 1 são apresentados dados relativos aos gastos com água, luz, telefone 

e aluguel de outubro de 2016 até setembro de 2017, faltando apenas os gastos com 

fornecedores. 

Os gastos com fornecedores não compuseram a tabela 1 pelo fato da empresa 

não possuir notas fiscais de compras, que pudessem nos fornecer valores mais 

exatos. Porém, a proprietária estima que seus gastos com o mesmo girem em torno 

de R$ 1.100,00 por mês.  

A tabela 2 apresentará a soma anual dos referidos gastos da empresa: 

 

TABELA 2: Soma anual dos gastos da empresa  

FONTE: dados da pesquisa (2017). 

*Fornecedor: Shampoo, condicionador, escova, tinta, máscara de hidratação, progressiva, 

descolorante, água oxigenada, dentre outros. 

 
 A tabela 2 apresenta a soma dos gastos da empresa, nos últimos 12 meses, 

com água, luz, telefone, aluguel e fornecedor, consumidos pela empresa na 

prestação de seus serviços. 

A dona do salão presta serviços como: cortes de cabelos, tanto masculino 

quanto feminino, tintura, escova, progressiva, hidratação, botox capilar, sobrancelha, 

depilação (buço), penteado e maquiagem. Todo serviço prestado é registrado em 

uma agenda com suas respectivas datas de realização, no intuito de apurar a receita 

mensal. A tabela 3 demostrará o faturamento da empresa nos últimos 12 meses: 

 

Jul/17 46,63 84,09 82,16 622,00 

Agos/17 45,72 98,72 92,13 622,00 

Set/17 48,45 88,00 86,06 622,00 

TOTAL 552,94 1.050,35 1.063,65 7.353,00 

GASTOS GERAIS VALORES 

Água 552,94 

Luz 1.050,35 

Telefone   1.063,65 

Aluguel 7.353,00 

Fornecedor 13.200,00 

TOTAL 23.219,94 
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TABELA 3: Faturamento anual da empresa 

MESES RECEITA BRUTA 

Out/16 5.448,00 

Nov/16 4.212,00 

Dez/16 6.637,00 

Jan/17 4.707,00 

Fev/17 3.330,00 

Março/17 4.497,00 

Abr/17 4.788,00 

Maio/17 4.455,00 

Jun/17 4.338,00 

Jul/17 3.860,00 

Agos/17 5.269,00 

Set/17 4.614,00 

TOTAL 56.155,00 

FONTE: dados da pesquisa (2017). 

 

 Na tabela 3 são apresentados dados relativos ao que a empresa faturou de 

outubro de 2016 a setembro de 2017, com a prestação dos serviços citados mais 

acima. 

Em virtude dos dados acima mencionados, podemos então apurar o resultado 

do exercício da empresa, para posteriormente enquadrarmos a mesma na forma 

jurídica mais viável para o empreendimento em estudo, analisando os custos que 

cada um proporcionarão a proprietária. A tabela 4 demonstrará o resultado do 

exercício da empresa dos últimos 12 meses: 

 

TABELA 4: Demonstração do Resultado do Exercício. 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA                                 R$ 56.155,00 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS (R$ 23.219,94) 

Fornecedores  

Água  

Luz  

Telefone  
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Aluguel  

= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
R$ 32.935,06 

 

FONTE: dados da pesquisa (2017). 

 

Conforme a tabela 4, se subtrairmos os gastos atuais da empresa de seu 

faturamento, teremos o resultado líquido do exercício da empresa, ou seja, aquela 

quantia que ela possui líquida de despesas, que equivale a um montante de R$ 

32.935,06 por ano. 

 Em relação ao enquadramento tributário, se enquadrada nas modalidades de 

EI ou EIRELE, a tributação da empresa poderá ser calculada pelo simples nacional. 

O Simples possui 5 tabelas de alíquotas, organizadas em Anexos. Portanto, as 

alíquotas mudam de acordo com a atividade exercida. Conforme tal tabela, o 

percentual aplicado aos prestadores de serviços em geral, cuja receita acumulada 

nos últimos 12 meses não ultrapasse o montante de 180.000,00, é de 6% sobre o 

faturamento.  

 Com o MEI, a forma de tributação é o simples nacional, porém sobre este 

não incide os tributos federais (IR, PIS, Cofins, IPI E CSLL), sendo calculado apenas 

o valor de 5% sobre o salário mínimo para a previdência mais R$ 5,00 de ISS.  

Foi feita uma pesquisa em um escritório de contabilidade, também situado na 

cidade de São João Del Rei, acerca dos custos dos serviços prestados a cada 

modalidade de empresa. O EI e o EIRELE gera um gasto de 215,00 por mês, uma 

vez enquadrados no simples e o MEI, um gasto mensal de 60,00. 

Para termos o valor do imposto a ser pago tanto no EI quanto no EIRELE, 

aplicaremos o percentual de 6% sobre o faturamento anual da empresa (R$ 

56.155,00), como mostra a tabela 4. E com o MEI, será aplicado o percentual de 5% 

sobre o salário mínimo (R$ 937,00) mais 5,00 de ISS, como prevê a legislação, 

obtendo o valor mensal do imposto. 

Como estamos procurando os custos anuais de cada modalidade, 

multiplicaremos os gastos mensais com a contabilidade por 12 meses. 

A tabela 5 demostrará os custos anuais que irão gerar cada modalidade de 

formalização: 
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TABELA 5: Cálculo dos custos anuais de cada modalidade de formalização 

FORMAS 

JURÍDICAS 

SIMPLES 

NACIONAL 
CONTABILIDADE TOTAL 

MEI 

937,00 * 5% + 

5,00 = 51,85 * 12 

= 622,22 

60,00 * 12 = 

720,00 
1.342,20 

EI 
56.155,00 * 6% = 

3.369,30  

215,00 * 12 = 

2.580,00 
5.949,30 

EIRELE 
56.155,00 * 6% = 

3.369,30 

215,00 * 12 = 

2.580,00 
5.949,30 

FONTE: dados da pesquisa (2017). 

 

 A tabela 5 apresenta os cálculos relativos aos custos que cada forma jurídica 

trará para a empresa, com impostos e contabilidade e; tendo o simples nacional 

como forma de tributação.  

Como podemos ver, se enquadrada no MEI, a empresa pagará por ano uma 

quantia de R$ 622,22 com impostos e R$ 720,00 com a contabilidade da mesma, 

somando um gasto de R$ 1.342,20. Enquanto no EI e no EIRELE, deverá ser pago a 

quantia de R$ 3.369,30 de impostos e R$ 2.580,00 referentes a contabilidade, 

totalizando um montante de R$ 5.949,30 por ano. 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Em virtude dos fatos acima mencionados, considera-se que o enquadramento do 

salão de beleza na modalidade de microempreendedor individual irá gerar um gasto 

anual de R$ 1.342,20, com impostos e contabilidade, o que reduziria seu lucro anual 

de R$ 32.935,06 para R$ 31.592,86. Porém, existem escritórios contábeis que não 

cobram os serviços que prestam para esse tipo de modalidade, a não ser que 

tenham um funcionário. 

 Já os gastos nas modalidades de empresário individual e empresário 

individual de responsabilidade Ltda, com impostos e contabilidade, são os mesmos, 
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aos quais reduzirão o lucro anual da empresa em R$ 5.949,30, totalizando um 

montante de R$ 26.985,76. 

 O faturamento anual da empresa que se enquadrar no MEI não poderá 

ultrapassar o montante anual de R$ 60.000,00, bem como o do EI e EIRELE não 

poderá ultrapassar R$ 360 mil se for Microempresa (ME) e R$ 3,6 milhões se estiver 

enquadrado como Empresa de Pequeno Porte (EPP), ambos dentro do regime 

do Simples Nacional. 

 Contudo, o propósito desse estudo de caso é analisar dentre as formas de 

formalização de um empreendimento individual, qual é a mais viável para o salão de 

beleza em questão, cuja proprietária deseja legalizar. Dito isto, constata-se que a 

modalidade de microempreendedor individual se torna a forma mais viável para tal 

negócio, uma vez que seus custos serão menores e o faturamento anual da 

empresa se encaixa no estipulado pela legislação, sendo R$ 56.155,00 o último 

apurado. Além da empresária não ter a intenção de contratar um funcionário no 

momento. 

 Essa legalização da empresa proporcionará a empresária benefícios 

previdenciários como aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio 

doença, salário- maternidade, pensão por morte e auxílio reclusão. Possibilitará seu 

cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ), o que facilita a abertura de uma conta 

bancária, empréstimos com juros mais acessíveis e aquisição de máquina de cartão 

de crédito, como é de desejo da empreendedora. Além de ter isenção nos tributos 

federais e pagar muito pouco pelos impostos estaduais e municipais. 

 Portanto, é possível considerar que a formalização de uma empresa é 

essencial para o empreendedor, já que ele desfrutará de inúmeros benefícios que 

antes não possuía e poderá exercer sua atividade sem medo de ser autuado pela 

fiscalização. 

Enfim, através da realização deste trabalho obtiveram-se as respostas 

necessárias para o problema de pesquisa e também foi possível alcançar os 

objetivos propostos. Propõe-se que a proprietária do salão de beleza procure um 

escritório contábil para que o mesmo a auxilie na regularização de seu negócio e 

fique em dia com suas obrigações fiscais, para que possa exercer sua atividade de 

forma legal, segura e que possa desfrutar dos benefícios oferecidos pela legislação. 

 

https://osayk.com.br/2016/12/26/o-que-e-o-simples-nacional-definicao-e-glossario/
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