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No momento em que decidir abrir 

uma empresa, o primeiro passo do 

empreendedor é procurar um contador 

e analisar qual tipo de empresa (MEI, 

EI, EIRELI ou Sociedade Limitada) se 

enquadra mais no seu plano de negócio, 

porte e limite de faturamento.

A seguir estarão elencadas as principais característi-
cas de cada tipo de empresa para ajudar na escolha:

EI – Empresário Individual

O Empresário Individual é o empreendedor que exer-
ce atividade empresarial em nome próprio. A fi gura do 
Empresário Individual é constantemente confundida com 
à do MEI, no entanto, são modelos diferentes. O rol de 
atividades permitidas para o Empresário Individual, por 
exemplo, é mais abrangente.

O faturamento do Empresário Individual, no regime 
tributário do Simples Nacional, pode ser de até R$ 360 
mil se enquadrado no porte de Microempresa (ME), ou 
até R$ 4,8 milhões se enquadrado como Empresa de Pe-
queno Porte (EPP); se o regime for de Lucro Presumido, 
o faturamento anual máximo é de R$ 78 milhões.

Ademais, o Empresário Individual não tem limite de 
colaboradores, podendo contratar quantos empregados 
necessitar.

A desvantagem dessa modalidade é que não há 

separação entre o capital da empresa e o patrimônio 

pessoal do empresário. Isso quer dizer que, em caso 
de dividas da empresa há a confusão com o patrimônio 
pessoal do empreendedor, podendo colocar em risco seus 
bens pessoais como casas, apartamentos, carros, etc.

MEI – Microempreendedor Individual

O Microempreendedor Individual tem previsão na Lei 
Complementar nº 128/2008, que criou essa nova fi gura 
com o intuito de formalizar os autônomos e os profi ssio-
nais liberais. Em outras palavras, é o pequeno empresário 
individual.

Para se formalizar como MEI, é necessário seguir alguns 
requisitos. A atividade econômica deve estar prevista 
no Anexo XI da Resolução CGSN nº 140, de 2018 e o 
faturamento não pode ultrapassar R$ 81.000,00 por ano, 
o que corresponde a uma média de R$ 6.750,00 por mês. 
Por fi m, o empreendedor não pode ser titular nem 

participar como sócio ou administrador de outra 

empresa.

O MEI está dispensado da emissão de nota fi scal 
para pessoa física; deve emiti-la, no entanto, quando o 
consumidor fi nal for outra empresa (salvo quando essa 
empresa emitir nota fi scal de entrada). Apesar da dis-
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pensa da emissão de nota fi scal, o empreendedor deve 
manter controle do seu faturamento mensal; para isso, 
basta imprimir o modelo do Relatório de Receitas Brutas 
Mensais disponível no site do Portal do Empreendedor e 
preenchê-lo todo mês. Tal registro servirá de base para 
o empreendedor realizar a Declaração Anual do Simples 
Nacional (DASN), que é o compromisso de informar o 
faturamento obtido no ano anterior. Essa é a principal 
obrigação do MEI junto ao fi sco, e sua entrega fora do 
prazo ou inobservância gera multas.

O Microempreendedor Individual pode contratar no 
máximo um empregado, devendo, para tanto, recolher 
o INSS, calculado à alíquota de 3% sobre o salário do 
empregado, e o FGTS, calculado à alíquota de 8%.

Por fi m, em vez de recolher imposto calculado sobre o 
faturamento, o MEI paga apenas uma contribuição 

mensal fi xa, que compreende R$ 47,70 (5% do sa-

lário mínimo vigente) de INSS e R$ 1,00 de ICMS 

para comércio ou R$ 5,00 de ISS para prestação de 

serviços; no caso de comércio e serviços, R$ 6,00 

de ICMS e ISS.

EIRELI – Empresa Individual de Responsabili-

dade Limitada

Nesse tipo de empresa o empreendedor tem a opção 
de limitar suas responsabilidades, os bens pessoais não 
respondem por eventual dívida da empresa e não há 
necessidade de adicionar um sócio.

A constituição da EIRELI é feita na Junta Comercial, 
e o Capital Social da empresa precisa ser no mínimo 100 
vezes o valor do salário mínimo vigente, que deve ser 
integralizado no ato do registro, em dinheiro ou bens.

Sociedade Limitada

O tipo de empresa mais comum no Brasil e o único que 
exige dois ou mais sócios, sua responsabilidade de cada 
um será defi nida proporcionalmente ao capital investido. 
Assim como na EIRELI, a responsabilidade é limi-

tada – eis o motivo de a razão social desse tipo de 

empresa acompanhar o termo Ltda.

Apesar de a responsabilidade dos sócios ser restrita ao 
valor de suas quotas, eles respondem pelo capital total. 
Por exemplo, se um sócio investiu R$ 50 mil e o outro R$ 
10 mil, ambos respondem pelo capital total de R$ 60 mil.

Portanto, de acordo com o ora debatido, fi ca 

clara a necessidade do empreendedor, ao decidir 

começar um novo negócio, montar um plano de 

negócio que abranja diversos tópicos,  como se 

dividirá a empresa com um sócio, a expectativa de 

faturamento para a sua área de atuação, número 

de funcionários necessários, capital inicial a ser 

investido, etc.

São Paulo, quarta-feira, 13 de novembro de 2019
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SABEDORIA DOS ANJOS

 canalizada por Sharon Taphorn.

Acaso. Permita que momentos mágicos aconteçam. É 
um bom momento para procurar formas de mudanças em 
sua vida que estejam mais de acordo com o “você” que está 
surgindo. Existem infi nitas possibilidades sendo oferecidas 
a você. Tenha fé de que dentro de você está o poder de ma-
nifestar qualquer coisa que você possa imaginar criando em 
sua vida. É importante que você explore essas oportunidades 
para permanecer positivo, aberto e focado. Essa ajuda vem 
de maneiras que você reconhecerá quando se tornar mais 
consciente delas. Pensamento para hoje: Esteja aberto para 
que mais sincronicidades e acasos aconteçam em sua vida! 
E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos 
e Guias

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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RETENÇÃO DO INSS DO SIMPLES NACIONAL
Empresa prestadora de serviço deve apresentar ao tomador do serviço, 
a declaração do Simples Nacional, para retenção do INSS? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE JÁ TRABALHOU PARA A EMPRESA HÁ UM ANO 
ATRÁS, PODE SER RECONTRATADO COM CONTRATO DE EXPERIÊNCIA?

Existe a possibilidade de readmitir esse empregado já que o último vín-
culo com o mesmo empregador ocorreu a um ano atrás, o que permite 
novo contrato seja de experiência ou prazo determinado, conforme § 2° 
do Artigo 443, Alínea “c”, portanto, não vemos impedimento.

APRENDIZ GESTANTE
Empresa possui aprendiz gestante com término de contrato a próximo, 
podemos prorrogar ou possui estabilidade, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EFETIVAR O APRENDIZ
Empresa pode no encerrando de o contrato de aprendizagem efetivar 
como funcionário, pode ser efetuado contrato de experiência, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS ENQUADRADAS NO SIMPLES, SEM FUNCIONÁRIOS, ESTÃO 
OBRIGADAS A TRANSMITIR A SEFIP COM CERTIFICADO DIGITAL?  

Empresas do regime simplificado (ME/EPP) com mais de um empre-
gado estão obrigadas a se utilizar do Certificado Digital, no entanto, 
com um empregado tão somente e o Microempreendedor podem 
utilizar o Portal do eSocial com o código de acesso, a ser gerado lá, 
sem problemas, até mesmo para as que não tiverem empregados.

ESTABILIDADE POR ACIDENTE DE TRABALHO
Funcionário que sofreu acidente de trabalho e ficou afastado por cinco 
meses e retornou ao trabalho, entretanto teve novo afastamento, a 
estabilidade com conta a partir do primeiro afastamento, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •Para quem tem fi lho, as 
áreas de lazer são fun-
damentais. A conclusão 

faz parte do novo estudo reali-
zado pelo Imovelweb, um dos 
maiores portais imobiliários do 
País, junto aos usuários do site. 
Na amostra, os clientes foram 
questionados sobre as prefe-
rências quanto aos espaços e 
áreas de lazer disponíveis nos 
imóveis e o grau de importância 
destes locais nos condomínios.

Quando perguntados sobre o 
empreendimento ter uma área de 
lazer, 82% das pessoas que pos-
suem fi lhos consideram o espaço 
muito importante. A piscina é a 
área mais valorizada para quem 
tem crianças em casa (44%). A 
churrasqueira é o segundo local 
mais desejado (31%), seguido 
de playground (11%), academia 
(10%) e quadra (4%). 

Porém, apesar de desejados, 
não são todos os consumidores 
que estão dispostos a pagar 
mais por estes espaços. Pelo 
contrário, do total que avalia a 
área de lazer importante, 52% 
não querem despender um 
valor maior por conta das áreas 
de lazer. Ao todo, participaram 
da pesquisa 980 pessoas, sendo 
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A importância da área de lazer 
na hora de escolher um imóvel
A conclusão faz parte do novo estudo realizado pelo Imovelweb, um dos maiores portais imobiliários 
do País, junto aos usuários do site

Para quem tem fi lho, as áreas de lazer são fundamentais.

57% do gênero feminino, 42% 
masculino e 1% preferiu não 
responder. Do total, 53,8% dos 
questionados residem em São 
Paulo; 7,8% no Paraná; 7,7% 
no DF; 6,5% em Minas Gerais, 
entre outros locais. 

“Considerando que 53,8% 
dos usuários se encontram em 
São Paulo, podemos analisar 
que a demanda por espaços 

de lazer na capital paulista é 
importante para as pessoas 
que possuem fi lhos”, explica 
a gerente de marketing Brasil 
do Imovelweb, Angélica Quin-
tela. Considerando as famílias 
sem crianças em casa, 32% 
acreditam que essas áreas de 
lazer sejam pouco ou nada 
importantes. 

No entanto, se tiverem de 

escolher entre as opções, a pis-
cina continua sendo o local mais 
desejado (43%), seguido pela 
churrasqueira (39%), academia 
(14%), playground e quadra, 
ambos com 2%. Deste total, 
63% também não concordam 
em pagar um preço mais alto 
pelos locais.

Fonte e mais informações: 
(www.imovelweb.com.br).   

Os investimentos bilionários 
que movimentam o setor de 
energia solar no Brasil têm pro-
porcionado uma diversifi cação 
do mercado e o aumento da 
demanda por cursos de capa-
citação profi ssional.

De acordo com um estudo 
divulgado recentemente pela 
consultoria Bloomberg New 
Energy Finance, o país deve 
receber quase US$ 100 bilhões 
em investimentos em energia 
solar até 2040. 

Aliado aos compromissos 
assumidos pelo governo no 
Acordo de Paris, esse aporte 
pode catapultar a geração de 
empregos no setor. “O merca-
do está investindo muito em 
energia solar, com uma expan-
são muito forte desde 2014”, 
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Investimentos em energia solar impulsionam cursos no setor

diz Luis Gustavo, gerente de 
treinamento da LGL Solar, 
empresa fundada em 2015 
para atender os profi ssionais 
que querem trabalhar e ser 
competitivos nesse segmento.

2015, já tivemos mais de 4 mil 
estudantes”, conta Gustavo. O 
gerente mira em 2020, quando a 
empresa participará da feira de 
energias renováveis Ecoenergy, 
programada para 14 a 16 de 
abril, em São Paulo, com orga-
nização da Cipa Fiera Milano. 

“É um evento onde a gente 
consegue reunir empresários, 
fabricantes e distribuidores 
e que ajuda na criação de 
negócios e para difundir esse 
mercado de energia solar”, 
acrescenta. A feira deve ser 
uma ferramenta para a LGL 
mostrar seus projetos para 
2020, que incluem o lançamen-
to de um curso online avançado 
e a abertura de novas unidades, 
principalmente no interior do 
Nordeste  (ANSA).

A LGL oferece cursos teóri-
cos e práticos de curta duração 
em 25 unidades, abrangendo as 
áreas de instalação e projeto, 
além de módulos online de sof-
tware para ex-alunos. “Desde 

Teto de posto de gasolina com placas fotovoltaicas para gerar 

energia solar, em Recife.


