Saiba como negociar um bom salário
e não sair perdendo ao se tornar PJ.
Tudo o que você precisa saber para
conseguir uma remuneração maior e
pagar o mínimo de impostos.
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Introdução

Você já tomou um susto ao ver o total de descontos que profissional CLT
possui no salário?
Calma! Neste e-book nós vamos te dar dicas essenciais para você negociar
um bom salário como PJ e sair ganhando.
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Dez dicas para negociar um
bom salário como PJ.
Quando você troca a contratação CLT
pela PJ, encontra-se um mundo de
possibilidades!
O segredo é seguir alguns passos para
negociar sua remuneração e benefícios.
Anote as dicas a seguir e se prepare para
construir o seu sucesso financeiro.
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1 - Antes de tudo, calcule
Faça a conta para saber quanto exatamente você ganha por mês como CLT e o mínimo que deve
pedir como PJ. Veja o exemplo abaixo, em uma comparação que leva em conta profissional que
possui salário bruto de R$ 10 mil por mês como CLT.

Neste caso, o salário líquido atual sem benefícios como CLT é:
Quer um resultado mais preciso?

R$ 8.374,19

O salário líquido com 13° salário e férias proporcionais é:
R$ 9.206,75

Para receber o mesmo como PJ, o salário bruto precisa ser:
R$ 10.286,19
5

Simule com as suas informações
em nossa Calculadora CLT x PJ.
ACESSAR CALCULADORA
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2 - Atenção aos gastos extras

Considere todas as suas despesas adicionais para embutir na negociação da sua remuneração.
Lembre-se que o PJ é o responsável pelos seus próprios custos, como:
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Plano de saúde

Previdência social

Transporte

Plano odontológico

Refeição

Seguro de vida

3 - Faça uma pesquisa de mercado

/

Analise quanto, em média, o mercado está pagando pelo mesmo serviço que você presta
antes de dizer quanto deseja ganhar.

4 - Valorize sua mão de obra
Cobre o que realmente acha justo, já que
você sabe o quanto se especializou para
desempenhar a sua função. Aqui, não é raro
ver profissionais que cobram um valor muito
baixo pelo serviço e, assim, saem perdendo.
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5 - Aprenda a negociar
Não fique com medo de negociar. Tenha mais de uma
oferta na manga, dê razões verdadeiras para o que
está pedindo e mantenha-se sempre com o
pensamento positivo, demonstrando que você
realmente deseja trabalhar para tal empresa.

6 - Proponha um plano de aumento
Profissional que trabalha como CLT tem um ajuste
salarial (o que chamamos de dissídio) pelo menos
uma vez por ano, o que pode não acontecer com PJ.
Portanto, é importante negociar um aumento
progressivo do salário no decorrer dos anos.
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7 - Busque mais clientes

/

Uma das grandes vantagens da pessoa que trabalha como PJ é poder fechar negócio com diversos
clientes. Portanto, tente se organizar para conseguir o máximo de projetos e, assim, faturar muito mais.
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8 - Negocie benefícios
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Não foque apenas na remuneração. Negociar benefícios também vai te fazer sair ganhando.
Veja alguns exemplos:
Férias remuneradas: geralmente o PJ não recebe a soma de um terço do salário, como na CLT, mas
muitas empresas incluem na proposta a remuneração normal.
13º salário: para facilitar o pagamento, você pode propor um parcelamento.

Home office: poder trabalhar de casa vai te ajudar a economizar com deslocamentos.

Vale-transporte: se não for possível fazer home office, negocie um valor para a condução.

Vale-refeição: pesquise o valor médio da refeição na região em que irá trabalhar para pedir um valor
condizente.
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9 - Mostre seus conhecimentos e
trabalhos anteriores
É importante expor todas as suas habilidades,
formações e trabalhos realizados. Com isso, ficará
mais fácil para quem te contratou visualizar o seu real
valor. Considere ter um portfólio rico com essas
informações.

10 - Apoio da Contabilizei
Ter ajuda de um bom escritório de contabilidade é
fundamental para o seu sucesso. Com a Contabilizei
você foca no seu trabalho e nós cuidamos de toda a
burocracia. Você terá a certeza de que tudo está
certo e ainda pagará o mínimo de imposto possível.
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Como pagar menos impostos

/

Quer diminuir o impacto dos impostos no seu salário? Saiba que há meios legais de pagar menos
tributos e, assim, aumentar os seus rendimentos. Tudo começa com uma orientação especializada e
boas práticas. Veja nas próximas páginas dicas essenciais para isso.
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Mas antes das dicas, você sabe quanto um PJ paga de imposto?
Resposta: depende do regime tributário.
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9,3%

13,33% a
16,33%

É quanto, em média,
o profissional
enquadrado no
Simples Nacional
paga de impostos.

É quanto, em média, o
profissional
enquadrado no Lucro
Presumido paga de
impostos.
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Para economizar, tenha o
enquadramento fiscal adequado
Você precisa escolher entre Simples
Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real.
A melhor opção (e que você muito
provavelmente vai se encaixar) é o Simples
Nacional, que possui os menores impostos.
Essa decisão é fundamental para economizar
em tributos.
Clique nos links acima e saiba mais.
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Escolha a CNAE ideal

/

Selecionar a CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) adequada garante que
você pague apenas os impostos pertinentes ao seu negócio, eliminando gastos desnecessários.
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Saiba aproveitar a elisão fiscal

/

Elisão fiscal é um planejamento que visa reduzir impostos utilizando os meios legais sem sonegar
impostos. Ou seja, é possível encontrar formas dentro da legislação para fazer essa manobra sem
burlar o pagamento dos impostos.
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Não sonegue impostos

/

Ao sonegar, você pode estar arranjando uma tremenda dor de cabeça no futuro, que irá te custar
muito mais dinheiro do que se efetuar o pagamento corretamente. Evite também pagar depois do
vencimento, evitando multas e juros.
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Conte com ajuda de especialistas
Especialistas da Contabilizei te auxiliam nos processos legais do
seu CNPJ para pagar o mínimo de impostos. Além disso, você tem
a garantia de que todas as obrigações estão em dia, da
maneira correta e enviadas para o Fisco dentro do prazo.

Economize na abertura e
contabilidade do CNPJ
Na Contabilizei você abre o seu CNPJ sem a
cobrança do serviço* (que custa, em média,
R$ 600) e tem a contabilidade mensal por
um preço muito mais acessível.
*Mediante a contratação de um
plano anual de contabilidade.
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As áreas mais quentes para
trabalhar como PJ
Oportunidades para trabalhar como PJ
é o que não faltam hoje em dia.
Esse tipo de contratação pode ser muito vantajosa
também para quem contrata.
Quer ver como a demanda está em alta e quais os
setores que mais estão contratando?
Vem que vamos te mostrar.
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40%

Esse é o número que representa o
aumento de candidaturas que
aceitaram a contratação como PJ
em 2020 em comparação com 2019.

Fonte: Revelo
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Mas em qual setor você pode trabalhar?

/

Vagas PJ estão espalhadas pelos mais diversos setores. Em alguns, porém, é possível encontrar com
maior facilidade, como consultoria, comunicação, vendas e corretagem. Mas há três que estão
chamando muita atenção nesses últimos tempos. Veja abaixo.

Áreas com muitas oportunidades para PJ.
TECNOLOGIA

DESIGN

MARKETING DIGITAL

Fonte: Revelo
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A forma mais fácil
de abrir CNPJ
É hora de dar o start no seu CNPJ para
começar a aproveitar todas as oportunidades
que a contratação PJ oferece. Mas você sabe
qual é o jeito mais prático, econômico e
rápido de abrir o seu? Nós te mostramos.
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Nossos especialistas já sabem de tudo que
precisa ser providenciado e serão capazes
de te orientar em cada passo.

A maneira mais fácil de abrir o seu
CNPJ é com a Contabilizei.

Cuidamos do processo de abertura, assim
você se livra da burocracia e tem a certeza
de que tudo está correto com seu CNPJ.

A abertura acontece de forma gratuita com
a contratação de um dos nossos planos
anuais de contabilidade.

Você terá o seu CNPJ de forma mais rápida,
100% regularizado para começar a emitir
as suas notas fiscais.
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VAMOS ABRIR SEU CNPJ?
Na Contabilizei você não perde dinheiro ao virar PJ.
Descomplique a sua vida profissional e conte conosco
para a abertura do seu CNPJ.

ABRIR CNPJ GRÁTIS
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Somos o maior escritório contábil do
Brasil e da América Latina. Temos mais
de 30 mil clientes e mais de 1000
especialistas e atendemos mais
de 50 cidades.
Aqui, a sua contabilidade fica muito mais
simples e segura. Quer ver?
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Contabilidade Completa

Segurança Garantida

Nossos especialistas abrem
seu CNPJ e fazem todos os
serviços de um contador.

Somos auditados por uma
das maiores empresas de
auditoria do mundo.

Atendimento Rápido

Consultoria Customizada

Feito por diversos canais
(telefone, WhatsApp,
chat e e-mail) até as 22h.

Tomamos com você as
decisões que poderão
reduzir a sua carga tributária.

Planos Personalizados

Plano De Saúde

Planos específicos para
cada tipo de negócio e
perfil de profissional.

Ajudamos você a escolher
o melhor plano de saúde
para você e sua família.
CONHEÇA A CONTABILIZEI
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www.contabilizei.com.br

