
Não posso ser 
MEI. E agora?
Guia rápido para quem
precisa abrir uma 
empresa



Nos últimos anos, trabalhar por conta própria 
se tornou um enorme atrativo no mercado. 

Com essa forma de trabalho, o novo pequeno 
empreendedor consegue abrir sua própria 
empresa e ainda recebe algumas vantagens 
importantes, como a emissão de notas fiscais, 
carga tributária menor, acesso aos benefícios 
da Previdência Social etc. 

No entanto, a maioria dos empreendedores, ao 
abrir sua empresa, acredita que pode fazê-lo 
sob o regime MEI (Microempreendedor 
Individual), o que nem sempre é o caso.

Caso sua atividade (CNAE) não se enquadre 
no MEI, saiba o que fazer!

Intro-
dução



E qual a 
alternativa?



Caso sua empresa não se 
encaixe no perfil de MEI, 
basta abrir uma 
microempresa (ME).

Confira a seguir as principais 
diferenças entre ME e MEI



MEI ME

Pode exercer atividade intelectual? 
Saiba mais sobre as atividades permitidas no MEI. Clique aqui!

Não Sim

Pode contratar quantos empregados? 1 10

Renda bruta máxima permitida R$81 mil por ano R$360 mil por ano

Precisa de de um contador? Não Sim

https://www.contabilizei.com.br/contabilidade-online/atividades-mei-tabela/


As 4 
categorias
do ME 
Elas são, na verdade, tipos societários,
conhecidos também como naturezas jurídicas.



Empresário individual (EI)

Empreendedor que atua como o único titular de 
seu negócio, sendo este uma pessoa física e 
sem a presença de outros sócios

Vantagens: não precisa investir um valor alto 
do capital social

Empresário Individual de 
Responsabilidade Ilimitada (EIRELI)

Empresa individual, na qual é necessário investir 
um capital cujo valor seja de pelo menos 100 
salários mínimos vigentes.

Vantagens: o empresário não tem seu 
patrimônio pessoal afetado por dívidas da 
empresa



Sociedade Empresária, ou “Ltda.”
Uma sociedade limitada que conta sempre com a 
presença de um ou mais sócios, onde eles 
adquirem cotas de participação.

Vantagens: os sócios não têm seu patrimônio 
pessoal afetado por dívidas da empresa

Sociedade Simples
Empresa com mais de um sócio, geralmente 
adotada por médicos, advogados, dentistas, 
arquitetos, etc.

Vantagens: ótimo para prestação de serviços 
de atividades intelectuais e cooperativas



Como abrir 
uma ME?



Para seguir o processo de 
abertura de uma ME no Brasil, 
é obrigatória a contratação um 
escritório de contabilidade que 
vá cuidar de toda a burocracia 
para você. 

Documentos básicos:

● RG;
● CPF;
● Comprovante de endereço; 
● Certidão de casamento (se for 

casado)
● Cópia do IPTU ou documento que 

indique a inscrição municipal do 
imóvel em que será a sede da 
empresa.

Depois, você precisa:

1. Escolher o tipo de empresa 
(nesse caso, ME);

2. Selecionar a natureza jurídica;
3. Identificar o código CNAE e suas 

atividades.



Conclusão
Neste guia, você pôde conhecer um pouco melhor as opções 
disponíveis para abrir seu CNPJ da forma que mais se 
adequa à sua atividade exercida.

Mas vale lembrar que é obrigatória e fundamental a 
contratação de um serviço de contabilidade na abertura de 
uma microempresa. Desta forma, você não precisará se 
preocupar com detalhes que, apesar de pequenos, podem ser 
cruciais para abrir CNPJ rápido.

Para ter saber como abrir uma ME sem custo com o maior 
escritório de contabilidade do Brasil, fale com um dos 
especialistas da Contabilizei.

CONHEÇA A CONTABILIZEI

https://www.contabilizei.com.br/


Nossa missão é democratizar o acesso ao 
serviço de contabilidade para o pequeno 
empreendedor e prestador de serviço, com 
qualidade, transparência e preço justo. Para isso, 
unimos conhecimento contábil e tecnologia.

Assim, o processo torna-se prático, fácil de 
entender e — o que é melhor ainda — online!

A trajetória de sucesso da empresa comprova 
que esse sonho é possível. Atualmente, temos a 
confiança de mais de 10 mil clientes e 
continuamos crescendo.

Saiba mais sobre a Contabilizei




