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Microempreendedor Individual

COMO GERENCIAR E CONTROLAR AS 
FINANÇAS DO MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL
Cada vez mais as empresas necessitam de controles fi nan-
ceiros efi cientes, para que os seus administradores possam 
realizar uma adequada gestão fi nanceira, visando a aumen-
tar os resultados de sua atividade.

E o MEI- Microempreendedor Individual é uma empresa de 
porte menor e necessita cuidar da gestão fi nanceira do ne-
gócio ou atividade, independentemente de seu tamanho.

Todas as empresas que exercem atividades comerciais, in-
dustriais e prestadoras de serviços são formalizadas para 
terem resultados positivos (LUCRO).

E o lucro será alcançado com uma boa gestão fi nanceira, 
organização e controles.
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QUAL O VALOR DE CAPITAL SOCIAL DO MEI?
O valor a ser informado no momento da formalização da 
atividade no Portal do Empreendedor deverá ser o total de 
investimento inicial que o empreendedor utilizou ou utilizará 
para abertura de seu negócio.

Exemplo:
Uma costureira pretende abrir uma pequena oficina de cos-
tura e reformas, necessitou comprar máquina de costura, 
tesouras, dedal, agulhas, estoque inicial de aviamentos e 
outros itens, no valor total de R$ 1.500,00. 

Retirou dinheiro e recursos da pessoa física e está disponi-
bilizando como investimento inicial, para a empresa. Este 
valor de R$ 1.500,00 é o CAPITAL SOCIAL que a costureira 
deverá considerar no momento da abertura do MEI.

O CAPITAL SOCIAL investido deverá ser devolvido pela em-
presa, em um determinado período de tempo, através dos 
lucros obtidos na atividade, assim considerado como RETORNO 
DO INVESTIMENTO.

QUAL O PRAZO DE RETORNO DO INVESTIMENTO?
Cada atividade tem suas características e cada empreende-
dor possui também necessidades pessoais diferentes; assim, 
não existe um prazo padrão de retorno do investimento.

Vale lembrar que quanto maior for o valor investido na ati-
vidade, consequentemente o prazo de retorno tenderá ser 
maior, pois necessitará um valor maior de lucro para devol-
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ver o dinheiro para a pessoa física.

Quando a empresa é nova no mercado ainda não possui 
uma carteira de clientes fi delizados e os volumes de receitas 
das vendas ou dos serviços são baixos, difi culta a conquista 
de lucro já nos primeiros meses.

Todas as empresas, inclusive o MEI, só conseguirão obter 
lucro após superarem e alcançarem o PONTO DE EQUILÍBRIO 
operacional, “a empresa estará se pagando”. 
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Exemplo:
Para abrir sua cozinha industrial para fabricar doces, bolos e sal-
gados, a Microempreendedora Individual investiu R$ 8.000,00 
em máquinas, utensílios, equipamentos e estoque inicial.

A MEI, doceira e salgadeira, vendeu R$ 3.800,00 de doces e 
salgados no mês.

Seus custos representam 30% do seu faturamento total, que 
será igual a R$ 1.140,00.

Sua despesa variável, com taxa de cartão de crédito, repre-
sentam 5%. Considerando esta taxa neste exemplo o valor 
será de R$ 190,00.

As despesas fixas para manter sua empresa e estrutura pro-
dutiva é de R$ 2.000,00, considerando também sua renda 
mensal (pró-labore/salário do MEI).

Com estes dados acima temos:

FATURAMENTO R$ 3.800,00 100%

CUSTOS R$ 1.140,00 30%

DESPESAS VARIÁVEIS R$ 190,00 5%

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO R$ 2.470,00 65%

DESPESAS FIXAS R$ 2.000,00 52,63%

RESULTADO LUCRO R$ 470,00 12,37 %

Diante deste demonstrativo de resultado podemos apurar o 
prazo do retorno do investimento.

Calcular o quanto de tempo necessário para retornar os 
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R$ 8.000,00 investido na atividade.

Basta apenas dividir o valor do investimento pelo valor do 
lucro, considerando o resultado em meses, pois a apuração 
do resultado foi mensal. Temos:

PRAZO DE RETORNO
Investimento     R$ 8.000,00

      Lucro              R$ 470,00

O QUE É O PONTO DE EQUILÍBRIO OPERACIONAL?
Qualquer empresa que queira calcular seu ponto de equilí-
brio operacional deverá saber e conhecer todos seus CUS-
TOS, DESPESAS VARIÁVEIS E DESPESAS FIXAS.

O ponto de equilíbrio operacional é o momento que a em-
presa consegue receitas de vendas de produtos ou receitas 
de serviços realizados suficientes para manter sua estrutura 
administrativo, comercial e cobrir os custos envolvidos na 
venda ou na prestação do serviço. Neste momento a empre-
sa não tem lucro e nem prejuízo.

Toda receita que entra na empresa é suficiente para pagar 
seus compromissos, não sobrando nada.

COMO CALCULAR O PONTO DE EQUILÍBRIO 
OPERACIONAL?
Retornando ao ponto de equilíbrio, agora temos como cal-
culá-lo. No exemplo acima já temos o percentual de margem 
de contribuição de 40% e o valor das despesas fixas de R$ 

17 
meses
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1.700,00, basta apenas dividir o valor da despesa fixa pela 
margem.

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 40% (0,40)

PEO=PONTO DE EQUILÍBRIO OPERACIONAL R$ 4.250,00

VALOR DAS DESPESAS FIXAS
R$ 4.250,00 X 0,40 = 

R$ 1.700,00

O ponto de equilíbrio operacional neste exemplo é de R$ 
4.250,00, valor necessário de receita para pagar todos os 
gastos na atividade.

1- Repetindo a estrutura acima, agora considerando a recei-
ta do ponto de equilíbrio, temos:

ITEM VALOR PERCENTUAL

RECEITAS R$ 4.250,00 100%

CUSTOS R$ 2.125,00 50%

DESP. VARIÁVEIS R$ 425,00 10%

MARGEM DE 
CONTRIBUIÇÃO

R$ 1.700,00 40%

DESPESAS FIXAS R$ 1.700,00 40%

RESULTADO R$ 0,00 0%

CUIDADOS
O importante para calcular estes itens acima é apurar corre-
tamente os valores de receitas, custos, despesas variáveis e 
despesas fixas.
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COMO CALCULAR A MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO?
Antes de calcular o ponto de equilíbrio, devemos saber o que 
é a MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO e como calculá-la.

A margem de contribuição é o que sobrará para quitar as 
DESPESAS FIXAS do MEI, que são todos os gastos neces-
sários para manter a estrutura da empresa na parte ope-
racional e comercial, incluindo os salários do funcionário e 
empresário, bem como o DAS (imposto do MEI) e conseguir 
obter um resultado positivo.

Para conseguir calcular a margem de contribuição devemos 
descontar do total de receitas os valores de CUSTOS que são 
todos os gastos na aquisição do produto ou matéria-prima, 
mão de obra na execução de um serviço ou produção, gas-
tos com embalagens, fretes entre outros, ocorrem apenas 
quando são executados os serviços ou comercializados os 
produtos. Devemos retirar também do valor das receitas as 

$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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DESPESAS VARIÁVEIS, que são normalmente taxas de cartões 
e comissões.

Tanto os custos como as despesas variáveis só ocorrem 
quando são vendidos os produtos comercializados ou pro-
duzidos e quando são prestados serviços.

Para calculá-la devemos:

Somar todas a receita de vendas ou prestação de serviços 
em um determinado período.

Somar todos os custos na venda de mercadorias e ou na 
prestação de serviços.

Somar os percentuais (%) de todas as despesas variáveis, 
com comissões e taxas de cartões.

Então temos um exemplo:

ITEM VALOR PERCENTUAL

RECEITAS R$ 4.500,00 100%

CUSTOS R$ 2.250,00 50%

DESP. VARIÁVEIS R$ 450,00 10%

MARGEM DE 
CONTRIBUIÇÃO

R$ 1.700,00 40%

No exemplo acima, temos 100% representando o total das 
receitas, 50% os custos das vendas ou serviços prestados e 
10% de despesas variáveis de comissões + taxas de juros 
dos cartões de crédito. Assim gerou uma MARGEM DE CON-
TRIBUIÇÃO DE 40% = 100% - 50% - 10%.
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Então temos 40% das receitas para pagar as despesas fixas 
da atividade e ainda ter um resultado positivo(lucro). Neste 
exemplo, temos 40% de R$ 4.500,00, ou seja R$ 1.800,00 de 
margem de contribuição.

COMO CALCULAR O RESULTADO?
No exemplo acima, imaginemos que as DESPESAS FIXAS 
do MEI, sejam de R$ 1.700,00 para manter a estrutura do 
negócio, como salário do MEI, aluguel, energia, água, comu-
nicação, etc

Repetindo a estrutura acima, temos:

ITEM VALOR PERCENTUAL

RECEITAS R$ 4.500,00 100%

CUSTOS R$ 2.250,00 50%

DESP. VARIÁVEIS R$ 450,00 10%

MARGEM DE 
CONTRIBUIÇÃO

R$ 1.700,00 40%

DESPESAS FIXAS R$ 1.700,00 38%

RESULTADO R$ 100,00 2%

Neste caso acima o resultado foi de R$ 100,00 de LUCRO, 
pois está positivo, com uma lucratividade de 2%.
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COMO CALCULAR O PREÇO?
Para calcular o preço do serviço ou da venda do produto é 
necessário saber quais são os gastos variáveis unitários.

Ou seja, para cada venda de um produto ou a realização 
de um serviço, quanto que eu tenho de custos/gastos. Estes 
gastos só ocorrem quando vender um produto ou quando 
realizar um serviço, assim só existem por que houve a pres-
tação de serviço ou a venda de um produto.

Quando for calcular o preço, deverá considerar apenas um 
produto de cada vez ou um serviço.

Cada produto tem gastos diferentes na sua aquisição e os 
serviços tem gastos diferentes na sua realização.
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Analisando o exemplo abaixo:

Custo de compra de uma mala R$ 20,00

Custo de embalagem e sacola R$ 3,50

Gastos variáveis total R$ 23,50

Despesas variáveis (taxa cartão) 4,5% na venda

Determinar qual margem de contribuição você deseja obter 
nesta mala a ser vendida. Considerar a qualidade do pro-
duto, necessidade do mercado, público alvo, estratégia da 
empresa, mercado e percepção do cliente.

Neste exemplo vamos querer ter 35% de margem de con-
tribuição na mala. Ou seja para cada mala vendida eu terei 
35% do preço de venda para cobrir minhas despesas fixas e 
margem de lucro no produto. 

FÓRMULA

GASTOS VARIÁVEIS 

100% - (Margem de Contribuição + Despesas Variáveis)

100% - ( 35% + 4,5% )

100% - 39,5% = 60,50%

PREÇO DE VENDA 

(Custo de Compra + Custo da embalagem) Despesas Variáveis

(R$ 20,00 + R$ 3,50)  60,50%

R$ 23,50 60,50% = R$ 38,84
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COMO CONTROLAR AS MINHAS RECEITAS?
Toda venda de produtos e realização de serviços deverão ser 
registradas em algum controle financeiro, seja em caderno, pla-
nilhas ou sistemas. Registrar naquele que o empreendedor tiver 
maior afinidade de uso, o importante é registrar as receitas e ter 
algum controle.

Está disponibilizado no Portal do Empreendedor um modelo de 
registros de receitas mensais, que deverá ser preenchido men-
salmente e arquivado na empresa, servindo de base de consulta 
para declaração do imposto de renda do MEI, no início do ano 
seguinte. O importante em qualquer atividade não é somente 
vender e gerar receitas e sim recebê-las, não adianta ter um volu-
me bom de receitas e não controlar as entradas destes recursos, 
evitando assim faltas de pagamentos e desvios de valores.

Para controlar corretamente as entradas e saídas de recursos do 
caixa da empresa, será necessário anotar e apurar todas as ven-
das e formas de pagamento em um controle de fluxo de caixa.

Neste controle deverá ser anotado diariamente o saldo inicial, en-
tradas de receitas e saídas de pagamentos diversos, finalizando 
com a apuração do saldo final do dia que será o saldo inicial do 
dia seguinte. Receitas à vista em dinheiro terão que ser anotadas 
no próprio dia da venda do produto ou execução do serviço, já 
as receitas a prazo deverão ser anotadas no controle no dia que 
entrarem no caixa da empresa.

Manter controle constante das receitas diárias e fazer projeções 
futuras de caixa, para melhorar a gestão da empresa e possibilitar 
tomar decisões estratégicas para o crescimento da empresa.
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QUAIS AS ENTIDADES QUE PODEM ME APOIAR, CASO 
EU PRECISE DE SUPORTE PARA O MEU NEGÓCIO?
Prefeitura de Guarulhos
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Fácil Empresarial
Av. Emílio Ribas, 1.120 - Gopoúva - Tel: 2475-7922

ACE – Associação Comercial Empresarial de Guarulhos
Rua João Bernardo de Medeiros, 278 - Bom Clima
Tel: 2137-9300

AECG – Associação das Empresas de Serviços Contábeis
Rua Haroldo Lobo, 380 - Jd. Pinhal - Tel: 2862-6747

ASEC – Associação dos Empresários de Cumbica
Av. Santos Dumont, 1975 - Cumbica - Tel: 2412-6054

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Rua Padre Celestino, 108 - Centro - Tel: 2187-3397

Sebrae-SP – Escritório Regional - Guarulhos
Av. Salgado Filho, 1800 - Centro - Tel: 2475-6600

SESCON – Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e 
das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas no Estado de São Paulo.
Rua Haroldo Lobo, 380 - Jd. Pinhal - Tel: 2441-1622 

CIESP – Centro das Indústrias do Estado de São Paulo
Rua Uruaçu, 100 - Jardim Leila - Tel: 2408-4456

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Av. Dr. Renato de Andrade Maia, 601 - Jd. Paraventi
Tel: 2461-6750

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
R. Brasileira, 399 - Vila Endres
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Apoio:
ACE - Associação Comercial e Empresarial

AECG - Associação das Empresas Contábeis de Guarulhos

SESCON - Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis

Sebrae-SP - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Realização:







Informe-se no Sebrae-SP Guarulhos: 
Av. Salgado Filho, 1.800 - Centro - Guarulhos - SP 

Fone: (11) 2475-6600 - E-mail: erguarulhos@sebraesp.com.br

Soluções gratuitas que tratam de temas básicos para a gestão e 
fortalecimento dos negócios dos microempreendedores individuais.

SEI Comprar: Saiba como comprar com 
qualidade, preços e prazos de pagamento 
favoráveis, para aumentar a lucratividade do 
seu negócio, mantendo uma boa relação com 
seus fornecedores.
Carga horária: 3 horas

SEI Crescer: Conheça os direitos e obriga-
ções do MEI e desenvolva suas competências 
empreendedoras adotando ideias, atitudes e 
ferramentas que poderão auxiliar no desen-
volvimento do seu negócio.
Carga horária: 4 horas

SEI Controlar meu dinheiro: Saiba como 
fazer o controle financeiro do seu negócio, 
administrar as entradas e saídas de dinhei-
ro, previsão de receitas e de contas a pagar, 
além de entender a importância de separar os 
recursos da empresa dos pessoais.
Carga horária: 4 horas

SEI Formar preço: Aprenda a formar o preço 
de venda de seu produto ou serviço. 
Carga horária: 4 horas

SEI Empreender: Descubra o seu potencial. 
Desenvolva suas características empreende-
doras e tome decisões corretas para o suces-
so do seu negócio.
Carga horária: 3 horas

SEI Planejar: Organize o seu empreendimen-
to de forma planejada para atuar no mercado 
com produtos e serviços de qualidade e au-
mente as possibilidades de crescimento do 
seu negócio.
Carga horária: 3 horas

SEI Unir forças para melhorar: Conheça 
as vantagens de empreender coletivamente, 
aumentando a competitividade, superando 
desafios e suprindo necessidades comuns 
das empresas do grupo. 
Carga horária: 3 horas

SEI Vender: Saiba analisar o seu empreen-
dimento para se adaptar ao mercado, prepa-
rando produtos e serviços para conquistar 
novos clientes, aumentar suas vendas e ex-
pandir seu negócio.
Carga horária: 3 horas

Escolha pelo tema que achar mais apropriado ou faça uso 
de todos, aprofundando-se no conteúdo por meio das oficinas.

Todas as oficinas do Programa SEI são gratuitas.
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