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A vida com carteira assinada tem as suas comodidades, 

mas pode não se encaixar nas aspirações de um 

profissional que busca formas alternativas de trabalho.

Para várias pessoas, especialmente os trabalhadores mais bem 

remunerados, o regime tradicional pode acabar encarecendo 

sua contratação, já que requer um investimento alto para os 

contratantes, que repassam esse custo em forma de salários 

menos atrativos. É nesse ponto da vida profissional que podem 

começar a surgir ofertas de trabalho como pessoa jurídica (PJ).

Nesse e-book vamos apresentar o cenário da prestação de 

serviços no Brasil, suas características e o mais importante: vamos 

mostrar o passo a passo para ajudá-lo a abrir uma empresa.

Ao final, você vai entender tudo sobre como abrir seu CNPJ e 

como lidar com as responsabilidades que ele traz. As siglas 

e nomes complicados podem assustar, mas aqui você verá 

que contabilidade não é um bicho de sete cabeças ;)

Intro-
dução



O mercado de 
prestação de 
serviços no Brasil
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O MERCADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BRASIL

É comum que profissionais cujas carreiras 

têm perspectivas de melhores remunerações 

se interessem por abrir um CNPJ para atuarem 

regularmente como prestadores de serviços 

- já que a alta carga tributária dos contratos 

convencionais pode diminuir os ganhos dos 

dois lados: do empregado e do empregador.

A transição para esse tipo 
de contrato começa com as 
empresas contratantes, que 
escolhem esse modelo por ser 
mais econômico. Trata-se de 
uma prática corrente em áreas 
que envolvem tecnologia, artes 
e inovação, como TI, agências 
de marketing e publicidade.

Independentemente de como você chegou até 

aqui, é importante saber que se trata de um 

fenômeno da atualidade, sendo uma oportunidade 

interessante de negociar condições que não 

seriam possíveis na CLT, como flexibilidade 

de jornada, períodos de férias diferenciados, 

trabalho remoto, mais autonomia etc. 

Essas condições são possíveis, pois as regras 

tradicionais não se aplicam a esse modelo 

de trabalho, uma vez que é previsto em lei 

que em contratos de prestação de serviços 

entre empresas (como será o seu caso a 

partir do momento em que você estiver com 

o CNPJ pronto) não pode haver subordinação, 

pessoalidade, habitualidade e onerosidade - 

itens que firmam o vínculo empregatício.



Vantagens de 
trabalhar com 
CNPJ
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VANTAGENS DE TRABALHAR COM CNPJ

Uma proposta de trabalho como PJ pode 
trazer diversos benefícios interessantes que 
não existem no modelo convencional. Veja 
alguns deles a seguir!

POSSIBILIDADE DE TRABALHAR 
PARA VÁRIAS EMPRESAS

Numa sociedade cada vez mais dinâmica, ter um CNPJ permite prestar 

serviços para várias empresas ao mesmo tempo, emitindo notas fiscais 

e recebendo de forma regularizada sua remuneração.

Como falamos anteriormente, o contratado PJ não tem vínculo 

empregatício e geralmente tem uma carga horária bem flexível. Com 

isso, surge a possibilidade de atender a mais de um projeto. 

É claro que essa situação dependerá do seu volume de trabalho na 

primeira empresa. Por isso,  se você pensa em conciliar mais de um job, 

é importante avaliar com bastante atenção as condições do contrato.
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VANTAGENS DE TRABALHAR COM CNPJ

MAIOR REMUNERAÇÃO

Sabe aquela sensação de ter trabalhado o mês inteiro, olhar seu 

holerite e sentir que uma parte significativa do seu salário ficou 

nos descontos obrigatórios? Como Pessoa Jurídica, isso deixa 

de existir, pois você não estará mais assegurado pela CLT. 

Do outro lado, a conta também fica mais barata, já que a empresa 

contratante paga menos imposto para obter seu serviço. Assim, 

a tendência é que como prestador de serviço regularizado você 

ganhe até 40% mais que um alguém com registro em carteira.

Isso não quer dizer, no entanto, que PJs não pagam nenhum tipo de 

imposto, apenas que a carga tributária pode ser menor. Vale ressaltar 

que o valor depende de como o profissional formata sua empresa (qual 

o tipo societário, regime tributário, dentre outros detalhes). Ou seja, 

os impostos variam bastante caso a caso. Para fazer uma simulação 

dos tributos envolvidos em cada modalidade de trabalho, utilize nossa 

calculadora e confira na prática como os números funcionam!

MAIS FLEXIBILIDADE

Outro ponto muito importante é a flexibilidade. Uma pesquisa 

feita pela Confederação Nacional das Indústrias mostrou que os 

trabalhadores brasileiros valorizam cada vez mais a flexibilidade: 

Ao trabalhar como PJ, isso não só é possível, como bastante comum. 

Além de aumentar sua renda, você consegue ter maior flexibilidade para 

trabalhar onde e quando for mais conveniente. Atenção: no momento 

da negociação, não deixe de requisitar que as condições de trabalho 

estejam bem descritas no contrato, para evitar discussões futuras.

gostariam de ter mais liberdade 
com relação ao local das atividades

73%81%
gostariam de 
flexibilizar o horário

https://conteudo.contabilizei.com.br/calculadora-clt-pj
https://conteudo.contabilizei.com.br/calculadora-clt-pj
http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/rsb-37-flexibilidade/
http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/rsb-37-flexibilidade/


Passo a passo: 
como tornar-se 
Pessoa Jurídica
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PASSO A PASSO: COMO TORNAR-SE PESSOA JURÍDICA

Os passos fundamentais para abrir uma 

empresa são: 

01. buscar um contador para 
acompanhá-lo em todo o processo 
de abertura e fazer sua contabilidade 
mensal; 

02. definir qual é a atividade que será 
exercida: isso será importante para 
identificar o código da CNAE da sua 
empresa. Esse código é utilizado 
para delimitar algumas coisas, como 
se você pode ou não ser MEI ou ME 
ou mesmo participar do SIMPLES, 
quais serão as alíquotas etc.;

03. definir a natureza jurídica da 
empresa: para uma prestação de 
serviços simples, ela geralmente será 
EI, EIRELI ou LTDA; 

04. escolher o regime tributário: lembre-  
se das vantagens do Simples Nacional; 

05. escolher o nome e endereço da 
empresa; 

06. separar a documentação necessária

Ficou cheio de dúvidas? Confira nos 
detalhes abaixo tudo o que você precisa 
saber para cumprir cada uma das etapas.
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PASSO A PASSO: COMO TORNAR-SE PESSOA JURÍDICA

PRECISO FAZER TUDO SOZINHO?

Claro que não! Para ajudar na abertura e gestão do seu 

CNPJ, existe o contador. Ele vai te auxiliar desde o início, 

até o dia a dia, dando todo o suporte necessário para que 

tudo seja feito da melhor forma possível e dentro da lei.

CONTRATAR UM PROFISSIONAL DA 
CONTABILIDADE É OBRIGATÓRIO?

Sim. No Brasil, toda empresa precisa ter um contador. É 

esse profissional que vai assessorar a Pessoa Jurídica na 

emissão de declarações e no cumprimento das obrigações 

legais. Ele auxilia desde a abertura da empresa, durante 

sua operação e até mesmo no caso de um encerramento.

Ter um contador é mais simples do que parece e graças 

à tecnologia sua contabilidade pode ser online! Você 

vai saber mais sobre esse assunto no capítulo 5.

O QUE É UM CNAE?

O CNAE, abreviação de Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas, é um código que determina as 

atividades em que a empresa está autorizada a atuar.

Um CNPJ pode exercer várias atividades - mas 

será necessário escolher a atividade principal -, 

e deve indicar em seu cadastro o que fará.

Isso vai determinar as limitações de tipos de empresas, 

qual o valor dos impostos e as rotinas fiscais.

A melhor forma de escolher um CNAE adequado 
é contar com o apoio de um contador. 

Temos também uma tabela de CNAE, que te ajuda 

a visualizar se sua atividade poderá ser enquadrada 

no regime tributário Simples Nacional.

https://www.contabilizei.com.br/contabilidade-online/atividades-mei-tabela/?utm_medium=social&utm_source=youtube%20&utm_campaign=youtube-serie-abertura-cnaes-mei%20
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PASSO A PASSO: COMO TORNAR-SE PESSOA JURÍDICA

QUAIS SÃO AS DIFERENÇAS ENTRE MEI, ME E EPP?

Para ser PJ, é essencial saber que tipo de empresa você precisa abrir. Os portes das empresas são determinados pelas faixas de 

faturamento e complexidade. Os três importantes de se conhecer para quem quer ser prestador de serviço são MEI, ME e EPP.
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PASSO A PASSO: COMO TORNAR-SE PESSOA JURÍDICA

MEI

O Microempreendedor Individual é o tipo mais simples de CNPJ. Ele dispensa uma 

série de burocracias e o pagamento de todos os impostos é feito todo mês em 

uma guia única. Entretanto, esse modelo só serve para algumas atividades, que 

podem ser consultadas em nossa Tabela de Atividades Permitidas no MEI. Outro 

ponto importante é que só vale para quem fatura até R$ 81.000,00 anualmente.

ME

ME é a sigla da boa e velha Microempresa, que é o porte mais comum entre 

prestadores de serviço. Além de incorporar uma gama maior de atividades, 

também permite um faturamento de até R$ 360.000,00 anuais.

EPP

A EPP, ou Empresa de Pequeno Porte, é para quem já ganha mais 

que o microempresário, podendo faturar até R$ 4.800.000,00 

ao ano. Nada mal para um PJ, não é mesmo?

https://www.contabilizei.com.br/contabilidade-online/atividades-mei-tabela/?utm_medium=social&utm_source=youtube%20&utm_campaign=youtube-serie-abertura-cnaes-mei%20
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PASSO A PASSO: COMO TORNAR-SE PESSOA JURÍDICA

O QUE SÃO NATUREZAS 
JURÍDICAS?

O próximo passo é indicar a natureza 

jurídica de uma empresa - fator que 

determina o valor de capital social 

necessário para que ela seja constituída 

e a quantidade de sócios possíveis.

Empresário Individual: é a criação de 

um CNPJ sem separação patrimonial 

entre o dono e a empresa. Em caso de 

cobrança de uma dívida da empresa, 

o sócio terá que usar seu patrimônio 

pessoal. Não admite sócios, e o capital 

social mínimo é de R$ 1.000,00;

Empresa Individual de Responsabilidade 

Limitada (EIRELI): é uma empresa 

individual, sem sócios, mas que 

permite a separação de patrimônio. 

Justamente por isso, o capital social mínimo 

para começar uma EIRELI é bem maior, 

de 100 salários mínimos (R$ 99.800,00);

Sociedade de Responsabilidade Limitada 

(LTDA): assim como a EIRELI, o patrimônio 

dos sócios não é usado para pagar dívidas 

da empresa. No entanto, ela não pode ser 

individual, ou seja, exige-se mais de um 

sócio. Não há previsão de capital social 

mínimo para esse tipo de empresa.
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PASSO A PASSO: COMO TORNAR-SE PESSOA JURÍDICA

REGIME TRIBUTÁRIO: QUANTO UM CNPJ PAGA DE IMPOSTO?

Depois de escolher o porte e a natureza jurídica mais adequados para a sua situação, é hora de definir como será pagamento dos impostos! Você 

pode optar por regimes como o Lucro Real ou Presumido ou, então, como é o caso da maioria dos prestadores de serviço, o Simples Nacional.
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PASSO A PASSO: COMO TORNAR-SE PESSOA JURÍDICA

O QUE É E COMO FUNCIONA O 
SIMPLES NACIONAL?

O Simples Nacional é o regime tributário com menos 

burocracia. Ele permite o recolhimento de oito tributos em 

uma só guia, o Documento de Arrecadação do Simples 

Nacional (DAS). O enquadramento no Simples Nacional é 

permitido para empresas que faturem até R$ 4,8 milhões por 

ano, o equivalente a uma média mensal de R$ 400 mil.

Para incluir seu CNPJ no Simples Nacional, é necessário 

fazer a solicitação de opção em até 30 dias contados 

do deferimento da última inscrição da empresa 

(municipal ou estadual, dependendo de cada caso).

Entretanto, é bom ficar atento, pois tudo deve ser feito 

antes dos 180 primeiros dias de inscrição no CNPJ! 

Para que tudo corra bem, é essencial contar com o 

auxílio de um bom serviço de contabilidade.

QUAIS SÃO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS?

Para abrir uma empresa será necessário apresentar  

os documentos básicos: 

 # RG e CPF;

 # comprovante de endereço;

 # carnê de IPTU de onde será a sede da PJ;

 # para quem é casado, certidão de casamento.

Essa documentação deve ser encaminhada à Junta 

Comercial ou ao Cartório (o local depende da finalidade da 

empresa), à Receita Federal e também à Prefeitura para a 

abertura da empresa e criação dos números de cadastro 

necessários para você começar a emitir notas fiscais.



Passo a passo: O 
jeito mais fácil de 
abrir um CNPJ
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O JEITO MAIS FÁCIL DE ABRIR UM CNPJ

A maneira mais simples de abrir sua 

empresa é contar com um bom serviço de 

contabilidade desde o primeiro momento. 

Esse profissional já sabe tudo o que 

precisa ser providenciado e será capaz 

de orientá-lo em todos os passos.

Entre tantas opções, para um prestador 

de serviço o caminho mais fácil e 

econômico é a contabilidade online.

Quem gosta de praticidade e não quer 

se preocupar com contabilidade todo 

mês, certamente vai encontrar na 

Contabilizei um excelente parceiro.

Nossas principais 

vantagens são:

 # abertura do CNPJ gratuita 

e de forma descomplicada;

 # plataforma de 

contabilidade online com 

tudo que você precisa em 

só lugar;

 # para quem emite a mesma 

nota fiscal de serviço todo 

mês, basta replicar as 

informações.

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


Abrir um CNPJ não significa que você 

terá que parar sua vida para administrar 

uma empresa! É claro que requer alguns 

cuidados, mas como você viu aqui, a 

Contabilizei existe justamente para tornar 

todo o processo mais simples.

Aproveite as novas oportunidades sem 

medo da burocracia e sem dor cabeça. Para 

todos os casos, você pode contar com a 

Contabilizei ;)
Con-
clusão



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.

https://www.contabilizei.com.br/
https://www.facebook.com/Contabilizei/
https://twitter.com/contabilizei
https://www.linkedin.com/company/contabilizei/
https://www.instagram.com/contabilizei/?hl=pt-br


PRONTO PARA 
O PRÓXIMO PASSO?

ABRIR CNPJ GRÁTIS

Economize e descomplique sua vida: 
escolha a Contabilizei

https://www.contabilizei.com.br/abrir-empresa/

