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10 anos do MEI
A cada virada de ano paramos para fazer
algumas estatísticas. Neste informativo, que
entra em seu 3º ano, o Escritório Virtual
Espaço 2D comemora 13 anos de existência,
ao longo dos quais ajudamos mais de 400
clientes, entres empresas e profissionais, a
otimizar seus custos e aumentar sua
competitividade no mercado. Entre esses,
muitos são microempreendedores individuais,
os chamados MEI, surgidos após a Lei
Complementar 128/2008, sancionada no dia 19
de dezembro de 2008 e que, portanto, acaba de
completar uma década.

Small is beautiful.
O negócio é ser pequeno.
(E. F. Schumacher)
Título do livro de grande
sucesso nos anos 1970 em que
o autor, um economista inglês,
defendia a popularização dos
pequenos negócios como umapequenos
alternativa lógica e ecológica
para aumentar a eficiência produtiva e combater a urbanização
excessiva, a pobreza e as diferenças de desenvolvimento
entre os países ricos e o Terceiro Mundo.

Hoje há 7,7 milhões de MEIs ativos no Brasil,
pequenos negócios com faturamento anual de
até R$ 81 mil e que podem se beneficiar de
procedimentos simplificados e carga tributária
reduzida. Muitos deixaram a informalidade,
passaram a contar com previdência social e
crédito bancário. Alguns cresceram ao ponto
de tornarem-se microempresas.

Ao apostar no espírito empreendedor dos
brasileiros, o Governo viu ampliar sua base
tributária e a oferta de empregos. O sucesso da
Lei 128, 10 anos depois, mostra como o país
tem a ganhar quando se reduzem os entraves
burocráticos e se facilita a entrada no mercado
de novos negócios.
Com o apoio de um escritório virtual o MEI
pode se beneficiar ainda mais, reduzindo
custos e melhorando o atendimento ao cliente.

Número de
MEIs no Brasil:
7,7 milhões
(fonte: O Globo –
Especial MEI 10 anos
– 21.12.2018)

Aos nossos
clientes e
leitores, os
votos de
um feliz e
próspero 2019!
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