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Introdução: O microempreendedor Individual foi instituido para atender as pessoas
que desejam ter seu próprio negócio, sem burocracia, benefícios da Previdência
Social,

baixo custo mensal de tributos (INSS, ISS ou ICMS) em valores fixos,

credibilidade, oportunidade de vender com nota fiscal, contratação de um
funcionário e contabilidade facilitada. Os microempreempreendedores individuais
abriram empresas sem conhecimento de gestão, encontraram dificuldades na
administração de seus negócios. Objetivo: Este artigo tem por objetivo analisar as
dificuldades encontradas pelo microempreendedor individual após a formalização
da empresa e as soluções para essas dificuldades. Método: A pesquisa classifica-se
como uma pesquisa descritiva e

caráter quantitativa, que tem como

cararacteristica a busca por solução por meio da coleta de dados. A amosta foi
composto pelo total de 30 empreendedores, com a finalidade de analisar as
dificuldades enfrentadas após abertura da empresa. Os dados foram coletados por
meio de um questionário estruturado composto por 13 questões de multipla escolha.
Os resultados da pesquisa foram tabulados e analisados pela pesquisadora e
apresentados nos resultados da pesquisa. Resultados: Constatou-se no processo de
análise dos resultados da pesquisa que o microempreendedor individual enfrenta
dificuldade após a legalização do negócio, por falta de conhecimento, dificuldade
para crédito, limite de faturamento. Outro ponto identificado durante a pesquisa é o
pouco conhecimento da lei do microempreendedor entre os microempreendedores,
porém percebeu-se que há uma grande disposição entre os empreendedores em
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buscar informações e capacitação, para gerir o empreendimento de forma mais
segura. Conclusão: Este artigo buscou mostrar as dificuldades encontradas pelos
microempreendedores após a formalização de sua empresa. Os objetivos foram
atendidos na medida que a análise da pesquisa revelou as dificuldades encontradas
pelos empreendedores após a formalização do negócio. As dificuldades foram no
acesso a fornecedores, contratação de um colaborador, emissão de nota fiscal,
credibilidade da empresa e segurança em relação à previdência, que dificultam o
crescimento da empresa. Percebe-se que houve melhoria na gestão dos
empreendimentos, acesso aos fornecedores, emissão de nota fiscal e segurança em
relação à previdência, possibilitando o crescimento destas empresas.
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