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EmprEEndEdorEs são aquELEs quE EntEndEm a tênuE difErEnça EntrE 
obstáCuLos E oportunidadE.

– NiColau maquiavEl -

u
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m dos primeiros desafios do empreendedor é abrir a sua própria empre-
sa, e nós da Contri Contabilidade ltda junto com o Grupo DPG desen-
volvemos um E-book para você  começar a sua caminhada rumo ao 
sucesso. Neste E-book estão todas as informações necessárias para 
iniciar seu próprio negócio e se tornar um Empreendedor Campeão.

Introdução

u
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Para aqueles que desejam que seus sonhos 
se realizem, não bastam apenas uma boa 
ideia e capital para abrir um negócio. Se você 
deseja que sua empresa permaneça no mer-
cado é preciso ter um planejamento.

Um terço das novas empresas fecham em 
um ano por falta de planejamento.
O planejamento guiará as ações da sua em-
presa e as oportunidades só serão apro-
veitadas se estiver bem claro quais objetivos 
devem ser alcançados. O plano de negócios 
especificará, também, os valores que devem 
ser alcançados, o custo para estas ações e o 
período de tempo para alcançá-las.

Antes de pensar em abrir uma empresa, é 
necessário ter em mente que seu ramo de 
atuação, o porte da sua empresa e o investi-
mento inicial devem ser decididos através de 
uma investigação.

Faça um levantamento dos seus principais 
concorrentes, quantos funcionários serão 
necessários para o seu negócio e qual o 
público-alvo você quer atingir. Outro ponto é 
avaliar se, para um primeiro momento do seu 
negócio, um sócio se faz ou não necessário.

NavEgar é prECiso, plaNEjar é mais aiNda!

doCumENtação NECEssária para a abErtura 
dE uma EmprEsa

o pLanEjamEnto dE Longo prazo não Lida Com dECisõEs futuras, 
mas Com o futuro das dECisõEs prEsEntEs.

O registro da empresa deve ser feito no Cartório de Registro de Pessoa Jurídica ou na Jun-
ta Comercial. O preenchimento de uma série de formulários e a anexação de documentos 
fazem parte do processo de abertura de uma empresa. Esses documentos e formulários 
variam um pouco de estado para estado.

O Contrato Social é o documento que estabelecerá as normas de relacionamento entre os 
sócios e a sociedade, talvez por isso seja o documento que merece a maior das atenções. 
Nele será descrito não só os objetivos da empresa, como também, os interesses das par-
tes do contrato e a descrição do aspecto societário e a maneira de integralização de cotas. 
Para tornar o contrato social válido, é necessário que haja o visto de um advogado, a não 
ser que estejamos falando de uma microempresa ou EPP que por lei estão dispensadas 
desta obrigação.

– pEtEr drukEr -
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O alvará de funcionamento que é dado pela prefeitura é o ultimo obstáculo para começar a 
funcionar. Para obter este documento você precisa do número do CNPJ, da consulta prévia 
no endereço solicitado, o preenchimento dos devidos formulários e a inclusão da documen-
tação que varia de acordo com o município que sua empresa se instalará.

Se a sua atividade empresarial oferecer algum tipo de ameaça ao meio ambiente, você pre-
cisará também de um laudo dos órgãos de vistoria.

O cadastro de seus funcionários deve ser realizado no Cadastro da Previdência Social e, para 
cumprir com as obrigações tributárias do seu Estado, deve ser feita a Inscrição Estadual.

Para poder emitir notas fiscais e realizar a autenticação dos livros fiscais é preciso uma autor-
ização, feita na Prefeitura de seu município ou Estado, isto se sua ideia for abrir uma empresa 
comercial e realizar a venda de produtos.

Depois que tudo estiver pronto, você poderá iniciar suas atividades como empresa.

Estamos quasE aCabaNdo os primEiros 
passos

ondE quEr quE voCê vEja um nEgóCio dE suCEsso, podE aCrEditar 
quE aLi houvE um dia uma dECisão Corajosa.

Antes de se fazer o registro, será feita uma pesquisa para identificar se existe algum registro 
de empresa com o mesmo nome. Junto com a entrega dos documentos pessoais dos sócios, 
é preciso preencher o requerimento padrão da Ficha de Cadastro Nacional (FCN) e o paga-
mento de certas taxas através do DARF.

A recompensa após completar este processo é que você receberá um Número de Identifi-
cação do Registro da Empresa (NIRE) e o número do seu CNPJ. O fato deste processo hoje 
estar sincronizado, reduz o tempo para abertura de empresa e facilita muito a vida dos
empreendedores e contadores.

– pEtEr drukEr -
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Este tipo de sociedade é composta apenas 
por pessoas físicas, respondem solidária e 
ilimitadamente pelas obrigações sociais. É 
possível que os sócios estipulem limites para 
as obrigações sociais entre si, mas isso não 
terá nenhum valor perante os credores.

as sociedades em comandita por ações regem-se 
pelas normas relativas às sociedades anônimas. 
Este tipo de sociedade possui seu capital social 
dividido em ações.

a Cooperativa é sociedade de pessoas, com 
forma e natureza jurídica própria. independen-
temente de seu objetivo, é classificada como 
sociedade simples, não sujeita à falência, sendo 
constituída para prestar serviços em favor dos as-
sociados, sem finalidade lucrativa.

É a reunião de companhias e quaisquer outras 
sociedades, sob o mesmo controle ou não, com 
a finalidade de constituir um consórcio para 
execução de um empreendimento específico. As 
companhias ou sociedades que o integram são 
denominadas de consorciadas.

a falência de uma consorciada não se estende 
às demais, subsistindo o consórcio com as outras 
contratantes; os créditos que, porventura, tiverem 
falido serão apurados e pagos na forma prevista 
no contrato de consórcio.

quando o empresário decide que a abertura da empresa se dará sem a adoção de 
sócios, o seu registro se dará como empresário individual, sendo este, aquele que exerce em 
nome próprio uma atividade empresarial. assim, o patrimônio particular se confunde com o 
da empresa, ou seja, o titular responderá de maneira ilimitada pelas dívidas.

os enquadramentos para empresa neste caso são: microempreendedor individual (mEi), 
microempresa (mE) ou empresa de pequeno porte (Epp). o enquadramento se dará pelo 
valor faturado anualmente.

soCiEdadE Em NomE ColEtivo

soCiEdadE Em ComaNdita por açõEs

soCiEdadE CoopErativa

CoNsórCio

a sociedade Limitada deve ser estabeleci-
da através de Contrato social, registrado na 
junta Comercial, por cotas de responsabili-
dade.
Este tipo de sociedade limita a responsab-
ilidade dos sócios, restrita ao valor de suas 
quotas integralizadas, sendo de constituição 
mais simples.

soCiEdadE limitada

Chama-se sociedade anônima a empresa 
que tem seu capital dividido por ações. seus 
integrantes são chamados “acionistas” e têm 
suas responsabilidades divididas pelo preço 
de emissão de ações subscritas ou adquiri-
das.

soCiEdadE aNôNima

durante a criação da sua ideia de negócio, você já pensou se um sócio serviria como 
apoio para dar os primeiros passos de sua futura empresa?

Definir se você adotará outra pessoa como sócio ou se seguirá sozinho é um passo muito 
importante para a abertura de um negócio de sucesso.

o tipo dE soCiEdadE: um passo muito importaNtE para o 
sEu NEgóCio

EmprEsas Com mais dE um sóCio E suas dEfiNiçõEs

abErtura dE EmprEsa sEm sóCios
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para as empresas que se enquadram nos casos citados, a receita federal instituiu um re-
gime simplificado (Simples Nacional). Este regime abrange e unifica o recolhimento de diver-
sos tributos e outras facilidades previstas na legislação.

ter um ponto comercial de fácil acesso ao 
seu público-alvo é uma estratégia campeã 
para o seu negócio. o ponto comercial 
ideal para o seu negócio servirá como uma 
forma gratuita de divulgação. sendo assim, 
saiba escolher um ponto onde seus clientes, 
de forma natural, sintam-se atraídos pela sua 
empresa.

não se engane! até mesmo os clientes mais 
fiéis deixam de frequentar o seu estabeleci-
mento devido à sua localização.

Escolher o ponto comercial perfeito não é 
impossível. podemos dizer que é complexo, 
complicado, uma tarefa difícil, mas não im-
possível. observe alguns detalhes antes de 
escolher o melhor ponto comercial para o seu 
negócio, sendo eles:

procure por concorrentes diretos e indiretos que 
possam afetar o seu negócio. os concorrentes 
são ameaças para o seu negócio: quanto maior 
a quantidade deles, maior será a necessidade 
de um diferencial para sua empresa.
Lugares onde não há muitas concorrentes são as 
melhores opções para o seu ponto comercial.

na hora de observar o preço do local, seja 
para comprar ou alugar, você precisa entend-
er que o fluxo de pessoas com o seu perfil de 
compra deve sobrepor a importância do preço. 
um local sem movimentação do seu público-al-
vo trará menos retorno sobre o seu investimento 
do que um ambiente com mais rotatividade de 
pessoas.

o que algumas pessoas não sabem é que 
além de cores e fontes, um dos elementos que 
compõem uma marca é o seu cheiro. se a sua 
empresa se localizar perto de um ambiente 
mal cheiroso, isso interferirá na experiência do 
usuário com a sua marca.

todo empresário deve ter cuidado com a 
segurança do seu estabelecimento. prezar 
pela qualidade do ambiente é um dos 
fatores na hora de comprar ou alugar um 
local. sendo assim, algumas dicas para um 
ponto de comércio perfeito são:

o local deve estar com a documentação 
em dia, e para sua segurança sugerimos 
que faça a verificação antes de assinar 
qualquer tipo de contrato.

outro fator a ser observado é se o ponto 
possui uma iluminação adequada. procure 
se informar quanto aos índices de roubo, 
isso diminuirá exponencialmente a possib-
ilidade do seu negócio encerrar as ativi-
dades devido a roubos.
todos estes fatores trarão para a sua 
empresa uma imagem melhor, ou seja, uma 
empresa com maior responsabilidade social.

durante a construção do projeto deve ser 
definido um público-alvo. Mapear os hábitos 
de consumo deste público dará a você, em-
preendedor, uma base de onde abrir a sua 
empresa.
após a primeira análise de dados você pre-
cisará observar:

poNto ComErCial: EsColhENdo o 
mElhor

Como EsColhEr o poNto ComErCial 
dE qualidadE

frEquêNCia do sEu públiCo

CoNCorrêNCia:

prEço: 

saNEamENto

vErifiquE a sEguraNça:

doCumENtação:

sEguraNça:
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ChECklist dE rEgularização 
da EmprEsa

No cumprimeNto das obrigações legais, fiscais e dos aspectos societários, os 
priNcipais poNtos a serem observados são:

Efetuar o registro de sua empresa com a elaboração de um Contrato social, 
registrado em cartório;

registrar o nome da Empresa;
 
Cadastrar a Empresa junto à receita federal e obter o Cnpj (Cadastro nacio-
nal de pessoas jurídicas);

obter o alvará de licença de funcionamento. para isso, solicite o cadastro na 
prefeitura;

Efetuar o cadastro da empresa e de seus responsáveis na previdência social, 
isso se a empresa decidir contratar funcionários;

Na Secretaria de Estado da Fazenda providenciar a habilitação fiscal da Em-
presa, e assim conseguir autorização de emissão de documentos fiscais (Notas 
e Livros fiscais);

Cadastrar sua empresa junto à Caixa Econômica federal para vinculá-la no 
sistema de fgts.

o capital a ser investido para abrir uma empresa vai além do custo. Envolve a expertise 
dos fundadores e dos funcionários, ou seja, capital intelectual. Cercar-se de pessoas ca-
pacitadas é indispensável para fazer o seu negócio caminhar.

outro ponto importante é o Capital social da empresa, sendo este a soma dos recursos 
necessários para construir a empresa e iniciar as suas atividades.

determiNar ao certo quaNto é preciso para abrir um Negócio exige que você teNha uma ideia bastaNte clara do 
que preteNde fazer. para respoNder esta questão é preciso efetuar um planejamento financeiro do negócio.

quaNto iNvEstir, o quE iNvEstir E Como 
iNvEstir.

- Infomoney -
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ENtENdENdo o quE é Capital soCial

dEfiNição do valor do Capital soCial

dEfiNiNdo a atividadE da EmprEsa

Para os profissionais do seu negócio, os for-
necedores, funcionários, clientes e investidores, 
o Capital social é a segurança e a garantia 
que o empreendedor está assumindo riscos 
com o próprio investimento.

o Capital social é a junção do valor que 
cada sócio investiu no início do empreendi-
mento, e este serve para base das decisões 
e divisão do patrimônio total.

Um Capital Social bem definido trará para 
a sua empresa não somente uma base para 
sustentação do seu negócio, como também, 
uma boa definição que te capacitará para 
manter um fluxo de caixa e os investimentos 
do empreendimento.

o registro do Capital social deve ser feito 
em contrato, onde deve estar descrito qual 
o tipo de investimento foi feito, podendo ser 
dinheiro e/ou bens. os percentuais de par-
ticipação de cada sócio variam de acordo 
com os valores que cada um contribuirá na 
formação da empresa.

Para definir a atividade em que a sua 
empresa se enquadra é necessário fazer 
uma avaliação do plano de negócios da 
empresa e da visão geral do seu negócio, 
tanto os objetivos dos sócios quanto a 
habilidade de atuarem no segmento que foi 
escolhido para a empresa.

Para chegar à definição da atividade em-
presarial, deve-se observar a capacidade 
que ela tem de gerar satisfação e real-
ização pessoal para os empreendedores, 
para que os sócios consigam gerar o maior 
resultado possível para a sua empresa. É 
muito comum encontrar empresas onde os 
empreendedores não souberam definir a 
melhor atividade empresarial para o seu 
negócio e acabaram encerrando suas 
atividades.

acredito que quando você decidiu 
começar o seu próprio negócio, uma das 
características que te levaram a tomar 
esta decisão foi gostar das atividades que 
envolvem a sua ideia de negócio. isto, com 
certeza, é primordial para ter um negócio 
de sucesso.
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ClassifiCação NaCioNal dE 
atividadEs ECoNômiCas – CNaE

o quE é?

Como Emitir Nota fisCal 
ElEtrôNiCa

Segundo o Site da Receita Federal, a definição do CNAE:
a CnaE é o instrumento de padronização nacional dos códigos de atividade econômica e 
dos critérios de enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da administração tributária 
do país.

Trata-se de um detalhamento da CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas, 
aplicada a todos os agentes econômicos que estão engajados na produção de bens e 
serviços, podendo compreender estabelecimentos de empresas privadas ou públicas, esta-
belecimentos agrícolas, organismos públicos e privados, instituições sem fins lucrativos e agen-
tes autônomos (pessoa física).

Para facilitar a fiscalização do governo e a emissão de notas pelas empresas, foi criada a 
nota fiscal Eletrônica (nf-e), que é uma forma de modernizar a emissão de notas fiscais no 
brasil. mesmo sendo uma ótima ideia, é um processo gradativo e está sendo implementado 
em fases.

o projeto inicial diz que a emissão de nota fiscal Eletrônica é obrigatória apenas para 
empresas que atuam em determinadas atividades operacionais. se você deseja saber se a 
sua empresa é obrigada a emitir a nf-e, consulte o portal nf-e da receita federal ou fale 
conosco, teremos o maior prazer em te ajudar!

Em breve, a nf-e será obrigatória para todos os tipos de empresa, porém já é possível aderir 
ao projeto mesmo sem estar entre as empresas obrigadas a isto.

A Nota Fiscal Eletrônica chegou para ficar! Porém, muitos empresários ainda têm dúvidas a re-
speito de como funciona a nota fiscal Eletrônica. por este motivo, criamos este guia contendo 
as mais importantes informações sobre a nf-e que você precisa saber.

os sEgrEdos para 
Emitir Nf-E

Conheça o passo a passo para sua empresa começar a emitir nota fiscal Eletrônica.
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tENha um CErtifiCado 
digital

tENha um CErtifiCado digital

iNstalE um softwarE 
Emissor

faça o CrEdENCiamENto Na sECrEtaria 
da fazENda

CoNhEça os três tipos dE Notas fisCais 
ElEtrôNiCas

Nf-e:

Nfs-e:

Ct-e:

para que sua nf-e tenha validade jurídica, você necessita de uma assinatura digital. desta 
forma, será confirmada sua autenticidade e provado que foi sua empresa que emitiu a Nota 
Fiscal. Para adquirir o Certificado Digital, você pode falar com o seu contador ou adquiri-lo 
junto a uma Autoridade Certificadora, credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas 
brasileira.

A diminuição das notas de papel não é o único benefício para o seu negócio. A praticidade é um 
dos maiores benefícios que a NF-e pode trazer para a sua empresa. Hoje, com a implementação da 
Nota Fiscal Eletrônica, é possível importar os dados de arquivos compatíveis (arquivo XML). Sendo 
assim, não é mais preciso perder tempo com a digitação e a conferência manual das Notas Fiscais.

Outro benefício é o fato das informações das operações das empresas ficarem disponíveis no site da 
Receita por até 180 dias, sendo possível fazer a consulta destes documentos pela internet a qualquer 
momento com a utilização da chave de acesso gerada junto com a Nota Fiscal.

para gerar suas notas fiscais é necessário que você instale um software gerador de notas 
fiscais Eletrônicas. o download de sistemas no site da secretaria da fazenda está disponibi-
lizado gratuitamente para alguns Estados, porém alguns destes programas não são muito 
úteis para emitir notas fiscais em grande quantidade.

para emitir a nota fiscal Eletrônica, você precisa estar cadastrado na secretaria de Estado 
da fazenda onde sua empresa está instalada. o cadastro na secretaria da fazenda varia 
de acordo com cada estado. 

hoje, no brasil, existem 03 tipos de notas fiscais Eletrônicas, cada uma para substituir a sua 
respectiva documentação:

a nf-e tem como objetivo substituir as notas fiscais de modelos 1a e 1, utilizadas 
nas operações de venda e prestação de serviço, e está relacionada à cobrança 
do iCms.
Criou-se a nfs-e para substituir a declaração de serviço, documento exigido pelo 
município, relacionado à cobrança do iss.

para substituir os diversos documentos necessários para realizar o transporte de 
carga (modelos 7, 8, 9, 10, 11 e 27), criou-se a Ct-e.
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1 - pEsquisar prEços é a primEira diCa para aumENtar a rEdução dE Custos

6 diCas para rEdução dE Custos

Épocas de crise levam algumas empresas a regredir exponencialmente seus avanços e, até 
mesmo, quebrar, para reduzir custos o serviço prestado poderá perder a qualidade. no 
período em que há a queda no nível do serviço, ocorre a perda de clientes e, assim, a imagem 
da empresa acaba sendo prejudicada no mercado.

os cortes precisam ser realizados, isso é um fato, mas como reduzir sem perder a qualidade? 
Como diminuir os seus custos sem parar de crescer?

Listamos alguns dos maiores erros que quando sanados podem levar a redução de custos 
de algumas áreas da sua empresa. são pequenos detalhes que podem acabar saindo muito 
caro.

teNha cuidado com os custos pequeNos! uma pequeNa feNda afuNda graNdes barcos

– BenjamIn franklIn -

rEduzir Custos é Como 
uma plaNtação

2 – sabEr sE o sEu rEgimE tributário Está adEquado para a sua EmprEsa

algumas ações podem não representar um ganho substancial para a empresa em curto 
prazo, porém, quando aplicadas a médio e longo prazo, é possível comparar o quanto sua 
empresa economizou.

na hora de adquirir novos equipamentos ou matéria prima, a pesquisa por fornecedores deve 
prezar por duas coisas: qualidade e preço.

muitas vezes, o mesmo produto pode estar sendo vendido a um preço muito menor e você só 
conseguirá encontra-lo com uma boa pesquisa e comparação de preços.

a quantia de impostos pagos pela sua empresa pode ser diminuída se o seu enquadramento 
tributário atual não for o mais adequado. ou seja, é possível que você esteja pagando mais 
impostos que o necessário.

pelo bem da saúde de sua empresa vale a pena entrar em contato com um contador para 
simular em qual enquadramento você terá os melhores créditos e/ou dedução de impostos. 
fale conosco, teremos o maior prazer em atendê-lo!
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3 – é possívEl vEr a rEdução dE Custos através do CoNsumo 
CoNsCiENtE dE água

4 – aprENda o quE é possívEl CoNsumiNdo mENos ENErgia

5 – rEdução dE tElEfoNEmas

6 – CuidE do sEu CliENtE: ElE é o bEm mais valioso da sua EmprEsa

o Estado de são paulo, como em todo o brasil, passa por um período de muita seca com-
parado aos anos anteriores. Como medida, o governo vem aumentando os valores das tari-
fas para reduzir o consumo de água da população.

ter sistemas de captação e reuso trarão a você e sua empresa uma economia generosa, que 
será vista na hora de conferir o quanto foi gasto com este recurso.

Luzes que se acendem apenas com a presença de pessoas no ambiente ou células fotoelétri-
cas são alguns investimentos que trarão o seu devido retorno se aplicados numa estratégia 
em longo prazo.

Para quem não disponibiliza de recurso financeiro para fazer as devidas reformas no ambi-
ente de trabalho, o simples ato de apagar as luzes que não estiverem sendo utilizadas e/ou 
manter ambientes que recebem luz solar com as luzes apagadas é uma solução que também 
trará ótimos resultados.

se a sua empresa não necessita de um plano telefônico ostentador, não há motivos para 
manter este tipo de serviço. Escolha um plano que se adeque às necessidades do seu 
negócio.

usar mais e-mails ao invés de tantos telefonemas é uma solução para se pensar, pois nem 
sempre o contato por telefone é o canal mais efetivo para se comunicar com o seu cliente.

o bom atendimento é uma característica que está em falta no mercado. treinar seus co-
laboradores para receber bem o seu cliente não é o único fator que deve ser observado. 
suas instalações não devem, de maneira alguma, causar incômodo para seus clientes. 
observe se as reduções realizadas não irão construir um ambiente desagradável para o 
bem mais valioso de sua empresa, seu cliente.
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Contabilidade de maneira rápida e fácil para empresas de pequeno, médio e 
Grande Porte. Com soluções pensadas para: contabilidade, tributos, finanças e 
gestão de pessoal. precisa abrir ou gerenciar sua empresa? fale conosco!
Entre em contato pelo www.contri.com.br ou nos mande e-mail para contri@con-
tri.com.br

fontes:

receita federal: http://idg.receita.fazenda.gov.br/

Sebrae: http://www.sebrae.com.br/sites/portalsebrae/

Portal do empreendedor: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/

SMPE: http://smpe.gov.br/


