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Introdução
Abrir uma empresa é o sonho de grande 

parte dos brasileiros. Ter sucesso, ser 
reconhecido e ter lucros altos é o desejo 
de todos esses que sonham em ser donos 
do seu próprio negócio. É o seu também? 
Então, vem com o Abertura Simples apren-
der tudo sobre um dos principais passos 
que influenciam diretamente no sucesso 
de um negócio: a abertura de empresa.

O sucesso de uma empresa é resultado de 
uma somatória de vários aspectos. Para 
realmente fazer dar certo, é preciso mui-
to mais do que dedicação, vontade e uma 
boa ideia: é preciso validar a sua propos-
ta e, acima disso, desenvolver habilidades 
de gestão e execução. 

Além disso, apesar de muitos empresários 
ainda não terem notado, a parte burocrá-
tica tem papel fundamental no sucesso 
da empresa, uma vez que se relaciona di-
retamente ao que é necessário para abrir 
uma empresa e, também, mantém as suas 
operações financeira e contábil em dia, 
conforme às obrigações exigidas por lei.

É preciso ter em mente que uma decisão 
que é tomada no momento da abertu-
ra da empresa, pode e, com certeza vai, 
trazer impactos durante muito tempo na 
organização. Por isso, é importante que 
toda essa etapa seja feita com cautela e 
seguindo as exigências impostas pela Lei, 
evitando problemas ou imprevistos desa-
gradáveis.
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Para que tudo saia como o esperado, é indispensável a ajuda de um contador espe-
cializado em abertura de empresas. Afinal, este é um processo cheio de burocracias e 
entraves que somente um profissional especializado pode resolver. 

Não ter atenção a todos os fatores que envolvem a abertura de um negócio pode fazer 
com que a empresa tenha gastos desnecessários e imprevistos, o que pode causar até 
mesmo a falência prematura da empresa. Por isso, conhecer o processo e tudo o que 
é necessário para abrir a sua empresa pode fazer com que o seu negócio caminhe em 
linha reta direto para o sucesso.

Se você está pensando em abrir o seu negócio, mas não sabe por onde começar: não 
se assuste! Confira a seguir o passo a passo de como abrir uma empresa e conte com 
o Abertura Simples nesta importante jornada.

Como abrir uma em-
presa?
Abrir uma empresa requer uma série de 

burocracias e etapas a serem cumpri-
das. Para que ela funcione 100% regulari-
zada, são exigidos diversos documentos, 
permissões e comprovações que podem 
variar de acordo com o tipo de empresa 
que será aberto.

O registro e a formalização da empresa 
geram oportunidades de ganhos e cresci-
mento para o negócio. Além disso, o em-
preendimento tem mais chances de fe-
char parcerias, acessar linhas de crédito, 
receber e acessar subsídios do Governo.

Mas, para que isso seja possível, a jornada 
é longa. E muitos empreendedores não 
sabem nem por onde começar o proces-
so de abertura de empresa.

Felizmente, hoje em dia é muito mais fácil 
abrir uma empresa do que há alguns anos. 
Isso porque a digitalização dos sistemas 
de registro e integração do Governo e da 
Receita Federal com as Juntas Comerciais 
do país facilitam grande parte do proces-
so.
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Dito isso, vamos ao passo a passo completo de como abrir uma empresa, em seus mais 
variados tipos e portes.

Decida o modelo de negócios da empresa
A definição do modelo de negócios da empresa é o primeiro passo a ser seguido du-
rante o processo de abertura. É a partir dele que todas as outras definições irão se en-
caixando e formando o seu plano de negócios.

Atualmente, o empreendedor pode escolher diferentes formas de modelos de negócio 
para a sua nova empresa.  É importante ter em mente e procurar aquele que melhor 
se adapte ao seu tipo de negócio, que atenda seus clientes da melhor forma possível 
e lhe proporcione os melhores resultados.

Os modelos de negócios mais comuns no Brasil são:

Franquia

A franquia é um modelo de distribuição e comercialização de produtos ou serviços. 
Ela se baseia em adquirir o direito de comercializar um determinado produto, com a 
obrigatoriedade de seguir, rigorosamente, as regras do franqueado.

Esse é um modelo de negócios muito comum, principalmente para grandes lojas de 
departamento, fast fashions e fast foods.
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Marketplace

O Marketplace é conhecido como uma espécie de shopping center virtual. Diferente 
de um e-commerce, em que um site comercializa somente os produtos de uma loja, 
o Marketplace possui uma proposta mais colaborativa.

Basicamente, trata-se de uma plataforma de grandes varejistas, onde diferentes lojas 
ou pessoas podem vender seus produtos. O modelo de negócio entrou em ascensão 
nos últimos anos, principalmente pela facilidade oferecida ao comprador e pela opor-
tunidade de mais visibilidade para o vendedor.

Assinatura

A assinatura é um dos modelos de negócio 
mais tradicionais e simples. Nele, a empresa 
concede um serviço ou produto em troca do 
pagamento de uma taxa mensal, semestral 
ou anual.

Você provavelmente deve ter algum produ-
to ou serviço com base nesse modelo de ne-
gócio. 

Para atrair novos clientes e manter os já 
conquistados, as empresas buscam melho-
rar seus serviços constantemente, lançando 
atualizações e novidades a todo o tempo.

Freemium

Essa é considerada uma variação do tradi-
cional modelo de assinatura. Nele, unem-se 
ofertas de serviços gratuitos com a opção de 
pagamento pelo serviço completo.

Neste modelo de negócios, a empresa ofer-
ta apenas uma parte de seus serviços de forma gratuita, visando atrair novos clientes, 
e depois propõem um pacote mais completo e exclusivo com preços acessíveis.

Outsourcing

Outsourcing significa “uma fonte de fora”. Ou seja, trata-se de uma empresa que ter-
ceiriza parte de seus serviços para outra organização. Este também é um modelo de 
negócios que entrou em ascensão nos últimos anos e tem despertado o interesse de 
muitos empresários.
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Elabore um Plano de Negócios
O segundo, e indispensável, passo para abrir uma empresa é a elaboração de um Pla-
no de Negócios. Este é basicamente um documento que descreve como a empresa irá 
atuar, bem como seus objetivos e os passos que deverão ser dados para alcançá-los.

Por meio do Plano de Negócios é possível demonstrar a viabilidade da sua empresa 
sob diversos pontos de vista: mercadológico, estratégico, operacional e financeiro. Em 
outras palavras, um Plano de Negócio é o mapa no qual são detalhados os caminhos 
a serem percorridos para que a empresa dê certo.

É importante ter muita atenção ao elaborá-lo, pois esse documento não é apenas um 
conjunto de ideias e especulações. Ele deve ser escrito a partir de pesquisas e análises 
de mercado, baseando-se em dados reais que irão auxiliar no momento da criação da 
empresa. 

Dentre os elementos que não podem faltar no planejamento, estão:

• Modelo de negócio utilizado;
• Descrição dos produtos e serviços da empresa;
•	Definição	do	setor	e	ramo	de	atividade;
• Estudo do mercado;
•	Definição	do	público	alvo;
• Análise da concorrência;
• Mapeamento de fornecedores;
•	Plano	financeiro;
• Plano operacional;
• Plano de Marketing.

Escolha qual o porte de empresa abrir
A escolha do porte da empresa é resultado da definição de três importantes variáveis: 
Formato Jurídico, Regime Tributário e Porte da Empresa.

Essa é uma etapa importantíssima e que deve ser realizada com muita cautela. Se a 
escolha do tipo de empresa não for bem feita, o empreendedor pagará impostos além 
do que é devido, ou pagará menos do que deveria. Em ambos os casos, isso trará inú-
meros problemas com o Fisco.

Atualmente, os portes mais comuns de empresas que o empresário pode escolher são: 
MEI, ME e EPP. Para que a escolha seja assertiva, é importante que as especificações 
da empresa se adequem às exigências do porte desejado.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber a respeito dos tipos de porte de empre-
sa.
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Microempreendedor Individual (MEI)
O MEI é considerado a porta de entrada no mundo do empreendedorismo. Essa é 

uma categoria mais simples, com algumas limitações quanto à sócios, faturamen-
to e funcionários.

Trata-se de um programa do Governo Federal criado para regularizar o trabalhador 
autônomo, que exerce suas atividades por conta própria. Nessa modalidade, o profis-
sional terá um CNPJ e, pagando cerca de R$ 60 por mês, contribui para o INSS. Ainda, 
sendo MEI, é possível emitir notas fiscais de serviços prestados.

Porém, para ser MEI, é necessário que sejam cumpridas diversas regras impostas pelo 
Governo Federal. São elas:

• Não ultrapassar o teto de faturamento anual de R$81 mil;
• Não participar como sócio, administrador ou titular de qualquer outra empresa;
•	Contratar,	no	máximo,	um	empregado	que	receberá	um	salário	mínimo	ou	o	piso	
salarial	da	sua	categoria	profissional;
•	Exercer	atividade	que	conste	na	Tabela	de	Atividades	Permitidas	no	MEI.	

O último item é um dos principais pré-requisitos que definem quem pode, ou não, ser 
MEI. Isso porque a categoria de Microempreendedor Individual foi criada justamente 
para formalizar atividades que não são consideradas intelectuais.
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A principal característica do MEI é a carga 
tributária e a facilidade do cumprimento 
da legislação fiscal, uma vez que o MEI é 
isento de tributos federais, tais como:

•	 Imposto	de	Renda;
•	 Contribuição	para	o	Financiamento	da	
Seguridade	Social	(COFINS);
•	 Contribuição	Social	sobre	o	Lucro	Líqui-
do	(CSLL);
•	 Programa	de	Integração	Social	(PIS);
•	 Imposto	 sobre	 Produtos	 Industrializa-
dos	(IPI).

Como abrir um MEI?
Para abrir um MEI, é preciso acessar o 
Portal do Empreendedor e clicar na op-
ção “Formalize-se”. É grátis e sem compli-
cações. O site vai solicitar seus dados de 
login no portal de serviços do Governo. 
Caso você não tenha cadastro, é só esco-
lher uma das opções disponíveis no portal 
e criá-la. 

Com a conta criada e logada, você deve-
rá incluir as informações do seu negócio. 
Tais como:

• Nome fantasia;
• Atividades a serem realizadas;
• Endereço onde elas serão realizadas.

Com o cadastro finalizado, as inscrições 
no CNPJ, no INSS e na Junta Comercial 
são realizadas imediatamente. A formali-
zação pode ser comprovada por meio do 
Certificado da Condição de Microempre-
endedor Individual (CCMEI), documento 
único emitido ao final do processo de ins-
crição, na página “Próximos Passos”. 

Este processo é gratuito, online e leva ape-
nas poucos minutos para ser finalizado. 
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Como abrir uma Microempresa (ME)?
Enquanto o MEI é um pouco mais restrito, a Microempresa (ME) oferece mais possi-

bilidades. Esse formato de Pessoa Jurídica permite com que o empreendedor te-
nha um ou mais sócios, fature até R$360 mil por ano, possa emitir quantas notas fis-
cais quiser e escolher entre atividades que contemplam a maioria das empresas.

Quando se trata de impostos e regime de tributação, o ME é igual ao MEI. Geralmente 
as MEs são optantes do Simples Nacional, regime onde a carga tributária é reduzida e 
o recolhimento dos tributos é simplificado, já que o pagamento de oito desses impos-
tos é feito pelo Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

Como abrir uma microempre-
sa?
Para abrir uma Microempresa, o procedi-
mento é um pouco mais complexo e buro-
crático. O primeiro passo é registrar a em-
presa na Junta Comercial da sua cidade. 
Nessa etapa, será necessário apresentar 
documentos como:

• Contrato Social;
•	 RG	e	CPF	de	todos	os	sócios;
•	 Ficha	de	Cadastro	Nacional	(FCN).

Além disso, também será necessário rea-
lizar uma pesquisa para garantir que não 
há outra empresa com o nome desejado 
e, além disso, efetuar o pagamento das ta-
xas solicitadas no ato do registro.

Com o registro, o empresário receberá o Número de Identificação do Registro da Em-
presa (NIRE), que dará continuidade ao processo de abertura.

Obtenção do CNPJ

Após obter o NIRE, o empresário poderá dar entrada no seu Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ). O registro do CNPJ pode ser feito no site da Receita Federal e, 
após realizado, o empreendedor deverá entregar os documentos exigidos pelo órgão 
na unidade mais próxima da Receita, ou realizar o envio pelo Correio.

No cadastro, é obrigatório a identificação e descrição das atividades de atuação da 
empresa de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
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Cadastro na Prefeitura

Assim que o CNPJ é obtido, o empreen-
dedor deve se dirigir até à Prefeitura Mu-
nicipal da cidade onde a empresa será 
instalada e solicitar o Alvará de Funciona-
mento para o negócio. As exigências para 
conseguir tal documento dependerão da 
área escolhida e das atividades exercidas.

Para esta etapa, os documentos solicita-
dos são:

• Cópias do CNPJ e do Contrato Social;
• Prévia consulta do endereço aprova-
da;
•	Formulário	preenchido	fornecido	pela	
Prefeitura;
• Alvará emitido pela Agência Nacio-
nal	de	Vigilância	Sanitária	(ANVISA)	e	
pelo	Corpo	de	Bombeiros.

Escolha o regime de tributação

Com o Alvará de Funcionamento em mãos, 
a última etapa é cuidar do pagamento dos 
tributos devidos. Para isso, é preciso rea-
lizar um cadastro na Previdência Social 
mais próxima. Essa é uma exigência im-
posta para todas as empresas, indepen-
dente do seu número de funcionários.

Também é necessário realizar o enquadramento no regime de tributação mais vanta-
joso. Na maioria dos casos, a empresa pode adotar o Simples Nacional, onde a tribu-
tação é feita em uma única guia. Porém, se não for possível ou vantajoso para o em-
preendedor, ele deverá optar pelo regime de tributação de Lucro Presumido.

Dito isso, para abrir uma microempresa é preciso se dirigir à Junta Comercial e, após, 
obter seu CNPJ na Receita Federal. O próximo passo é conseguir a autorização de fun-
cionamento da Prefeitura em que a empresa atuará e, por último, incluí-la no regime 
de tributação. Dessa forma, é possível garantir que a sua empresa atuará dentro da 
Lei, com toda a segurança de um negócio regularizado.
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Como abrir uma Empresa de Pequeno Por-
te (EPP)?
Para ser enquadrada como uma Empresa de Pequeno Porte (EPP), um negócio 

deve ter o faturamento anual de R$360 mil a R$4,8 milhões. Outra característica 
que difere essa modalidade das demais é o número de funcionários: empresas de co-
mércio ou prestadoras de serviços devem ter entre 10 e 49 funcionários, enquanto as 
de construção ou indústria precisam ter entre 20 a 99 trabalhadores registrados.

As regras de formalização para a Empresa de Pequeno Porte estão regulamentadas 
na Lei Complementar nº 139/2011, conhecida como Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas.

Regime tributário para EPP
Para abrir uma empresa de pequeno porte, o empreendedor poderá optar por um dos 
seguintes regimes tributários:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp139.htm
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• Simples Nacional:	onde	a	arrecadação	de	tributos	para	empresas	de	pequeno	
porte	é	feita	de	maneira	simplificada.	O	Simples	Nacional	abrange,	em	um	único	
documento	de	arrecadação	(DAS),	o	pagamento	do	IRPJ,	CSLL,	IPI,	PIS/Pasep,	Co-
fins,	ICMS,	ISS	e	a	Contribuição	para	a	Seguridade	Social	destinada	à	Previdência	
Social	a	cargo	da	pessoa	jurídica	(CPP);

• Lucro Real:	regime	de	tributação	no	qual	o	cálculo	do	Imposto	de	Renda	da	Pes-
soa	Jurídica	(IRPJ)	e	da	Contribuição	Social	Sobre	o	Lucro	Líquido	(CSLL)	é	feito	
com	base	no	lucro	real	da	empresa,	por	meio	do	cálculo	receitas	menos	despesas,	
podendo contar com ajustes previstos em lei.

• Lucro Presumido:	forma	de	tributação	mais	simplificada,	usada	no	cálculo	do	
IRPJ	e	do	CSLL.	No	entanto,	diferente	do	Lucro	Real,	o	Presumido	é	realizado	a	
partir	de	bases	prefixadas	que	podem	variam	de	acordo	com	a	atividade	exerci-
da	pela	empresa.	Ainda,	os	demais	tributos	como	IPI,	PIS/Pasep,	Cofins	e	outros	
são	cobrados	separadamente.

Escolha o melhor tipo societário para uma EPP
Para quem escolheu que a EPP é a melhor opção para o seu negócio, também é im-
portante saber a respeito sobre qual o melhor tipo societário para a sua empresa. O 
empreendedor de uma EPP tem três opções: EI, EIRELI ou LTDA.

• Empresário Individual (EI):	O	Empresário	Individual	é	o	empreendedor	que	cui-
dará	da	 sua	empresa	 sozinho.	Nessa	modalidade	a	figura	da	pessoa	 física	 se	
mistura	com	a	da	jurídica,	não	existindo	separação	entre	os	patrimônios	pessoal	
e	empresarial.	Isso	significa	que,	caso	a	empresa	fique	endividada,	os	bens	pes-
soais	do	empreendedor	podem	ser	usados	para	quitar	a	dívida.

• Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI):	a	EIRELI	também	
é voltada para o empreendedor que não tem sócio. Porém, a diferença é que no 
EIRELI	existe	uma	separação	entre	os	patrimônios	da	empresa	e	do	empreende-
dor. Por isso, quem optar por esse tipo societário, deve contar com um capital so-
cial	de,	pelo	menos,	100	salários	mínimos	vigentes	na	época	da	abertura	da	em-
presa.

• Sociedade Limitada (LTDA):	Diferente	dos	anteriores,	na	Sociedade	Limitada	a	
empresa	deve	ser	formada	por	dois	ou	mais	sócios,	que	terão	seu	patrimônio	se-
parado do da empresa. Os sócios são igualmente responsáveis pela empresa no 
caso	de	dívidas.	Todos	os	detalhes	da	relação	societária	devem	estar	esclarecidos	
no Contrato Social registrado na Junta Comercial.
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Documentos necessários para 
abrir uma Empresa de Peque-
no Porte
Essa é uma etapa importante, a qual o 
empresário deve ter o máximo de atenção 
para que não deixe nenhum documento 
de fora. Os documentos necessários para 
abrir uma EPP são:

•	RG,	CPF,	Título	de	Eleitor	e	Compro-
vante	de	residência	dos	últimos	3	me-
ses de todos os sócios;
• Certidão de casamento (para os só-
cios	casados);
•	Comprovante	 do	 local	 do	 estabele-
cimento, caso seja diferente daquele 
em que o empreendedor mora;
•	Última	 declaração	 do	 Imposto	 de	
Renda;
• Nome fantasia da empresa;
• Atividades a serem exercidas;
•	Cópia	do	IPTU	ou	de	outro	documen-
to	que	conste	a	 inscrição	 imobiliária	
ou	indicação	fiscal	do	imóvel	que	se-
diará a empresa.

É importante ressaltar que esses docu-
mentos podem variar de acordo com as atividades realizadas pela empresa.

Dê início ao processo na Junta Comercial
Com todos esses documentos em mão, é preciso dirigir-se até a Junta Comercial do 
Estado onde a empresa será sediada para dar início ao processo de abertura da EPP.

Esse processo pode variar muito dependendo do local, já que cada Estado possui um 
trâmite diferente. O ideal é consultar o site da Junta Comercial do seu Estado para ve-
rificar como o processo deverá ser iniciado. 

Abra o CNPJ
Depois de realizar o cadastro da empresa na Junta Comercial, o próximo passo é abrir 
um CNPJ. O processo é rápido e pode ser feito pela internet, pelo site da Receita Fe-
deral.
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Escolha O CNAE da 
sua empresa
A escolha das atividades que a empresa 

irá exercer é fundamental para garan-
tir que o empreendedor possa executar to-
dos os serviços que planejou inicialmente 
e, também, garante a melhor tributação 
para a sua operação.

Para isso, é importante descrever detalha-
damente todos os seus planos e ativida-
des, a fim de que seja enquadrado da ma-
neira correta. Também deve-se ressaltar 
que é importante contar com a ajuda de 
um contator para lhe conduzir neste pro-
cesso.

O profissional, com as informações certas, 
poderá enquadrar suas atividades de acor-
do com os códigos de Classificação Na-
cional de Atividades Econômicas (CNAEs), 
disponibilizada em forma de tabela pelo 
IBGE.

É possível ter mais de um CNAE por CNPJ, 
porém, um deles deverá ser classificado 
como principal e os demais como secun-
dários. Para definir qual CNAE é o princi-
pal, deve-se levar em conta o que repre-
senta maior faturamento, ou aquele que o 
empreendedor tenha expectativa de que 
seja.

Confira a lista completa de CNAEs no site 
do IBGE clicando aqui

https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html
https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html
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Elabore o Contrato 
Social
O Contrato Social é considerado a certi-

dão de nascimento de uma empresa. 
Nele deverão constar todos os principais 
dados da empresa:

• Quantos e quem são os sócios;
•	RG	e	CPF	dos	sócios;
• Endereço residencial de cada sócio;
• Estado civil;
• Endereço da sede da empresa;
• Os deveres de cada sócio com o em-
preendimento,	bem	como	suas	áreas	
de atuação.

No Brasil, é obrigatório que toda empresa 
tenha um Contrato Social. Somente com 
ele será possível registrar a empresa nos 
órgãos públicos. Além disso, ele também 
será utilizado para participar de licitações 
do Governo e realizar a abertura da sua 
conta bancária de pessoa jurídica.

Os tipos de Contrato Social
O formato do Contrato Social pode variar 
de acordo com a natureza jurídica esco-
lhida para a empresa. Por isso, é preciso 
se atentar à essa etapa, para que ela seja 
realizada da maneira correta. Confira a se-
guir as versões de Contrato Social de acor-
do com cada tipo de empresa.

Contrato Social para Empresá-
rio Individual (EI)
Para o Empresário Individual, o Contrato 
Social chama-se Requerimento de Empre-
sário, e nada mais é do que um formulário 
estabelecido pelo Governo Federal, que é 
utilizado como um substituto do Contra-
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to Social em empresas que são abertas 
como EI. 

O Requerimento não pode ser alterado. 
Ou seja, uma vez que é elaborado, ele não 
pode ser alterado com cláusulas extras ou 
informações adicionais.  Por isso, este é um 
formato mais recomendado para empre-
sas que já são estabelecidas no mercado 
e que não possuem previsões de mudan-
ças a médio prazo.

Contrato Social para Socieda-
de Limitada (LTDA)
Diferente da modalidade de Empresário 
Individual, o Contrato Social para LTDA 
pode ser alterado, se necessário. Esse é 

um requisito importante principalmente se o empresário ainda esteja definindo as 
atividades da empresa ou atue em um nicho que precise de constante atualização.

Ele é considerado uma certidão de nascimento da empresa e leva em consideração 
as regras do regime ao qual se enquadra. 

Contrato Social para EIRELI
O Contrato Social para empresas EIRELI é chamado de Ato Constitutivo e possui os 
mesmos propósitos dos modelos anteriores. Porém, neste documento é possível in-
cluir cláusulas extras, de forma a adequá-lo às condições atuais da empresa. 

Ainda, o modelo se diferencia em relação aos anteriores na questão das cláusulas pa-
drões, que poderão ser alteradas para se adequarem a legislação da EIRELI sempre 
que necessário.

Como emitir o Contrato Social?
Antes de emitir o Contrato Social, é preciso ter em mente que cada tipo de Contrato 
Social possui um modelo padrão que deverá ser seguido.

Com a modernização dos sistemas do Governo no processo de abertura de empresas, 
a maioria das Juntas Comerciais emitem automaticamente o Contrato Social, Reque-
rimento de Empresário e Ato Constitutivo. Ambos baseados em um modelo nacional, 
os quais, posteriormente, o empreendedor poderá acrescentar cláusulas extras se as-
sim permitido.
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Este é, inclusive, o procedimento padrão para muitas das Juntas Comerciais, que exi-
gem que o empreendedor emita o Contrato no próprio sistema deles, para que os 
mesmos já possuam o modelo padrão da Junta Comercial do Estado.

Esse é o procedimento recomendado por diversos motivos, e um deles é a segurança. 
Afinal, ao emitir o Contrato Social no próprio sistema da Junta Comercial, ele contará 
com uma chancela digital validada pela Junta, o que evitará fraudes e cópias forjadas 
do documento.

Protocole todos 
os documentos na 
Junta Comercial
Chegou a hora de separar todos os do-

cumentos necessários para abrir a em-
presa. Esses documentos podem variar 
muito dependendo do Estado, pois exis-
tem algumas diferenças entre um órgão 
Estadual e outro.

Os documentos necessários para abrir 
uma empresa, são:

•	RG	e	CPF
• Certidão de casamento (se for casa-
do);
• Comprovante de endereço;
•	Cópia	 do	 IPTU	 ou	 documento	 que	
conste	a	inscrição	imobiliária	ou	a	in-
dicação	fiscal	do	 imóvel	que	sediará	
a empresa.

Além destes, outros documentos também poderão ser solicitados, dependendo da 
atividade da sua empresa. Isso acontecerá em casos de profissões regulamentadas, 
as quais necessitam de registro profissional como OAB, CRM, etc.

Após essa primeira etapa, a sua empresa já começa a nascer e você obterá seu primei-
ro contrato social. O passo seguinte é ir até a Junta Comercial ou ao Cartório, depen-
dendo da atividade que você exercerá, para protocolar o pedido do registro da empre-
sa e obter seu CNPJ.
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Assim, com o requerimento aprovado e o CNPJ em mãos, é necessário ir até à Prefei-
tura da cidade para solicitar o Alvará de Funcionamento. Para tal, a documentação 
também pode variar de acordo com a sua localidade e, por isso, é necessário consultar 
a Prefeitura da sua cidade a respeito de quais documentos você deverá levar.

Solicite o Alvará de Funcionamento e lo-
calização
Inicialmente, é importante dizer que essa etapa é obrigatória somente para alguns 

tipos de empresa.

O Alvará de Funcionamento, também conhecido como Alvará de Localização, é um 
documento que autoriza a empresa a exercer suas atividades em determinados locais, 
de acordo com as normas estabelecidas. O documento é concedido pela Prefeitura ou 
por qualquer outro órgão governamental municipal. 

Por isso, desde o momento do plano de negócios, é necessário que o empreendedor 
já comece a pensar neste assunto. Afinal, é preciso saber se será possível exercer as 
suas atividades naquele determinado local antes de dar inicio a todo o processo de 
abertura de empresa naquele espaço.

No geral, as atividades que necessitam de um Alvará de Localização são as que envol-
vem armazenamento, carga ou descarga de mercadorias. Outro requisito é, também, 
o número de pessoas circulando no local, que não pode ultrapassar o pré-determina-
do pelas exigências, de acordo com as atividades exercidas.

https://aberturasimples.com.br/alvara-de-funcionamento/
https://aberturasimples.com.br/alvara-de-localizacao/
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Realize as Inscrições Municipal ou Esta-
dual
Por último, mas não menos importante, é indispensável realizar a Inscrição Estadu-

al ou a Municipal. A definição mudará de acordo com o tipo de empresa. 

A Inscrição Estadual é o número de inscrição emitido pela Secretaria da Fazenda no 
Estado em que o registro é realizado. Por meio dessa inscrição, o contribuinte terá o 
registro formal do seu negócio junto à Receita do estado em que a empresa se encon-
tra.

A Inscrição Estadual faz o recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) e permite com que a empresa emita notas fiscais.

Já a Inscrição Municipal identifica o contribuinte no Cadastro Tributário Municipal e 
está diretamente ligada ao Imposto sobre Prestação de Serviço. Ou seja, se a sua em-
presa é prestadora de serviços, você precisará desta identificação para emitir notas 
fiscais referente aos serviços prestados.

Ainda, se o seu negócio envolver a venda de mercadorias, por exemplo, sua empresa 
precisará tanto da Inscrição Municipal, quanto da Estadual. 

Quanto tempo leva para abrir uma empresa?
Em média, para abrir uma empresa leva em torno de 30 a 45 dias, dependendo das 
exigências e burocracias impostas pelos órgãos do Estado em que ela se localizar.

https://aberturasimples.com.br/como-emitir-a-inscricao-estadual/
https://aberturasimples.com.br/como-emitir-a-inscricao-estadual/
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Conclusão
Abrir uma empresa nunca foi tão fácil. 

Esse é o melhor momento para come-
çar a investir no seu sonho de ser dono 
do seu próprio negócio. Mais do que nun-
ca, quem sonha em empreender enxer-
gou novas oportunidades de negócio e de 
crescimento, que até pouco tempo atrás 
ainda não conseguiam. 

O mercado empreendedor nunca esteve 
melhor: o comportamento do consumi-
dor mudou e, hoje, ele passa a consumir 
cada vez mais, fomentando o mercado. 
Dessa forma, cria-se boas oportunidades 
para todos os empreendedores que já de-
ram ou estão pensando em dar o primei-
ro pontapé rumo ao empreendedorismo.

Depois de seguir todas as etapas do pro-
cesso de abertura de empresa, é preciso 
colocar a mão na massa e começar a ir em 
busca do sucesso. Planeje as suas estraté-
gias de marketing para ganhar mais visi-
bilidade, invista na experiência do clien-
te, crie canais de atendimento eficazes e 
humanizados. Todas essas técnicas farão 
toda a diferença em seus resultados do fi-
nal do mês.

E, claro, não deixe de contar com a con-
sultoria de um contador para te ajudar 
em cada um dessas etapas. Com um bom 
contador especializado em abertura de 
empresa, você poderá reduzir os valores 
pagos em impostos, por exemplo, inves-
tindo mais em outras frentes que te tra-
rão mais lucro.
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O Abertura Simples é o maior portal de 
abertura de empresas do Brasil.

Fundado em 2013, nós temos como objeti-
vo facilitar a vida de empreendedores que 
desejam atingir novos patamares em seus 
negócios. A proposta não é apenas otimi-
zar os processos burocráticos, mas, sim, 
captar novas oportunidades de negócios 
para todos os empreendedores que dese-
jam crescer em seu ramo de atuação.

Por isso, se você deseja abrir uma empre-
sa, ter um CNPJ ou abrir um MEI, saiba que 
pode contar com a gente! Contamos com 
um time de profissionais competentes e 
especialistas nos mais diversos assuntos 
tributários, econômicos e contábeis.

Esperamos que este e-book tenha lhe dado 
um norte para abrir sua empresa.

Sobre o Abertura 
Simples
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