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1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento da competitividade no mundo dos negócios exige das empresas estratégias 

de negócios, como estratégias que possam leva-las a se destacar no mercado.  

O empreendedorismo busca a visualização de oportunidades de negócios, onde existe uma 

busca incessante por inovações, assumindo riscos calculados com a intenção de obter renda, 

reconhecimento e crescimento no mercado. 

O empreendedor é o indivíduo que possui perseverança, tem energia, fixa metas e faz de 

tudo para alcançá-las. É inovador, criativo e principalmente conhece e gosta do que faz. Para 

realizar o trabalho foi realizado pesquisas bibliográficas para o aprofundar ao seu tema, 

usamos diversas fontes como artigos acadêmicos, documentos oficiais, além de pesquisas na 

internet. 

 Para compreender o motivo pelo qual essa proposta foi elaborada, é necessário, 

primeiramente, observar os aspectos que compõe o atual cenário do cotidiano brasileiro.  

 As informações transitam em velocidade instantânea e existe comunicação direta entre 

as pessoas, sem limites de tempo e espaço, proporcionando maior facilidade na aquisição de 

conhecimento e a aplicação do mesmo para benefício próprio. Hoje é possível, por exemplo, 

realizar a divulgação e construção de novos projetos dentro do conforto da própria casa, 

entretanto, muitos ainda se abstraem sem saber por onde devem começar sua caminhada 

empreendedora.  

 O cenário político e econômico presente no Brasil, composto por altos níveis de 

desemprego e instabilidade, torna aventureiro aquele que se desafia a mergulhar pelo caminho 

de incertezas em busca de desenvolver novos negócios. Nota-se que muitos aqueles que 

desafiam e desbravam o mercado de trabalho, iniciam sua empreitada sem bagagens 

necessárias para alcançar o sucesso e a longevidade de seu empreendimento, resultando, 

muita das vezes na estruturação informal e precária. 

Pensando nisso, nossa proposta pretende fornecer informações primordiais para o 

sucesso e saúde do desenvolvimento empreendedor, orientando de forma clara e objetiva, 

sobre quais procedimentos os mesmos devem seguir para se estruturarem legalmente. Sendo 

assim, serão beneficiados tanto aqueles que não conseguiram dar os primeiros passos para 

abrir seu negócio, quanto àqueles que necessitam de suporte para dar continuidade ao que já 

foi iniciado, reforçando a estrutura legal. 
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Acredita-se que essa proposta deverá enriquecer os conteúdos das disciplinas e a oferta 

de oportunidades para que os alunos ampliem suas experiências acadêmicas, além de 

empoderar os futuros profissionais com conteúdos relacionados à participação do contador no 

processo de abertura de negócios. 

Com base no que foi proposto no projeto inicial este trabalho tem como objetivos.  

1) Apresentar os resultados com os motivos pelos quais as mesmas não conseguem 

engatar neste meio e as dificuldades encontradas pelas que já estão. 

2) Apresentar a análise das informações, consolidando os principais pontos.  

3) A realização de uma palestra contendo as principais dúvidas. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Empreendedorismos: conceitos e aspectos gerais 

Empreendedorismo, segundo Barreto (1998, p. 190), é habilidade de criar e constituir 

algo a partir de muito pouco ou de quase nada, trata-se do desenvolver de uma organização 

em oposição a observá-la, analisá-la ou descrevê-la. Conforme Dornelas (2008), 

empreendedor é aquele que detecta uma oportunidade e cria um negócio para capitalizar sobre 

ela, assumindo riscos calculados. 

Para Chiavenato (2004) espírito empreendedor é a energia da economia, a alavanca de 

recursos, o impulso de talentos, a dinâmica de ideias. Mais ainda: ele é quem fareja as 

oportunidades e precisa ser muito rápido, aproveitando as oportunidades fortuitas, antes que 

outros aventureiros o façam. O empreendedor é a pessoa que inicia e/ ou opera um negócio 

para realizar uma ideia ou projeto pessoal assumindo riscos e responsabilidades e inovando 

continuamente.  

 Ser empreendedor significa possuir, acima de tudo, o impulso de materializar coisas 

novas, concretizar ideias e sonhos próprios e vivenciar características de personalidade e 

comportamento não muito comuns nas pessoas. Os componentes comuns em todas as 

definições de empreendedor referem-se à iniciativa para criar um novo negócio e paixão pelo 

que faz, utilização dos recursos disponíveis de forma criativa, transformando o ambiente 

social e econômico onde vive e aceitando assumir os riscos e a possibilidade de fracassar.  

2.2 O Estudo do empreendedorismo no Brasil e no mundo  

 Conforme o último estudo publicado pelo Monitoramento de Empreendedorismo 

Global (GEM, 2016), foi analisado as taxas de empreendedorismo da população adulta, 

indivíduos entre 18 a 64 anos. Tais taxas possibilitam a análise comparativa sobre a 

intensidade da atividade empreendedora dos países. Nesse sentido, visa-se a demonstração das 

taxas gerais de empreendedorismo no Brasil em 2016, assim como sua evolução desde 2002.  

 Conforme a Tabela 1.1, a Taxa Total de Empreendedores (TTE) brasileiros 

apresentou valor de 36,0 % em 2016, número inferior à observada em 2015 (39,3%). Já a 

Taxa de Empreendedorismo Inicial (TEA), composta por empreendedores nascentes e novos, 

alcançou o valor de 19,6%, também inferior a 2015 (21,0%). 
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Portanto, a cada 100 brasileiros, aproximadamente 20 estavam envolvidos com 

atividades empreendedoras em estágio inicial em 2016. Nesta composição os empreendedores 

nascentes foram 6,2% que estavam envolvidos na estruturação de um negócio do qual eram 

proprietários, porém, tal empreendimento não permitiu a retirada de pró-labores, ou qualquer 

outra forma de remuneração por mais de três meses.  

Os novos empreendedores brasileiros também são classificados como proprietários de 

um novo negócio. No entanto, tais empreendedores estão inseridos na faixa de três a 42 meses 

com relação ao tempo de retirada de pró-labores ou demais formas de proventos.  

Nesse sentido, a Tabela 1.1 demonstra que os novos empreendedores representavam 

em 2016, 14% no Brasil, valor semelhante ao ano de 2015. A respeito da Taxa de 

Empreendedorismo Estabelecido (TEE), definida pela metodologia do estudo da GEM como 

sendo os proprietários que administram um negócio capaz de gratificar-se monetariamente por 

mais de 42 meses (3,5 anos), o valor foi de 16,9%, resultado inferior à observada em 2015 

(18,9%).  

Tabela 1.1 - Taxas¹ e estimativas² de empreendedorismo segundo o estágio dos empreendimentos - Brasil – 2016 

Estágio Taxas Estimativas 

Iniciais 19,6 26.191.876 

Nascentes  6,2 8.350.471 

Novos 14,0 18.793.132 

Estabelecidos 16,9 22.674.916 

Total de empreendedores 36,0 48.239.058 
 

Fonte: GEM Brasil 2016  

1 Percentual da população de 18 a 64 anos. 

2 Estimativas calculadas a partir de dados da população brasileira de 18 a 64 anos para o Brasil em 2016: 133,9 

milhões. Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Projeção da população do Brasil e Unidades da Federação por 

sexo e idade para o período 2000-2030 (ano 2016). 
 

 O Gráfico 1.1 apresenta as Taxas de Empreendedorismo Inicial (TEA) para os países 

classificados segundo as características de suas economias: impulsionadas por fatores, 

eficiência ou inovação. O Brasil, em 2015, havia assumido o oitavo lugar (21%) no ranking 

de 31 países com o desenvolvimento econômico impulsionado pela eficiência, posição 

mantida em 2016, mesmo com o resultado de 19,6%. Tal percentagem representa 26 milhões 

de brasileiros envolvidos com uma atividade empreendedora há menos de 42 meses, tomando 

por base os dados das projeções da população brasileira estabelecida pela Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE, 2015).  
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 Percebe-se também, a melhorada posição do Brasil quando comparado aos demais 

países integrantes dos BRICs (Rússia, China, Índia e África do Sul). Nota-se que países 

latinos americanos como Colômbia, Chile, Equador, Peru e México encontram-se em 

melhores posições que a nação brasileira, evidenciando a crise socioeconômica porque passa 

o país em análise. 

 Com relação aos níveis de desenvolvimento econômico e a taxa de 

empreendedorismo inicial, países integrantes do G8 (Inglaterra, Canadá, França, Alemanha, 

Itália, Japão, Estados Unidos e Rússia) obtiveram valores menores confrontados ao Brasil. 

Porém, as respectivas nações, excluindo a Rússia, são impulsionadas pela inovação.  

Pode-se inferir, fundamentado em recente estudo promovido pelo GEM em parceria 

com o Fórum Econômico Mundial (2015), que países menos desenvolvidos, como o Brasil, 

tendem a apresentar TEA elevada em função da incipiente demanda por trabalho assalariado, 

restando a uma parcela significativa da população a alternativa de empreender para 

sobreviver. 

Gráfico 1.1 Taxas de empreendedorismo em estágio inicial (TEA) dos países participantes do GEM agrupados 

segundo as características de suas economias¹: impulsionados por fatores, eficiência ou inovação – 2016 
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Fonte: GEM 2016  

¹ Esta classificação é baseada no relatório de competitividade Global (Global competitiveness Report) − 

Publicação do fórum Econômico considerando o PIB per capita e a parcela das exportações relativa aos bens 

primários. 

 

 Ademais, o gráfico 1.2 demonstra a evolução das taxas de empreendedorismo segundo 

estágio do empreendimento no período 2002-2016. Nota-se uma tendência de aumento na 

taxa total de empreendedores, particularmente entre o período de 2005 a 2010, saindo de 21% 

para 32%.  

 Em 2015 o Brasil alcançou o valor de 39% na TTE, o maior da série analisada. Porém, 

em 2016 o número total de empreendedores decresceu 3,0 pp (pontos percentuais), obtendo o 

resultado de 36%, o equivalente a 48,3 milhões de indivíduos. Isso provém tanto da queda da 

TEE no ano de 2016 (17%) se comparada ao ano de 2015 (19%), quanto da TEA em um 

ponto percentual em 2016 (20%).  

 Deve-se ressaltar que a TEE, de forma mais significativa se comparada a TEA, 

contribuiu para a queda da TTE no ano de 2016. Uma possível explicação para o ocorrido se 

dá pela instabilidade econômica vivenciada no Brasil após 2012. A TEE é considerada um dos 

pilares econômicos das nações. Porém, mesmo com a atividade econômica nacional 

decrescendo, a TTE (36%) apresentou o segundo maior valor desde 2002.  

Portanto, observa-se ao longo da série a consolidação do empreendedorismo como 

alternativa ao emprego formal, bem como sua crescente importância para a manutenção do 

nível de atividade econômica no Brasil, uma vez que a atividade de empreender correlaciona-

se diretamente ao PIB e ao contexto socioeconômico nacional. 

Gráfico 1.2 - Taxas¹ de empreendedorismo segundo estágio do empreendimento TEA, TEE, TTE - Brasil - 

2002:2016 
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Fonte: GEM 2016 

¹ Percentual da população de 18 a 64 anos. 

2.3 Fatores determinantes da sobrevivência/mortalidade de empresas 

 Entre julho e agosto de 2016, o SEBRAE realizou uma pesquisa com 2.006 empresas, 

criadas nos anos de 2011 e 2012. Feita por telefone, a pesquisa tinha o propósito de identificar 

os fatores que determinam a sobrevivência/mortalidade das empresas. As empresas foram 

classificadas como ativas/inativas conforme os registros disponíveis na SRF.  

 No momento da entrevista, no entanto, aos donos das empresas ativas foi questionado 

também se suas respectivas empresas continuavam em atividade. Caso afirmassem que não 

estavam mais em atividade, elas eram reclassificadas como inativas. Como resultado, 

verificou-se que a sobrevivência (ou a mortalidade) do negócio resulta não apenas de um 

único fator tomado isoladamente, mas depende da combinação de um conjunto de fatores, 

sendo eles: situação antes da abertura, planejamento e gestão do negócio e a capacitação dos 

donos em gestão empresarial. 

 Verifica-se que, entre as empresas que fecharam, há uma proporção maior de 

empresários que estavam desempregados antes de abrirem o negócio, que tinham pouca 

experiência no ramo, que abriram o negócio por necessidade e/ou exigência de 

cliente/fornecedor, que tiveram menos tempo para planejar o negócio, que não conseguiram 

negociar com fornecedores nem conseguiram empréstimos em bancos, que não aperfeiçoavam 

seus produtos/serviços, que não investiam na capacitação da mão de obra, que inovavam 

menos, que não faziam o acompanhamento rigoroso de receitas e despesas, que não 

diferenciavam seus produtos e que não investiam na sua própria capacitação em gestão 

empresarial. 



11 
 

 Por outro lado, entre as empresas que continuavam em atividade, havia uma menor 

proporção de desempregados e uma maior proporção de empresários com maior experiência 

no ramo, que abriram o negócio porque identificaram uma oportunidade e/ou que desejavam 

ter o próprio negócio, que tiveram mais tempo para planejar, que conseguiram negociar com 

fornecedores e obter empréstimos em bancos, que aperfeiçoavam seus produtos/serviços, que 

investiam na capacitação da mão de obra, que inovavam mais, que faziam o acompanhamento 

rigoroso de receitas e despesas, que diferenciavam seus produtos em relação ao mercado e que 

investiam na sua própria capacitação em gestão empresarial.  

 Portanto, de modo geral, verifica-se que o fracasso dos empreendimentos está 

relacionado ao acúmulo de “fatores contribuintes”, e não a pontos específicos e engessados. 

2.4 Como registrar uma empresa e as principais obrigações 

Para registrar uma empresa o empreendedor precisa vincular a entidade ao Registro 

Público de Empresas Mercantis a cargo das juntas comerciais e a sociedade simples ao 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Depois ele deve consultar a Prefeitura Municipal do 

local que sua empresa residirá para registrá-la como contribuinte e conseguir o alvará de 

funcionamento. Na Receita Federal deve fazer o CNPJ, na Secretaria da Fazenda Estadual 

conseguir a obtenção de inscrição estadual e autorização para emissão de notas fiscais para 

indústrias e comercio e por último deve levar o contrato social para Caixa Econômica Federal 

e a Previdência Social para cadastrá-la. 

A empresa precisa seguir uma série de normas e cumprir obrigações para se manter em 

funcionamento, mas existem obrigações que independente do enquadramento jurídico, forma 

de tributação perante o Imposto de Renda, porte ou setor da entidade, estão obrigadas a 

cumprir de acordo com o artigo escrito por Alexandre Uriel Ortega Duarte (2009) para o site 

Administradores, são elas: 

Estatuto ou Contrato Social, Contabilidade realizada por um 

contador com registro no CRC, Balanço, Livro Diário, Livro Razão, 

Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (DACON), 

Declaração Anual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (para os 

sócios). Declaração de Bens e Direitos no Exterior (DBE/BACEN), 

DIRF, Imposto de Renda Retido na Fonte, Livro de Inspeção do 

Trabalho, Livro Registro de Empregados, Livro Registro de 

Inventário, Folha de Pagamento, GPS, GFIP, GRFC, CAGED, 

RAIS, Contribuição Sindical, Contribuição Confederativa, 

Contribuição Assistencial, Contribuição Associativa, Norma 

Regulamentadora 7 (Ministério do Trabalho), Norma 

Regulamentadora 9 (Ministério do Trabalho), Informes de 

Rendimentos das Pessoas Físicas, Informes de Rendimentos das 
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Pessoas Jurídicas, Publicações Obrigatórias nas Empresas 

Limitadas. 

Abrir uma empresa é uma tarefa que exige muita organização, planejamento, calma 

por parte do empreendedor e principalmente eficiência ao encontrar profissionais competentes 

como o contador, que ajude a empresa a se erguer e seguir um bom caminho. 

2.5 O papel do contador no apoio aos empreendedores 

Os serviços contábeis devem ser uma das primeiras coisas a se pensar para qualquer 

empreendedor, pois, com isso pôde-se evitar o que acontece muito hoje em dia que os donos 

de muitos negócios se auto atropelarem quando se criam expectativas e objetivos para suas 

empresas desprezando dados e avaliações cruciais para seu negócio (ANDRADE, 2012). 

Já na abertura de uma empresa é exigido um grande conhecimento de legislação 

tributária. O profissional da área contábil possui um conhecimento específico quando se trata 

desse assunto (CEFIS, 2016). 

Para (ANDRADE, 2012) O contador, que se coloca como um transmissor e um 

auxiliador entre a empresa e seu dono, pois é ele que na maioria dos casos fornece uma 

assessoria trabalhista mais segura, indo desde o registro em carteira de seus funcionários até o 

recolhimento de FGTS e INSS. Nesse sentido o contador é o profissional que de forma clara e 

objetiva irá demonstrar a real situação da entidade fazendo previsões dos custos encargos 

financeiros e tributários. 

O contador também e útil no controle de relatórios como fluxo de caixa fazendo assim 

que a empresa caminha para um futuro promissor, definindo metas de crescimento, avaliando 

oportunidades de investimentos futuros, etc. (CEFIS, 2016). 

2.5.1 Planejamento tributário 

Segundo o site BLB BRASIL, a contabilidade tributária é a área em que faz toda 

diferença para a sociedade empresária, pois é a responsável em apurar e conciliar todos os 

tributos devidos permitindo assim uma relação mais harmoniosa entre a empresa e o Fisco. 

Continua dizendo que o contador atua nessa relação no amparo ao empresário quando 

se trata de lidar de forma competente na apuração e mensuração dos tributos corretos para 

pagamento. 
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A legislação tributária brasileira é muito complexa e está em constantes mudanças 

possibilitando diversas interpretações. Com isso se faz necessário estar a todo o momento em 

dia com os tributos que incidem direta ou indiretamente nas diversas atividades e operações 

empresariais (BLB BRASIL). 

Nesse aspecto o profissional pode contribuir com os empresários nas análises das 

atividades e operações das empresas com o intuito de identificar corretamente os tributos 

devidos, identificar a legislação aplicável a cada caso necessidade da organização, partindo da 

identificação e interpretação até identificar quais operações dá direito ao crédito ou isenção. 

Orientação e assessoramento interno, identificando formas lícitas de se diminuir o ônus 

causado pelos tributos e na representação da empresa junto aos órgãos fiscais competentes 

(BLB BRASIL). 

2.5.2 Planejamento financeiro 

Para Castro, 2016 o planejamento financeiro, é aquele pelo qual se busca uma clara 

evidenciação das reais necessidades de expansão da empresa, além de apontar eventuais 

desajustes futuros. É por meio do planejamento, ainda, que o administrador pode encontrar 

formas de investimentos mais rentáveis para a empresa dentro da perspectiva da mesma. 

Diz ainda que quando bem elaborado, pode fazer com que uma organização se torne 

sustentável tornando-a competitiva no mercado. Dessa forma pôde-se atuar como um 

fornecedor de informações, planejando estrategicamente conforme o mercado exige para que 

tal entidade se torne sólida e consistente economicamente. 

Um dos grandes inimigos de quem resolve empreender é a falta de capital de giro que 

pode fazer com que a entidade fique sem dinheiro para manter serviços essências como 

manter os estoques ou até mesmo remunerar os funcionários. O contador pode facilitar e 

muito no planejamento, podendo realizar uma previsão mais adequada dos custos, encargos 

financeiros e tributários, (CEFIS, 2016). 

 O recomendado é que o empreendedor tenha acesso ao contador para que tal 

profissional possa montar indicadores com regularidade que indiquem, por exemplo, quais os 

custos estão mais elevados e um histórico do comportamento das contas para realizar o 

diagnóstico da real situação da empresa, (CEFIS, 2016). 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

O método de pesquisa utilizado na elaboração do presente trabalho foi o quantitativo 

que diferente da pesquisa qualitativa, os resultados podem ser quantificados. As amostras 

quantitativas são caracterizadas como objetivas, válidas e confiáveis, normalmente são 

grandes e consideradas representativas da população em questão, os resultados são tomados 

como se compusessem uma imagem fidedigna de toda a população alvo da análise.  

A pesquisa quantitativa se centraliza na objetividade. Entusiasmada pelo positivismo, 

pondera que o fato só pode ser abrangido com apoio na análise de informações brutas, 

coletadas com o ajuda de aparelhos padronizados e imparciais.  
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4. ANÁLISE DOS DADOS  

 

4.1 Não Empreendedor  

Esta análise foi realizada através de resultados obtidos em uma pesquisa realizada com 

pessoas de 20 anos ou mais, sobre os conhecimentos necessários ao se iniciar a prática do 

empreendedorismo. As questões referiam sobre os seus impedimentos, exigências legais, 

conhecimento sobre as tributações, o ambiente do empreendedor, o relacionamento e 

contratação de funcionários, plano de negócios e a importância de ter um contador.  

O intuito dessa pesquisa foi descobrir as dificuldades ao iniciar um negócio e reforçar 

o papel e a facilidade ao ter um contador auxiliando na hora de dar os primeiros passos.  

O gráfico dos impedimentos na hora de iniciar um empreendedorismo mostra que 

61,5% das pessoas estão presas não só a falta de capital próprio, mas também por falta de 

conhecimentos em um plano de negócio e entendimentos contábeis e tributários.  

79,6 dos participantes da pesquisa não sabem que as exigências legais estabelecidas na 

abertura de uma empresa estão além da escolha de uma razão social, área de atuação e forma 

de tributação. Hoje no Brasil, para abri uma empresa os empreendedores passam por uma 

série de processos. A falta de conhecimentos sobre aprovação da Classificação Nacional de 

Atividade Econômica - CNAE, Análise de Consulta Prévia de Localização - CPL, geração da 

Ficha de Cadastro Nacional - FCN, elaboração do Documento Básico de Entrada – DBE, 

protocolar os documentos na junta comercial, cadastro na prefeitura e o enquadramento em 

uma forma ideal de tributação finalizando parte do processo. 

Atesta-se segundo as pesquisas realizadas que de acordo com 92,3% das pessoas 

entrevistadas tal processo é de grande complexidade e de ambiente incerto principalmente por 

não se sentiram confiantes e motivados pelo governo na execução dos mesmos.  

 Somente 26,9% têm os conhecimentos necessários sobre a carga tributária atual no 

Brasil o que reforça a importância de buscar junto ao processo o acompanhamento de um 

Contador.  

Essa importância é reconhecida como mostrado nas pesquisas e de extrema 

necessidade. O Contador possui conhecimentos avançados sobre as questões empreendedoras. 
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Dispor do mesmo junto ao seu empreendimento pode solucionar e evitar problemas futuros 

tornando o processo de iniciação do negócio mais simples.  

Ele saberá auxiliar o empreendedor, evitando que o mesmo efetue o pagamento de 

taxas e tributos que não condizem com a atividade a qual escolheu e aconselhando sobre as 

melhores formas de manter o seu negocio, através de um plano de negócios adequado e uma 

ideal forma de tributação.   

4.2 Empreendedores, Empresários, Microempreendedores  

Esta análise foi realizada através de resultados em uma pesquisa com pessoas de 20 

anos ou mais, na qual 60% foram homens e 40% mulheres. Nessa pesquisa foram abordados 

quais são as principais dificuldades dos empreendedores e como eles iniciam seus 

investimentos, se possuem planejamento, conhece as exigências legais, contábeis e tributárias, 

possuem ajuda de um profissional contábil e como eles reagem à formalização do 

empreendimento com a regência do atual governo e das legislações. 

Quando questionado sobre as maiores dificuldades para abrir o próprio negócio 46,7% 

dos participantes da pesquisa responderam que possuem todas as dificuldades abordadas que 

representam capital próprio, confecção do plano de negócios, entendimentos contábeis e 

tributários e outros. Com a exceção do capital próprio, as demais dificuldades ocorrem pela 

falta de informação e preparo dos potenciais empreendedores. 

53,3% dos empreendedores responderam que não fizeram um estudo sobre a 

viabilidade do empreendimento, dos seus possíveis clientes e concorrentes. É de suma 

importância antes de realizar um investimento ter conhecimento sobre o mercado, 

pesquisando se o produto a ser oferecido ou serviço não está saturado no mercado, se vai ter 

uma boa aceitação dos novos clientes, como a concorrência oferece esse mesmo produto ou 

serviço, os preços, a qualidade e a taxa de retorno desse investimento. Como a maioria dos 

potenciais investidores não faz esse estudo surge uma preocupação já que essa falta de 

conhecimento gera negócios de curto prazo e empreendedores que estão sempre reinvestindo 

tentando uma nova ideia que gere lucro. 

É possível ver que apenas 33,3% dos empreendedores tiveram conhecimento a quais 

órgãos devem recorrer na hora da abertura do seu negocio. A dificuldade nasce das extensas 

formalidades e do déficit de informações. O SEBRAE dispõe de informações que ajudam os 
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iniciantes no ramo do empreendedorismo. De acordo com o órgão, para registrar uma empresa 

é necessário uma consulta de viabilidade nome empresarial;  

Registrar a empresa na Junta Comercial ou no Cartório de Pessoa Jurídica; Registrar o CNPJ 

no site da Receita Federal; Registrar-se na Secretaria Estadual da Fazenda (para empresas que 

produzem bens ou vendem produtos) ou na Prefeitura Municipal (para empresas que prestam 

serviços); Emitir o alvará de funcionamento junto à Prefeitura Municipal; Cadastrar a empresa 

na Previdência Social; Preparar o aparato fiscal para emitir notas fiscais e autenticação de 

livros fiscais. 

Dessa forma muitas pessoas acreditam que a legislação e os passos a serem seguidos 

para iniciar um novo projeto são de árdua compreensão, no resultado dos gráficos 100% das 

pessoas afirmaram que a atual legislação tributária dificulta o processo de abertura e 

estruturação do empreendimento. 

Quando tratada a formalização dos empreendimentos, 60% responderam que possuem 

um empreendimento formal. Das pessoas que não possuem um empreendimento formal 

57,1% consideram que a carga tributária é excessiva e por isso não formalizam; 28,6% 

justificam pela falta de capital e/ou investimento; 0% votou na falta de conhecimento 

administrativo/contábil; e os demais justificam com outros motivos. 75% desses que afirmou 

ter um empreendimento informal desejam formalizar seus investimentos. 

São unânimes as pessoas que acreditam que o atual governo não propicia um ambiente 

estável e não incentiva os brasileiros a empreenderem. Infelizmente o Brasil se encontra numa 

crise econômica duradoura e em uma situação política delicada, sem um ambiente estável e 

sem empregos as pessoas se tornam empreendedores buscando uma chance de melhorarem de 

vida e muitas cometem erros pela falta de divulgação e informação de como empreender de 

forma correta, e os passos a serem seguidos, a um déficit por parte do governo em políticas 

públicas direcionadas ao empreendedorismo. Logo algumas medidas poderiam incentivar as 

pessoas a empreender como a redução da burocracia, a melhora da capacitação profissional, a 

promoção de reformas fiscais, a flexibilização de políticas de trabalho e o aumento dos 

incentivos para a inovação. 

Dos empreendedores, 46,7% não contaram com o auxílio de algum contador no 

momento de abertura de sua empresa, infelizmente um número muito alto levando em conta a 

importância do contador na abertura de um novo negócio. Um dos motivos da falência dos 
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novos negócios é a tentativa de economizar em pontos que são de extrema importância como 

a instrução dada por um profissional contábil e o pagamento de taxas e impostos necessários 

para abertura e continuidade do negócio. 

A importância do contador no momento de abertura de uma empresa foi avaliada em 

53,3% essencial pelos participantes do questionário e 46,7% responderam que é importante 

ter um contador nessa hora tão crucial. Esses dados refletem que mesmo os empreendedores 

acreditando na importância do contador não são todos que possuem a ajuda dos mesmos na 

abertura da sua empresa.  

O contador ajuda o empreendedor a entender o que é necessário para constituir seu 

negócio, de acordo as legislações, impostos e taxas necessárias. Além das funções básicas o 

contador ajuda no planejamento do negócio, na sua continuidade, nas tomadas de decisões, na 

fidedignidade das informações, no seguimento do princípio da entidade no qual os sócios não 

devem misturar seus capitais com o capital da empresa e vice-versa a não ocorrência desde 

princípio pode gerar em prejuízo para ambos e na falência da entidade. Dessa forma podemos 

afirmar que o profissional contábil é de suma importância para a abertura de um novo negócio 

independente do seu porte ou área. 

A partir das análises percebe-se que tanto para quem está no início do 

empreendimento ou para quem já é empreendedor há mais tempo, ambos encontram 

dificuldades para dar os primeiros passos, principalmente em relação à legislação tributária, as 

normas a serem seguidos, os registros que precisam ser feitos, a viabilidade do negócio e a 

falta de políticas públicas que incentivam o empreendedor por parte do governo ressaltando, 

novamente a importância do contador para a abertura de um novo negócio e sua continuidade. 

Visando ajudar os potenciais empreendedores e os empreendedores que iniciaram seus 

investimentos com conhecimento contábil/fiscal/tributário escassos foi organizada uma 

palestra para esclarecer as principais dúvidas dos presentes com a colaboração da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais e de profissionais que estão ligados ao ramo do 

empreendedorismo, a Doutora Lúcia Helena Ciccarini graduada na administração de 

empresas, mestre em administração pública e doutora em ciências contábeis; e a Senhora 

Viviane Soares graduada em Ciências Contábeis e atual diretora da linha de cosmética Mary 

Kay. 
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5. CONCLUSÃO 

Uma organização só se mantém no mercado se tiver estrutura e conhecimento do 

mesmo. Mediante essa afirmação, observa-se a importância de conhecer a empresa, o 

mercado e seu potencial. 

  No mundo em constantes transformações, o sucesso ou fracasso de uma empresa está 

diretamente ligado à capacidade de entender e conhecer o mercado em que atua, sua estrutura, 

seu know-how, atrair e satisfazer os clientes, isso deve ser desenvolvido e fortalecido 

constantemente. E para isso, é necessário que o empresário possua um perfil empreendedor. 

  O empreendedorismo é uma ferramenta essencial no gerenciamento de uma empresa, e 

suas principais características são perseverança, tenacidade, liderança e visão de futuro. 

Conclui–se, portanto, que a maior dificuldade da pessoa em empreender está em ter o 

capital próprio saber fazer um plano de negócios e entendimentos contábeis e tributários, além 

do conhecimento a quais órgãos devem recorrer na hora da abertura do seu negócio. A 

dificuldade nasce das extensas formalidades e do déficit de informações. 
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7. ANEXOS 

Tabela 1.2 - Principais variáveis que contribuem para a sobrevivência/mortalidade das empresas. 
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Fonte: SEBRAE (2016a).  

Notas: * Aplicado o teste z de comparação de proporções. O teste evidenciou que as diferenças das proporções 

são estatisticamente significantes ao nível α = 0,05.  

** Aplicado o teste t de comparação de médias. O teste evidenciou que há diferença significativa entre as 

empresas ativas e inativas, considerando um α = 0,05, entre as médias. 
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https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/sobrevivencia-das-empresas-no-brasil-102016.pdf 
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Questionários elaborados pelos autores do artigo 

Para a realização da prática de extensão foram elaborados dois questionários. O 

primeiro visa identificar as principais dúvidas daquela parcela da população que deseja 

empreender, mas não sabe por onde começar e o segundo, para identificar as dificuldades 

daqueles que já iniciaram seus negócios. 

Questionário 01 - Potencial empreendedor 

1. Nome 

2. E-mail 

3. Sexo Feminino / Masculino 

4. Faixa etária Até 25 anos / 26 a 40 / 41 acima 

5. O que, atualmente, te impede de colocar em prática seu desejo de empreender? Capital 

/Confecção de plano de negócio/ entendimentos contábeis e tributários/ todas alternativas 

citadas acima/ outros 

6. Você sabe quais órgãos deve recorrer para atender a todas as exigências legais 

estabelecidas na abertura de um negócio?  Sim/Não 

7. Você acredita que a complexa legislação tributária brasileira dificulta o processo de 

abertura e estruturação do empreendimento? Sim/Não 

8. Você acredita que o atual governo propicia um ambiente estável e incentiva os brasileiros a 

empreenderem? Sim/Não 

9. Você possui conhecimentos sobre a carga tributária que incidirá sobre o seu 

empreendimento? Sim/Não 

10. Você tem conhecimento de quais obrigações vai ter a partir da contratação de 

funcionários? Sim/Não 

11. Você possui conhecimentos necessários para a elaboração de um plano de negócios e a 

realização de viabilidade dos empreendimentos? Sim/Não 

12. Você já buscou informações com um contador sobre o negócio que pretende abrir? 

Sim/Não 
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13. Qual grau de importância você atribui a um contador no momento da abertura de uma 

empresa? Desnecessário/ importante/essencial 

14. Você gostaria de receber em seu e-mail um convite para uma palestra que poderá 

esclarecer suas possíveis dúvidas acerca desse tema? Sim/Não 

Questionário 02 - Empreendedores 

1. Nome 

2. E-mail 

3. Sexo: Feminino / Masculino 

4. Faixa etária Até 25 anos / 26 a 40 / 41 acima  

5. Qual sua maior dificuldade no momento de abrir seu negócio? Capital /Confecção de plano 

de negócio/ entendimentos contábeis e tributários/ todas alternativas citadas acima/ outros 

6. Você fez um estudo de viabilidade de seu empreendimento? Considerando seus potenciais 

clientes e concorrentes? Sim/Não 

7. Você, ao iniciar seu projeto, soube a quais órgãos recorrer para atender a todas as 

exigências legais estabelecidas na abertura de um negócio? Sim/Não 

8. Você possui um empreendimento formal? Sim/Não 

9. Qual motivo o leva a não formalizar seu empreendimento? (Responder apenas se sua 

resposta para a questão anterior for sim) Excessiva carga de tributos/ falta de capital e/ou 

financiamento/ escasso conhecimento administrativo/contábil/ nenhuma das alternativas 

anteriores 

10. Você deseja formalizar seu empreendimento? (Responder apenas se sua resposta para a 

questão 06 for sim) Sim/Não 

11. Você acredita que a atual legislação tributária brasileira dificulta o processo de abertura e 

estruturação do empreendimento? Sim/Não 

12. Você acredita que o atual governo propicia um ambiente estável e incentiva os brasileiros 

a empreenderem? Sim/Não 

13. Você contou com o auxílio de algum contador no momento da abertura de sua empresa? 

Sim/Não 



26 
 

14. Qual grau de importância você atribui a um contador no momento da abertura de uma 

empresa? Desnecessário/ importante/essencial  

15. Você gostaria de receber em seu e-mail um convite para uma palestra que poderá 

esclarecer suas possíveis dúvidas acerca desse tema? Sim/Não 
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RESULTADOS OBTIDOS 

Após a coleta e análise dos dados gerados pelos formulários, conseguiremos identificar os 

principais pontos a serem abordados nas palestras fornecidas pelos profissionais da área 

contábil.  

Não Empreendedores 
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