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MUDANÇA DE NEGÓCIO: INVESTINDO EM UM 
NOVO RUMO

Desenvolver um negócio não é uma tarefa simples. Entre idealizar, pesquisar, colocar 
em prática e vivenciar o mercado, há toda uma jornada a ser percorrida, com altos 
e baixos, perdas e conquistas. Por isso, também não é fácil decidir que é hora de 
mudar o rumo dessa empresa. Depois de vivenciar uma história com aquela marca, 
como reformulá-la e encarar um capítulo desconhecido dessa narrativa?

Fato é que, justamente por ser uma decisão difícil, mudar o rumo do negócio 
não é o tipo de opção que se escolhe quando ainda há dúvidas. É preciso ter 
certeza de que fazer essa alteração no caminho será melhor para o futuro da marca 
como um todo.

Caso você, de fato, deseje enfrentar esse desafio, será preciso ultrapassar algumas 
etapas para voltar a ter o conforto de uma empresa bem estruturada e definida. 
Conte com o Sebrae para orientar você nesse momento.
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COMO SABER SE É A HORA DE MUDAR MEU 
RAMO DE NEGÓCIO?

Todo empreendedor tem como objetivo fazer sua empresa crescer e gerar lucro. 
Todo crescimento convida para expansão ou mudança de rumo.

Em se tratando de mudanças organizacionais, fala-se de alterações na estrutura da 
empresa em relação tanto ao seu público interno, envolvendo o quadro de pessoal, 
como com o ambiente externo ou o nicho de mercado e suas influências.

Esses ajustes podem ser planejados ou não, sempre tendo como meta a satisfação 
dos clientes e o desenvolvimento de estratégias competitivas a fim de trazer 
resultados positivos. Diante de um mercado em constante transformação, essa 
capacidade de adequação ou readequação se faz necessária.

O caminho da mudança – por onde começar?
É possível que o empreendedor  já  tenha  percebido  a  necessidade  de  mexer  
no negócio, mas as dúvidas, o medo de arriscar e a falta de informação geram 
inseguranças que podem frear esse processo. Para ajudar nessas inquietações, é 
necessário buscar informações, conhecer o mercado que pretende atuar, planejar 
cada estratégia e meta, a fim de rever as diretrizes fundamentais.
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É importante saber que, para qualquer mínimo movimento no quadro organizacional, 
o empreendimento vai passar por algum tipo de ajuste ou reajuste. Abaixo, alguns 
exemplos de possíveis tipos de mudanças numa empresa:

Gerenciamento dos processos internos
Melhorar a performance de um empreendimento passa primeiramente pela 
melhoria nos processos internos. Isso significa envolver todo o conjunto de 
atividades da empresa, desde o quadro de pessoal, até os equipamentos a serem 
utilizados com um objetivo final, tendo em vista a otimização do tempo, redução de 
custos e aumento da produtividade.

Nesse sentido, a implantação de manuais e procedimentos padronizados  torna- 
se essencial para uma operação mais eficiente, através do uso ou mudança de 
softwares que melhorem esses processos, trazendo agilidade dentro da empresa, 
monitoramento e visualização dos fluxos,  através  da transparência  dos  serviços 
e organização das demandas, tornando os procedimento mais eficazes, a fim de 
atingir as metas de diminuição dos custos e o tempo para realização das tarefas.

Organização de Pessoal
Trata-se de uma competência indispensável no processo do gerenciamento eficaz 
do tempo, para a produtividade e para manter a qualidade no ambiente de trabalho.

Esse ponto envolve a reorganização da equipe, com objetivo de melhor aproveitar 
os recursos humanos. É preciso desenvolver muita sensibilidade no momento de 
conduzir esse tipo de mudança, pois significa, em alguns casos, desligamentos, no 
intuito de atingir melhorias de alto impacto na produtividade.
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Investimento em tecnologia
Esse tipo de mudança organizacional está diretamente associada à assertividade: 
mais agilidade, com menos erros. A automação pode ser implementada desde os 
processos da linha de produção até tarefas e rotinas administrativas, seja por meio 
de máquinas, sistemas ou softwares.

É perceptível o movimento no cenário atual, com investimentos cada vez mais  
altos em implantação de ferramentas e processos de automação nas empresas. 
Essa mudança requer qualificação da equipe, para que os colaboradores consigam 
utilizar a tecnologia implementada, tirando o máximo de proveito desses recursos.

Reposicionamento de mercado
Esse tipo de mudança requer avaliação dos consumidores e concorrentes, a fim de 
identificar outro espaço mais adequado para a empresa, o que exige um estudo 
aprofundado para conhecimento do mercado.

Como afirma o mestre do Marketing Philip Kotler, “posicionamento é mostrar ao seu 
público alvo a diferença entre você e seus concorrentes”. Ou seja: para posicionar o 
negócio, é preciso ter em mente a intenção de atingir esse público alvo através de 
uma comunicação dirigida. Esse processo exige a elaboração de um planejamento 
de comunicação, bem como a implantação das ferramentas necessárias.
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Para implementar uma mudança em seu negócio, é importante seguir alguns 
caminhos. São eles:

Definir objetivos
Ter uma visão clara da mudança e das melhorias que devem ser atendidas;

Gerir as mudanças
Preparar a equipe para as alterações estruturais na empresa. Seja na troca de 
sistema operacional, de ferramentas, ou mesmo nas estratégias escolhidas;

Respeitar o tempo
Entender que é necessário um período de adaptação desse processo, para que a 
mudança seja absorvida, bem como incorporada às novas rotinas da empresa.
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Os desafios de mudar
Mudar é entrar em um novo caminho que se abre, é recomeçar. No mundo 
dos negócios isso significa a necessidade de estabelecer e seguir alguns passos, 
incluindo avaliação, levantamento de informações, definição de novas diretrizes e, 
consequentemente, novas metas, bem como a determinação de etapas a serem 
cumpridas no momento da mudança de ramo.

Afinal, você está trocando de segmento, e não criando uma empresa do zero – 
realidades que podem ser parecidas, mas têm diferenças marcantes. Será preciso 
pensar na manutenção do público atual, do novo ciclo de entradas e saídas de 
receita e de campanhas para divulgação do negócio.

Para provocar algumas reflexões, com a finalidade de colaborar nos novos 
direcionamentos, veja os principais elementos desafiantes da mudança:

Feeling
Perceber que os movimentos do mercado não são para qualquer um. Como essa 
capacidade não é inata, ela deve ser treinada com cursos, aprendizados e exercícios 
de observação das tendências e demandas de público. Estudar o seu segmento 
cotidianamente, avaliar sua empresa com olhar crítico e identificar até onde é 
possível inovar, são atividades importantes para inserir na rotina. Elas te ajudarão a 
desenvolver um termômetro natural sobre o quanto vale a pena continuar investindo 
em um determinado setor.

Em alguns casos, a empresa dá lucro, mas o empreendedor percebe, após avaliar o 
mercado e ouvir os clientes, que existe uma oportunidade de expandir ou melhorar 
determinado produto ou serviço.

A hora certa
Um dos maiores desafios quando se pensa em mudar é: afinal, existe hora certa? 
Mais uma vez, o “termômetro” é uma ferramenta de imensa importância para 
identificar o momento ideal de trocar de segmento. Tenha cuidado ao optar por 
uma mudança, mas, se você já estudou, planejou e se programou o suficiente, não 
se deixe atravancar pela insegurança. Caso contrário, você poderá perder terreno 
para a concorrência e deixar de ter pioneirismo na sua atitude.

Para identificar esse ponto ou momento certo de mudar, é imprescindível mensurar 
se a empresa atingiu o que estava previsto em seu plano de negócios. É importante 
avaliar como está o fluxo de caixa da empresa, realizar pesquisa de mercado para 
ouvir o cliente, analisar a concorrência e identificar como está a imagem desse 
empreendimento. A partir dessa coleta de informações, é possível definir o momento 
ideal para iniciar a mudança.
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Planejamento
Qual o futuro desejado por um empreendedor para o seu negócio? A resposta 
aparentemente simples, é: sucesso!

Para alcançar o sucesso, é preciso planejar e construir esse futuro desejado. Montar 
um bom planejamento para gestão de empresas faz uma diferença

significativa para as empresas, inclusive no processo de mudança de negócio.

Empreender é mais do que um ato de coragem, é necessário ter em mente que, mais 
do que vontade para fazer as coisas acontecerem, requer investimento financeiro, 
conhecimento, suporte e, principalmente, estratégia.

Um planejamento para gestão de mudança na empresa, tem como base a análise do 
ramo em que se pretende adentrar. Esse plano é organizado a partir de um estudo 
aprofundado do mercado, a fim de identificar algumas informações essenciais:

Quem é o público-alvo do seu negócio;

Implantação ou criação de produtos e serviços;

Tendências de mercado;

Oportunidades de negócio;

Identificação das limitações e de fatores externos que podem

prejudicar sua empresa;

Análise da concorrência.

A Análise SWOT ou matriz FOFA ajudam a determinar suas Forças, Fraquezas, 
Oportunidades e Ameaças. Traçando esse quadro, é possível realizar um estudo 
de mercado simples e objetivo.
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Mantendo a identidade
A mudança organizacional é uma maneira de inovar. E a inovação na gestão é 
essencial para que o negócio cresça. Mas, como mudar sem perder a identidade?

A identidade corporativa vai muito além da aparência do 
negócio, refere-se à cultura organizacional. Abrange o conjunto 
de propostas essenciais que envolve a visão, missão e valores 
dessa empresa, além da marca ou logotipo que a representa 
de maneira imagética para seus públicos.

Os elementos que compõem a identidade empresarial são uma mescla desses dois 
aspectos: os essenciais e os visuais.

Dentro do planejamento, é importante dar atenção especial a essa questão: como 
reposicionar meu negócio, sem perder a imagem que ele já tem? Em alguns casos, 
é necessário promover ações de desvinculação de imagem, a depender do motivo 
que exija essa mudança, como uma crise de imagem, um mau posicionamento, uma 
associação com situações de agressões ao meio ambiente, entre outros fatores.

Após ouvir o mercado e identificar as forças e fragilidades da sua empresa, é 
possível decidir se é viável desenvolver um trabalho de fortalecimento da identidade 
corporativa, através de boas técnicas de comunicação ou criar uma nova imagem, 
aliada ao reposicionamento.
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PLANEJANDO O MELHOR MOMENTO 
DE MUDAR

Dentro da etapa de planejamento, é importante estar atento a diversas questões 
burocráticas, como se vai ser necessário dar baixa e registrar novamente, quais 
os documentos, bem como estabelecer uma previsão temporal para firmar essa 
mudança. Reunimos algumas das principais dúvidas dos empreendedores. 
Veja abaixo:

É possível alterar meu negócio ou preciso dar baixa e registrar novamente?
Por não acompanhar o ritmo e a dinâmica do mundo dos negócios, muitas empresas 
desaparecem ou são superadas por concorrentes mais agressivos e antenados com 
as oportunidades.

Diversos são os fatores que levam uma empresa a fechar suas portas ou se 
reinventar. Se o negócio estagnou ou não vingou e o empreendedor avaliou a 
necessidade de mudar o rumo e o ramo, em casos mais críticos se faz necessário 
dar baixa na empresa.

Em todo caso, é importante conversar com um contador, a fim de identificar o 
melhor caminho a ser seguido pela empresa.



COMO GERENCIAR UMA 
MUDANÇA DE NEGÓCIO

13

Para dar baixa, quais documentos preciso providenciar?
Se chegou a conclusão de que vai ser necessário fechar o negócio, basta seguir o 
passo a passo a seguir:

Quem se enquadra no Simples Nacional, tem um pacote de medidas do Governo 
Federal, chamado Programa Bem mais Simples, que reduz drasticamente a 
burocracia para várias atividades, inclusive para fechar uma empresa.

Dois grandes obstáculos para dar baixa numa empresa, na maioria dos casos, são 
as dívidas fiscais e falta de cumprimento de obrigações acessórias (como entrega 
da DIPJ, DCTF, DACON, DIRF, etc.) acumuladas ao longo do tempo.

Para encerrar as atividades de uma empresa, é preciso realizar alguns procedimentos 
legais, contábeis e tributários:

Elaborar o Distrato Social
Os sócios devem assinar a ata de encerramento da empresa, onde precisa constar 
a nomeação de um liquidante, para eliminar as pendências.

A partir daí, elabora-se o Distrato Social - documento que informa por que a sociedade 
se desfez e divide os bens da empresa entre os sócios. O Distrato deverá conter a 
importância repartida entre os sócios, o(s) motivo(s) de dissolução e a referência    
à pessoa ou pessoas que assumirem o ativo e guarda dos livros e documentos 
contábeis e fiscais.

Com a assinatura do Distrato Social, os sócios concordam com o fim da sociedade. 
Caso os sócios estejam em conflitos, será necessário encontrar um mediador, que 
pode ser um advogado ou o contador da empresa, para buscar um acordo.
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Caso não consiga chegar a um acordo sobre o Distrato, será preciso entrar com 
uma ação de dissolução da sociedade na justiça comum, o que torna o fechamento 
da empresa caro, desgastante e demorado.

Verificar se há débitos previdenciários - mesmo que a empresa não tenha 
empregados
Existe a opção de retirar utilizando a internet uma Certidão Negativa de Débito, no 
site www.previdencia.gov.br. A certidão é expedida gratuitamente, com validade 
de 180 dias.

Obter o Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (CRF-FGTS)
Para obtenção do CRF para seu FGTS, acessar o site da Caixa Econômica Federal 
(CEF) www.caixa.gov.br . O comprovante tem validade por 30 dias.

Se houver pendências em recolhimentos, os valores deverão ser quitados em uma 
agência da CEF.

Efetuar baixa nas esferas estaduais e municipais
Empresas com recolhimento obrigatório de impostos municipais, como o Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), precisa solicitar a baixa da empresa do 
banco de dados da Prefeitura. Cada município estabelece a lista de documentos 
necessários, o tempo e as taxas devidas. Para obter essas informações, é necessário 
contatar a secretaria de finanças do município onde a empresa está instalada.

http://www. previdenciasocial.gov.br
http://www.caixa.gov.br
http://www. previdenciasocial.gov.br
http://www.caixa.gov.br
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No caso de empresa contribuinte do Imposto sobre a Circulação  de Mercadorias 
e Serviços (ICMS), é necessário procurar a unidade da Secretaria da Fazenda, para 
dar baixa na inscrição estadual.

Obter as certidões do Ministério da Fazenda
A Receita Federal do Brasil verifica se a empresa recolheu corretamente todos os 
tributos de âmbito federal, como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, PIS, COFINS 
e CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

As certidões podem ser obtidas pela internet, pelas empresas que estiverem em dia, 
nos sites da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal. A certidão 
conjunta da RFB e da PGFN é emitida gratuitamente e tem validade de 180 dias.

Arquivar documentos na Junta Comercial
Os pedidos de arquivamento de atos de extinção de empresário ou de sociedade 
empresária, devem ser protocolados na Junta Comercial com os seguintes 
comprovantes de quitação de tributos e contribuições sociais federais:

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da 
Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

Certidão Negativa de Débito - CND, fornecida pela Secretaria 
da Receita Previdenciária;

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

Após o pagamento de taxa respectiva à Junta Comercial, o Distrato será arquivado. 
Cada estado estipula o valor da guia e o prazo para arquivamento.

III
II

I

http://www.portaltributario.com.br/tributos/irpj.html
http://www.portaltributario.com.br/tributos/pis.htm
http://www.portaltributario.com.br/tributos/cofins.html
http://www.portaltributario.com.br/tributos/csl.html
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São dispensadas da apresentação dos documentos de quitação, regularidade ou 
inexistência de débito a que se referem os itens I a III:

o empresário ou a sociedade empresária, enquadrada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte;

os pedidos de arquivamento de atos relativos ao encerramento 
de atividade de filiais, sucursais e outras dependências de 
sociedades empresárias nacionais e de empresários.

Os detalhes sobre o arquivamento na Junta Comercial foram estipulados pela 
Instrução Normativa DNRC 105/2007, do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio.

Proceder a baixa no CNPJ
A baixa no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) é realizada pela internet, 
no programa chamado PGD-CNPJ. O programa gera a solicitação de cancelamento 
do CNPJ e o Documento Básico de Entrada. O DBE deve ser assinado com firma 
reconhecida em cartório.

Baixa do MEI

O Microempreendedor Individual (MEI) para encerrar suas atividades, basta acessar 
o Roteiro para Baixa, no Portal do Empreendedor, sem custo. Um código de acesso 
é gerado e será utilizado para preenchimento dos documentos.

A baixa do registro MEI é definitiva e não pode ser revertida. Para retornar às 
atividades, será necessário abrir um novo registro no CNPJ.

Importante saber:
O pedido de baixa impede que sejam gerados débitos referentes à 
contribuição mensal (DAS);

Após a baixa, é obrigatória a entrega da DASN-SIMEI de extinção

referente ao período daquele ano em que o MEI esteve ativo;

Também é obrigatório efetuar o pagamento da contribuição mensal 
(DAS) de todos os meses entre a abertura e a baixa do MEI;

A solicitação de baixa é permanente e não pode ser revertida.

1
2
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COMO ALTERAR MEU CNAE?

Um dos elementos mais importantes para realizar uma mudança empresarial 
é definir a atuação do negócio. Nesse caso, há duas opções: alterar a principal 
atividade econômica do empreendimento ou incluir outras, secundárias. Esses 
ajustes devem ser alterados no cadastro na Classificação Nacional das Atividades 
Econômicas (CNAE).

Esse processo requer, na maioria dos casos, da orientação de um contador, que além 
de realizar o serviço junto aos órgãos públicos, está capacitado e instrumentalizado 
para avaliar o novo ramo e orientar sobre o impacto de tributação para o negócio.

Veja o passo a passo para promover a alteração do seu CNAE:

Verificar se a nova atividade econômica é permitida na localidade de 
atuação da empresa;

Adequar o objetivo da organização no contrato social do 
empreendimento, de acordo com a nova atividade;

Fazer o registro da alteração na Junta Comercial e no órgão regulador 
da nova atividade;

Pedir autorização de funcionamento para o Corpo de Bombeiros e a 
Vigilância Sanitária, se necessário;

Fazer alteração cadastral na Prefeitura, para ter o alvará de 
funcionamento em dia, na Secretaria Estadual de Fazenda e no CNPJ.

Lembre-se:
o Sebrae oferece orientação presencial para os interessados em fazer as mudanças, 
portanto, conte sempre conosco.
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DICAS PARA DEFINIR O NOVO SEGMENTO

O processo de segmentação de mercado é capaz de identificar as variáveis para 
que o empreendedor possa avaliar se determinado segmento é, além de atrativo, 
capaz de trazer benefícios ao empreendimento.

Trata-se basicamente da divisão de um mercado em grupos conforme os interesses 
semelhantes. Diz respeito a divisão do mercado em grupos uniformes, cujos 
membros compartilham das mesmas características e necessidades.

Cada indivíduo possui uma área de interesse predominante e esses 
indivíduos acabam se reunindo em grupos que compartilham desses mesmos 
interesses. Com isso, possuem reações de sentimento e percepção parecidos  
sobre  determinadas situações.

Para lidar e atender melhor esses grupos como clientes, é que ocorre a 
segmentação de mercado.
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Por que segmentar?
Existem alguns bons motivos para começar a utilizar o método de segmentação de 
mercado em sua empresa. Entre algumas razões estão:

Pode ser utilizada por qualquer empresa, independente do porte;

O objetivo da segmentação é possibilitar a expansão da 
organização.

No caso de empresas de pequeno porte, facilita a criação de um 
nicho dentro do mercado;

Identifica segmentos e nichos que não são atendidos, abrindo a 
empresa para novas oportunidades de mercado;

Identifica segmentos rentáveis;

Direciona a desenvolver produtos, serviços e soluções voltadas 
exatamente às necessidades e expectativas do segmento, 
deixando os clientes mais satisfeitos.

Como fazer uma segmentação de mercado?
O processo consiste em dividir e agrupar seus consumidores em diferentes grupos.

Para separá-los, basta levar em consideração alguns exemplos de segmentação de 
mercado, como:

Características;

Necessidades;

Preferências;

Comportamentos;

Desejos;

Hábitos de consumo;

Hábitos de mídia.

De posse dessas informações, o empreendedor consegue ajustar seus produtos 
ou serviços conforme os critérios que mais importam para o seu público.
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COMO GERENCIAR UMA 
MUDANÇA DE NEGÓCIO

CONCLUSÃO

Decidir mudar quer dizer redimensionar as atividades e rotinas da empresa, 
envolvendo os colaboradores, através da implantação de uma boa gestão de 
mudança, elaborada após análise aprofundada e informações norteadoras.

Uma mudança organizacional, planejada ou não, envolve basicamente  a  relação 
entre a empresa e o mercado onde está inserida, com foco na eficácia organizacional, 
que garanta a satisfação do cliente e implante ações para ter destaque diante dos 
concorrentes.

Com as transformações rápidas do cenário empresarial e clientes mais exigentes, 
atingir o grau de satisfação deste vem se tornando uma tarefa cada vez mais 
desafiadora para as organizações. É preciso acompanhar suas necessidades, 
resultando em um processo de adaptação e ajustes contínuos para que haja 
diferencial competitivo, maximizando a qualidade de seus produtos e serviços, 
minimizando os custos operacionais.

Com tudo isso, fica claro que é de extrema importância planejar. Só assim é possível 
prever as fragilidades que venham a impactar negativamente na organização, traçar 
possíveis caminhos a serem seguidos para atingir o objetivo que foi estabelecido. 
Mudanças são necessárias para que as organizações sobrevivam no mercado.

Comece hoje a colocar em prática tudo o que aprendeu e lembre sempre de contar 
com o Sebrae quando precisar. 



Quer saber mais? 
Acesse o site do Sebrae e conheça outros conteúdos.

http://www.ba.sebrae.com.br
http://www.ba.sebrae.com.br
http://www.ba.sebrae.com.br

