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CAMINHOS E DICAS PARA TORNAR 
ESSE MOMENTO EMPRESARIAL MENOS 
COMPLICADO
 

Se você já decidiu que vai virar um empreendedor, parabéns! Com a ideia pronta 
sobre produtos ou serviços, local da atividade, planejamento e capital inicial na 
mão para tudo começar a girar, é preciso formalizar a empresa. 

Firmada a decisão de empreender, será preciso tomar algumas decisões sobre como 
será essa empresa: será uma empreitada individual ou haverá sócios? Quanto de 
faturamento o plano de negócios aponta na fase inicial? Qual o melhor regime de 
tributação para o projeto que vai começar? 

Existem muitos tipos de empresas.  Para escolher o tipo mais adequado para o seu 
negócio, é necessário pensar no enquadramento e na estrutura do mesmo. Antes 
de abrir a sua empresa é importante conhecer os diferentes tipos e portes, pois 
essas definições vão refletir na administração e nos deveres da empresa.



TIPOS DE
EMPRESAS

Empresa
Individual de

Responsabilidade
Limitada (Eireli)

Sociedade
Empresária

Limitada
(Ltda.)

Empresa
Individual

Microempreendedor 
Individual (MEI)

Sociedade
Simples (SS)

Sociedade
Anônima (SA)
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CONHEÇA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS 
ANTES DE ABRIR A SUA
 

Com sócio, sozinho ou buscando investidores? Você e a empresa serão uma só 
coisa, ou vão manter as finanças bem separadas? Com essas perguntas em mente, 
vamos ajudar você a decidir mostrando quais são os tipos de empresa que podem 
ser utilizados no Brasil.
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 Sociedade Empresária Limitada (Ltda.)
Esse é o modelo adotado quando há dois ou mais sócios. Estes são responsáveis 
financeira e administrativamente pela empresa, de acordo com o capital social que 
aplicaram no empreendimento em paralelo à cláusula de exercício de administração 
estabelecida no contrato social. É necessário registro na Junta Comercial.

Um fator importante, é que neste formato o patrimônio dos sócios pessoas físicas são 
legalmente separados da pessoa jurídica. Isso quer dizer que os bens de quem está 
investindo não podem ser requisitados para responder por dívidas empresariais. 
Por exemplo: a empresa contrai um financiamento de R$ 200 mil e não consegue 
quitar. Um sócio que tenha uma participação de R$ 50 mil no capital social, terá este 
valor como limite da sua responsabilidade pessoal no pagamento. Então, mesmo 
que ele possua bens que somem R$ 300 mil, seu patrimônio pessoal só poderá ser 
requisitado para honrar o débito no limite dos R$ 50 mil. 

Cada sócio fica com a proporção de suas cotas na empresa, para o bem e para o 
mal – divisão de sobras ou de débitos. Assim, se o sócio tem 10% receberá essa 
proporção de um bom resultado ou desembolsará 10% de uma dívida – neste último 
caso respeitando o capital social indicado.

A definição de quais sócios terão direito a tomar decisões sobre a empresa fica 
definida e registrada no contrato social, por sua vez registrado na Junta Comercial. 
Então, é possível que o grupo decida que apenas um sócio terá todo o poder de decidir 
sobre os atos da empresa, como assinatura de contratos, cheques, promissórias 
ou financiamentos. Caso a cláusula sobre exercício da administração aponte que 
as decisões são de mais sócios, isso precisará ser respeitado
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Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli)
Modelo mais recente no Brasil, ainda não é muito conhecido. Funciona da mesma 
forma que a Limitada, mas não tem sócios. Ou seja: é indicada para quem exerce 
atividades individualmente, mas precisa de CNPJ e quer manter seu patrimônio 
pessoal separado da empresa. Agora, existe uma diferença: a lei exige que o sócio 
único da Eireli tenha um capital social mínimo de 100 salários mínimos. Mantém-
se a regra de que seus bens de pessoa física só poderão ser reclamados no limite 
do capital social para a quitação de débitos da empresa.

Uma outra característica é que a empresa terá um razão social, um nome, que não 
é o mesmo do sócio pessoa física. Então, nos documentos da empresa, haverá 
um nome diferente daquele que consta por exemplo na carteira de identidade de 
quem toma as decisões da pessoa jurídica. Mas em vez do mais conhecido “ltda”, 
ao final virá a expressão “eireli” sinalizando o modelo de sociedade.

Empresa individual
Na empresa individual não há sócio: há proprietário. Uma única pessoa física 
responde por tudo da empresa, que inclusive terá o seu nome. Por exemplo: 
José Maria de Souza, que poderá usar um nome fantasia como ABC Soluções e 
Inovação, mas nos documentos contará o nome do proprietário.

É um modelo para quem quer empreender individualmente e não deseja, ou não 
pode, aplicar o valor mínimo exigido na Eireli. A maior diferença é que o patrimônio 
da empresa e do dono se comunicam sem limite. Ou seja, caso a empresa contraia 
um débito e não pague, tudo que a pessoa física possuir poderá ser requerido para 
essa quitação. Inclusive, caso o sócio seja casado em regime de comunhão de bens, 
o patrimônio do cônjuge também poderá cobrir dívidas em aberto. 

Como não há sócios, não há contrato social. O documento de abertura é um 
requerimento de empresário, contendo os dados do empreendedor e da empresa. 
Isso porque não existem cláusulas estabelecendo as regras e limites entre pessoas 
física e jurídica.
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Microempreendedor Individual (MEI)
Outra opção de ter uma empresa individual, sem sócios, onde o proprietário 
responde integralmente pela pessoa jurídica. Este modelo também faz com que os 
bens da pessoa física possam ser requisitados para honrar débitos da empresa.

O MEI traz alguns itens específicos e benefícios, bem como algumas limitações. A 
abertura é desburocratizada, feita por meio digital. Desde a abertura a empresa 
é automaticamente enquadrada no Simples Nacional, não sendo possível outro 
regime tributário. O valor de tributos mensais é fixo independentemente do 
montante faturado (ver tabela). Nem todas as atividades podem ser enquadradas 
como MEI e o empresário pode contratar apenas um funcionário. O faturamento 
anual máximo como MEI é de R$ 81 mil. Quem precisar ampliar o quadro ou o 
faturamento, precisa mudar o tipo de empresa.

Tributos do MEI

Valores fixos mensais expressos em reais

MEIs – Atividade INSS ICMS/ISS Total

Comércio e Indústria - ICMS 49,90 1,00 50,90

Serviços - ISS 49,90 5,00 54,90

Comércio e Serviços - ICMS e ISS 49,90 6,00 55,90
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Sociedade Simples (SS)
Apenas empresas que atuam com serviços podem adotar a sociedade simples. 
É um tipo de empresa constituída por dois ou mais parceiros do mesmo ramo, 
que exercem a atividade-fim da companhia. Normalmente é constituída por 
profissionais liberais, que atuam em ramos intelectuais, técnicos ou científicos. 
Médicos, advogados, arquitetos e engenheiros são alguns exemplos.

Uma empresa de sociedade simples não está sujeita a processo de recuperação 
judicial e não precisa de registro na Junta Comercial. A formalização acontece 
num cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

Sociedade Anônima (SA)
Na Sociedade Anônima, o sócio é chamado de acionista. Pode ser de capital 
aberto ou fechado. Quando a empresa é de capital aberto, suas ações são negociadas 
na bolsa de valores por bancos ou corretoras em operações que são reguladas 
pela Comissão de Valores de Mercado – CVM. Nas de capital fechado, as cotas são 
partilhadas entre sócios, convidados ou outros interessados. Mas não vai a público 
no pregão da bolsa de valores.
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CONHEÇA QUAIS SÃO OS PORTES DE 
EMPRESAS CONFORME A LEGISLAÇÃO
 

Como os nomes são algumas vezes parecidos, é comum haver confusão entre tipo e 
porte de empresa. Mas são coisas bastante diferentes. Se o tipo – como explicamos – 
define que tipo de sócios a empresa vai ter e como será a sua administração, o porte 
mostra o volume de negócios e, para alguns casos, de funcionários. É a combinação 
de tipo e porte que vai determinar, entre outras coisas, o tipo de tributação 
no qual a empresa será enquadrada. Vamos ver quais são as características.



faturamento até R$ 360 mil

faturamento de R$ 360 mil até R$ 4,8 milhões
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Microempresa (ME)

Empresas de Médio e Grande Porte

Média: entre         
R$ 16 milhões          
e R$ 90 milhões 
anuais

Empresa de Pequeno Porte (EPP)

As Microempresas são aquelas que têm faturamento anual de até R$ 360 mil. 
Desde que não haja entre as suas atividades nenhuma que seja impeditiva, os 
sócios podem optar pelo enquadramento no Simples Nacional. Entre outras coisas, 
a Microempresa que trabalhe com serviços ou produtos deverá ter registro na 
Prefeitura onde ela vai funcionar, no estado, na Receita Federal e na Previdência 
Social. Algumas atividades também precisam de registros em entidades de classe – 
como o CREA e órgão de fiscalização específico, como os ambientais.

Em uma Microempresa pode haver até 19 empregados, se for uma indústria, ou 
nove, em caso de comércio e serviços. 

A próxima faixa é da Empresa de Pequeno Porte. Neste caso, entram as empresas que 
faturam anualmente entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões. Assim como a Microempresa, 
a EPP pode estar enquadrada no Simples Nacional, desde que a natureza de suas 
atividade permita a adesão.

Poderá ter entre 20 e 99 funcionários, em caso de indústria, e de 10 a 49, se for uma 
empresa de comércio ou serviços.

Empresas de Pequeno Porte que tenham faturamento de até R$ 16 milhões ainda 
são consideradas EPP para diversos fins, como financiamentos. Só que ao passar 
de R$ 4,8 milhões anuais de faturamento, a empresa não pode mais optar 
pelo Simples Nacional.

Para classificar empresas de médio e grande porte, são utilizados diversos critérios. Alguns 
órgãos públicos e de fiscalização utilizam o faturamento como base. É o caso do Banco Nacional 
do Desenvolvimento, BNDES.

Média-Grande:  
entre R$ 90 milhões 
e R$ 300 milhões 
anuais

Grande: a partir 
de R$ 300 milhões 
anuais
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TRIBUTAÇÃO DOS TIPOS DE EMPRESAS
 

Todas as empresas devem recolher impostos. Mas há diversas formas de fazê-lo e 
escolher a melhor para o negócio que vai começar é essencial para o sucesso do 
empreendimento. Para uma definição consciente, converse detalhadamente com 
um contador de sua confiança antes de fazer o registro. Assim, você terá maior 
chance de garantir a saúde financeira e bons resultados. Com conhecimento e 
estratégia, crescer será algo sempre a comemorar.
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Basicamente, há três modalidades de tributação no Brasil. São elas:

 

Simples Nacional
Pode ser adotado por Micro e Pequenas Empresas – ou seja, aquelas com 
faturamento que não ultrapasse R$ 4,8 milhões por ano. É preciso também ter 
atividades que permitam o enquadramento neste sistema. Com as mudanças 
e as novas tabelas que passaram a vigorar em 2018, as alíquotas podem variar 
de 4% a 33%.

A grande vantagem, sugerida pelo nome, é a simplicidade deste modelo. As 
empresas que estejam enquadradas no Simples pagam todos os oito 
impostos e contribuições dentro de uma única alíquota calculada a partir do 
seu faturamento mensal. Ou seja: em vez de saber quanto pagará de PIS, COFINS, 
IPI, ICMS, CSLL, ISS, Imposto de Renda e INSS patronal, o empresário terá um único 
documento de arrecadação e só fará uma única conta para estar em dia com União, 
estado e município. O percentual a ser recolhido varia de acordo com a natureza da 
atividade (indústria ou serviços, por exemplo) e também cresce com o aumento do 
faturamento. Por isso, mesmo sendo um modelo facilitado de controle, a assessoria 
contábil faz diferença para que tudo esteja correto.
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Lucro Real
Nesta modalidade, a empresa vai ter seus impostos calculados a partir da diferença 
entre as receitas e despesas. Mais do que nunca, contadores competentes e 
qualificados para gerenciar as finanças e comprovar todas as contas. Empresas 
que faturam mais de R$ 78 milhões por ano ou que operem no setor financeiro são 
obrigadas a adotar esse modelo de tributação.

Lucro Presumido
Neste caso, a Receita Federal determina o percentual de contribuição obrigatória, 
sem que seja necessário comprovar toda a movimentação para auferir o lucro real 
da empresa. Em geral, o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre Lucro 
Livre – CSLL são impactadas por esse formato e as alíquotas variam de acordo com 
o faturamento. Podem adotar esta modalidade empresas que faturem menos de 
R$ 78 milhões por ano.
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PASSO A PASSO PARA ABRIR SUA EMPRESA
 

Para que o empreendimento se torne uma empresa de sucesso, é preciso formalizar 
a operação. Existem procedimentos que devem ser seguidos atenciosamente para 
que as atividades aconteçam dentro das normas estabelecidas no nosso país. 

São oito etapas principais para que uma empresa – que na maioria dos casos 
nasce como uma Microempresa com desejo de crescer – possa começar a operar 
na formalidade. Um contador experiente de sua confiança terá grande ajuda para 
nada sair errado logo nos primeiros dias de vida do seu empreendimento.
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1 - Certidão de viabilidade e zoneamento
Você escolheu o endereço onde ficará a sede do seu negócio, estudou a vizinhança 
e acredita que ali terá sucesso. Mas será que a sua atividade é permitida nesse 
local? Antes de seguir com as demais etapas, é preciso procurar a prefeitura que vai 
dar uma autorização prévia para o funcionamento da empresa naquela região. 
É o poder público municipal que emite a certidão de viabilidade e zoneamento. 
Normalmente, a administração municipal tem uma secretaria ou superintendência 
responsável por estes serviços. Em Salvador, o Termo de Viabilidade de Localização, 
TVL, é emitido pela Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo, Sedur. Em alguns 
casos, é possível pedir o documento até mesmo pelo portal do órgão na internet: 
simplifica.salvador.ba.gov.br. 

 2 - Pesquisar e reservar o nome empresarial
Com exceção das empresas individuais, que têm o mesmo nome de seu dono, sua 
empresa vai precisar ser identificada. E às vezes aquela ideia incrível para colocar 
na fachada já foi escolhida por alguém. Por isso é preciso ver se já não existe 
outro registro no estado de alguma empresa na mesma atividade principal 
que use o nome que você pretende adotar – já que a Junta Comercial, para evitar 
confusão, não permite duas empresas do mesmo ramo com o mesmo nome. Caso 
o nome esteja disponível, é feita a reserva que garante que enquanto o empresário 
aguarda todo o trâmite de abertura ninguém vai poder usá-lo.
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3 - Documento de constituição da empresa
Quando o tipo da empresa é Eireli ou qualquer formato de sociedade entre duas 
ou mais pessoas, será preciso redigir o contrato social, onde estarão registradas 
informações como percentual de participação no capital e nomeados quem são 
os sócios que tomam as decisões pela companhia. No caso de empreendimentos 
individuais, esse documento é substituído pelo Requerimento de Empresário.

Contrato Social e registro na Junta Comercial
Como o nome sugere, é um contrato onde estão registrados os direitos, deveres 
e participação de todos os sócios em relação à empresa que está sendo aberta 
e deve ser registrado na Junta Comercial. Contém todos os elementos de sua 
constituição, como:

• Dados pessoais que identifiquem os sócios

• Atividades da empresa

• Objetivo da empresa

• Endereço comercial

• Capital social e a participação de seus integrantes

• Forma da administração legal, ou seja, quem assina contratos ou cheques

• Mecânica da divisão e retirada de lucros

• Pagamento de pró-labore



GUIA SIMPLES E OBJETIVO DE COMO 
FORMALIZAR SUA EMPRESA    

18

Além dos elementos mais comuns, é possível inserir elementos de acordos 
específicos para aquela empresa, como critérios sobre a condução dos negócios ou 
protocolos para tomadas de decisões que sejam mais críticas na vida da empresa. 
Micro e empresas de pequeno porte são dispensadas da assinatura de um 
advogado, mas essa assessoria pode evitar transtornos. Para empresas de 
outros portes, o visto de um advogado é obrigatório.

A cada entrada ou saída de sócios, ou outra movimentação como inserção de 
atividades ou mudança de endereço, é preciso registrar a alteração com uma nova 
versão do contrato social.

Requerimento de Empresário
Como apenas uma pessoa física responderá integralmente pela empresa, e essa 
relação já é regida pelo tipo de empresa, não são necessárias cláusulas que digam 
como aquela companhia será. O único dono tem responsabilidade ilimitada e 
seus bens pessoais podem ser usados, inclusive, caso a empresa deixe uma 
dívida não honrada. Assim, são dispensadas cláusulas de abertura. O Requerimento 
é padrão com campos apenas para identificação das pessoas física e jurídica, 
atividades e capital social empregado.

O contrato social ou Requerimento de Empresário receberá um NIRE, Número de 
Identificação do Registro de Empresa, que é uma etiqueta ou carimbo feito pela 
Junta Comercial ou Cartório que é fixado no ato constitutivo.
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 4 - Solicitar o CNPJ
A sigla CNPJ significa “Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica”. É exatamente o 
equivalente ao CPF da empresa, ou seja, seu número de registro junto à Receita 
Federal. Essa sequência de 14 dígitos será utilizada para identificar a empresa em 
quase todas as operações dentro do país.

O cartão de CNPJ tem ainda outras informações essenciais como:

• Todas as atividades da empresa (principal e secundárias)

• A data de abertura

• Formas de contato (endereço, e-mail, telefone)

• Nome empresarial e nome fantasia

• Tipo de empreendimento

Para fazer o cadastro, é preciso enviar dados da futura empresa à Receita Federal 
utilizando o Documento Básico de Entrada, DBE, utilizando o portal http://www.
redesim.gov.br - atenção que alguns dos passos anteriores também podem 
ser realizados por esta ferramenta, como consulta de viabilidade de localização 
em alguns municípios e a consulta prévia ao nome da empresa. NO DBE devem ser 
fornecidos dados sobre o Quadro de Sócios e Acionistas além da Ficha Cadastral de 
Pessoa Jurídica. Há ainda as Fichas de Cadastro Nacional, que em boa parte dos 
estados pode ser preenchida on-line, numa parceria entre a Junta Comercial e a 
Receita Federal.
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Escolha de atividades
No momento de cadastrar a empresa como contribuinte, ou seja, obter o CNPJ, será 
preciso escolher as atividades. A Classificação Nacional de Atividades Empresariais, 
CNAE, não é utilizada apenas na tributação, mas sobretudo na fiscalização de se 
a empresa está exercendo aquilo com que se comprometeu. O ideal é ter, além 
da atividade principal, até 14 secundárias. São estas atividades que podem, por 
exemplo, vetar a adesão ao Simples Nacional ou aumentar o valor pago anualmente 
como Taxa de Fiscalização de Funcionamento às prefeituras.

5 - Solicitar o alvará
O documento que comprova a formalização da empresa no município é o Alvará 
de Funcionamento e Localização. Sem ele, a empresa nem pode operar, nem 
consegue emitir notas fiscais. Para ter o alvará é preciso levar ao órgão municipal 
de fiscalização:

• Documentos da sede da empresa (contrato de aluguel, escritura 
de posse)

• Laudo do corpo de bombeiros atestando a segurança

• Requerimento de Empresário ou Contrato Social

• Cartão do CNPJ

• Certidão de viabilidade e zoneamento
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A depender da atividade, podem ser necessárias autorizações de outros órgãos 
como vigilância sanitária, secretarias da Saúde, Meio Ambiente ou Planejamento.

É cobrada uma taxa pelo município e estando tudo correto a empresa recebe o 
alvará. A responsável por autorizar a emissão de nota fiscal eletrônica (NFS-e) é a 
prefeitura, que também cobra o Imposto Sobre Serviços (ISS). Ao pedir o alvará, o 
empresário está habilitado e pedir registro e senha para emitir nota fiscal.

6 – Inscrição Estadual
Se a sua empresa vai atuar no ramo de comércio, indústria o transporte rodoviário 
de cargas entre cidades e estados é preciso ter Inscrição Estadual. Esse registro é 
o que permite a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ou o Conhecimento de 
Transporte Eletrônico (CT-e), essenciais nestas operações. Depois de ter a Inscrição 
Estadual, é só ir na página da Secretaria da Fazenda a cadastrar a empresa para 
estar liberado. A Inscrição também é usada para a tributação do ICMS, Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

Na grande maioria dos estados brasileiros, esse registro é feito por meio do 
preenchimento de uma ficha com informações sobre a empresa com o intuito de 
atestar a natureza do trabalho da empresa e permitir sua atividade. Empresas de 
outros setores são isentas, mas, mesmo assim, podem precisar deste registro em 
casos especiais, como movimentação de material.
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8 – Certificado Digital
Os órgãos públicos exigem certificado digital em algumas operações, como 
entrega de alguns tipos de declarações ou para emitir NF-e e CT-e. O volume de 
situações nas quais a empresa precisa de certificado digital aumenta a cada ano, 
conferindo mais segurança na emissão de documentos e no contato com o poder 
público pelo ambiente virtual. Assim, consulte o contador de sua confiança se 
será necessário pedir a certificação digital para não ter transtornos com as portas 
abertas para os clientes.

 7 – Previdência Social
Independentemente se sua empresa terá ou não funcionários, é preciso ter 
cadastro na Previdência Social. O representante deve comparecer a uma agência 
da Previdência. Há um prazo de 30 dias após o pedido para iniciar as atividades. 
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FORMALIZAÇÃO DO MEI

No caso do Microempreendedor Individual, todo o processo é bem mais simplificado:

O empreendedor deve ir ao site www.portaldoempreendedor.gov.br e preencher as 
informações cadastrais no formulário, processo que concluirá em poucos minutos. 

Será preciso:

• Número do CPF

• Data de nascimento

• Número do título de eleitor ou recibo da última declaração de 
Imposto de Renda

• Em seguida, o empreendedor escolhe um nome fantasia para a 
empresa.

• Próximo passo é marcar as atividades, entre aquelas permitidas 
para o MEI. Será necessária uma atividade principal e pode-se 
colocar até 15 secundárias.
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Nesta mesma etapa, você vai informar se vai trabalhar em casa, em endereço 
comercial, como ambulante ou pela internet.

• O empreendedor deve informar o CEP de onde mora e de onde 
deve funcionar a empresa

• Por último, é preciso concordar com os termos apresentados e inserir 
o código de confirmação que será enviado ao celular informado.

O Certificado de Microempreendedor Individual apresentado contém o número do 
CNPJ, o registro na Junta Comercial e o alvará provisório. Imprima e guarde todos 
eles. Não esqueça de pagar mensalmente a contribuição.

• Nota Fiscal do MEI

O MEI só precisa emitir nota fiscal quando prestar serviços à empresas, ou seja, 
a outras pessoas jurídicas. É preciso procurar a Secretaria da Fazenda estadual – 
para atividades de vendas ou serviços de transportes entre estados e municípios 
– ou a Fazenda municipal para prestação de serviços e transportes dentro da 
mesma cidade. Lá será obtida a senha para a emissão da nota fiscal eletrônica ou 
autorização para impressão dos talonários.
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CONCLUSÃO

A formalização é a garantia de que as suas atividades estarão operando dentro da lei 
e das normas exigidas por nosso país, estado e municípios. É um ato extremamente 
importante e deve ser feito com atenção e cuidado, já que algum passo errado 
poderá dar muito trabalho para ser corrigido depois. Leia, estude e se informe, 
mas também busque profissionais habilitados e competentes para estarem ao 
seu lado neste momento tão importante do seu futuro empreendimento. E não 
esqueça: conte com o Sebrae. 



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

