
EMPREENDER
5 PARAPASSOS

Cleverson Gonçalves 

Um passo a passo simplificado para auxiliar 
empreendedores  na abertura de novas empresas.
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A

CARTA DO AUTOR
Este material tem como finalidade contribuir com os empreendedores na 
sua caminhada inicial de abrir uma empresa. Ele não tem a pretensão 
de esgotar o assunto, mas sim contribuir com dicas úteis e assertivas.

brir uma empresa hoje no Brasil pode se tornar uma tarefa muito árdua e 

extremamente burocrática. Para se ter uma breve noção, determinados tipos 
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de empresas (indústria, comércio ou serviço) podem demorar até 180 dias para 

estarem devidamente registradas, isto mesmo! 180 dias! É um absurdo 

comparando-se a outros países.

 Já observamos inúmeras vezes os governos federais, estaduais e municipais 

buscando simplificar o processo, mas sempre emperram na burocracia secular dos 

órgãos públicos brasileiros. É claro que o prazo de 180 dias é para os casos extremos, 

a média aqui na Célere Contadores acaba sendo em torno de 30 a 45 dias, para 

estar com o todo processo pronto.

 A Célere Contadores tem a preocupação de sempre estar com a equipe 

devidamente atualizada e treinada nas diversas legislações e plataformas digitais 

de todos os órgãos (como exemplo: Junta Comercial, Receita Federal, Receita 

Estadual, Prefeitura, INSS, Caixa Econômica, Bombeiros, Vigilância Sanitária, Meio 

Ambiente, e por aí vai!), para assim atender de forma eficiente seus clientes.

 No entanto, ocorre de muitas das alterações e mudanças nos atos de abertura não 

serem publicadas em sites ou outras mídias de imediato pelos órgãos, isto faz com 

que haja o conhecimento de algumas alterações somente no decorrer do processo, ou 

seja, dentro de sistema empírico. Isto acaba acarretando retrabalhos e morosidade, 

contribuindo para estatística dos 180 dias ditos acima.



Em sintonia com isto, trazemos 5 passos que julgamos essenciais para facilitar a sua 

caminhada na abertura da sua empresa.
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pretensão de agilidade.
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As plataformas dos órgãos citados acima, na maioria dos municípios, não se 

conversam, e para cada órgão há a necessidade de ser cumprido rituais 

extremamente burocráticos. E como um órgão depende do cumprimento do outro, 

não conseguimos dar entrada em vários ao mesmo tempo, isto retira qualquer 

Mas você pode ficar tranquilo, para isto existem as contabilidades, nós ficamos com 

a responsabilidade desta parte (Nada agradável!!), para com isto deixarmos você 

concentrado naquilo que realmente é seu foco, o qual é o LUCRO E O SUCESSO.



V

PASSO 1
Ter a consciência do que é ser empreendedor

Ter a consciência do que é ser empreendedor

emos muitos gestores com esta questão em aberto, não sabendo o que de fato é 

ser empreendedor. Cabe uma reflexão bastante grande neste sentido. Para isto 
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há o SEBRAE, veja site www.sebraepr.com.br, o qual possui um trabalho muito 

interessante e rico para ajudá-lo na compreensão disto. Corra e se informe, pois uma 

das características fundamentais de um empreendedor é a curiosidade e a ação.

O Sebrae auxilia futuros 
empreendedores
Acesse www.sebraepr.com.br para 
maiores informações sobre 
capacitação para empreendedores.



Q

PASSO 2
Planejar

Planejar

uando falamos a palavra planejar é para planejar mesmo! Isto quer dizer 

realizar um plano de negócios bem feito, se possível realizar um Canvas 
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(recurso para clarear o propósito da empresa), pois ao se propor a fazer estes dois 

planos, você terá que se dedicar a obter informações de clientes, fornecedores, 

concorrentes, melhor lugar para a empresa, finanças, regime tributário, 

planejamento de marketing, etc; isto antes mesmo da empresa abrir as portas. O 

clarear destas questões evitarão muitos equívocos futuros, tanto financeiro como 

O planejamento é 
imprescindível
Ferramentas como o canvas e o plano 
de negócios reduzem as chances do 
negócio fracassar.

técnicos



Verifique se o local escolhido 
permite sua atividade
Acesse o site da prefeitura para 
realizar a consulta comercial.

C

PASSO 3
Local a ser implantada a sede da empresa

Local a ser implantada a sede da empresa

om os dois passos anteriores bem claros e definidos, cabe analisar se o local a ser 

implantado a sede pode receber de fato esta empresa. Com a
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indicação fiscal (ver no carnê do IPTU ou pedir para o dono do imóvel ou 

imobiliária), metragem do local e os ramos devidamente definidos, é hora de 

realizar a consulta comercial, a qual demora até 7 dias úteis, na prefeitura 

municipal de Curitiba veja site www.curitiba.pr.gov.br, vá em serviços para 

empresas. Nunca feche contrato de locação sem antes ter esta consulta liberada, 

uma contabilidade de confiança poderá lhe ajudar, caso tenha dificuldades.



Consulta do nome empresarial 
na junta comercial
Certifique-se que não existe 
nenhuma outra empresa no mesmo 
ramo com o mesmo nome.

E

PASSO 4
Criar o nome empresarial e identidade visual

Criar o nome empresarial e identidade visual

ste passo é fundamental para dar um rosto para a empresa. As juntas 

comerciais dos estados realizam um serviço de consulta de nomes empresariais, 
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basta entrar no site www.juntacomercial.pr.gov.br, vá na opção Empresa Fácil, e ao 

preencher um cadastro e pagar uma taxa para a Junta Comercial, a mesma 

informa, em alguns dias, se já existe outra empresa no mesmo ramo utilizando o 

referido nome. Caso haja, haverá proibição na utilização do referido nome em 

território paranaense. Já com relação a identidade visual, a mesma proporcionará 

uma logomarca e com isto dará um ar mais profissional para a sua empresa.



I

PASSO 5
Busca de um Contador

Busca de um Contador

mpreterivelmente você necessitará de uma contabilidade para abrir a sua 

empresa, pois, para a solicitação do CNPJ, a Receita Federal exige um contador 
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O contador auxiliará o processo 
de abertura da sua empresa
Escolha um contador de sua 
confiança, e certifique-se de que ele  
não tenha reclamações no CRC.

responsável. Não bastando somente este item, você também necessitará de um 

contador para assessorá-lo no gerenciamento do seu negócio. Portanto, é muito 

importante que você tenha alguém de sua confiança. Hoje há meios rápidos de se 

verificar (sites dos órgãos fiscalizadores) se um determinado contador possui 

reclamações ou não. O CRC PR (Conselho Regional de Contabilidade do Paraná) é 

o órgão que fiscaliza todos os contadores no estado, então é importante ligar ou 
entrar em contato pedindo referências.



E

1

Concluindo

Etapas seguintes com o auxílio do contador

stes 5 passos podem, tranquilamente, ser realizados por você mesmo, sem a 

intermediação de terceiros. O SEBRAE presta um serviço muito bom no auxílio 
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do empreendedor iniciante, veja o site descrito acima.

Ao cumprir as 5 dicas acima você se deparará com a etapa mais chata e 

burocrática do processo, muito propensa a erros. E para qual sugerimos 

contratar um contador. Elencamos abaixo em tópicos gerais, lembrando que a 

base que estamos tomando é a cidade de Curitiba, pois para cada cidade é 

Montar processo, protocolar e realizar diligências das vistorias obrigatórias .

2 Confeccionar contrato social de abertura de empresa.

3 Montar processo, protocolar e realizar diligências na Junta Comercial do PR.

4 Montar processo, protocolar e realizar diligências na Receita Federal do Brasil..

5 Montar processo, protocolar e realizar diligências na Prefeitura.

6 Montar processo, protocolar e realizar diligências na Receita Estadual do PR.

7 Realizar cadastro no INSS.

uma realidade.

(Bombeiros, Vigilância Sanitária, Delegacia, etc)
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8 Realizar cadastro na Caixa Econômica Federal (referente FGTS).

9 Montar processo, protocolar e realizar diligências no Conselhos de Classe (CRM, 

CRO, OAB e etc).

Então sugerimos que o passo 5 seja cumprido e tenha sucesso na contratação 

de um contador de sua confiança, pois sua empresa é algo muito importante 

e um erro na abertura pode trazer transtornos futuros e gastos desnecessários.

Um ponto que é a interrogação número 1 dos empreendedores é o custo para 

se abrir uma empresa e honorários para mantê-la no mês-a-mês. .

Caso tenha interesse em conhecer os preços praticados pela Célere Contadores, 

basta acessar o nosso site através do endereço 

www.celerecontabilidade.com.br e clicar no botão “Contrate Online”. Você 

poderá simular valores dos honorários mensais que praticamos. 



Caso precise de um 
orçamento personalizado, é 
só entrar em contato através 
dos nossos canais de 
a t e n d i m e n t o : 

E-mail: celere@celerecontabilidade.com.br

Telefone: (41) 3023-1880
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