
MINIMIZE OS RISCOS 
AO ABRIR A SUA 
EMPRESA
Dicas importantes para garantir o 
sucesso do seu negócio



Minimize os riscos ao abrir a sua empresa

Introdução

Empreender sozinho ou com sócios? Pensem bem!

Qual tipo de empresa abrir? Cuidado com o patrimônio!

Será que pode ser uma micro empresa? Atenção ao faturamento!

E os tributos? Muita atenção as atividades!

O Contrato Social: a certidão de nascimento da sua empresa

2
3
4
5
6
7

O quadro canvas: entenda como organizar seu modelo de negócios

Como o quadro canvas pode ajudar no desempenho da sua organização.

Estruture o seu próprio modelo de negócio 

Análise swot: aprenda como analisar a estratégia do seu negócio 

Organize sua própria matriz swot 

Autoria + Despedida

8
9
10
11
12
14

PARTE 1 PARTE 2

SUMÁRIO



Minimize os riscos ao abrir a sua empresa

INTRODUÇÃO
Muitos empreendedores, na ânsia de concretizar os seus sonhos, 
aventuram-se a abrir a empresa sem estudo prévio sobre o assunto e sem o 
auxílio de especialistas que podem facilitar o início da caminhada, auxilian-
do, principalmente, no que concerne às questões jurídicas e burocráticas.

Segundo pesquisas, de 10 empresas, 6 vão à falência antes de completar os 
5 anos. Por que isso acontece? O desconhecimento das responsabilidades 
jurídicas, contratuais, trabalhistas e tributárias; erro na escolha do tipo de 
empresa e confusão do patrimônio pessoal com as contas da empresa são 
umas das causas mais frequentes de insucesso.

O processo pode ser burocrático e complicado, mas desenvolver a atividade 
empresarial irregularmente pode acarretar consequências gravíssimas, como 
processos trabalhistas e dívidas com a receita federal, ou até mesmo 
processos por sonegação fiscal.

Hora de regularizar ou tirar a ideia do papel e pôr em prática? Conte com a 
equipe EJUDI para te apoiar nesse processo.

“O risco vem de não saber o que você está fazendo.”

A frase famosa do investidor e filantropo americano Warren Buffet ilustra 
muito bem o que destacaremos aqui. Vamos a análise dos principais riscos de 
abrir uma empresa sozinho!

https://economia.uol.com.br/empreendedorismo/noticias/redacao/2016/09/14/de-cada-dez-empresas-seis-fecham-antes-de-completar-5-anos-aponta-ibge.htm
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É imprescindível definir se irá desenvolver o seu negócio sozinho ou com alguém. Essa decisão 
definirá as opções de tipo de empresa que você pode adotar e, consequentemente, as 
condições, as responsabilidades e os tributos que estarão vinculados às atividades empresari-
ais.

Empreender sozinho, como MEI, Empresário Individual ou EIRELI pode ser vantajoso para o 
empreendedor, pois será o gestor direto da sua empresa. No entanto, adotar um modelo 
societário com a participação de terceiros como sócios pode ser uma alternativa muito melhor, 
analisando-se o modelo do negócio e às consequências a longo e médio prazo - e dependendo 
do tipo de empresa, você ainda pode gerir diretamente a sua empresa em certos termos. Além 
disso, o sócio facilitará financeiramente a concretização dos seus sonhos, se o capital não 
estiver muito bom né?

EMPREENDER SOZINHO OU COM 
SÓCIOS? PENSE BEM!
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Decidido se vai empreender sozinho ou com sócios, cabe definir 
que tipo de empresa irá abrir. Um dos principais pontos que 
devem ser analisados é a responsabilidade patrimonial do 
empreendedor perante às obrigações da empresa. Em alguns 
tipos de empresa o empreendedor terá responsabilidade 
ilimitada, o que significa que poderá responder por possíveis 
dívidas da empresa com o risco de colocar em jogo seu patrimô-
nio como pessoa física. Isto é delicado, mas dependendo da 
realidade do empreendedor pode ser o meio mais viável de 
empreender. Temos como exemplo o Empresário Individual e o 
MEI.

Há também modelos societários em que a responsabilidade é 
limitada, ou seja, há uma segregação entre os bens da pessoa 
física e da pessoa jurídica e o empreendedor não responderá 
com seus bens próprios pelas obrigações da empresa. Como 
exemplo temos a Sociedade Limitada, tipo de empresa mais 
adotado pela maioria das pequenas empresas, em que a 
responsabilidade limita-se ao valor do capital social.

QUAL TIPO DE EMPRESA ABRIR? CUIDADO 
COM O PATRIMÔNIO!
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Abrindo uma ME você tem a opção de ter ou não sócios, poderá emitir nota fiscal e, além disso, poderá ser optante do Simples 
Nacional - regime de tributação que reúne impostos em uma única forma de cálculo e pagamento com tributação reduzida. No 

entanto, só poderá faturar até R$ 360.000,00 por ano. Planeje o faturamento anual da empresa antes de definir o porte! 

SERÁ QUE PODE SER UMA MICRO EMPRESA?
ATENÇÃO AO FATURAMENTO!
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A escolha do ramo de atividade de atuação é fundamental para iniciar o seu negócio. Definir as atividades com cautela é um ponto 
crucial para consolidação da empresa no mercado e é determinante em questões prát cas e de tributação. 

Neste âmbito, será necessário definir o CNAE - Código Nacional de Atividade Econômica que será adotado. A empresa pode ter vários 
CNAE’s, sendo apenas um deles o principal, tido como atividade primária, e os demais serão os secundários e servirão de apoio para as 
suas atividades.

Ao definir o CNAE, é imprescindível a leitura minuciosa do que engloba aquela atividade, tendo em vista que essa classificação será 
utilizada na tributação, bem como na fiscalização das atividades da empresa. Ressalta-se ainda que alguns CNAE’s são vedados à optar 
pelo regime do Simples Nacional.

Verifique aqui quais os CNAE’s adequados à sua empresa. 

Para evitar dores de cabeças futuras, é de suma importância verificar antes de realizar o registro da empresa se os CNAE’s adotados não 
são impeditivos ao Simples Nacional, pois uma vez registrado, será necessário outro processo perante à Junta Comercial e o pagamento 
de taxas para realizar qualquer alteração neste sentido.

E OS TRIBUTOS? ATENÇÃO AO
DEFINIR AS ATIVIDADES!

https://cnae.ibge.gov.br/
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Documento imprescindível para registrar a empresa na Junta Comercial, o Contrato Social 
deve ser adequado à realidade, necessidades e pretensões do empreendedores. Muitos fazem 
uso do chamado “modelão”, e nesta aventura correm o risco de registrar um documento que 

poderá limitá-los ou até imputá-los uma obrigação que não caberia. 

Um termo equivocado pode prejudicar o andamento das atividades. Cada empresa tem o seu 
objeto, a forma de organização e a maneira de integralização das cotas. Adotar um “modelão” 

e não se atentar para o que está sendo firmado ali é uma atitude de alto risco. 

Lembre-se: segurança jurídica é investimento para garantir a realização do seu sonho! 
Não corra riscos, a EJUDI pode te apoiar!

O CONTRATO SOCIAL: A CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO DA SUA EMPRESA
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Alguma vez você já se questionou o seu conhecimento em relação ao 
que acontece dentro do seu negócio?

É fundamental que, desde o início, o empresário procure por formas de obter um 
controle mais efetivo da sua organização, entretanto, essa iniciativa pode trazer 
grandes resultados independentemente da fase na qual ela ocorre. 

No contexto empresarial atual, entre os diversos métodos utilizados para realização 
dessa atividade, destaca-se o Business Model Canvas. Estruturada de forma a 
adaptar-se às realidades de negócios novos ou já experientes, essa ferramenta 
permite analisar, compreender e, posteriormente, organizar o seu empreendimento.

Conheça algumas vantagens que o Cavas pode te proporcionar:

   Organização das ideias;
   fácil compreensão para todos 
   Gestão efetiva
   Visão sistêmica da empresa

O QUADRO CANVAS: ENTENDA COMO 
ORGANIZAR SEU MODELO DE NEGÓCIOS

?
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No âmbito empresarial, um dos temas mais discutidos 
atualmente é a competitividade entre as empresas. Em 
um mundo globalizado, ter qualidades que funcionem 
como um diferencial diante da concorrência, algo que 
antes era considerado nada além de vantajoso, tornou-se 

essencial para o sucesso da organização.

Mas qual seria o primeiro passa para se tornar, de 
fato, uma empresa competitiva?

Construir um diferencial é importante, mas, para que isso 
seja viável, é fundamental estruturar um controle efetivo 
do negócio. Quando o foco passa a ser a obtenção desse 
controle, a utilização do Quadro Canvas torna-se um fator 

de grande impacto.

MAS COMO O QUADRO CANVAS PODE AJUDAR 
NO DESEMPENHO DA ORGANIZAÇÃO? 
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O Quadro Canvas é formado por nove 
blocos, sendo eles:

Proposta de valor: consiste no seu produto 
ou serviço, ou seja, o que será ofertado ao 
mercado e que, de fato, gerará valor para o 
consumidor.

Segmento de clientes: trata-se dos grupos 
de consumidores  que serão efetivamente o 
alvo da sua organização. 

Os Canais: representa a forma pela qual o 
consumidor pode adquirir a sua oferta, ou 
seja, como funciona o processo desde a 
compra até o recebimento do produto ou 
realização do serviço.

Relacionamento com clientes: consiste no modo pelo qual a sua empresa estabelecerá o 
contato com o cliente, sendo isso aplicável à todos os grupos de consumidores.

Atividade-chave: são as atividades fundamentais para que a Proposta de Valor atinja o 
cliente de forma efetiva.

Recursos principais: representa o que é necessário para que as atividades- chave sejam, 
de fato, executadas.

Parcerias principais: trata-se de quem fornece à empresa os recursos ou a exerce as 
atividades relacionadas à fabricação do seu produto ou execução do seu serviço. 

Fontes de receita: representa as maneiras pelas quais torna-se possível a obtenção de 
receita utilizando o é ofertado.

Estrutura de custos: consiste nos custos de real relevância essenciais para que o produto 
ou serviço possa ser, de fato, ofertado.

E ai, conseguiu entender? Agora basta aplicar no seu negócio e separar cada quadro!

ESTRUTURE O SEU PRÓPRIO 
MODELO DE NEGÓCIOS! 
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O futuro da sua empresa depende das decisões que você toma hoje. Esse fato demonstra o quão essencial é 
agir de forma que as escolhas que hoje você faz dentro da sua empresa sejam embasadas e assertivas.

 
Mas como você poderia analisar o cenário atual do seu negócio de forma precisa?

Um método para realizar planejamento estratégico firmou-se no mercado: A Análise SWOT. Caracterizada por 
ser uma ferramenta simples e versátil, essa análise consiste na estruturação de uma matriz para identificação 

de pontos internos e externos do seu negócio que precisam ser trabalhados.

E como essa análise pode influenciar o sucesso da sua empresa?

Entender o que torna essa metodologia uma muito vantajosa para uma tomada de decisão no contexto 
empresarial é de extrema importância. Para isso, saiba alguns benefícios específicos que a Análise SWOT pode 

te proporcionar:

Conhecimento seguro do cenário atual do seu negócio;
Compreensão da sua colocação diante dos concorrentes;

Previsão de possíveis ações externas;
Indicação de opções distintas de formas de agir.

ANÁLISE SWOT: APRENDA COMO 
ANALISAR A ESTRATÉGIA DO SEU NEGÓCIO 
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Primeira Etapa: Elaboração da Matriz

A sigla SWOT traduz-se por Forças (Strengths), Fraquezas 
(Weakness), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças 
(Threats), sendo esses os quatro blocos que serão preenchi-
dos. 

Inicialmente, é preciso se autoconhecer. Um estudo dos 
fatores internos do seu negócio deverá ser realizado para que 
as suas Forças e Fraquezas sejam identificadas. Vale ressaltar 
é preciso focar no que é essencial para o sucesso da sua 
empresa.

Confuso sobre como começar? Para identificar esses 
fatores-chave, você pode analisar, por exemplo:

 Gestão
 Localização
 Recursos Financeiros
 Recursos Humanos

Logo depois, o foco deverá ser identificar o que você não pode 
controlar, ou seja, os fatores externos. É importante salientar que 
dois ambientes deverão ser analisados: o Micro e o Macro. 

Microambiente: representa o setor no qual você atua.

Alguns pontos que podem ser analisados: 

 O poder de troca dos consumidores sobre a sua    
 organização.
 O poder de troca dos fornecedores sobre a sua    
 organização.
 Quantidade de empresas concorrentes.
 Macroambiente: refere-se à uma visão geral do    
 mercado.
 Alguns pontos que podem ser analisados: 
 Aspectos Econômicos (Ex: inflação, níveis de consumo.);
 Aspectos Tecnológicos (Ex: novas tecnologias.);

ORGANIZE A SUA PRÓPRIA MATRIZ SWOT! 
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Segunda Etapa: Análise da Matriz

Apenas preencher a matriz não é o suficiente para que seja possível 
planejar ações e estratégias. É fundamental analisá-la por completo, ou 
seja, observar todas as possíveis relações entre os blocos. 

 Analise a relação entre as suas Forças e Oportunidades para traçar  
 ações nas quais as suas oportunidades são potencializadas pelos  
 seus aspectos fortes.

 Analise a relação entre as suas Forças e Ameaças para traçar ações  
 nas quais os efeitos negativos da sua ameaça são minimizados   
 pelos seus aspectos fortes.

 Analise a relação entre as suas Oportunidades e Fraquezas para   
 traçar ações nas quais os efeitos negativos da sua fraqueza são   
 minimizados pelas oportunidades.

 Analise a relação entre as suas Ameaças e Fraquezas para traçar   
 ações nas quais os efeitos negativos da sua fraqueza e da sua   
 ameaça são minimizados.

Após a construção da matriz, você deve 
chegar a algo muito próximo dessa imagem:

ORGANIZE A SUA PRÓPRIA MATRIZ SWOT! 

MATRIZ SWOT

FORÇAS

FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

combinar

converterconverter
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AUTORES
A EPRO e a EJUDI são empresas juniores dos cursos de Engenharia de Produção da Unifor 
e Direito da UFC, respectivamente. Sendo assim, este material foi feito em parceria de 
ambas para que você, leitor, pudesse ter a melhor experiência em termos de conteudo!

Sendo assim, já que você certamente adorou o nosso ebook (haha), não esquece de olhar 
outros materiais incríveis nossos! Entre em contato conosco e aprenda cada vez mais 

sobre a sua empresa, juridicamente e estrategicamente.

http://ejudi.com.br/
https://eproconsultoria.com.br/
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A gente fica por aqui com mais um ebook INCRÍVEL, então não 
esqueça de indicar para as pessoas próximas a você! Principal-
mente aquelas que possuem um negócio ou estão querendo 
abrir, ok?

Ficamos muito felizes em poder contribuir com a expansão de 
negócios e pessoas capacitadas e com potencial para revolu-
cionar a sociedade com ideias e projetos incriveis. Depois tem 
mais material pra você! Fica de olho.

GOSTOU? NÃO ESQUECE DE 
COMPARTILHAR!

https://eproconsultoria.com.br/blog/



