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CONSULTORIA EMPRESARIAL PARA EMPRESAS DE 
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> SEU TALENTO > NOSSAS EXPERTISES > SEU NOVO NEGÓCIO 



Que bom te encontrar por aqui!!! 

Muito bom te encontrar por aqui! Vou aproveitar a 
oportunidade e te dar os PARABÉNS!!! Você deve estar se 
perguntando o motivo dos parabéns. Bom, foi por você ter 
baixado este material. Essa atitude quer dizer que você está 
buscando se capacitar sobre a tão difícil missão de abrir um 
negócio em nosso país. Nosso objetivo não é entrar em temas 
burocráticos, que infelizmente o Brasil possui para tal atividade, 
mas sim te mostrar de maneira prática que abrir uma empresa e 
tirar um sonho do papel é totalmente possível. Sabemos bem a 
realidade que o empreendedor enfrenta diariamente, que por 
sinal nós da We Solve Consultoria também enfrentamos. Pra 
finalizar, quero te dizer que estamos à disposição no que você 
precisar para você obter sucesso na sua empreitada. Não é fácil, 
mas vale MUITO a pena! 
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Marco Monte – Fundador da We Solve Consultoria 



TIRE SUA IDEIA DO PAPEL HOJE! 

O QUE VOCÊ IRÁ APRENDER NESTE EBOOK? 

Abrir um negócio não é coisa de outro mundo. 
O objetivo deste Ebook é justamente desmitificar 

alguns passos necessários para iniciar qualquer tipo 
de negócio. E a melhor parte, AGORA mesmo! 
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GESTÃO DE NEGÓCIOS 

ESTRATÉGIAS 

EMPREENDEDORISMO 



“O INÍCIO DE UM 
NOVO NEGÓCIO É 
COMO UMA 
ENGRENAGEM” 

Bom, abrir uma empresa não é lá coisa de outro 
mundo. Mas também não podemos dizer que é 
simples como uma receita de bolo que bastam 
alguns ingredientes, utensílios e uma pessoa 
com boa vontade (e um pouco de fome...rsrsrs). 
Não, infelizmente não é tão simples assim. Abrir 
uma empresa envolve "N" variantes que devem 
estar funcionando em sintonia. 
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Vamos imaginar uma engrenagem, onde cada 
peça representa uma etapa no processo de 
abertura de uma empresa. Caso uma das peças 
não esteja em perfeitas condições de 
desempenhar seu papel, mais cedo ou mais 
tarde isso refletirá na engrenagem fazendo com 
que a mesma pare de funcionar e/ou ocasione 
danos irreversíveis. Com o processo de abertura 
de uma empresa não é muito diferente, suas 
ideias devem estar convergindo para um mesmo 
objetivo. E é exatamente sobre isso que iremos 
falar  ao longo de todo este e-book. Continue 
conosco, você vai se surpreender!  



VOCÊ SABIA QUE? 
Cerca de 

das empresas abertas fecham suas 

portas até o 5º ano de vida no Brasil. 62% 
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MAS ANTES DE COMEÇAR... 



Má formação do 
quadro 

societário.  

Falta de 
experiência  e 

capacitação dos 
empresários. 

Definição do 
ponto 

comercial. 

Plano de Negócio 
incompatível com 

a realidade. 

Falta de 
Planejamento em 
relação ao futuro.  

Financeiro 
Pessoal sendo 
misturado com 
Financeiro da 

Empresa . 

PRINCIPAIS MOTIVOS DE 

CAUSA MORTIS DAS EMPRESAS 

BRASILEIRAS 
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O número de empresas que fecham as portas durante 
os primeiros dois anos de funcionamento no país chega 
a ser alarmante, e a verdade é que não há um único 
motivo capaz de explicar tantas falências. Sabe-se, no 
entanto, que a má gestão desempenha um papel de 
destaque nessas estatísticas negativas. Por isso 
resolvemos ressaltar aqui alguns dos erros mais comuns 
que podem levar à quebra de uma micro ou pequena 
empresa ao longo desse período inicial. Saiba quais são 
essas falhas e trate de evitá-las antes que seja tarde 
demais! 



CRIATIVIDADE 

RESILIÊNCIA 

LIDERANÇA 

GOSTAR DE PESSOAS 

QUAIS SÃO AS COMPETÊNCIAS DO EMPREENDEDOR? 
TODOS NÓS POSSUÍMOS TAIS COMPETÊNCIAS, UMAS PESSOAS TÊM MAIS DESENVOLVIDAS QUE OUTRAS. 

PORTANTO, BUSQUE IDENTIFICÁ-LAS E DEPOIS DESENVOLVÊ-LAS ANTES, DURANTE E APÓS TODO O PROCESSO. 
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QUAIS SÃO OS 5 
PASSOS PARA INICIAR 

SEU PRIMEIRO 
NEGÓCIO? 



LINHA DO TEMPO 
COMO OS TÓPICOS DEVEM SER APLICADOS NA SUA IDEIA DE NEGÓCIO 

PROTOTIPAÇÃO 

Uma das  primeiras etapas 
e a mais importante. Aqui 
será definido o escopo da 

ideia de negócio através da 
elaboração do Modelo de 
Negócio. Posteriormente a 
ideia será validada ou não. 

PESQUISA 

Aqui será definido 
informações que irão 

nortear todas as ações 

do novo empreendedor.  

BRANDING 

Após a aprovação do 
Modelo de Negócio, 

surge a necessidade da 
construção da sua 

marca. O branding é o 
processo onde será 

criada e gerida a 
identidade da sua 

empresa. 

REVISÃO 

Sem organização tudo 
fica mais difícil, não é 

mesmo? Portanto, nesta 
etapa todas, as ideias e 

ações são estruturadas e 
revisadas. Nesta etapa o 
empreeendedor poderá 

inditificar erros ou 
gargalhos em todo 

processo. 
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ABERTURA 

Aqui o negócio 
finalmente passa a 

existir. Basicamente, 
nesta etapa, a maioria 

das atividades são 
burocráticas.  



PESQUISA 
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PESQUISA 

Bem antes do cenário atual em que o país se encontra, a Pesquisa de 

Mercado já era uma excelente ferramenta para os empreendedores que 

estavam tirando seus sonhos do papel e colocando-os em prática. Em 

tempos de crises, a prática de adotar e associar a pesquisa ao Modelo de 

Negócio, antes de iniciar um empreendimento, torna-se 

indispensável. Pesquisa de Mercado nada mais é do que coletar, 

identificar, classificar e tabular as necessidades, hábitos, preferências, 

perfis e costumes dos clientes e concorrentes. 

 

Para que a pesquisa de mercado possua serventia, além de reduzir as 

incertezas, é necessário que os dados e informações gerados sejam 

tratados com muita relevância pelo empreendedor. Não adianta medir a 

"temperatura" do mercado se você não é proficiente para tomar decisões 

necessárias e se adaptar ao que a demanda deseja. Ou seja, é 

fundamental que a Pesquisa de Mercado seja parte essencial do início de 

toda e qualquer empreitada. 

TUDO COMEÇA COM UMA BOA PESQUISA  
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Segundo informações do Serasa Experian, cerca de 24% das 
novas empresas abertas não irão sobreviver nos próximos dois 

anos. O desconhecimento sobre o mercado em que atuam 
colabora muito para um resultado negativo mas, para esse 

problema, os empresários podem recorrer a uma ferramenta 
estratégica: as pesquisas de mercado. 



TIPOS DE PESQUISAS DE MERCADO 

Pesquisa Primária: É realizada com objetivo de coletar dados 
referentes aos seus concorrentes, as vendas e ações de 
marketing, entre outros. Sendo assim, a pesquisa primária 
possui caráter de levantamento de dados que serão 
transformados em informações para futuros posicionamentos 
da empresa no mercado no qual está inserida. 

 
Pesquisa Secundária: Tem como objetivo a análise de dados 
gerados em pesquisas já consolidadas por grandes institutos 
de pesquisas. É extremamente importante na segmentação 
demográfica do negócio. Ou seja, com este tipo de pesquisa é 
possível identificar nichos com capacidade de crescimento em 
potencial e de retorno do investimento. 

AS PESQUISAS DE MERCADO PODEM SER CLASSIFICADAS EM DOIS GRUPOS: 
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MÉTODOS DE COLETAS DE DADOS 

Pesquisa Qualitativa: Este método é utilizado para mensurar as 
relações de consumo de pequenos grupos e tem como 
característica principal o caráter exploratório (busca uma visão 
ampla do cenário). Geralmente são utilizadas perguntas 
subjetivas e abertas com o intuito de identificar possíveis desejos, 
sentimentos, impressões e vontades do consumidor em relação a 
um determinado produto ou serviço. Um tipo de pesquisa muito 
utilizada no processo de abertura de uma empresa é a Focus 
Group, que tem como objetivo mapear todos os possíveis 
caminhos que o empreendedor irá trilhar durante este processo. 
A Focus Group é realizada entre grupos de 8 a 12 pessoas que se 
reúnem em uma sala de vidro espelhado (com um moderador) e 
debatem entre si experiências relacionadas ao produto ou 
serviço. Palavras, termos, criticas, expressões faciais, tom de voz, 
entre outros pontos são registrados e tabulados posteriormente. 

.  

OS MÉTODOS ESTÃO SUBDIVIDIDOS EM QUATRO TIPOS: 
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Pesquisa Quantitativa: Este método é realizado com intuito 
de obter dados estatísticos e é feito com um grande número 
de participantes. São realizados entre os pesquisados 
questionamentos diretos, objetivos e de rápida resposta. 
Pesquisas políticas representam um bom exemplo de método 

quantitativo.   

 

.  



MÉTODOS DE COLETAS DE DADOS 

Técnica Observação: Como o próprio nome já diz, o pesquisador 
observa o fenômeno no seu ambiente natural. As observações 
podem ser realizadas transversalmente (de uma única vez) 
e longitudinalmente (ocorrem ao longo de um determinado 
período). Esta técnica possui um índice de precisão elevado, já 
que estamos falando da observação de hábitos de consumo reais 
dos clientes. O método pode ser realizado através de filmagens, e 
também pode ser aplicado para pesquisar os 
hábitos/comportamentos das crianças já que as mesmas não são 
capazes de expressar suas necessidades através de palavras ou 
questionários (outro tipo seria também o cliente oculto). 

OS MÉTODOS ESTÃO SUBDIVIDIDOS EM QUATRO TIPOS: 
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Técnica Experimental: Neste método é possível que o 
pesquisador manipule as hipóteses, cenários e variáveis afim 
de estudar a relação de causa e efeito de um determinado 
evento. Com isso é possível controlar os resultados e as 
possíveis soluções (praticamente uma espécie de 
simulador). Este método possui um custo elevado e não é tão 

comum a sua utilização entre as organizações.   

 

.  



COMO DEVE SER REALIZADA SUA PESQUISA DE MERCADO? 

Somos defensores da não utilização do "achômetro", pois acreditamos que o excesso de 
confiança pode atrapalhar e muito nesta fase, além de provocar cegueira no empreendedor faz 

com que o mesmo siga diretamente para o caminho do fracasso em questão de tempo. Antes de 
tudo é necessário que haja sede, pelo conhecimento, pelo novo, pelo que pode te tornar mais 

competitivo. Enfim, não estamos aqui pra dizer qual é a forma correta ou errada de realizar 
determinada ação na vida. Mas sim, mostrar que sempre vai haver uma forma que te dará menos 
"dor de cabeça" e será sempre mais rentável (tanto relacionado ao caráter econômico quanto ao 

fator tempo). 
 

Na nossa opinião, uma pesquisa bem sucedida é uma pesquisa que está fundamentada em 4 
pilares: O Que pesquisar? Como Pesquisar? Quando pesquisar? Onde pesquisar? (a semelhança 

com a ferramenta 5W2H é proposital).  
  

Portanto, mãos a obras! Inicie hoje mesmo sua primeira pesquisa de mercado. Temos certeza 
de que será muito esclarecedor para esta fase inicial da sua ideia de negócio.  

CONCLUSÃO DA PRIMEIRA ETAPA | PESQUISA 
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PROTOTIPAÇÃO 
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PROTOTIPAÇÃO 

Depois de efetuar todas as pesquisas necessárias é hora de fazer 

a prototipação da sua ideia de negócio. Mas calma! Na teoria a 

palavra “Prototipar” é bem estranha e na prática é 

importantíssima. Um protótipo é usado com o objetivo de 

realização de testes. Aqui poderemos obter conhecimentos para 

simular situações futuras que possam ser prejudiciais ao seu 

negócio. Aqui, também, teremos condições de visualizar 

oportunidades que muitas vezes estão fora da visão do 

empreendedor. Na prototipação é possível enxergar sua ideia de 

maneira holística, com uma visão panorâmica de todos os braços 

que compõe o negócio. Ao lado  separamos alguns benefícios da 

prototipagem de uma ideia. Fica ligado(a)! 

ESTÁ NO HORA DE MODELAR E VALIDAR SUA IDEIA! VAMOS LÁ? 
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BAIXO CUSTO 
 
RISCO FINANCEIRO ZERO; 
 
EFETUAR AJUSTES ANTES DE LANÇAS A IDEIA NO 
MERCADO 
 
VISUALIZAÇÃO DE DESAFIOS NA LOGÍSTICA 
 
VISUALIZAÇÃO DE DESAFIOS 
TÉCNICOS/OPERACIONAIS 
 
VALIDAÇÃO/APROVAÇÃO DA IDEIA PELO 
MERCADO 



MVP (MINIMUM VIABLE PRODUCT) 

MVP (Minimum Viable Product ou Produto Minimamente Viável) é um 

conceito onde é possível efetuar testes com a sua ideia de negócio, 

analisando todas as suas funcionalidades para saber se haverá abertura no 

mercado em que se almeja iniciar o negócio.  

 

Em outras palavras, o MVP são testes realizados para saber se a sua ideia 

resolve a dor do seu cliente na prática.  

 

Para utilizar o conceito MVP é necessário a criação do seu produto e serviço 

baseado nas pesquisas realizadas anteriormente, onde sua produção será 

feita em pequena escala (ou até única). Como o objetivo nesta etapa ainda é 

validar a ideia, quanto menos você utilizar suas finanças, melhor! Mas isso, 

não exime a qualidade do protótipo. Ok? Crie algo de qualidade, que seja o 

mais próximo possível da realidade que você pensa em colocar em prática no 

seu negócio.  

O QUE SIGNIFICA E COMO VOCÊ PODE UTILIZÁ-LO 
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Produto ou 
Serviço Ideal 

Produtos ou Serviços 
que são ruins. 

Produtos ou Serviços criados por 
empresas com um financiamento 

melhor que o seu. 



CANVAS BUSINESS MODEL 

O Canvas é uma ferramenta fundamental para iniciar qualquer tipo de 

projeto. Criado por Alexander Osterwalder, o modelo propõe ser uma 

única referência baseada nas semelhanças de um vasto número de 

conceitos de modelos de negócios. Com a velocidade da informação, 

nos deparamos cada dia com menos tempo para agir e tomar decisões 

que podem vir a se tornar fundamentais em nosso negócio. Elaborar 

um plano de negócio complexo pode por muitas vezes ser mais 

trabalhoso do que por o projeto para rodar a versão mínima viável. 

Para agilizar este processo, que o modelo de negócio foi criado. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

O Canvas propõe com seu padrão de design de modelo de negócios, 

que uma empresa possa descrever facilmente o seu projeto. O Canvas 

Business Model é uma ferramenta de gerenciamento estratégico, que 

permite desenvolver e esboçar modelos de negócio novos ou 

existentes. É um mapa visual pré-formatado contendo treze ou nove 

(dependendo do modelo) blocos do modelo de negócios. Como forma 

de facilitar o entendimento, são usados Post-its com cores variadas. 

CRIANDO UM MODELO DE NEGÓCIO EFETIVO E VALIDANDO UMA IDEIA 
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BRANDING 
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O QUE É BRANDING E COMO CONSTRUIR? 

Branding é o conjunto de ações com objetivo de tornar uma marca 

conhecida, desejada e percebida na mente dos consumidores. Isso 

mesmo, UM CONJUNTO de ações. Ou seja, não é apenas um 

logotipo legal ou um site bem apresentável, e sim um conjunto de 

ações estratégicas.  

 

Para construir algo sólido nos mundos dos negócios envolve tempo, 

com o Branding não é diferente. Muitas vezes a consolidação de uma 

marca pode levar vários anos.  Atualmente, existem ótimos 

profissionais focados neste tipo de criação. Caso você tenha 

dificuldades, recomendamos contratar um especialista. 

 

Outro ponto importante que vale destacar é que o Marketing está 

totalmente ligado à construção do Branding. Um Marketing eficiente 

é na verdade um catabolizador.  A seguir mostraremos um conceito 

que irá te aprofundar ainda na importância deste tema. 

VAMOS CONSTRUIR UMA MARCA? 
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O QUE É BRANDING E COMO CONSTRUIR? 

“AS PESSOAS NÃO COMPRAM O QUE 
VOCÊ FAZ, ELAS COMPRAM O 
PORQUE VOCÊ FAZ ISSO!” 
 

Uma afirmação poderosa, repetida incansavelmente por Simon 
Sinek, um dos mais influentes palestrantes da TED para transmitir 
a gestores que um propósito bem definido é capaz de inspirar 
pessoas e organizações a agirem. 
 
Simon Sinek é autor do livro “Start With Why” cuja versão em 
português recebe o título de “Por Quê?: Como grandes líderes 
inspiram ação” e é a sugestão de leitura que deixamos.  
 
O livro é bem escrito e de agradável leitura. Os conceitos são 
apresentados de maneira clara, através de exemplos e 
comparações e sua estrutura possibilita que o leitor faça relações 
com o seu dia a dia de maneira natural. 

VAMOS CONSTRUIR UMA MARCA? 
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Dentre os exemplos apresentados no início do livro, para 
introduzir o assunto, estão pessoas que através de seu propósito 
inspiraram quem estava a sua volta e realizaram grandes feitos, 
que por sua vez, inspiraram ainda mais pessoas ao redor do 
mundo.  Os irmãos Wilbur e Orville Wright, Steve Jobs e Steve 
Wozniak com a Apple e Martin Luther King alguns dos exemplos. 
Além deles, também são citadas empresas como Disney, Harley-
Davidson, Southwest Airlines e personalidades como John F. 
Kennedy e Ronald Reagan. 
 
Todos eles colocaram aquilo no que acreditavam como guia para 
suas ações e com autenticidade chegaram. Todos se guiaram pelo 
seu propósito. 
 
O que mais chama atenção dentre as ideias de Simon é o 
chamado “Círculo de Ouro”, uma abordagem capaz de ajudar a 
lembrar “por que nós fazemos o que fazemos”. O “Círculo de 
Ouro” é composto por três camadas, que de dentro para fora são 
“por que”, “como” e “o que”; por essas camadas é definida a 
forma como as organizações pensam, agem e se comunicam.  



O QUE É BRANDING E COMO CONSTRUIR? 

De acordo com o autor a maioria delas começa de fora para 
dentro, ou seja, começam pelo “o que”. Segundo essa abordagem 
as organizações primeiro evidenciam “o que” fazem, depois a 
forma como fazem e, raramente e por último, o motivo pelo que 
fazem, ou seja, vão do mais claro para o mais difuso.  
 
No entanto, aqueles que inspiram as pessoas a agir e, por isso se 
destacam, têm sua abordagem pautada no sentido inverso, 
começando pelo seu “porque”, pois com isso fogem do padrão do 
mercado e soam muito mais autênticos. 
 
O autor explica que quando as empresas se comunicam 
começando de dentro para fora, ou seja, começando pelo seu 
“porque”, aquilo que elas fazem não funciona mais como razão 
da compra ou escolha, e passam a servir como forma de 
tangibilizar a causa.  

VAMOS CONSTRUIR UMA MARCA? 
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O QUE É BRANDING E COMO CONSTRUIR? 

Quando as empresas passam a ser reconhecidas principalmente pelos seus “porquês”, elas e seus produtos deixam de 
ser commodities e por isso não precisam acordar todos os dias com o desafio de se diferenciar, assim como as empresas que se 
definem pelos “o quês” fazem. Para fechar essa citação vale ressaltar que segundo o autor “quando uma organização se define pelo 
que ela faz, isso é tudo o que ela será capaz de fazer sempre”, pois as pessoas não compram “o que” elas fazem, mas sim o “porque” 
elas fazem. 
 
O “porque” de Simon Sinek corresponde ao propósito de marca, é algo central e que quando explorado traz vantagens para 
empresa. Ele sustenta o que a empresa oferece ao mercado, ou seja, seus produtos e seus serviços e orienta a maneira como eles 
são oferecidos. Com base no propósito de marca a empresa se comunica de maneira mais eficiente com o mercado e diminui o risco 
de ser percebida como commoditie. 
 
Como base no propósito de marca a organização age de forma legítima, pois tem sua necessidade por correr atrás da diferenciação 
diminuída e suas ações de marketing e comunicações passam a fluir de maneira quase natural, orientadas e sustentadas por 
conceitos claros, que ajudam a entender quem a empresa é e com quem a empresa quer falar, aumentando o poder da mensagem e 
proporcionando maiores chances para a criação de um diálogo com o público, que passa a ter maior disposição para criar e manter 
relacionamentos com a marca. 

VAMOS CONSTRUIR UMA MARCA? 
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Referências: 
SINEK, Simon. Por Quê: Como grandes líderes inspiram ação. São Paulo: Saraiva, 2012. 
MENESES, Gabriel. Propósito de marca: O alicerce da estratégia de branding . Artigo entregue para a conclusão do curso “Master em Branding e Gestão de Marcas” da BSP-
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DESENVOLVENDO O BRANDING 
EM QUÊ VOCÊ DEVE PENSAR PARA CRIAR UM BRANDING PERFEITO  

PESSOAL 

QUAIS OS VALORES E PRINCÍPIOS?  

O QUE TE MOTIVA? 

QUAL A VISÃO DO NEGÓCIO? 

SONHOS 

QUAL O SEU PROPÓSITO DE VIDA? 

HISTÓRIA DE VIDA 

QUAIS SÃO SUAS CRENÇAS? 
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QUAL A MISSÃO DO NEGÓCIO? 



REVISÃO 
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• Os resultados das pesquisas foram 

tabulados?  

• Quais métodos de coletas  foram 

utilizados?  

• O quantidade de pesquisados foi um 

número considerável?  

• Em que localização as pesquisas foram 

realizadas? 

• Você utilizou as quantitativas e 

qualitativas? 

• Você conseguiu realizar todos os testes 

para validar seu produto ou serviço? 

• Qual ferramenta você utilizou? 

• Quais foram os resultados?  

• Você teve alguma dificuldade em 

aplicar os testes? 

• Algum teste “descontruiu” uma ideia 

que você tinha certeza que era válida? 

• Sua marca foi criada com sucesso? 

• Você conseguiu aplicar todos fatores 

listados na página 26? 

• Como foi a aceitação do mercado? 

• Você descobriu qual o seu “Por Quê”? 

• Sua causa foi tangibilizada no 

desenvolvimento do seu branding? 

• Como anda o seu marketing? 

PESQUISA 01 PROTOTIPAÇÃO BRANDING 02 03 
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HORA DE REVISAR 
REVISAR OS PASSOS ANTERIORES SÃO ESSENCIAIS PARA UM BOM RESULTADO 



FAÇA REUNIÕES DE RESULTADOS COM SUA EQUIPE 
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S 
W 

T 
O 

Stengths (Forças) - Ambiente Interno 

Weaknesses (Fraquezas) - Ambiente Interno 

Opportunities (Oportunidades) - Ambiente Externo 

Threats (Ameaças) - Ambiente Externo 

JÁ FEZ SUA ANÁLISE S.W.O.T 
FERRAMENTA  PARA  ANALISAR SUA  EMPRESA  E CONCORRENTES   
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Esta ferramenta é utilizada com o intuito de desenvolver a visão que o gestor/empreendedor possui do cenário no qual está 
inserido a empresa. Ferramenta de extrema importância em qualquer fase da vida de uma empresa, a Análise SWOT tem como 
objetivo principal o mapeamento de quatro fatores: Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. A análise SWOT, sem sombras 
de dúvidas, é uma ferramenta de grande valia para toda empresa que esteja trilhando o caminho do sucesso. É, também, uma 
excelente maneira de iniciar projetos de reposicionamentos e reestruturação de uma organização. Percebendo qual seu 
posicionamento atual no mercado em relação aos seus concorrentes, ficará muito mais fácil determinar os próximos passos a 
serem dados. 



ABERTURA 
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PRONTO PARA ABRIR SEU 1º NEGÓCIO? 

Chegamos a etapa final deste e-book. Aqui, podemos analisar que praticamente 80% do seu negócio já está pronto. A Fase 

de “Abertura” trata-se de ações puramente burocráticas, onde a figura de um contador de confiança deve ser parte presente.  

ESTA É A ETAPA FINAL, ONDE SEU NEGÓCIO FINALMENTE SAI DO PAPEL 
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QUAIS SÃO OS PORTES DE UMA EMPRESA? 

Vale lembrar, que sempre é interessante 
consultar um contador de confiança para ficar 

por dentro de todos os detalhes. Não iremos 
entrar muito a fundo neste tema pois o e-book 

ficaria muito extenso. Mas refoçamos , consulte 
um contador. 

MEI – MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL 

01 

02 SIMPLES NACIONAL 

02 
MICRO EMPRESA (ME) 

03 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 



QUAIS SÃO OS PORTES DE UMA EMPRESA? 

• Empresário Individual sem Sócios; 

• Teto de Faturamento = R$ 81mil por ano; 

• Optante pelo Simples Nacional. 

MEI – MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL 

01 

02 SIMPLES NACIONAL 

02 
MICRO EMPRESA (ME) 

03 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

• Possui Sócios; 

• Teto de Faturamento = R$ 360mil por ano; 

• Optante pelo Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real 

• Possui Sócios; 

• Teto de Faturamento = R$ 4,8milhões por ano; 

• Optante pelo Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real 
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OBRIGADO POR BAIXAR NOSSO EBOOK 



Consultoria Empresarial com Selo Nacional de Qualidade Expedido pela 
a Associação Brasileira de Consultoria Empresarial (ABRACEM) 
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ENTRE EM CONTATO CONOSCO 

QUER CONHECER UM POUCO 
MAIS DOS NOSSOS SERVIÇOS? 
VAMOS CONVERSAR? 

 Av. Fernando Simões  – Boa Viagem 
 
Telefone: (81) 9 7903 – 1287 
 
wesolveconsultoria@gmail.com 
 
www.wesolveconsultoria.com.br 
 
/wesolveconsultoria 
 
@wesolveconsultoria 


