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INTRODUÇÃO

Talvez ter o próprio negócio seja o objetivo profissional 
de muitas pessoas.Mas abrir uma empresa não é tão 

simples quanto parece,é preciso ter um espírito 
empreendedor,saber o passo a passo das fases que 

envolvem a abertura de um negócio,obter toda a 
documentação necessária,agirem de acordo com a 
legislação e,principalmente,estar ciente do capital 

investido!
“Existe uma certa crença entre os pequenos empresários 
de que é mais interessante viver na ilegalidade,mas isso é 

uma ilusão.
O contador poderá recomendar qual será o melhor 

sistema tributário para o seu empreendimento,e uma boa 
empresa de consultoria Contábil o deixará mais tranqüilo 

para viver dentro da lei pagando menos impostos.” 

DESENVOLVIMENTO

Para abrir sua empresa,você deve conhecer as regulamentações 
Legais,legislações federal,estadual e municipal.Você deve estar 

estar atento para funcionar sem problemas e surpresas.Há 
empreendimentos com legislação específica e rigorosa, como

é o caso de negócios na área de alimentos. Existem ainda 
aspectos legais de caráter geral  e aplicáveis a todos os negócios,
como o registro de marcas e patentes, bem como a acessibilidade 

de pessoas portadoras de deficiência ou com modalidade 
reduzida. Da mesma maneira, o respeito ao meio ambiente, as 

normas de defesa e direitos do consumidor e o respeito à 
coletividade(como a proibição da prática do tabagismo em locais 

fechados)

Existem vários tipos de empresa, quer,faça pesquisas
de mercado,análise os riscos,crie um projeto com estratégias,

e sempre tenha a ajuda de um bom profissional contábil
Essa pode ser a oportunidade de mudar sua vida!

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sempre tenha em mente que tudo em uma empresa é 
muito Burocrático.

No meio de várias legislações,o governo acaba auferindo 
receitas Tributarias muito altas que chega ao insuportável 
para quem paga tais tributos,o que poucos empresários 

sabem é que existem leis que nos permitem o 
aproveitamento e o pagamento de menos Impostos sem 
cair na Evasão Fiscal,o vital para a sobrevivência de sua 

empresa é sempre escolher qual o melhor tipo de empresa 
que se enquadra no seu Empreendimento,contratar um 

bom consultor e um bom Contador.
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