
O que é preciso para abrir uma Startup? 

 

A ideia por trás de uma startup geralmente consiste em um projeto inovador para 

solucionar algum problema. Entretanto, transformar essa ideia em realidade são outros 

quinhentos.  

Não basta que o próprio desenvolvimento de uma startup como negócio seja por si só um 

desafio. Até mesmo abrir uma startup pode se revelar um processo mais complicado do 

que parece.  

Nesse caso o contexto local conta fortemente. E se sabe que a burocracia brasileira torna 

a abertura de novas empresas um processo um tanto exaustivo.  

Não somente isso, mas também será de responsabilidade do empreendedor que tenha 

planejado desde o início o funcionamento logístico e financeiro de sua empresa. Caso 

contrário o negócio estará destinado a naufragar logo de início.  

Assim, vamos conferir quais são os procedimentos necessários para abrir sua startup e 

garantir alguma segurança inicial para seu empreendimento.  

Entendendo a burocracia  

O principal órgão para registro empresarial é a Junta Comercial. É nela que se verifica a 

disponibilidade do nome da empresa, seu registro como pessoa jurídica e a obtenção de 

seu contrato social.  A verificação do nome pode ser feita no site da própria Junta.  

Logo depois que tiver contrato social é o momento para obter o CNPJ. Ele é obtido com 

o registro da empresa na Receita Federal e também pode ser feito na internet.  

Esses são os passos básicos para toda empresa. Depois deve-se verificar quais requisitos 

de sua startup precisam de algum determinado procedimento. Se a natureza dela 

corresponde ao cadastro municipal ou estadual, quais os tipos de alvarás, o licenciamento 

ambiental e o cadastro na previdência social.   

Lembrando que a nova Lei da Liberdade Econômica tornou mais fáceis alguns 

procedimentos antes penosos. Empreendimentos de baixo risco não precisam mais de 

alvarás ou mesmo registros municipais e estaduais específicos.   



A lei também liberou de antemão o uso de documentos digitalizados, simplificando os 

procedimentos burocráticos.  

Ainda assim, é recomendado que procure um contador de confiança para verificar que 

regulamentações burocráticas cabem ao seu empreendimento.  

Se organizando financeiramente  

Compreendendo a burocracia, assim o empreendedor pode se voltar ao básico de planejar 

o funcionamento logístico e financeiro de sua empresa.  

Aqui sim as startups se caracterizam como empreendimentos diferenciados. Sua natureza 

mais econômica do que das empresas tradicionais permitem meios mais diretos pra 

financiamento e organização.  

Essa são algumas modalidades de investimento comuns em startups: 

• Bootstrapping: é o capital que o próprio empreendedor investe em seu negócio;  

• Investidor-anjo: é o investimento que outra física faz para sua startup;  

• Love Money: Investimento no potencial do empreendedor, não diretamente no 

negócio;  

• Smart Money: Investimento de capital logístico onde o financiador também 

contribui com conhecimento para viabilizar o projeto.  

Igualmente, o investimento mais tradicional do capital de risco também é uma alternativa.  

Algumas dessas modalidade de investimento ainda são controversas em meio ao ambiente 

empresarial brasileiro. Caso do Investidor-Anjo que encontra problemas em ser 

reconhecido no Imposto de Renda.  

Porém, potenciais iniciativas de legislação como o Marco Regulatório das Startups 

prometem corrigir esses problemas.  

 

 


