
Por que é 
inovador?
●● Processo de abertura 
por meio eletrônico 
com base na integração 
de sistemas federais, 
estaduais e municipais.

●● Possibilita ao 
empreendedor a 
autodeclaração de 
informações com 
posterior fiscalização, 
dando agilidade aos 
processos.

●● Padronização de 
procedimentos e porta 
de entrada única para 
abertura de empresas.

O que é?
Empreenda 
Fácil simplifica 
processos de 
abertura e 
licenciamento 
de empresas

Fatores de Sucesso
●● Confiança no cidadão.
●● Adequação da legislação.
●● Alinhamento entre 
tecnologia e negócio.

●● Articulação 
intersecretarial

●● Diálogo com entes 
externos e população.

●● Apoio institucional.

Desafios
●● Resistência à mudança requer 
articulação de atores, atribuição 
clara de papéis, pactuação de 
objetivos e apresentação de 
benefícios. 

●● Enfrentar complexidade de 
processos internos. 

●● Simplificar regras demanda 
reforço na fiscalização.

Que problema 
resolve?
●● Tempo elevado para 
abertura e formalização 
de novas empresas.

●● Processo complexo 
com exigência de vários 
documentos, por vezes 
repetidos, em um fluxo 
não linear.

●● Necessidade de  
presença física em 
diferentes órgãos.

Como 
simplificar 
e agilizar 
o processo 
de abertura 
de empresas
Caso 
Empreenda 
Fácil

O que podemos 
copiar e colar 
deste projeto?

é o tempo médio de abertura 
de empresa. Antes, esse 
tempo era de 100 dias

empresas abertas desde o 
lançamento em 2017, como 
escritórios administrativos, 
lanchonetes, casas de 
sucos e chá; restaurantes e 
bares; comércio varejista de 
vestuário

Fortalecimento 
do ecossistema 
empreendedor, 

com mais apoio ao 
empreendedorismo e 
incentivo à formalização de 
micro e pequenas empresas.

Melhoria no ranking 
global Doing 
Business: Brasil estava 

em 176º (2016) e passou 
para 140º na classificação de 
países com mais facilidade de 
abrir empresa.
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Articulação de atores 
de diferentes órgãos 
internos e externos para: 
●● revisão de processos.
●● definição de regras de 
negócio.

●● desenvolvimento de 
sistemas.

●● Instrumento de 
declaração de 
responsabilidade 
do cidadão sobre 
exigências previstas para 
licenciamento de sua 
atividade.

●● Definição de empresas 
de baixo risco, maioria 
em SP, simplifica abertura 
considerando a atividade 
econômica.

●● Lei de Zoneamento 
agiliza análise de 
viabilidade combinando 
atividade econômica e 
endereço da empresa.

●● Integração de sistemas.
●● Portal do Empreenda 
Fácil orienta fluxo para o 
usuário, contemplando:

●● Análise de viabilidade 
mediante o casamento 
das regras de negócio 
com o desenvolvimento 
do sistema.

●● Registro nas três esferas, 
como Receita Federal, 
Junta Comercial e 
Cadastro de Contribuintes 
Municipais (CCM). 

●● Licenciamento digital dos 
órgãos competentes.
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