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GUIA DO EMPREENDEDOR
Para celebrar o dia do cliente, a equipe da Fernandes Machado Business Law
elaborou este guia, com dicas úteis que podem ajudar os empreendedores a
alcançarem melhores resultados em sua atividade empresarial.
Separamos alguns pontos que, ao longo de 15 (quinze) anos, implantando o
método DC2E, percebemos serem fundamentais para o bom desempenho
empresarial.
Faça uma boa leitura e nunca se esqueça: conhecimento é poder

03

GESTÃO TRIBUTÁRIA
A competitividade e a busca incessante por eﬁciência são as marcas da atividade
empresarial do século XXI. A gestão tributária é elemento essencial na administração das sociedades, empresariais ou civis, que pretendem ser competitivas e
referenciadas no mercado. Nesse contexto de acirrada disputa empresarial, somando-se à conhecida complexidade do sistema tributário nacional, o empresário que
realizar acurada gestão tributária certamente estará em vantagem sobre os demais.

1.1. O QUE É GESTÃO TRIBUTÁRIA?
Gestão tributária é, antes de tudo, uma atividade permanente dentro de qualquer
empresa. Conhecer a legislação, interpretá-la de forma sistemática e aplicá-la corretamente são apenas algumas das funções do responsável pela gestão tributária da
empresa. O planejamento para a melhor/menor tributação sobre a atividade empresarial, dentro da estrita legalidade, é o ﬁm pretendido pelo empreendedor.

Resumindo:
a) interpretação da norma;
b) estabelecimento de rotinas de cumprimento (compliance);
c) interação entre setores (ﬁscal, ﬁnanceiro, comercial);
d) análise sistemática visando à economia (elisão);
e) revisão periódica (DRE gerencial).

1.2. POSSO FORMAR UM SETOR FISCAL EM MINHA
EMPRESA?
A resposta é sim. O porte da empresa e o sistema de tributação vão exigir um setor
maior ou menor. Faça o seguinte:
a) estabeleça grupo de trabalho (multidisciplinar) – relação (contabilidade + jurídico + ﬁscal);
b) atribua a responsabilidade a um colaborador (especialista);
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c) atualize e capacite permanente o responsável;
d) atribua um sponsor a quem o responsável deve se reportar.

1.3. ESPÉCIES DE TRIBUTOS
Em primeiro lugar, é preciso fazer um ajuste semântico. Com bastante frequência,
fala-se em “impostos” como um sinônimo de “tributos”. Os tributos (gênero) são
subdivididos em espécies, das quais uma delas é o imposto.

Observe as espécies:
a) impostos (IR, ISS, ICMS, IPI, II, IE, IPTU, IPVA, ITBI, ITCMD etc.);
b) taxas (alvará, ﬁscalização, vistoria, protocolo etc.);
c) contribuições sociais (CSLL, INSS, Conselhos de classe etc.);
d) empréstimo compulsório;
e) contribuição de melhoria.

1.4.FORMAS DE TRIBUTAÇÃO
São, basicamente, três (3) as possibilidades de regime de tributação:
a) SIMPLES NACIONAL: regime simpliﬁcado regrado pela LC 123/2006. É destinado
às micro e às pequenas empresas (deﬁnição de faturamento). Pode ser utilizado por
indústria, comércio ou serviços, desde que respeitado o teto de faturamento anual.
A incidência da alíquota é sobre o faturamento bruto, e os tributos inseridos na
alíquota são IRPJ, CSLL, ICMS, IPI, ISS, PIS, Coﬁns, INSS.
b) LUCRO PRESUMIDO: para todas as empresas que faturam até 78 (setenta e oito)
milhões de reais por ano e costumam ter boa margem de lucro líquido, esta pode
ser uma boa opção. A base de cálculo, para incidência das alíquotas, é o lucro líquido presumido. O IRPJ (alíquota de 15%) e a CSLL (Alíquota de 9%) incidem sobre
uma presunção de lucro líquido, no caso de venda de mercadorias (8% ou 12%), ou
prestação de serviços (32%). Nesse caso, ainda, o PIS e Coﬁns são cumulativos (0,65%
+ 3,0%).
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c) LUCRO REAL: para empresas em que o lucro líquido costuma ser baixo – menor
que as presunções acima delineadas –, o Lucro Real é uma boa alternativa. Para
algumas atividades (Instituições ﬁnanceiras, por exemplo), trata-se de uma
obrigação. Da mesma forma, O IRPJ (alíquota de 15%) e a CSLL (alíquota de 9%)
incidem sobre o lucro líquido. Dessa vez, todavia, incide sobre o lucro líquido real, o
que exige uma contabilidade bastante ajustada. O PIS e o Coﬁns são não cumulativos (1,65% + 7,6%).

1.5. COMO ESCOLHER A MELHOR TRIBUTAÇÃO DA
MINHA EMPRESA?
Não existe fórmula pronta para a escolha da tributação. É preciso analisar profundamente a atividade empresarial, projetar o faturamento anual, delinear a mão de
obra necessária, as despesas operacionais, o custo da matéria vendida (CMV) e, após
o desenho da atividade, simular as três possibilidades de tributação.

1.6. POR ONDE COMEÇAR?
Não se trata de uma lista taxativa, mas é um bom começo para entender qual é o
melhor planejamento tributário para sua empresa:
a) controle ﬁnanceiro (ﬂuxo de caixa e DRE gerencial);
b) estruturação organizacional e análise conjunta com os setores ﬁnanceiro,
comercial e estratégico;
c) estudo amplo sobre a legislação aplicável (grupo multidisciplinar contabilidade
+ jurídico + ﬁscal);
d) simulações dos regimes (lucro real, lucro presumido e simples);
e) análise estratégica da atividade para alternativas de redução tributária.

Toda atividade empresarial
deve ser planejada com o
correto adimplemento dos
tributos. A falta de
competitividade não é um
resultado da carga tributária,
mas sim de um equívoco na
inteligência de mercado.

A boa gestão tributária, de
qualquer atividade
empresarial, traz eﬁciência e
economia no médio e no
longo prazo.

O planejamento tributário
deve ser revisto
periodicamente, uma vez
que existem diversas
variáveis que inﬂuenciam a
melhor decisão.
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GESTÃO FINANCEIRA
Este tema é de extrema relevância, aﬁnal, inúmeras empresas acabam encerrando
suas atividades, justamente, por não compreenderem o real signiﬁcado de gestão
ﬁnanceira e qual é a melhor forma de colocá-la em prática.
No cenário atual, em que há uma incerteza econômica sem precedentes, é essencial que o empreendedor busque organizar todos os processos gerenciais do seu
negócio. A gestão ﬁnanceira, sem dúvida, é o pilar mais relevante, pois é a partir dela
que se delimita o funcionamento e o sucesso do empreendimento.
Assim, é possível amenizar os reﬂexos da crise e, com o devido controle ﬁnanceiro e
planejamento, criar a possibilidade de um resultado mais positivo para o futuro,
obtendo recursos suﬁcientes para a saúde ﬁnanceira da sua empresa.

2.1.O QUE É GESTÃO FINANCEIRA?
É bastante comum, ao se referir ao termo gestão ﬁnanceira, que as pessoas
pensem, em um primeiro momento, em “lucro”. Evidentemente que lucrar é fundamental, porém, trata-se de apenas um dos elos que caracteriza gestão, não devendo
ser o único ponto de atenção do empresário.
Gestão ﬁnanceira é basicamente um conjunto de condutas e procedimentos
administrativos que envolve controlar, analisar e planejar todas as atividades ﬁnanceiras do negócio. Em suma, é tudo que se refere a investimentos, despesas
variáveis ou ﬁxas, empréstimos, lucros, ﬁnanciamentos e valor patrimonial.

2.2. QUAL A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO FINANCEIRA EM
UMA EMPRESA?
A gestão ﬁnanceira é como um órgão vital – o coração de uma empresa. A partir de
indicadores como ﬂuxo de caixa, gastos com fornecedores, matéria-prima e recursos humanos, o empresário consegue criar o planejamento estratégico para medir
onde e como devem ser alocados da melhor forma seus recursos.
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São de extrema importância o controle dessas informações e a deﬁnição dos
respectivos indicadores. Do contrário, seria como dirigir um carro sem destino certo.
Qualquer situação inesperada ou mínima diﬁculdade poderá fazê-lo desviar do
caminho, podendo culminar, inclusive, na falência da empresa.
Uma boa gestão ﬁnanceira garante ao administrador o pleno conhecimento da real
situação da empresa e de suas perspectivas, o que embasa a tomada das decisões
estratégicas e viabiliza o aumento da lucratividade e o integral cumprimento das
obrigações.

2.3. GERENCIAR DESPESAS
É fundamental para qualquer empresa, independente do porte, gerenciar suas despesas. Quando gerenciada de forma correta, gastos desnecessários são evitados, e
os fornecedores são escolhidos a partir da melhor relação custo/benefício.
É essencial que o empreendedor tenha a exata noção de todas as despesas que precisam ser pagas e busque a melhor forma de negociá-las. Ainda, mapeá-las para
identiﬁcar perdas desnecessárias, embasando condutas como a limitação do uso
de cartões corporativos e a utilização da tecnologia como aliada para poupar tempo
e dinheiro, a partir de realização de reuniões e/ou vendas através de aplicativos de
comunicação, mídias e plataformas digitais.
Geralmente o aluguel é a despesa operacional com maior impacto nos negócios;
portanto, busque uma forma amigável para negociar com o proprietário.

2.4. TER CONTROLE DE SUAS RECEITAS
Embora seja óbvia a necessidade de um controle efetivo de receitas e despesas,
chama a atenção o fato de que inúmeras empresas não obtêm sucesso e encerram
suas atividades, justamente, por não saber gerenciar suas ﬁnanças. Portanto, criar o
hábito contínuo de aferir e controlar o ﬂuxo ﬁnanceiro é a melhor forma de avaliar o
resultado do negócio.

2.5. CONTROLE EFICIENTE DE FLUXO DE CAIXA
Fluxo de caixa é a principal ferramenta ﬁnanceira que permite conhecer todas as
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movimentações de recursos de uma empresa. Estabelecer uma rotina diária para organizar o ﬁnanceiro da sua empresa é essencial
nesse momento de estabilidade. Assim, será
possível analisar a real situação econômica do
negócio, permitindo a correta alocação de

O que deve ser registrado:
• Todas as entradas;
• Todos os pagamentos;
• As projeções de gastos;

seus recursos.

2.6. ELABORAR UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
FINANCEIRO
Elaborar um eﬁciente planejamento estratégico ﬁnanceiro é um encargo bastante
complexo, exigindo pleno controle e conhecimento da situação presente para que
seja projetado o futuro. Apesar de toda a complexidade, a circunstância atual exige
que seja elaborado um planejamento estratégico ﬁnanceiro emergencial, sendo
necessário ajustar as metas ao contexto da realidade enfrentada.
Necessário, portanto, elencar quais serão as melhores estratégias a serem adotadas
e projetar um controle eﬁciente de todas as receitas, despesas, patrimônios, custos
e investimentos, apurando os resultados, positivos ou negativos, para eventual adequação da estratégia.

Determinar uma
pessoa como
responsável
ﬁnanceiro

Separar o
ﬁnanceiro da sua
empresa de suas
contas pessoais

Reduzir estoques
de materiais ou de
mercadorias

Organize todas as
despesas por
prioridade
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MARKETING E
RELACIONAMENTO
Independente do cenário, a comunicação interna ou externa é essencial para o bom
andamento do negócio. Vivemos um momento singular e que é preciso readequar
e realinhar estratégias existentes. Por isso, apostamos nesse momento que o marketing e o relacionamento podem ser ferramentas de importante diferencial para o
presente e para o futuro do seu negócio.

3.1. COMO UM BOM RELACIONAMENTO COM CLIENTES
PODE SER CONVERTIDO EM VENDA?
Toda vez que alguém entra em contato com uma organização, um relacionamento
passa a ser estabelecido. Compreender atitudes, características, interesses e
preferências dos públicos com o qual se relaciona torna-se elemento essencial para
converter um contato em um cliente ﬁdelizado.
Para iniciar uma estratégia de relacionamento com os contatos potenciais que a
sua empresa possui é necessário adotar ações que visem a estreitar a comunicação
com os indivíduos de forma contínua e direcionada.

3.2. CONHEÇA O CLIENTE
O primeiro passo é conhecer o seu potencial cliente. Para isso, construir um banco
de dados e mantê-lo sempre atualizado auxilia nas estratégias que serão adotadas
para conquistar o seu lead. É aconselhável que o foco das informações seja a qualidade e não a quantidade. Sendo assim, priorize as informações como faixa etária,
faixa de renda, localização, gênero, entre outras, desde que importantes para criar
suas ações de venda.

3.3. CRIE AÇÕES PARA CADA TIPO DE CLIENTE
Para que os leads que sua empresa recebe se convertam em vendas, é preciso
entender que cada indivíduo busca soluções distintas, e você não poderá oferecer
para todos a mesma forma de solução. Quando adotadas ações personalizadas, o
potencial cliente passa a sentir-se especial e com suas preocupações ouvidas. A ﬁm
de manter esse relacionamento, não poupe recursos para se aproximar de seus
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clientes. As possibilidades são muitas e cabe a você entender quais são as mais
eﬁcazes para cada grupo potencial.

3.4. OUÇA SEU CLIENTE
Em conjunto com boas estratégias de relacionamento, é preciso saber ouvir o que o
cliente tem a dizer. Tome como princípio que se esse lead chegou na sua empresa
existe uma motivação, alguma necessidade ou algo que precisa ser solucionado.
Por isso, é preciso ser um bom ouvinte e saber oferecer soluções que estejam dentro
da realidade que o cliente está buscando.

3.5. BUSQUE O FEEDBACK
Alinhando as dicas acima, a ferramenta do feedback possibilita que a empresa
entenda os erros, os acertos e os pontos que podem ser melhorados. Nem sempre
os retornos serão positivos, mas esse é o segredo de instigar o retorno dos públicos
potenciais, pois se acaba gerando melhor desempenho nas atividades, nos atendimentos, no comportamento de equipe e até mesmo na revisão das ações vigentes.

Mantenha um bom
relacionamento com todos
os públicos com que sua
empresa se relaciona.

Crie e planeje ações
estratégicas que pensem em
seu cliente de forma
contínua.

Ofereça soluções eﬁcientes,
mas também saiba ouvir as
necessidades dos clientes.
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COMO EXPANDIR O SEU NEGÓCIO
PARA O AMBIENTE VIRTUAL
A presença on-line é essencial para qualquer atividade empresarial. O e-commerce,
por exemplo, vem crescendo nos últimos anos e está em acelerada expansão.
Mesmo que você não realize a atividade principal de e-commerce, a captação e
ﬁdelização de clientes se materializa por meios das redes sociais.
Você já preparou um planejamento para 2022? Para iniciar qualquer projeto é fundamental deﬁnir o posicionamento do negócio e a estratégia que será adotada no
meio digital.
Alguns cuidados devem ser tomados antes de iniciar o planejamento de um e-commerce. Pensar no cliente que você deseja atingir, pesquisar a concorrência, deﬁnir
as estratégias de venda, planejar um estoque dos produtos, criar uma logística de
entrega, adquirir plataformas de qualidade e de conﬁança.

4.1 CONHECER OS AMBIENTES DIGITAIS
Para vender no ambiente on-line é preciso que você conheça as possibilidades e as
mídias disponíveis. Lembre-se que os indivíduos possuem experiências diferentes e
consomem distintos canais de comunicação; por isso, conhecer as opções virtuais e
saber utilizá-las da forma correta impulsiona as vendas de seu produto e coloca sua
marca próxima do consumidor.

4.2. TENHA UM SITE SEGURO
No mercado digital, conﬁança e segurança são, sem dúvidas, fatores determinantes
no momento da compra. Dessa forma, é preciso investir em um site seguro para
que o cliente deposite suas informações e realize as transações de pagamento.

4.3. CONHEÇA SEU PÚBLICO ALVO
Você sabe qual é o público-alvo de seu produto/negócio? E quem são os consumidores “ideais”? Esses questionamentos são fundamentais para pensar em um mapeamento de perﬁs e criar ações assertivas. Ao construir o público-alvo de sua
marca, reﬂita sobre pontos importantes como:
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• Como vou me comunicar com o público? Quem são eles?
• Quais são os sites e as redes sociais em que estão presentes?
• O que eles estão buscando e o que esperam da minha empresa?
• Qual tipo de valores eles consideram importantes?
• O que motiva a compra desse público?
Procure se colocar no lugar do cliente que chegará em você. Questione o que ele
pode esperar de sua empresa, o que vai motivá-lo a comprar e o que fará ele voltar
a comprar.

4.4. INVISTA EM RELACIONAMENTO
Investir em relacionamento é uma ferramenta que diferencia e impulsiona sua
marca, mas que não gera resultado imediato. Para investir em relacionamento, é
preciso estar ciente de que o resultado é gradativo, mas muito recompensador. Na
internet, por exemplo, as informações são disseminadas com muita volatilidade e
alcançam grandes proporções. Dessa forma, serve para perceber como relacionar-se bem com clientes e potenciais clientes é importante, pois, além de criar
ﬁdelização, as indicações são constantes.

Planeje! Planejamento é
fundamental para iniciar
qualquer projeto

Conheça as oportunidades
de mercado e as
possibilidades de venda que
a internet proporciona

Inove, mas garanta que o seu
público-alvo esteja
preparado para suas
inovações
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MARCA: VOCÊ RECONHECE A
IMPORTÂNCIA DA SUA?
Sua empresa se preocupa com a imagem dela? Existem ações estratégicas que
podem melhorar os resultados de seu negócio, mas os empreendedores precisam
realmente entender a importância e o valor que sua marca possui. A marca não é
apenas uma identidade visual ou um nome.
A marca é um elo entre o consumidor e a empresa. Ela é responsável por transmitir
os valores da empresa, expressar a personalidade, despertar um conjunto de sentimentos e criar relações com o cliente.
Ao longo dos anos, passamos a perceber que houve uma mudança de comportamento nos consumidores. Atualmente, além de mais críticos, informados e engajados, passaram a incorporar novos hábitos de consumo. Estar atento a essas mudanças é fundamental para se diferenciar no mercado e acompanhar os novos
movimentos.

TRÊS CUIDADOS IMPORTANTES
PARA A GESTÃO DE MARCA
5.1. REGISTRO DE MARCA
O registro de marca é um processo de natureza administrativa que deve fazer parte
das primeiras iniciativas de sua empresa. Realizar o registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (Inpi) é a única forma de preservar a autenticidade de
sua marca. Portanto, é um fator de extrema importância.
Imagine que você iniciou uma empresa e investiu todos seus recursos. Após alguns
meses, ela passa a conquistar clientes, reconhecimento no mercado e bons retornos
ﬁnanceiros. Agora, imagine que você terá de mudar o nome de sua empresa porque
não se preocupou em registrar sua marca. E todo o investimento que foi feito? E a
conﬁança que foi depositada pelos clientes em sua empresa? Um prejuízo como
esse pode comprometer não só a imagem, mas a vida de seu negócio.
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5.2. POSICIONAMENTO
Para deﬁnir o posicionamento de sua empresa, é essencial possuir os objetivos bem
determinados. O posicionamento consiste em um alinhamento entre o seu produto
e os valores de sua empresa; assim você deﬁnirá que tipo de mercado sua marca irá
ocupar e como será percebida pelos consumidores. Se uma marca é capaz de
traduzir seu posicionamento para o público, automaticamente você está justiﬁcando para seu consumidor o motivo pelo qual ele deve valorizar seu produto e o que
vai diferenciar você da concorrência.

5.3 SEJA COERENTE!
Saber se posicionar e fazê-lo de forma coerente é essencial para não gerar crises de
imagem em uma empresa, especialmente com a celeridade da internet e das
informações que nela circulam. Além disso, como já falamos anteriormente, hoje os
consumidores são mais responsáveis e críticos no momento da compra; portanto,
manifestações incoerentes ao projeto podem abalar sua marca, criando ameaças
aos objetivos da organização e manchando a reputação pública.

Toda marca precisa de
valores e de propósitos para
suas ações. Seja coerente.

Crie uma relação de
sentimento com o seu
consumidor.

Lembre-se que a marca é
um bem intangível e valioso,
cuide bem dela.
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Nosso objetivo é compartilhar informações que sejam úteis para o melhor desenvolvimento empresarial. Entendemos que é nossa obrigação contribuir, com informações técnicas e realistas, que fomentem a atividade empresarial do sul do país.
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