
Na manhã de terça-feira, 19/08, começou 
no auditório da Escola de Administração 
Fazendária (ESAF), em Brasília, o 2º 
Workshop - Simplifi cação da Abertura de 
Empresas e Negócios. O objetivo do en-
contro é divulgar as diretrizes apontadas 
pelo novo marco regulatório na abertura 
e fechamento de empresas no Brasil - Lei 
Redesim e Lei Geral das Micro e Peque-
nas Empresas. A organização do evento 
quer atingir neste momento os gestores 
públicos, profi ssionais e representantes 
da sociedade civil que participam dire-
tamente do processo, a idéia é esclarecer 
dúvidas e mapear os principais obstáculos 
à implantação da Redesim. 
O gerente da unidade regional de políticas 
públicas do Sebrae, Bruno Quick, falou  
que este encontro é fruto de um traba-
lho que começou há quatro anos, quando 
aconteceu o primeiro Workshop, “ a ques-
tão da abertura de negócios é um desafi o 
enorme e simplifi car esse processo de-
pende muito das instituições envolvidas e 
comprometidas em construir um sistema 
integrado”. Segundo Quick, vários avan-
ços já aconteceram, mas o desafi o conti-
nua.
Para a abertura ou fechamento de uma 
empresa a presença de um contador é 
muito importante, “as empresas contábeis 
fazem toda operacionalização” , disse 

Waldir Pietrobom, presidente da Fenacon 
– Federação Nacional das Empresas de 
Serviços Contábeis. Ele lembrou das di-
fi culdades que existiam nos procedimen-
tos. Valdir Pietrobom ressaltou que “hoje, 
todos nós estamos muito felizes, porque 
os órgãos se uniram para acabar com a 
burocratização”.
De acordo com Jaconias Rosendo, diretor 
técnico da Associação Nacional de Mu-
nicípios é importante que a simplifi cação 
chegue a todos os 5.562 municípios brasi-
leiros, “os municípios mais longínquos do 
Brasil devem ser incluídos nesse processo, 
isso vai incentivar a geração de emprego e 
renda e diminuir a informalidade”.
A informalidade também foi abordada 
pelo secretário de comércio e serviços do 
Ministério do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior, Edson Lupatini, 
“com a Redesim e todos os marcos regu-
latórios, vai ser possível sim, combater a 
informalidade e criar um ambiente de ne-
gócios mais tranqüilo”. Segundo o secre-
tário, a informalidade é muitas vezes fruto 
da não percepção, por parte do cidadão, 
sobre o que é a legalidade, “ é o momento 
de acabar com a burocracia que atrapalha 
o cidadão e o servidor”, acrescentou Lu-
patini.
Com a implantação defi nitiva da Redesim 
será possível também diminuir os custos 

do cidadão-empreendedor, hoje a média 
nacional de tempo para a constituição de 
uma empresa é de 23 dias, informou o se-
cretário de comércio e serviços do MDIC, 
contestando o dado do Bando Mundial, 
que afi rma um prazo de 152 dias. Hoje, 
com o cadastro sincronizado já implanta-
do em alguns estados esse prazo é menor 
ainda, Salvador, por exemplo, a constitui-
ção de um CNPJ leva de 3 a 4 dias para 
ser concluída. 
Para o Secretário-Adjunto da Receita Fe-
deral, Paulo Ricardo Cardoso, este é um 
momento ímpar, é um segundo passo, “é a 
hora de fazermos as coisas acontecerem na 
vida real, estamos num processo de aper-
feiçoamento da lei e de dar curso aos mar-
cos regulatórios constituídos”. De acordo 
com o secretário-adjunto,atualmente a 
administração tributária não tem apenas 
como função arrecadar, houve uma evolu-
ção “agora buscamos contribuir para um 
ambiente favorável de negócios”. 
Outro ponto que o Secretário-Adjunto da 
RFB chamou a atenção em seu discurso 
foi sobre a diminuição da burocracia, po-
rém sem perder as informações e os dados 
tributários, “ precisamos ter cautela nos 
movimentos de simplifi cação, para não 
atropelarmos os processo que têm seus 
prazos, temos que manter a neutralidade 
tributária”, concluiu.

Workshop vai divulgar e discutir a simplifi cação na 
abertura e fechamento de empresas

“Redesim e Lei Geral da Micro e Pequenas Empresas 
podem ajudar a combater a informalidade.” ( Edson Lupatini- MDIC)
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Os trabalhos técnicos da tarde começaram 
com o painel, “Os novos marcos regulató-
rios – Lei Geral e Redesim”, que apresen-
tou as principais mudanças trazidas com 
a Lei Geral das Microempresas e com a 
lei nº 11.598/2007 que institui a Redesim 
– Rede Nacional para a Simplifi cação 
do Registro e da Legalização de Empre-
sas e Negócios. Bruno Quick, gerente da 
Unidade Regional de Políticas Públicas 
do Sebrae, presidiu o painel e destacou 
a mudança de cenário representada pelo 
esforço conjunto de simplifi cação e des-
burocratização na abertura e operação de 
empresas e pessoas jurídicas. Ele ressal-
tou o fato dos cadastros e procedimentos 
serem compartilhados, mas não unifi ca-
dos, o que torna fundamental o trabalho 
integrado de todos os envolvidos no pro-
cesso.
A lei alcança igualmente a União, os es-

tados e os municípios e a sua efetiva im-
plementação exige uma articulação entre 
os representantes dessas três esferas. O 
representante do Sebrae enfatizou a im-
portância do trabalho de sensibilização 
desenvolvido pela Receita Federal nos ór-
gãos parceiros, pelos empresários e o pa-
pel fundamental das Juntas Comerciais.
André Salvi, Coordenador Especial de 
Gestão de Cadastros da RFB, explicou 
detalhadamente como a Lei Complemen-
tar 123/2006 e a Lei 11.598/2007 abrem 
caminho para uma nova realidade para 
as empresas, especialmente as de menor 
porte. O processo de simplifi cação na 
abertura das empresas reduz a atual “via 
crucis” que o cidadão-empreendedor está 
submetido, com grandes perdas de tempo, 
esforço e dinheiro. A racionalização dos 
procedimentos, a redução das exigências 
e o fi m da duplicidade de informações e 

documentos garantem um fl uxo melhor 
e mais rápido para o início do funciona-
mento das empresas.
De acordo com Salvi, a sistemática de en-
trada única de dados representa uma gran-
de redução na burocracia e permite ao ci-
dadão seguir todos os passos necessários 
à abertura de sua empresa sem retrabalho 
e duplicidade de esforços. A Redesim, se-
gundo o Coordenador, se mostra possível 
e factível. O grande desafi o é empreender 
um esforço integrado para implementar a 
Rede em nível nacional e “construir, em 
sua plenitude, o que a lei determina”.
Edson Lupatini, do MDIC, responsável 
pela segunda parte do painel, reforçou o 
fato de que a Redesim implanta um novo 
conceito de atendimento ao empreen-
dedor, integrando atendimento virtual e 
presencial. Segundo Lupatini, o processo 
de simplifi cação ajuda a criar a cultura do 
empreendedorismo formal em todas as 
esferas, benefi ciando de forma imediata 
às microempresas e empresas de peque-
no porte, que representam cerca de 98% 
do total de empresas no país. Para que 
os objetivos da lei sejam atingidos, são 
necessários o esforço dos municípios, a 
participação das Juntas Comerciais e o 
aproveitamento das ferramentas da RFB e 
do MDIC para reduzir os desníveis tecno-
lógicos entre órgãos espalhados por todo 
o território nacional.

A Lei nº 11.598, de 3 de dezembro de 
2007 – Redesim estabelece em seu art. 12 
a implantação de centrais de atendimento 
empresarial nas capitais. São unidades de 
atendimento presencial que funcionarão 
como centros integrados de orientação, 
registro e legalização de empresários e 
pessoas jurídicas. Hoje, esta determina-
ção não está apenas no papel, as centrais 
já existem não só em capitais, mas tam-
bém em municípios das regiões, nordeste, 
centro-oeste, sul e sudeste. 
As experiências desses atendimentos in-
tegrados foram apresentadas por Renata 
Fonseca de Gomes Pereira, diretora téc-
nica do Sebrae de Alagoas. Atualmente, 
nas centrais o cidadão encontra todo o 
atendimento necessário para a abertura, 
alteração e extinção de empresas. 
O Sebrae está participando do processo 
de simplifi cação dos procedimentos des-
de o primeiro workshop, em 2004. De lá 

pra cá, muitos avanços aconteceram, em 
2006 a LC nº 123, em 2007 a criação da 
Redesim, para Bruno Quink, do Sebrae 
Nacional, “ esta lei deve ser vista como 
uma conquista da sociedade, é um avan-
ço muito consistente”. Mas, segundo ele, 
é muito importante que haja vontade do 
gestor público para a implantação da lei. 
O representante do Sebrae Nacional fez 
questão de ressaltar que a Redesim já fun-
ciona em alguns estados, mas é preciso 
nacionalizar a lei, “ temos hoje o cadastro 
sincronizado e a Redesim, que racionali-
za, disponibiliza informações e tem etapas 
claras, são recursos a disposição”, disse 
ainda que a simplifi cação é uma política 
pública de desenvolvimento, os riscos e a 
segurança devem ser vistos e corrigidos 
no sistema no decorrer da implantação.
Bruno Quink, fi nalizou o primeiro painel 
de discussões da tarde dizendo “quem faz 
as coisas acontecerem são os atores, a lei 

no papel adianta pouco, as empresas tem 
direitos e deveres, e a iniciativa de cada 
um é fundamental”.
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Os novos marcos regulatórios

Centros de atendimentos empresarial já foram implantados 
em 20 capitais e 26 municípios brasileiros


