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A ATUAÇÃO DO CONTADOR NA ORIENTAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE UMA 

EMPRESA DE SERVIÇOS LOCALIZADA EM LAGES-SC 

 

Raquel dos Santos da Silva1 

Amanda Miranda Silva2 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta a importância do profissional contábil no momento de 

constituir uma empresa, demonstrando a importância em sua regularização, 

fornecendo ao empreendedor novas ideias e auxiliando na tomada de decisões. O 

objetivo deste trabalho é demostrar a atuação do contador na orientação para 

constituição de uma empresa de serviços localizada em Lages - SC. Utilizou-se 

pesquisas e bibliografias sobre o assunto, visando demonstrar passo a passo como é 

constituída uma sociedade, para que entenda o melhor ramo de atividade para a 

empresa, e como fará isso. Após a constituição da empresa, o planejamento financeiro 

de um contador é indispensável pois, utiliza-se da sua visão de futuro e previsões para 

as tomadas de decisões. 
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THE ACCOUNTANT'S PERFORMANCE IN THE GUIDANCE FOR THE 

CONSTITUTION OF A SERVICE COMPANY LOCATED IN LAGES-SC 

 

Raquel dos Santos da Silva1 

Amanda Miranda Silva2 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work presents the importance of the accounting professional at the time 

of constituting a company, demonstrating the importance in its regularization, providing 

the entrepreneur with new ideas and assisting in decision making. The objective of this 

work is to demonstrate the performance of the accountant in the orientation for the 

constitution of a service company located in Lages - SC. Research and bibliographies 

on the subject were used, aiming to demonstrate step by step how a company is 

constituted, so that it understands the best branch of activity for the company, and how 

it will do so. After the constitution of the company, the financial planning of an 

accountant is indispensable because it uses its vision of the future and forecasts for 

future decision-making. 
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1 Introdução 

 

A presente pesquisa mostra quanto o papel do contador é de suma importância 

na abertura de uma empresa, como nosso sistema tributário e as obrigações fiscais 

são complexas, é fundamental o conhecimento de um profissional capacitado. 

O profissional contábil além de fornecer exatamente quais as etapas e 

procedimentos corretos na abertura de uma empresa, também poderá auxiliar em 

orientações diversas sobre seu plano de negócios e a vida financeira de sua empresa, 

o contador será responsável em mostrar passo a passo de como fazer sua empresa 

crescer financeiramente. 

O empreendedor precisa ter suas ideias iniciais já preestabelecidas como: qual 

será sua atividade, qual a sua localização, como será capitalizado o seu negócio e 

também se irá abrir individualmente ou com algum socio a sua empresa.  

O trabalho tem como objetivo demostrar a atuação do contador na orientação 

para constituição de uma empresa de serviços localizada em Lages – SC. 

A orientação de um contador na hora de abrir uma empresa é excepcional, a 

escolha de um profissional capacitado trará sucesso para sua empresa, pois, caso 

não seja feito a escolha de um profissional competente a empresa poderá ter 

problemas durante constituição, o contador dará o suporte e informações necessárias 

para o empreendedor saber quais as etapas que devem ser seguidas para abertura 

de sua empresa, e também escolher adequadamente qual porte e regime tributário se 

enquadra melhor para a empresa. 

O desenvolvimento do trabalho, deu-se por meio de pesquisas, realizado 

através da internet, utilizando sites oficiais e bibliografias de livros, e do objetivo geral 

de fornecer e dar as informações necessárias para as pessoas que pretendem abrir o 

seu próprio negócio. 

A pesquisa mostra o quão importante o contador é para a abertura de uma 

empresa, ele é responsável por todos os passos para a constituição, por isso a 

importância de um profissional qualificado, caso essas etapas de constituição não 

ocorram corretamente, e a empresa seja aberta de modo incorreto, trará problemas 

futuros e gastos desnecessários, dos quais não iriam ocorrer com o auxílio de um 

profissional contábil qualificado para esse assunto, evitando problemas e negligências 

no futuro do seu negócio. 



No capítulo 1, foi abordado a introdução, justificativa, problema a ser 

pesquisado e a metodologia do presente trabalho, já o capítulo 2 apresenta o 

referencial teórico acerca do tema. No capítulo 3 encontrasse os materiais e métodos 

para o desenvolvimento do trabalho, por fim no capítulo 4, foi discorrido os passos 

para a constituição de uma empresa, por fim as considerações finais e as referências 

usadas para a elaboração do presente trabalho. 

 
1.1 Objetivo Geral 
 
 Demostrar a atuação do contador na orientação para constituição de uma 

empresa de serviços localizada em Lages – SC. 

 
1.2  Objetivos Específicos 

 
1. Conhecer o papel do contador na constituição de uma sociedade. 

2. Descrever passo a passo de como é feita essa elaboração da empresa. 

3. Compreender a importância do conhecimento profissional. 

  
2 Fundamentação Teórica 
 

 Antes de discorrer sobre as etapas para a constituição de uma empresa, deve 

se conceituar o que é uma empresa, pode-se conceituar este termo como sendo uma 

atividade empresarial, tendo finalidades comerciais, na busca de lucro e crescimento 

financeiro, através de atividades, produção ou venda de bens ou produtos, e também 

com a prestação de serviços.  

Empreender é um conjunto de negócios e empresas, trazendo novos desafios 

a o empreendedor, para empreender é preciso ter ideia novas, planejamento e 

organização. Para Hisrich e Peters: 

 
Empreendedorismo é o processo de criar algo novo com valor, dedicando o 
tempo e o esforço necessários, assumindo os riscos financeiros, psíquicos e 
sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da 
satisfação e independência econômica e pessoal. (HISRICH; PETERS, 2004, 
p. 29). 
 

É importante que o empreendedor saiba exatamente o que planeja para sua 

empresa, pois na sua abertura, ele deverá passar as informações e todas as suas 

ideias iniciais para um profissional, o contador, que com essas ideias ira orientar e 

passar o caminho certo a ser seguido para a constituição. Iudícibus e Marion (2006, 

p.43): 



Diante de um leque diversificado de atividades, podemos dizer que a tarefa 
básica do contador é produzir e/ou gerenciar informações úteis aos usuários 
da contabilidade para a tomada de decisões. Ressalta-se, entretanto, que, 
em nosso país, em alguns segmentos da nossa economia, principalmente na 
pequena empresa, a função do contador foi distorcida (infelizmente), estando 
voltada quase que exclusivamente para satisfazer às exigências do fisco. 
 

Segundo Ribeiro (2013, p. 19): “Contabilidade é a ciência que estuda e pratica 

as funções de orientação, de controle e de registro relativas à administração 

econômica.” Contabilidade é uma ciência social, seu objetivo principal é o patrimônio, 

visando trazer resultados positivos, crescimento financeiro e econômico da entidade. 

A Contabilidade é responsável por registrar e demonstrar os atos e fatos, por 

meio das demonstrações e movimentações contábeis e financeiras da empresa, tais 

demonstrações devem ser passada de forma quantitativas e qualitativas.  Franco 

(1996, p. 21) ensina que:  

 
É a ciência que estuda os fenômenos ocorridos no patrimônio das entidades, 
mediante o registro, a classificação, a demonstração expositiva, a análise e a 
interpretação destes fatos, com o fim de oferecer informações e orientação - 
necessárias à tomada de decisões - sobre a composição do patrimônio, suas 
variações e o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza 
patrimonial. 

 
O Contador tem um papel excepcional no momento de constituir uma empresa, 

auxiliando o empreendedor na abertura do seu próprio negócio, para que o mesmo 

possa ocorrer da melhor forma, trazendo benéficos e lucro ao empreendedor. 

A atuação do profissional contábil na constituição de uma sociedade, é um dos 

vários trabalhos que este profissional pode atribuir ao empreendedor, como também 

após a elaboração da empresa será responsável por todos os impostos, 

demonstrações e movimentações financeiras que deveram ser feitas em suas 

respectivas datas, sempre visando trazer bons resultados ao empreendedor. O autor 

Cassone (2004, p. 86) aborda na sua pesquisa que:  

(...) o contador deve deixá-lo sempre informado sobre o mercado, sobre o 
melhor investimento em detrimento de uma menor carga tributária e, 
consequentemente, sobre como obter sucesso no desenvolvimento 
empresarial. 

 

Por meio da NBC PG 01 – Código de Ética Profissional do Contador o 

profissional contábil deve seguir os princípios éticos dos profissionais da 

contabilidade, são eles: integridade, objetividade, competência profissional e devido 

zelo, sigilo profissional e comportamento profissional. Na abertura da empresa o 

contador irá auxiliar na criação da empresa, sempre seguindo seus princípios éticos, 

cumprindo todas as leis e regulamentações evitando infringir a sua ética profissional.  



A criação de uma sociedade, se inicia pelo contrato social, sendo ele como uma 

certidão de nascimento para a entidade, nele constam todos os dados importantes 

sobre essa nova sociedade. Segundo Requião (2011, p. 426): “Celebram contrato de 

sociedade, as pessoas que se obrigam a contribuir com bens ou serviços, no exercício 

de atividade econômica e dividem os resultados”.  

A elaboração do contrato ficara por conta do contador, esse processo é feito no 

momento da abertura da empresa, no contrato social estará determinado as atividades 

principais e secundarias da empresa, e a classificação dessas atividades. Para Coelho 

(2012, p.160): 

O contrato social contém a vontade conjunta de exploração de determinada 
atividade comercial, reunindo de esforços para obtenção de lucros, que serão 
repartidos entre os sócios. Em resumo, ele é um documento que estabelece 
todas as normas de relacionamento entre os sócios e a sociedade.  
 

O contrato social deverá ser claro e objetivo, nele vai estar descritos todos os 

direitos e obrigações dos sócios, a partir do contrato social que a empresa começa a 

existir para a sociedade, fazendo também o registro na junta comercial do seu estado. 

A empresa precisava fazer um pedido de viabilidade, que é uma verificação 

previa realizada no site da Jucesc, aonde deverá preencher, transmitir e aguardar a 

aprovação dos órgãos pertinentes (Receita Federal, Secretaria da Fazenda Estadual, 

Prefeitura Municipal e Corpo de Bombeiros). Conforme o artigo 967 da Lei nº 10.406 

de 10 de janeiro de 2002: “É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público 

de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.” 

Se o pedido for deferido pela Receita Federal, será emitida a DBE (Documento 

Básico de Entrada do CNPJ) no site da Jucesc, deverá ser feito o requerimento do 

registro, mediante preenchimento de informações da empresa, que serão validadas 

com a DBE. Na conclusão serão emitidas a capa do processo, o recibo de entrega e 

a taxa para realização do registro. Será disponibilizado então o assinador digital onde 

serão anexados todos os documentos solicitados no processo, inclusive o Instrumento 

Contratual onde os responsáveis assinarão digitalmente o processo. Segundo o artigo 

997 da lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002: 

Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou 
público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará: I - 
nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se 
pessoas naturais, e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos 
sócios, se jurídicas; II - denominação, objeto, sede e prazo da sociedade; III - 
capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender 
qualquer espécie de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária; IV - a quota 
de cada sócio no capital social, e o modo de realizá-la; V - as prestações a 
que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em serviços; VI - as pessoas 



naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus poderes e 
atribuições; VII - a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas; VIII - 
se os sócios respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais. 
Parágrafo único. É ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado, 
contrário ao disposto no instrumento do contrato. 

 
Com o deferimento do Requerimento a Junta Comercial emite o Instrumento 

Contratual Registrado, com o CNPJ e o NIRE – número de identificação do registro 

da empresa, compostos por 11 (onze) dígitos da empresa, ele é quem comprova que 

a empresa existe oficialmente. 

O conhecimento na abertura de uma empresa é um fator importante, O contador 

deve se manter atualizado e sempre obtendo conhecimentos novos. Conforme Marion 

(2003, p. 124):  

(...) para garantir um bom desempenho a partir da constituição de uma 
empresa, o profissional deverá sofrer constantes reciclagens, como cursos 
extensivos, leituras assíduas de artigos, jornais e pesquisas. É de extrema 
importância o contador garantir segurança para o empresário no momento 
que for abrir sua empresa. 
 

O profissional contábil é qualificado para fazer todo o processo de abertura da 

uma empresa, ele faz todo o passo a passo com as informações e documentos 

necessários que o empreendedor o fornece, dessa forma deve ser passado toda a 

documentação correta e o resultado em que o empreendedor busca para sua nova 

empresa. 

 

 

3 Material e Métodos 
 

A pesquisa em questão apresenta dados qualitativos em caráter descritivo. O 

desenvolvimento do trabalho, deu-se por meio de pesquisas realizadas na biblioteca 

do Centro Universitário Facvest – Unifacvest e pesquisas em sites oficiais, 

bibliografias de livros, artigos científicos e leis e normas que tratam sobre o assunto 

estudado. Para analisar e organizar os dados, foi realizada a elaboração de quadros 

facilitando a compreensão do processo e expondo quais as documentações e passos 

que devem ser feitos para a constituição de uma empresa.  

 

 

 

 

 



4 Resultados e Discussão  
 

No momento de constituir uma empresa alguns documentos e informações são 

necessárias, documentos dos sócios e da empresa, o empresário deve passar a 

documentação para o contador, onde ele deverá repassar para todos os órgãos 

pertinentes são eles: Receita Federal, Secretaria da Fazenda Estadual, Prefeitura 

Municipal e Corpo de Bombeiros. 

A Contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a tomar 
decisões. Na verdade, ela coleta todos os dados econômicos, mensurando-
os monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em forma de relatórios 
ou de comunicados, que contribuem sobremaneira para a tomada de 
decisões (MARION 2006, p.23) 

 
O contador exerce um papel importante no momento da constituição de uma 

empresa, trazendo novas ideias e planejamentos para a sociedade e ao 

empreendedor, ideias das quais irá sustentar a empresa do início ao fim.  

Todos os passos para a constituição da empresa devem ser realizados com o 

login do contador nos respectivos órgãos, fornecendo passo a passo quais as etapas 

e documentações necessárias para que esse processo seja feito de forma correta, 

sem erros para o futuro da empresa. 

O contador deve estar no centro e na liderança deste processo, pois, do 
contrário, seu lugar vai ser ocupado por outro profissional. O contador deve 
saber comunicar-se com as outras áreas da empresa para tanto, não pode 
ficar com os conhecimentos restritos aos temas contábeis e fiscais. O 
contador deve ter formação cultural acima da média, inteirando-se do que 
aconteceu ao seu redor, na sua comunidade, no seu Estado, no país e no 
mundo. O contador deve participar de eventos destinados à sua permanente 
atualização profissional. O contador deve estar consciente de sua 
responsabilidade social e profissional (NASI, 1994. p. 5) 
 

O contador será responsável em demonstrar a importância da regularização da 

empresa, fornecendo ao empreendedor novas ideias e auxiliando nas tomadas de 

decisões. Prestar um bom trabalho desde o início da constituição irá fidelizar com o 

cliente, com desempenho e bons resultados, o profissional contábil visa sempre trazer 

bons resultados as empresas, repassando seu conhecimento e fatos importantes para 

o sucesso continuo 

 

 

 

 

 



 

 

 

Quadro 1 - Etapas para a constituição de uma empresa de serviço 

DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO 

NECESSÁRIAS DO SOCIO 

DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO 

NECESSÁRIAS PARA A 

CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA 

Documento pessoal digitalizado 

(preferencialmente CNH). 

Nome da empresa (conforme legislação). 

CPF digitalizado, exceto se já constar 

no documento pessoal. 

Endereço completo da empresa. 

Comprovante de residência legível 

digitalizado (água, luz, telefone). 

Inscrição imobiliária do imóvel onde se 

localiza a empresa (consta no carne da 

IPTU). 

Naturalidade. Área ocupada pela empresa no imóvel. 

Estado civil. Capital social, participação de cada 

sócio, forma e prazo de integralização. 

Profissão. Descrição detalhada das atividades da 

empresa. 

 Cnaes utilizados, destacando o principal 

que será a atividade preponderante da 

empresa. 

 Definir o responsável pela administração 

da empresa, qualificar no caso de não 

socio. 

 Responsabilidade técnica (se 

necessário). 

 Forma de distribuição de lucros. 

Fonte: Dados da pesquisa, (2022). 

Para o processo de constituição o contador deverá solicitado o Pedido de 

Viabilidade no site da Jucesc, onde deve preencher, transmitir e aguardar aprovação 

dos órgãos pertinentes (Receita Federal, Secretaria da Fazenda Estadual, Prefeitura 

Municipal e Corpo de Bombeiros). 



Através do Redesim plataforma da Receita Federal é onde serão coletados os 

dados da empresa já aprovados na Viabilidade. Se o pedido for deferido pela Receita 

Federal, será emitida a DBE (Documento Básico de Entrada do CNPJ), no site da 

Jucesc, deverá ser feito o requerimento do registro, mediante preenchimento de 

informações da empresa, que serão validadas com a DBE. 

O Requerimento Eletrônico é feito no site da Jucesc, deve ser feito o 

Requerimento do registro, mediante preenchimento de informações da empresa, que 

serão validadas com a DBE. Na conclusão serão emitidas a capa do processo, o 

recibo de entrega e a taxa para realização do registro.  

Será disponibilizado então o assinador digital onde serão anexados todos os 

documentos solicitados no processo, inclusive o Instrumento Contratual e onde os 

responsáveis assinarão digitalmente o processo. Com o deferimento do Requerimento 

a Junta Comercial emite o Instrumento Contratual Registrado, com o CNPJ e o Nire 

da empresa. 

A solicitação do Alvarás e Licenças devem ser feitos pelo Regin, no site da 

Jucesc, os órgãos integrados se manifestam sobre as exigências para a regularização 

e liberação para o início das atividades: 

Quadro 2 – Manifestação dos órgãos integrados 

RECEITA FEDERAL Sempre OK nesse estágio do processo. 

SECRETARIA DA 

FAZENDO ESTADUAL 

Quando solicitada, já emite a Inscrição Estadual. 

PREFEITURA 

MUNICIPAL 

Análise das secretarias interessadas (Planejamento, Meio 

Ambiente, Vigilância Sanitária, Fiscalização e Tributos) ficar 

atento às exigências, pois o Alvará de Funcionamento e a 

Inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes, requisitos 

necessários para a emissão de NFs de Serviço, só serão 

liberados com a implementação de todas as solicitações. 

CORPO DE 

BOMBEIROS 

Cadastro no site, emissão de guia para pagamento da taxa 

de Vistoria e solicitação de Atestado. 

Fonte: Dados da pesquisa, (2022). 

O processo de repassar as informações aos órgãos públicos é de extrema 

importância, pois caso seja repassado alguma documentação errada ou informações 

que não sejam fidedignas o processo de constituição será trancado, fazendo com que 



a constituição da empresa demore mais do que o necessário para ficar pronta e iniciar 

suas atividades, todos os passos e processos elaborador pelo contador deveram ser 

feitos com atenção e zelo profissional visando sempre o sucesso da empresa. 

O profissional contábil precisa ser visto como um comunicador de 
informações essenciais à tomada de decisões, pois a habilidade em avaliar 
fatos passados, perceber os presentes e predizer eventos futuros pode ser 
compreendido como fator preponderante ao sucesso empresarial. (SILVA, 
2003, p. 3) 
 

Desta forma o processo de abertura da empresa deve ser feito com atenção e 

com decisões certeiras para não obter prejuízos e problemas que possam atrapalhar 

futuramente a sociedade. Todos os processos e passos para a constituição de uma 

empresa devem ser feitos pelo contador, sempre com a devida atenção e zelo a todas 

as informações recebidas. 

 

5 Considerações Finais 

 

 A orientação de um profissional qualificado no momento da abertura de uma 

empresa é excepcional, o empreendedor será responsável por passar os objetivos 

dos quais deseja para a sua empresa, e com essas informações o contador fará a 

constituição da sua empresa. 

Cada etapa feita pelo contador é fundamental, os processos que devem ser 

feitos muitas vezes podem parecer simples, porém feitos de forma incorreta ou não 

sendo feitas, trará problemas futuros ao empreendedor, desta forma é importante 

preencher e transmitir corretamente as informações e documentações para os órgãos 

pertinentes (Receita Federal, Secretaria da Fazenda Estadual, Prefeitura Municipal e 

Corpo de Bombeiros). 

Por fim, de forma resumida ao decorrer desse trabalho, pode-se compreender 

a importância do contador na constituição de uma empresa, pois, ele será responsável 

pela criação da sociedade, com o processo de elaboração do contrato social, pedido 

de viabilidade, Nire da empresa, CNPJ, alvarás e licenças, todos esses passos são 

de responsabilidade do contador, por isso a importância de escolher corretamente o 

profissional que fará todos esses processor de forma excepcional. 

Desta forma, conclui-se que a escolha correta de tal profissional com o auxílio 

e orientações na tomada de decisões para a abertura de uma sociedade, a empresa 

obterá sucesso desde o início de sua abertura. 
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