
Fortalecimento do ambiente de negócios da cidade

Projeto de Abertura de Empresas



A melhoria do ambiente de negócios é uma prioridade para o município de 
São Paulo
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Melhoria do Processo de Abertura de Empresas

Empresa vinculada à Secretaria de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico com foco na:

 Melhoria do ambiente de negócios

 Promoção de Investimentos

 Estruturação de PPPs

 Suporte ao Investidor

Criação da São Paulo Negócios

Articulação junto ao Banco Mundial em 
parceria com diversos entes

Melhoria dos indicadores do Doing Business

Adequação dos processos às formas 
de mensuração do relatório Doing
Business

 Integração dos procedimentos 

 Ampliação do licenciamento eletrônico de 
atividades

 Criação de um portal informativo com o 
passo a passo de todo o processo
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Posição do Brasil (representado por São Paulo e Rio de Janeiro) no Doing Business 
(Total de 185 países) 

Brasil ainda se encontra mal posicionado no Ranking Doing Business, mas 
algumas melhorias já vêm sendo obtidas

 A PMSP realizou a articulação junto ao Banco Mundial para garantir um melhor entendimento da 
real situação do ambiente de negócios no Brasil

 Em parceria com  AES Eletropaulo, o processo de “Obtenção de Energia Elétrica” foi aprimorado, 
tornando-se o 22º melhor processo do mundo, enquanto no ano de 2013 ocupava a 60º posição
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Procedimento Responsável

Validação do nome da companhia

Pagamento de taxas de registro

Registro para obter CNPJ/NIRE e no ICMS

Registro Municipal (CCM)

Obter certificação digital para NF-e

Obter licença de funcionamento

Pagamento da TFE1

Registro de empregados no PIS1

Abertura de conta para depósito de FGTS1

Notificação do Min. do trabalho - CAGED1

Registro junto a sindicatos1

JUCESP

Empreendedor

JUCESP

Prefeitura

Receita Federal

Prefeitura

Prefeitura

Caixa Econômica Federal

Caixa Econômica Federal

Ministério do Trabalho

Sindicatos

Tempo (#Dias)

TOTAL DO PROCESSO

1 Procedimentos que ocorrem de forma simultânea a outros, não impactando no tempo total

87% do tempo necessário para a abertura de empresas, segundo o Banco Mundial, é 
gasto na obtenção da licença de funcionamento
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Prazos de Abertura de Empresas

Um dos principais gargalos ainda existentes é o processo de abertura de 
empresas que leva, em média, 101,5 dias em São Paulo
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 Retirada exigência de regularização edilícia 

 Instituído conceito de Baixo Risco 

 Definida a obrigatoriedade de utilização de 
CNAEs

 Isenção de largura mínima de via para Baixo 
Risco

LPUOS 
(16.402/2015)

Decretos objetos 
da consulta

 Procedimento totalmente eletrônico

 Processo declaratório com emissão da licença 
automática

 Registro Municipal “especial” para 
licenciamento eletrônico

 Regulação das atividades de Baixo Risco

Impacto no Processo

São Paulo
Bx. risco

São Paulo
Antes

Zona de Uso

Habite-se

Largura mínima 
de via

Classificação 
viária

Resp. técnico 
(>150 m²)

Registro 
Municipal

Uso de 
Atividades CNAE

*

*

* Exigências adaptadas para simplificar o procedimento

Tipo de Normativo Mudanças

Requisitos para a obtenção da licença de funcionamento estão sendo 
simplificados através de mudanças na legislação do município

Prazo de 
Abertura  
(em dias)

101,5 5-10



BENEFÍCIOS

 Menor burocracia através da redução de processos e documentos exigidos

 Melhoria da posição brasileira em abertura de empresas no ranking Doing Business em 
ao menos 60 posições

 Maior atração de investimentos estrangeiros e nacionais

 Redução no prazo de abertura de empresa para 5-10 dias

 Procedimento eletrônico e simplificado disponível para ao menos 80% (estimativa) de 
novas empresas

 Estímulo direto a um excelente ambiente de empreendedorismo em São Paulo

Diversos benefícios são esperados com as melhorias implementadas


