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Introdução

Em seu livro “De Zero a Um: o que Aprender Sobre Empreendedorismo Com 

o Vale do Silício”, Peter Thiel revela como construir empresas que criam coisas 

novas. A metáfora utilizada para exemplificar a força das atitudes disruptivas é bem 

interessante. Quando se cria coisas que melhoram o que já existe vamos de um a 

“n” - ou seja, saímos de um lugar comum para chegar a outro lugar, que de certa 

forma é previsível. Quando conseguimos criar algo completamente novo, partimos 

do zero, dando uma contribuição completamente inesperada para as pessoas.

Graças ao desenvolvimento do ContaAzul pude trocar ideias com executivos, 

inovadores, investidores e analistas do mercado no mundo inteiro.  Ao conversar 

com essas pessoas ficou claro o padrão de que os empreendedores mais bem-

sucedidos são capazes de identificar oportunidades de gerar valor a partir do 

inesperado; e o fazem pensando nos negócios com base em noções essenciais, 

inclusive suas experiências de vida e da combinação de sua capacidade de 

observação e aprendizado.
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 Nós procuramos, todos os dias aqui na ContaAzul, conhecer quais são as dores 

do empreendedor para que ele consiga liberar todo esse potencial. Esse estudo é 

reflexo de uma parte do nosso esforço e com ele esperamos que mais e mais 

pessoas interessadas em desenvolver o empreendedorismo no Brasil possam pro-

duzir e disseminar conhecimentos e boas práticas.

Vinícius Roveda

CEO e Co-Fundador da ContaAzul
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O ContaAzul torna a 

gestão financeira uma 

tarefa prática, rápida e 

ajuda o empreendedor 

a focar no que 

realmente interessa. 

Nós fomos além: somos 

um sistema de gestão 

que oferece uma 

equipe de consultores 

para ajudar os clientes 

no dia a dia.

"

"
Vinícius Roveda,

CEO da ContaAzul
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Fluxo de Caixa

Um dos fundamentos da gestão financeira de qualquer negócio é o controle do fluxo 

de caixa. Trata-se de atividade de rotina, cuja gestão requer disciplina, a administração 

do caixa de uma empresa é uma das principais preocupações na vida de um 

pequeno empreendedor.

Tabela 1: Média Fluxo de Caixa do Pequeno Empreendedor
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De janeiro a maio de 2016 os pequenos empreendedores brasileiros participantes 

do presente estudo registraram uma média de R$ 131.716,56 de entradas, 

R$ 132.327,94 de saídas e um saldo no caixa negativo mensal de -R$ 611,38.

A versão anterior do Termômetro ContaAzul apontou que durante 2014 o saldo 

médio no caixa do pequeno empreendedor era de R$ 3.483; em 2015 foi um ano 

mais apertado com R$ 1.107 no caixa médio por mês. A situação verificada de janeiro 

a abril de 2016 mostra uma piora na situação, já que há um déficit mensal.

Entradas Saídas Saldo

2016* R$ 131.716 R$ 132.328 - R$ 611

2015* R$ 119.032 R$ 117.925 R$ 1.107

2014* R$ 96.521 R$ 93.037 R$ 3.483

Tabela 1: Média Fluxo de Caixa do Pequeno Empreendedor
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Embora o saldo médio em caixa para o período analisado em 2016 seja negativo, as 

análises por quartis indicam que empreendedores que estão fora da curva da média 

conseguem terminar o mês dentro das seguintes faixas:  R$ 2.560 (primeiro quartil) 

a R$ 16.581,37(quarto quartil).

Para os mesmos períodos nos últimos anos o saldo no caixa das pequenas 

empresas brasileiras demonstram uma tendência de estabilização para o ano 

corrente nos três primeiros quartis e um acréscimo para o quarto quartil.

Quartil 2014 2015 2016

1 R$ 469 R$ 2.914 R$ 2.560

2 R$ 2.097 R$ 4.488 R$ 4.073

3 R$ 2.886 R$ 5.913 R$ 5.704

4 R$ 3.296 R$ 9.148 R$ 16.581

Tabela 2: Fluxo de Caixa do Pequeno Empreendedor, análise por quartil
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Integração Bancária: 

Como automatizar 

seu fluxo de caixa?

Conciliação bancária é a tarefa de confrontar a movimentação 

financeira e saldo da empresa com cada transação registrada 

no extrato da conta bancária. Entradas e saídas planejadas 

têm de corresponder a operações de receita e despesa, 

com a devida classificação. Na prática: comparar lançamentos 

nos extratos bancários com os do controle financeiro de 

lançamentos que vieram de pedidos de venda, contas a 

pagar e recebimentos cadastrados, por exemplo.

Economize até 20h por mês com lançamentos. De forma 

automática, importe todos os lançamentos da sua conta. Em 

minutos faça a conciliação bancária e dê a sua empresa um 

novo poder de gestão financeira.

DICA DE GESTÃO:

SAIBA MAIS

https://contaazul.com/funcionalidades/conciliacao-bancaria/?utm_medium=ebook&utm_campaign=Termometro-ContaAzul2&utm_source=TermometroContaAzul
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O grupo de gastos mais frequentemente relatados pelo pequeno empreendedor 

do Brasil é formado por um grupo de 17 itens, que subdivididos chegam a 58 

custos e despesas. Os itens registrados aqui são aqueles apontados no sistema 

de gestão utilizado para o controle financeiro e não necessariamente refletem 

com exatidão as demonstrações contábeis reportadas para o fisco.

Do grupo mais geral, composto pelos 16 itens, 5 elementos representam 78% dos 

gastos. São eles:

Gastos mais frequentes registrados 
pelos pequenos empreendedores

Fornecedor 31,54%

Encargos Funcionários 15,62%

Despesas Administrativas 12,91%

Salários 11,85%

Impostos 6,46%

Tabela 3: Gastos mais representativo
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O “Encargos com Funcionários” é detalhado pelos empreendedores da 

seguinte forma:

INSS 19,20%

13º Salário 11,36%

Alimentação 5,83%

FGTS 5,54%

Vale Transporte 4,92%

Assistência Médica e Odontológica 1,48%

Exames Pré e Demissionais 1,20%

Tabela 4: Detalhamento dos “Encargos com Funcionários”



14Termômetro ContaAzul - Junho 2016

O grupo dos 16 gastos mais frequentemente relatadas pelo empreendedor é:

Fornecedor 31,54%

Encargos Funcionários 15,62%

Despesas Administrativas 13,11%

Salários 11,85%

Impostos 6,46%

Despesas comerciais 3,11%

Transporte e Logística 2,85%

Energia Elétrica + Água 1,25%

Licença ou Aluguel de Softwares 1,18%

Cartão de Credito 0,91%

Pro Labore 0,82%

Assessorias e Associações 0,53%

Material Reforma 0,38%

Cartório 0,08%

Seguros 0,06%

 Tabela 5: 16 gastos mais frequentes
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Com base no que é relatado pelos empreendedores e gestores de caixa 

das pequenas empresas brasileiras é possível detalhar alguns dos itens da 

tabela acima.

Gráfico 2: Detalhamento dos impostos
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Simples Nacional
23,81%

IRPJ
23,74%

Cofins
12,19%

ICMS
10,36%

ISS
10,04%

Impostos
5,94%

CSSL
4,83%

PIS
3,82%

GPS
2,05%

Tabela 6: Impostos apontados pelos pequenos empreendedores
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Gráfico 3: Detalhamento das despesas administrativas
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Aluguel 56,46%

Telefonia e Internet 30,47%

Material de Escritório 3,00%

Condomínio 2,57%

Supermercado 2,23%

Cursos e Treinamentos 1,68%

Limpeza 1,43%

Reembolso 0,86%

Sindicato 0,80%

IPVA 0,5%

Segurança 0,50%

Assessorias e Associações 0,53%

Material Reforma 0,38%

Cartório 0,08%

Seguros 0,06%

Tabela 7 : Detalhamento das despesas administrativas
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Gráfico 4: Detalhamento das despesas comerciais
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Gráfico 6: Detalhamento das despesas com logística e transporte
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Centro de Custo: 

Controle seus 

gastos por clientes 

e projetos.

O custo é basicamente o que a empresa gasta para produzir o que será 

oferecido aos clientes. Aplicar o conceito centro de custos em uma 

empresa é dividi-la em setores, para que se calcule os custos de cada 

setor individualmente. 

Existem dois tipos de centro de custos: 

1. Centro de custos produtivos 

Também são chamados de centro de custos diretos. São os setores que 

influenciam diretamente a produção e venda dos produtos e serviços 

da empresa. Por exemplo: departamento comercial e departamento de 

telemarketing.

2. Centro de custos não produtivos

Também são chamados de centro de custos indiretos ou auxiliares. São 

os setores que não influenciam diretamente a produção do serviço ou 

produto da empresa. Por exemplo: departamento administrativo e 

departamento jurídico da empresa.

DICA DE GESTÃO:

SAIBA MAIS

https://universidade.contaazul.com/planilha-centro-custo-lp?__hssc=99675841.5.1465913701585&__hstc=99675841.3e232f00fda494d51e60bcb2de8750a2.1465913701584.1465913701584.1465913701584.1&__hsfp=4149584083&hsCtaTracking=ab88db7a-4228-4da2-bd0a-edbe96ef2432%7C47a7d347-cbe8-4d26-89c5-d83b72e362ca?utm_medium=TermometroPDF&utm_campaign=Termometro-ContaAzul2&utm_source=Termometro-ContaAzul
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Recebimentos via Boletos

Além de conhecer os custos do pequeno empresário brasileiro, também é 

importante conhecer como anda a geração de receitas. Um componente importante 

nesse campo é o pagamento dos boletos bancários. 

De janeiro a maio de 2016 foram emitidos e pagos em média de 14 boletos por 

pequena empresa. Para o mesmo período, outros cinco por empresa foram 

emitidos e não pagos.

Tabela 8 : Boletos não pagos por mês

% não pagos

Janeiro 22,10%

Fevereiro 23,86%

Março 23,31%

Abril 24,46%
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Informação de mercado:

Apesar do levantamento não incluir o mês de maio, vale mencionar que é um 

mês que chamou atenção. FECOMERCIO reportou que aquele mês foi o de maior 

inadimplência no mercado desde junho de 2012, quando 18,8% dos consumidores 

não foram pontuais com os compromissos feitos com comerciantes e prestadores 

de serviço.
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Uma das melhores 

maneiras de receber 

pelas vendas.

O boleto é uma das melhores maneiras de receber pelas vendas. 

Melhor ainda se for boleto registrado.

O boleto de cobrança simples costumava ser o mais utilizado pelas 

empresas, principalmente nas vendas online (e-commerce), devido à 

facilidade e ao menor custo que proporcionava. Ele permitia que novas 

informações fossem geradas sem a necessidade de interagir com a 

instituição bancária emissora do documento. Desta forma, os boletos 

podiam ser emitidos a cada mudança, diminuindo o controle da empresa 

sobre a operação realizada.

Conforme o próprio nome já diz, a diferença entre este tipo de cobrança 

e o boleto registrado está exatamente no fato de este último exigir o 

registro de toda informação referente à compra no sistema do banco. 

Assim, existe um controle maior das operações realizadas, sendo esta 

uma das principais vantagens desse boleto.

BOLETO:

SAIBA MAIS

https://contaazul.com/controle-vendas/emissao-boletos?utm_medium=pdf&utm_campaign=Termometro-ContaAzul2&utm_source=Termometro-ContaAzul
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Embora a empresa precise pagar mais tarifas nas transações de 

um boleto registrado, ele proporciona maior segurança às partes, 

pois funciona como um documento oficial em que todo o trâmite de 

determinada operação de compra e venda é registrado. A ele es-

tão associadas informações desde o cancelamento da compra até 

mudança na data de pagamento e, por conta disso, o número de 

fraudes pode diminuir - só para citar alguns dos benefícios dessa 

que pode ser chamada de uma ótima prática. 

No Brasil, de janeiro a junho de 2016, os bancos mais utilizados para 

emissão de boletos registrados foram:

º Itaú;

º Bradesco;

º Banco do Brasil.
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Impostos por região do Brasil
Os principais impostos pagos pelo pequeno empreendedor brasileiro, 

independentemente do regime tributário, são basicamente os mesmos. São eles:

- IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica): calculado de acordo com o 

faturamento da empresa, assim como o IRPF. O regime de tributação escolhido faz 

com que variem as alíquotas.

- CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido): trata-se da contribuição do 

empregador para a Seguridade Social, que é  calculada de acordo com o regime de 

tributação para o recolhimento do IRPJ pelo qual a empresa optou.

- PIS (Programa de Integração Social): mais uma contribuição do empregador para a 

Seguridade Social, com alíquota de recolhimento que varia de 0,65% (para micro e 

pequenas empresas) a 1,65% (para qualquer empresa tributada pelo lucro real).

- COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social): contribuição 

previdenciária calculada sobre as receitas da empresa. A alíquota é de 3% para os 

optantes pelo Simples Nacional e já vem embutida no pagamento único. Para as 

demais empresas é de 7,6%.

 - IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados): A alíquota varia de acordo com o 

produto, sendo pré-fixada por lei através da Tabela de Incidência de Imposto sobre 

Produtos Industrializados.
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- ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços): é um imposto 

estadual cobrado quando há circulação de produtos de um estado para outro. A 

alíquota varia para cada Unidade da Federação – cada uma possui tabela e lista de 

serviços isentos próprias.
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CSLL COFINS INSS IRRF ISS PIS Total

Norte R$ 19.902 R$ 59.593 R$ 92 R$ 26.686 R$ 115.363 R$ 12.925 R$ 234.563

Nordeste R$ 4.095 R$ 12.310 R$ 7.420 R$ 5.504 R$ 69.125 R$ 2.659 R$ 101.115

Centro Oeste R$ 1.082 R$ 3.384 R$ 1.507 R$ 1.610 R$ 32.332 R$ 733 R$ 40.650

Sudeste R$ 91.040 R$ 271.173 R$ 129.476 R$ 145.627 R$ 795.954 R$ 59.486 R$ 1.492.757

Sul R$ 73.820 R$ 220.766 R$ 41.870 R$ 122.127 R$ 388.074 R$ 48.867 R$ 895.526

COFINS PIS ICMS ICMS ST IPI Total

Norte R$ 125.647 R$ 31.956 R$ 448.414 R$ 175 R$ 828 R$ 607.023

Nordeste R$ 1.025.022 R$ 223.513 R$ 3.831.127 R$ 78.627 R$ 148.717 R$ 5.307.009

Centro Oeste R$ 515.165 R$ 113.501 R$ 2.436.106 R$ 85.837 R$ 43.489 R$ 3.194.101

Sudeste R$ 18.428.443 R$ 4.267.004 R$ 49.692.594 R$ 4.655.186 R$ 5.761.282 R$ 82.804.512

Sul R$ 9.646.588 R$ 2.181.311 R$ 15.265.338 R$ 3.419.035 R$ 3.856.268 R$ 34.368.543

Tabela 9 : Impostos por região, para NFS-e

Tabela 10 : Impostos por região, para NF-e



29Termômetro ContaAzul - Junho 2016

Principais desafios do 
empreendedor brasileiro

Gráfico 7: Participantes por gênero

  

Perfil do Empreendedor
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Gráfico 8: Participantes por faixa etária
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SP 10,76%

MG 9,82%

RJ 9,44%

SC 6,80%

PR 6,52%

RS 4,15%

BA 3,31%

GO 2,83%

PE 2,74%

ES 2,74%

CE 2,17%

RN 1,61%

MT 1,51%

PA 1,51%

AM 1,04%

MS 1,04%

MA 0,94%

Tabela 11 : Distribuição por Unidade Federativa
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AL 0,38%

PI 0,38%

SE 0,38%

AC 0,28%

RO 0,28%

AP 0,19%

TO 0,19%

(Continuação)Tabela 11 : Distribuição por Unidade Federativa
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Consultoria, publicidade, assessoria con-
tábil, jurídica e afins

9,63%

Construção civil, arquitetura ou engen-
haria

7,29%

Desenvolvimento de software e outros 
serviços de TI

7,20%

Fabricação de outros produtos 5,61%

Restaurantes e alimentação 4,30%

Fabricação de alimentos e bebidas 3,74%

Fabricação de Roupas e Acessórios 3,36%

Atividades de lazer, artísticas, esportivas 
ou de viagens

2,99%

Comércio e manutenção de veículos 2,90%

Atividades de saúde 2,71%

Reparo e manutenção de outros elet-
ro-eletrônicos

2,43%

Serviços de beleza 2,34%

Reparo e manutenção de computadores 
e periféricos

1,59%

Tabela 12: Distribuição por principal área de atuação
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Educação e Ensino 1,50%

Serviços de transporte 1,40%

Organização de eventos 1,21%

Serviços para casa, faxina e jardinagem 0,93%

Atividades veterinárias 0,28%

Outros ramos de atividade 22,43%

(Continuação) Tabela 12: Distribuição por principal área de atuação
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Gráfico 9: Faturamento mensal
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Gráfico 10: Quantidade de funcionários
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Gráfico 11: Tempo de atuação da empresa
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Nesta parte do Termômetro ContaAzul ouvimos do empreendedor quais seriam 

seus principais desafios para a gestão do seu negócio. 

Em certa medida pode-se identificar que um dos principais problemas relaciona-se 

a capacidade de planejar o negócio para o futuro. Essa barreira pode se constituir 

de uma mistura de capacidade e/ou preparo para o planejamento, agravado pelo 

nível de instabilidade na esfera macroeconômica.

Uma outra dificuldade apontada é o tempo do qual empreendedores e 

empreendedoras dispõem para cuidar da gestão da pequena empresa. 

Possivelmente desconhecem as possibilidades que a tecnologia oferece, ou não 

sabem que é possível obter os benefícios de sistemas de gestão acessíveis para 

o empresário de pequeno porte; visto que muitos empreendedores alegam que 

utilizam sistemas arcaicos de gerenciamento ao invés de alternativas modernas.

Sistemas arcaicos são considerados planilhas eletrônicas e, no pior dos casos, 

cadernetas de papel - ambos altamente suscetíveis a falhas, além de requererem 

tempo e energia do empreendedor para se manter atualizado. Também pode-se 

Maiores dificuldades do pequeno 
empreendedor para gerir a empresa
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considerar, de certo modo, os sistemas de gestão instalados fisicamente uma vez 

que esses não possibilitam fácil integração e disseminação das informações entre 

as pessoas relevantes, mesmo que essas sejam somente um único empreendedor 

e seu contador.

Planilhas e cadernetas ainda são a preferência de 44,5% da amostra estudada, 

enquanto que sistemas de gestão instalados fisicamente são preferidos por 16,2% 

dos entrevistados.

Sistemas de gestão na nuvem representam a forma mais eficiente de gerir uma 

pequena empresa tanto em função da relação custo-benefício, sendo aliás a 

maneira acessível do empreendedor do Brasil ter acesso a ERPs, como em função 

da facilidade e versatilidade de uso. Essa é a opção de 31% dos entrevistados, com 

tendência a crescer rapidamente.

Diante da Receita, os pequenos empreendedores ordenaram como principais 

desafios os seguintes:

1 - Otimizar / minimizar meu recolhimento de impostos

2 - Assegurar regularidade com todas obrigações contábeis e fiscais

3 - Garantir que minhas guias de impostos estão sendo calculadas corretamente

Ao serem perguntados sobre as barreiras críticas para a competitividade futura       

dos negócios, os pequenos empreendedores elencaram:



40Termômetro ContaAzul - Junho 2016

1 - Conseguir mais clientes 

2 - Melhorar a gestão

3 - Conseguir financiamento justo

Gráfico 12: Maiores dificuldades para gerir
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Gráfico 13: Ferramentas mais utilizadas para gestão
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Otimizar / minimizar meu recolhimento 

de impostos
23,75%

Assegurar regularidade com todas 

obrigações contábeis e fiscais
23,24%

Regularizar meu negócio com licenças 

e documentação corretas
15,42%

Garantir que minhas guias de impostos 

estão sendo calculadas corretamente
15,27%

Encontrar um contador de confiança, 

que me atenda rapidamente e em por-

tuguês claro

11,98%

Lidar com regulações trabalhistas 10,33%

Tabela 13: Principais dificuldades para conformidade fiscal
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Gráfico 14: Principais dificuldades para conformidade fiscal
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  Gráfico 15: Principais desafios para o futuro do negócio
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Como superar as 

dificuldades críticas 

para o futuro

do negócio?

Considerando que as principais dificuldades para se gerir um 

negócio estão relacionados a desafios cuja interação com o contador 

da pequena empresa é essencial, não se pode deixar de ponderar 

com alto grau de importância o papel do contabilista para o sucesso 

na trajetória dos empreendedores.

Quando o pequeno empreendedor adota um bom software de 

gestão, o contador consegue dar mais apoio nas questões estratégi-

cas que impactam seu dia a dia, atuando como um grande consultor 

de negócios. 

A agilidade na obtenção de dados corretos viabiliza uma análise 

mais profunda e aumenta muito sua capacidade de contribuir com o 

sucesso do empreendedor. 

Para isso acontecer é vital que o contador esteja integrado com seus 

clientes através do sistema de gestão.

Dica de Gestão:

Emprendedor

Contador

https://contaazul.com/funcionalidades/integracao-contador-online/
https://contaazul.com/contabilidade
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Para que o entrosamento do escritório contábil com o dia a dia do 

cliente seja total, a ContaAzul oferece aos contadores o software de 

gestão gratuitamente! Usando sem custo o mesmo sistema adotado 

pelos clientes, será muito mais fácil para os contadores orientarem 

os empreendedores, o que garantirá uma rotina mais dinâmica e or-

ganizada para as duas partes. 

Tal integração aumenta as chances de sucesso do pequeno em-

preendedor ao permitir ao seu contador um prestação de serviço ain-

da mais consultiva.
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Crédito para o pequeno empreendedor

Gráfico 16: Quando precisa de crédito, a quem o pequeno empreendedor recorre?
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Sim, para pagar as contas e deixar a 
empresa em dia

31,88%

Sim, para antecipar recebimentos, pois 
vendo a prazo

16,10%

Sim para comprar de mercadorias e 
garantir o estoque

15,78%

Sim, para comprar 
equipamentos novos

12,40%

Sim, para ter um bom ponto ou ampliar 
meu espaço ou reformá-lo

7,41%

Sim, para refinanciar dívidas com juros 
muito altos

7,25%

Sim, para uma emergência que apare-
ceu recentemente

6,76%

Sim, para divulgar a empresa ou par-
ticipar de eventos

2,09%

Sim, pagar cursos e treinamentos 0,32%

Tabela 14: Motivos dos pequenos empreendedores para contrair empréstimo
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Necessidade de recurso para crescer 35,51%

Resultados abaixo do esperado: “pre-
cisei dar um fôlego para a empresa”

22,29%

Estava em uma situação em que o 
crédito era a última saída para minha 
empresa

21,97%

Imprevisto (ex. perda de um cliente 
importante), e necessidade de ação 
rápida

10,83%

Planejamento para um momento em 
que normalmente as vendas são mais 
fracas

9,39%

Tabela 15: Momento em que os pequenos empreendedores definiram que precisariam de um empréstimo
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Como o pequeno empreendedor 
recebe por suas vendas

O recebimento por boletos tem conquistado cada vez mais adeptos entre os 

pequenos empreendedores. No Brasil, entre esse público, esse tende ser o 

meio de recebimento com preferência.

Sabidamente, a segurança na transação tanto para quem vende quanto para 

quem compra, a facilidade para geração e o baixo custo relativo para emissão 

são fatores que tornam o boleto uma medida popular.

Para 29,6% dos pequenos empreendedores que participaram da pesquisa o 

cartão de crédito é um item do qual eles não precisam. Ao passo que 16,3% não 

aceitam esse meio de pagamento, mas gostariam de fazê-lo. A maioria aceita 

cartões de crédito e débito como meio de pagamento, 47,2%, divididos entre os 

estão satisfeitos com atual solução (23,4%) e os que não estão (23,8%).
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Gráfico 16: Como o pequeno empreendedor recebe pela maioria de suas vendas



52Termômetro ContaAzul - Junho 2016

Considerações Finais

No Brasil, não é a primeira vez que se fala de uma crise histórica. O presente 

episódio inclui algumas complexidades políticas, um momento de transição e uma 

delicada fonte de esperança de que as coisas melhorarão em 2017, muito embora 

analistas apontem uma perpetuidade do atual cenário que chega a 2020.

O empreendedor brasileiro é altamente treinado para lidar com complexidade 

e desafio. Mesmo com a crise, o país se mantém como um dos países mais 

empreendedores do mundo.

Ao longo dos últimos 3 anos, o Brasil se destacou mundialmente em um importante 

indicador, o “Total Entrepreneurial Activity” - ou Atividade Empreendedora Total 

-, que mede o percentual da população em idade produtiva prestes a abrir um 

negócio ou que tenha começado um há no máximo três anos e meio.  De acordo 

com GEM 15/16 o Brasil se equiparou a países como Finlândia e Canadá, nações em 

um momento econômico bastante diferente.

É fato que muita gente sonha em montar um negócio, dedicar-se a sua paixão e 
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conseguir viver disso. No Brasil, essa motivação move 30% da população com 

idade entre 18 e 64 anos, três em cada dez brasileiros já tem ou ajudou a fundar um 

negócio próprio. Para se ter uma ideia da ordem de grandeza: são 45 milhões de 

homens e mulheres prontos para encarar crise, burocracia, carga tributária e toda 

sorte de desafios para realizar o sonho de ser empreendedor.

Os milhões de brasileiros empreendedores elevam o índice de empreendedorismo 

para negócios em fase inicial ao patamar de 17,2%, superando países como Estados 

Unidos (13,8%), China (15,5%), Índia (6,6%) e Alemanha (5,3%). 

Perdendo apenas para os Estados Unidos e México, o Brasil tem a  terceira maior 

taxa de percepção de oportunidades para empreender: 55,5%  da população afirma 

enxergar boas possibilidade para começar um negócio na área onde vivem. Metade 

da população, exatamente 50%, afirma ter as habilidades e experiência necessária 

para se tornar um empreendedor.

Mais de 600 mil empreendedores já passaram pela ContaAzul. Nós aprendemos 

muito com eles. Com o Termômetro ContaAzul vamos dividir esse aprendizado. 

O objetivo é complementar a disponibilidade de informações de utilidade pública 

sobre pequenas empresas brasileiras. O Termômetro ContaAzul reflete aspectos 
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importantes sobre as principais áreas de gestão de pequenas empresas Brasileiras 

que utilizam sistemas de gestão.

Então esperamos que aqueles que leiam tenham ideias interessantes e que também 

possam compartilhar com a gente qualquer sugestão de melhoria. É só escrever 

para: imprensa@contaazul.com.
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SOBRE O TERMÔMETRO CONTAAZUL

Estudo criado pela ContaAzul com o objetivo de compreender e compartilhar com a 

sociedade informações sobre as micro e pequenas empresas brasileiras, grupo que 

representa 52% dos empregos com carteira assinada no Brasil e por 27% do PIB.

De publicação trimestral, a presente edição é a de número 2. Tradicionalmente o 

Termômetro ContaAzul divide-se e duas partes igualmente importantes.

º Análise da massa de dados do sistema de informações da ContaAzul gerados 

a partir da utilização de milhares de usuários, em conformidade absoluta com as 

políticas de privacidade.

º Pesquisa temática com empreendedores de todo o Brasil.

Para essa edição foram entrevistados 1.100 empreendedores das principais cidades 

dos principais estados do Brasil, apresentando nível de confiança de 95% com 5% 

de margem de erro.

º O Termômetro ContaAzul 2ª Edição contou com a parceria da BIVA para a 

consulta aos empreendedores de todo o país. Biva é empresa genuinamente 

brasileira que inova a maneira como as empresas obtém crédito e as pessoas 

físicas fazem investimentos.

http://www.biva.com
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SOBRE O CONTAAZUL

A ContaAzul (www.contaazul.com) é uma empresa brasileira, fundada em 2011, 

que oferece inovador sistema de gestão 100% online (na nuvem) para micro e 

pequenos negócios. A empresa foi a primeira startup brasileira selecionada pela 

500Startups, um dos principais programas de aceleração de negócios no Vale 

do Silício para receber mentoria sobre design, distribuição online e métricas, 

ficando incubada por quatro meses nos Estados Unidos.

Após o destaque no programa de aceleração de negócios da 500startups, a 

ContaAzul chamou a atenção de inúmeros investidores ao redor do mundo, 

recebendo investimentos da Monashees Capital, Ribbit Capital, 500Startups, 

Napkn Ventures, Tiger Global e Valar Ventures. Recebeu o prêmio de melhor 

aplicativo web brasileiro em 2012 e em 2013 foi considerada a melhor startup 

B2B, além de ter o melhor co-founder, todos reconhecimentos recebidos pela 

The Next Web (maior publicação europeia sobre startups). Em 2014, foi eleita 

entre as 10 empresas mais inovadoras da América Latina pela publicação norte-

americana Fast Company.

Vinícius Roveda

CEO e Co-fundador

João Zaratine

CPO e Co-fundador

José Carlos Sardagna

Co-fundador

Anderson Borges

CTO e Sócio

Marcelo dos Santos

Sócio e Diretor de ContaAzul 

para Contadores

André Ocuno

Sócio e Diretor de Customes 

Experience e Pessoas & 

Estratégia
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Informações para Imprensa

notícias.contaazul.com

imprensa@contaazul.com

Medialink Comunicação

Fone: (11) 3817-2131 / (11) 99662-1192

Raul Fagundes Neto: raul.fagundes@medialink.com.br 

Fernando Marchi: fernando.marchi@medialink.com.br 

Amauri Vargas: amauri.vargas@medialink.com.br 

Leonardo Camacho: camacho@contaazul.com

https://noticias.contaazul.com/
mailto:imprensa%40contaazul.com?subject=
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Equipe

Leonardo Camacho

Head de Brand Marketing e Comunicação Corporativa

Gerente do projeto Termômetro ContaAzul
LinkedIn

Lucas de Jesus Martins

Designer
LinkedIn

Débora Dias

Designer
LinkedIn

Mariana Schmitz

Designer
LinkedIn

Carlos Capelari

Analista de Dados

Levantamento quantitativo para o Termômetro ContaAzul
LinkedIn

https://br.linkedin.com/in/leocamacho
https://www.linkedin.com/in/lucas-jesus-0a2362100?trk=nav_responsive_tab_profile
https://dribbble.com/debedias
https://br.linkedin.com/in/marianaschmitz
 https://br.linkedin.com/in/carlos-augusto-capelari-66ba9bb8/en
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Marcella Medeiros

Customer Research
LinkedIn

Douglar Bonesso

E-mail Marketing Manager
LinkedIn

Anselmo Massad

Gerente de Conteúdo

Revisão de textos do Termômetro ContaAzul
LinkedIn

Egon Zek

Redator

Revisão de textos do Termômetro ContaAzul

LinkedIn

https://br.linkedin.com/in/marcella-medeiros-40177918
https://br.linkedin.com/in/douglas-bonesso-25b2715b/en
https://br.linkedin.com/in/anselmomassad
https://br.linkedin.com/in/egon-zek-90494293
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