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1 Neste contexto, o termo unidades económicas se refere a: (a) unidades que empregam mão-de-obra con-
tratada; (b) unidades cujos proprietários são indivíduos que trabalham por conta própria, sozinhos ou 
com a ajuda de trabalhadores familiares contribuintes; e (c) cooperativas e unidades de economia social 
e solidária. Este resumo se refere às unidades económicas, incluindo os trabalhadores por conta própria 
sem empregados, como empresas.

Este documento faz parte de uma série de resumos temáticos sobre a Formalização 
de Empresas que descrevem algumas das medidas que podem ser tomadas para 
apoiar a formalização, de acordo com a Recomendação 204 da OIT relativa à 
Transição da Economia Informal para a Economia Formal. Recomenda-se modelar 
cuidadosamente uma estratégia de formalização de empresas segundo as neces-
sidades e características dos empreendedores, com base na avaliação da situação 
num determinado país ou região. Alguns “empreendedores em busca de oportu-
nidades” (Opportunity entrepreneurs) seriam capazes de formalizar seus negócios 
se políticas, regulamentações e medidas de apoio adequadas fossem colocadas 
em prática. Outros, envolvidos em atividades de subsistência (Survivalist entrepre-
neurs), precisam de apoio para enfrentar déficits de trabalho decente como um 
primeiro passo para uma possível formalização no futuro. As estratégias de for-
malização de empresas podem incluir medidas para facilitar o registo e o cumpri-
mento da lei (por exemplo, através de leis e procedimentos simplificados), tornar 
a formalização mais atrativa (aumentando os incentivos e removendo os desin-
centivos à formalização), tornar a formalização acessível (aumentando a produtivi-
dade da empresa) e tornar a operação informal menos atrativa (nnomeadamente 
através deo reforço de medidas de fiscalização e de corformidade). As estratégias 
também podem incluir reformas para abranger pequenas unidades económicas1 
dentro do escopo da lei. O desenvolvimento, implementação, monitoramento e 
avaliação de estratégias de formalização de empresas dependem de um processo 
de diálogo para identificar, considerar e lidar com as limitações que afetam as 
empresas informais visadas e impedem a sua formalização. 
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Este documento aborda as formalidades neces-
sárias para iniciar uma empresa, bem como as 
formalidades de conformidade regulamentar em 
curso que se aplicam à empresa ao longo de sua 
vida. O foco deste resumo é como reduzir as la-
cunas de informação e eliminar ineficiências na 
implementação de regulamentos relevantes 
que se aplicam a pequenas unidades económicas 
(em oposição às reformas dos próprios regula-
mentos, que são abordadas no Resumo Temático 
Formalização de Empresas: Requisitos específicos 
para o registro, pagamento de impostos e segurança 
social, No. 3/2021), com o objetivo de reduzir os 
custos monetários e não monetários para as em-
presas no cumprimento dessas regulamentações. 

Este resumo propõe duas grandes correntes de 
intervenção: 

 X Reduzir a burocracia: eliminar documentos, 
procedimentos e taxas desnecessários, mel-
horando a sua administração, o arranque e 
encerramento de empresas e as formalidades 
de conformidade em vigor por parte dos or-
ganismos governamentais relevantes; 

 X Melhorar o acesso à informação e o apoio às 
empresas. 

Em conjunto com outras medidas, tais como 
aumento da produtividade e incentivos, ambos 

 X Infográfico 1: Abordagem recomendada para a formalização de empresas
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Fonte: OIT, 2020.

 X Infográfico 2: Simplificação das formalidades para a criação de empresas como um meio de 
promover uma maior formalização
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os tipos de intervenção são necessários para 
encorajar e permitir que as empresas informais 
passem para a economia formal.

Redução do custo de 
formalização da empresa 
através da redução 
da burocracia

O cumprimento pode ser tornado menos one-
roso através da simplificação dos requisitos 
de documentos e da racionalização dos pro-
cedimentos de conformidade. Os indicadores 
de Facilidade de Fazer Negócios - Banco Mundial 
(World Bank’s Ease of Doing Business indicators, 

2 Banco Mundial (2020b)

2020) mostram que na maioria das regiões, ini-
ciar um empreendimento formal ainda leva mais 
de 15 dias, em média, nas regiões em desenvol-
vimento do mundo, enquanto o custo varia de 
3 por cento da renda per capita nos países de 
elevado rendimento da OCDE a 36 por cento na 
África Subsaariana. Em alguns países, iniciar um 
negócio pode envolver até 20 procedimentos, 
levar até 230 dias e custar até 211 por cento do 
rendimento per capita.2 Procedimentos caros 
e demorados geralmente indicam que as regu-
lamentações estão sendo implementadas de 
forma ineficiente; os empresários têm que apre-
sentar as mesmas informações sobre seus negó-
cios, através de vários documentos diferentes e 
a vários organismos governamentais. A falta de 
informação geralmente agrava este problema: 
por um lado, os empresários perdem um tempo 

 X Gráfico 3: Indicadores de facilidade de fazer negócios - Tempo (dias) e custo (% do rendimento 
per capita) de iniciar um negócio por região
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considerável descobrindo quais são os vários 
requisitos antes de poderem cumpri-los; por 
outro lado, os departamentos governamentais 
e os oficiais individualmente tendem a desco-
nhecer a complexidade geral do processo, uma 
vez que eles mesmos estão envolvidos apenas 
em uma de várias etapas. Na maioria dos casos, 
a simplificação precisa começar com um mapea-
mento exaustivo do conjunto completo de proce-
dimentos que se espera que o usuário (ou seja, 
o empreendedor) complete. Uma vez coletadas 
essas informações, é uma boa prática disponibi-
lizar as informações aos decisores e outras partes 
interessadas, tanto do setor público quanto do 
privado, para servir de base para posterior dis-
cussão e análise. Este tipo de informação clara 
e bem apresentada sobre o processo passo-a-
-passo de cumprimento das formalidades admi-
nistrativas (incluindo documentos, interações, 
taxas, tempos de espera e as instituições envol-
vidas) pode facilitar a identificação de gargalos e 
redundâncias, e priorizar reformas. Esta é, por-
tanto, a primeira etapa de um esforço coletivo 
para otimizar as formalidades de conformidade.

Uma das ineficiências mais comuns na gestão 
das formalidades de conformidade é a falta de 
coordenação intragovernamental. Para fins or-
ganizacionais, as administrações públicas estão 
divididas em diferentes organismos (ministérios, 
agências, departamentos, unidades regionais e 

sub-regionais), cada qual com seu próprio man-
dato e área de jurisdição, tais como trabalho, pre-
vidência social, saúde, meio ambiente ou governo 
regional / municipal. Quando se trata da regula-
mentação de empresas formais, esses mandatos 
muitas vezes se sobrepõem. Uma pequena pou-
sada com um restaurante, localizada em um 
parque nacional e composta de quatro ou cinco 
funcionários, por exemplo, deveria cumprir várias 
obrigações, incluindo: a inscrição da empresa no 
registo comercial nacional; a a obtenção de uma 
licença junto às autoridades municipais; o registo 
de funcionários junto às autoridades laborais e às 
organizações responsáveis pela gestão das contri-
buições à previdência social (por exemplo, seguro 
de desemprego, seguro de saúde, pensões). A 
empresa teria então que assegurar o cumpri-
mento das normas de segurança alimentar (por 
exemplo, Análise Perigosa de Pontos Críticos e 
de Controle – APPCC) e das regulamentações am-
bientais. Durante sua vida útil, a empresa teria 
que se manter atualizada com suas obrigações 
contabilísticas, fazer pagamentos regulares de 
contribuições à previdência social e impostos, e 
poderia ter de se submeter a inspeções pelas au-
toridades laborais, sanitárias ou ambientais. Lidar 
com vários interlocutores governamentais pode 
ser desorientador e extenuante para pequenas 
empresas administradas por empreendedores 
com um nível de escolaridade limitado. No ar-
ranque, diferentes organismos governamentais 

 X Infográfico 4: Balcões Únicos: Simplificando as formalidades de abertura de negócios de uma 
pousada através de coordenação intragovernamental
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podem fazer repetidos pedidos para a mesma 
informação ou informações semelhantes. Os re-
quisitos podem às vezes ser interdependentes, o 
que significa que o empreendedor é obrigado a 
esperar por uma resposta oficial de um interlo-
cutor antes de passar para a próxima etapa do 
processo. As formalidades de conformidade con-
tínuas (por exemplo, relatórios financeiros, ins-
peções) também podem ser muito demoradas e 
até estressantes, já que um erro pode resultar em 
multas, fechamento temporário ou permanente, 
confisco ou outras penalidades. Para muitas em-
presas, pode parecer mais fácil permanecer sim-
plesmente informal.

As formalidades necessárias para o início das 
operações e os procedimentos de conformi-
dade actuais podem ser simplificados através 
de medidas de facilitação de negócios e de 
uma maior coordenação intragovernamental. 
As reformas mais básicas são facilmente alcan-
çáveis através de medidas de senso comum que 
se tornam óbvias uma vez realizado o processo 
de mapeamento de procedimentos ou exercício 
de Análise de Processos de Negócios (Business 
Process Analysis - BPA) tais como a eliminação de 
requisitos obsoletos ou redundantes. Outras me-
didas de facilitação gerais e eficazes incluem: a 
eliminação de requisitos mínimos de capital para 
o estabelecimento de um negócio, licenciamento 
automático (com verificação ex post da elegi-
bilidade e conformidade) e isenções de alguns 
requisitos contabilisticos, tais como a emissão 
obrigatória de faturas. Uma melhor coordenação 
intragovernamental também pode ajudar a mini-
mizar a carga administrativa para as empresas, 

3  Banco Mundial (2013). Page ix.

exigindo que os organismos governamentais 
compartilhem informações e transfiram docu-
mentos entre si, ao invés de fazer vários pedidos 
da mesma informação à empresa (ver Quadro 1).

A criação de balcões únicos é uma forma eficaz 
de facilitar o registo de empresas, reunindo 
vários procedimentos de registro e agências 
relevantes.3 O Banco Mundial afirma que “nas 
83 economias com balcões únicos, que oferecem 
pelo menos um serviço além do registro de em-
presas, as empresas podem ser abertas com mais 
que o dobro da velocidade que países sem tais 
serviços”. Num cenário ideal, os balcões únicos 
funcionam como o único interlocutor entre as 
empresas e o Estado. Eles centralizam o maior 
número possível de formalidades administrativas 
em um único local (físico ou virtual), que então se 
torna o ponto de referência para os empresários 
que precisam completar as formalidades de re-
gistro e conformidade. Uma tipologia interes-
sante de diferentes modelos de balcão único foi 
desenvolvida pelo Banco Mundial e está resumida 
na  Infográfico 5. A alternativa com apenas “uma 
porta” é a mais fácil de se implementar, pois não 
exigem nenhuma mudança nas responsabili-
dades administrativas dos diferentes órgãos go-
vernamentais. Esses órgãos governamentais são 
simplesmente reunidos em um único local, onde 
o empresário pode se dirigir a eles, um a um, a 
fim de completar as formalidades pertinentes. O 
modelo de “uma porta” não resulta automatica-
mente na simplificação das formalidades, mas os 
empresários beneficiam contudo da possibilidade 
de resolver seus problemas administrativos em 
um único local. O modelo pode, além disso, dar 

 X Quadro 1: Lei Anti-burocracia na Costa Rica

Em 2002, a Costa Rica aprovou uma lei contra a burocracia para 
proteger os cidadãos e as empresas da ineficiência administrativa 
e da corrupção. Segundo esta lei, os empresários não podem ser 
solicitados a fornecer as mesmas informações ao Estado duas vezes. 
Portanto, a lei incentiva a coordenação entre agências: qualquer 
agência pública que precise de informações emitidas ou mantidas 
por outra agência pública não pode solicitá-las ao indivíduo, mas 
deve coordenar-se com a outra agência pública para obter as infor-
mações.



 Redução do custo de formalização da empresa através da redução da burocracia 5

origem a uma coordenação intra-governamental 
espontânea e ao compartilhamento de informa-
ções, pela simples virtude de fazer com que os 
funcionários públicos trabalhem em conjunto sob 
o “mesmo teto”. Os modelos “uma janela” e “mais 
uma paragem”, ao contrário, exigem a delegação 
de responsabilidades, seja a um organismo go-
vernamental existente (no caso de “uma janela”) 
ou a um novo oranismo criado com a finalidade 
específica de administrar regulamentações 
a nível empresarial (o modelo “mais uma pa-
ragem”) (Banco Mundial. 2019). Estes modelos 
são mais difíceis de implementar, pois os órgãos 
governamentais podem não querer renunciar ao 
controle dos processos administrativos ou per-
mitir que outros organismos façam incursões 
em sua área de jurisdição. Mesmo quando os 
organismos governamentais relevantes estão 
dispostos a renunciar ao controle, muito tra-
balho precisa ser feito para garantir que regras, 
regulamentos, procedimentos e sistemas de 
TI sejam compatíveis uns com os outros. Dito 
isto, os sistemas de “uma janela” e “mais uma 
paragem” promovem ainda mais eficiência, 

pois permitem que as empresas interajam com 
apenas um funcionário, que é responsável por 
aceitar documentos, receber pagamentos e cum-
prir formalidades em nome de organismos go-
vernamentais que não sejam os seus próprios.

Além da simplificação, a tecnologia pode ser 
usada para transferir documentos, comparti-
lhar informações e fazer pagamentos eletro-
nicamente, promovendo maiores níveis de 
e-formalidade. A partir de uma análise da OIT 
(2018), foi demonstrado que existe uma corre-
lação entre o grau de digitalização dos serviços 
governamentais (medido pelos índices de go-
verno eletrónico da UNDESA) e a redução dos 
índices de informalidade entre os países. Isto 
porque a digitalização das formalidades admi-
nistrativas - incluindo a criação de empresas e as 
formalidades de conformidade contínua - pode 
reduzir significativamente os custos para as em-
presas da transição para a economia formal e 
da permanência na mesma. Os balcões únicos 
podem ser tornados virtuais, eliminando a neces-
sidade de um empreendedor viajar para um local 

 X Infográfico 5: Quantas paragens em um balcão único? Uma tipologia de balcões únicos
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Fonte: Banco Mundial 2009.
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físico a fim de entregar documentos em papel 
pessoalmente.4 Os sistemas eletrônicos também 
podem unificar o pagamento de taxas de ser-
viço, impostos, contribuições à segurança social 
e outros valores devidos ao governo em um único 
pagamento on-line, calculando automaticamente 
os valores a pagar e assegurando que as devidas 
custas sejam redirecionadas para os organismos 
públicos pertinentes. Uma maior utilização dos 
sistemas de pagamento eletrónico pode poupar 
os empresários da necessidade de transportar 
grandes quantidades de dinheiro, o que os torna 
passíveis de roubo ou extorsão. Também pode 
melhorar a rastreabilidade e reduzir a corrupção, 
pois é muito mais difícil ocultar ou deturpar 
deliberadamente uma transação eletrônica. 
Finalmente, os sistemas de pagamento eletrônico 
podem economizar tempo: portais on-line para 
o pagamento de impostos e contribuições à se-
gurança social permitem que os empresários 
forneçam rapidamente insumos relevantes e ve-
rifiquem os cálculos em ‘um clique’. Além disso, 
alguns sistemas governamentais estão direta-
mente ligados a sistemas eletrónicos de ponto 
de venda (POS) e terminais de pagamento, facili-
tando a coleta de dados sobre vendas e o cálculo 
de imposto sobre vendas, IVA ou contribuições 
à segurança social e reembolsos. Além de sua 
rapidez e eficiência, estes sistemas removem o 
elemento de erro humano das funções de conta-
bilidade da empresa e geram economia nos ser-
viços profissionais de contabilidade.5

Apoio às empresas para cumprir 
com as formalidades e defender 
as reformas necessárias

A defesa (advocacy) é necessária para impul-
sionar reformas no quadro de mecanismos de 
diálogo social fortalecidos. É mais provável que 
os governos tomem certas medidas - incluindo 
mapeamento de procedimentos, simplificação, 
coordenação intra-governamental e digitali-
zação - se as partes interessadas expressarem a 

4 Estes “balcões únicos on-line” muitas vezes se baseiam no mapeamento de procedimentos (ou “Análise de 
Processos de Negócios”) que é realizado em uma etapa anterior do processo de reforma.

5 Para mais informações: https://www.social-protection.org/gimi/Course.action?id=3

necessidade de tais reformas e solicitarem o apoio 
do governo para as fornecer. Este papel de defesa 
pode ser desempenhado por organizações que 
têm interesse no processo de reforma, incluindo 
organizações de trabalhadores e organizações de 
empregadores, com o apoio de representantes 
do setor informal. A defesa de interesses é melhor 
conduzida sob os auspícios dos mecanismos de 
diálogo social, que reúnem governo e parceiros 
sociais para discutir e desenvolver reformas com 
base no consenso. Além disso, os representantes 
de empregadores e trabalhadores são geral-
mente representados nos conselhos de adminis-
tração das instituições de segurança social (OIT, 
2019b). Para as empresas informais, o aumento 
da visibilidade deste debate dentro do processo 
de diálogo social tem vantagens claras: custos de 
entrada mais baixos podem facilitar o processo de 
formalização, pondo fim ao risco de detecção por 
parte dos agentes da lei e permitindo-lhes benefi-
ciar das vantagens de operar na economia formal, 
tais como acesso à segurança social, serviços de 
apoio do governo, finanças e mercados formais. 
Tanto as empresas formais quanto as informais 
estão, além disso, em melhor posição para con-
firmar a precisão dos exercícios de mapeamento 
de procedimentos, para identificar os principais 
estrangulamnetos na estrutura regulatória e para 
avaliar a eficácia de balcões únicos e plataformas 
de governo eletrónico. 

Para as pessoas que são empregadas por em-
presas informais, os riscos são ainda maiores: 
as evidências sugerem que os esforços de sim-
plificação e os balcões únicos podem facilitar o 
registoo de novas empresas, mas não necessaria-
mente a formalização dos trabalhadores que elas 
empregam (Deelen, 2015). Isto poderia ser devido 
à exclusão dos trabalhadores da concepção de 
formalidades simplificadas de arranque e de 
cumprimento contínuo. É importante organizar 
os trabalhadores no emprego informal e au-
mentar sua participação e voz nos mecanismos 
de diálogo social. Isto pode garantir que a in-
clusão do registo de empregados no âmbito de 
um balcão único ou de uma plataforma de registo 
de empresas on-line esteja na agenda, inclua o 

https://www.social-protection.org/gimi/Course.action?id=3
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acesso à segurança social e outros direitos dos 
trabalhadores como parte integrante de um 
ambiente empresarial melhorado e aumente a 
conscientização dos trabalhadores sobre a se-
gurança social e outros benefícios (OIT, 2019b. 
Capítulo 3). 

A simplificação das formalidades de confor-
midade dificilmente gerará o impacto dese-
jado se não for acompanhada de uma maior 
transparência, sensibilização e apoio às pe-
quenas empresas. Uma vez simplificadas as 
formalidades para a criação de empresas e o 
cumprimento contínuo das mesmas (através de 
medidas de facilitação de negócios, o estabele-
cimento de balcões únicos ou a digitalização de 
procedimentos e pagamentos), são ainda neces-
sárias atividades de divulgação para incentivar 
um grupo de empresas informais a serem “pio-
neiras” do novo processo de formalização. Os 
empreendedores do setor informal enfrentam 
exig~encias concorrentes no seu tempo e por 
isso não se envolverão com novas iniciativas 
governamentais, a menos que o valor de o fazê 
seja claro. Como parte de um esforço de forma-
lização, portanto, é importante visar mudanças 
comportamentais e oferecer informações trans-
parentes aos empreendedores alvo através de 
canais apropriados: televisão, rádio, webinars, 
eventos públicos e, cada vez mais, mídias sociais. 
As campanhas de comunicação devem procurar 
educar o público sobre os benefícios da formali-
zação, incluindo os que se revertem diretamente 
para as empresas e os que são de natureza mais 
difusa, tais como os “bens públicos” que são 

resultado de uma maior conformidade regula-
mentar. As campanhas de comunicação devem 
também fornecer informações sobre as novas 
e simplificadas formalidades de conformidade, 
de forma prática e de fácil utilização. O processo 
de formalização tem ainda mais chances de ser 
bem sucedido se aos empresários for ofere-
cida alguma assistência ou “acompanhamento 
de perto” nos primeiros passos, para se fami-
liarizarem com as próprias formalidades mas 
também com alguns dos benefícios advindos 
do status formal (por exemplo, abertura de 
uma conta bancária, inscrição em programas de 
apoio governamental, etc.). Se uma massa crítica 
de empresas for capaz de fazer a transição com 
sucesso, pode-se confiar no boca-a-boca para 
fazer o resto.

Apesar da importância e utilidade das medidas 
para simplificação e facilitação das forma-
lidades para a criação de empresas e cum-
primento da regulamentação, é importante 
ter em conta - como indicado na Figura 1 - que 
essas medidas não são uma panacéia para 
lidar com a informalidade em micro e pe-
quenas empresas. Elas são antes parte de 
uma solução mais ampla que também torna 
a formalização mais atrativa, melhora a con-
formidade e coloca a formalização ao alcance 
- através do aumento da produtividade - de 
um segmento maior de micro e pequenas 
empresas. Além disso, é necessário um am-
biente comercial favorável para garantir que as 
empresas possam operar e prosperar de forma 
eficaz na economia formal.
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 X Quadro 2: Benin: Balcão Único

Os 17 países membros da OHADA (Organização para a Harmonização do 
Direito Comercial na África)6 adotaram uma Lei Comercial Geral revista em 
dezembro de 2010, que entrou em vigor em maio de 2011. Esta nova legis-
lação promulgou o estatuto de entreprenant, que é um regime jurídico 
simplificado especificamente projetado para trabalhadores por conta pró-
pria com baixos rendimentos, com o objetivo de facilitar a transição das 
empresas informais para a formalidade. A lei OHADA predomina sobre a 
lei nacional. Este estatuto legal facilita o registo (que é o tópico deste 
resumo temático), e tem o potencial de incorporar várias vantagens (que 

é coberto no Resumo temático Formalização de Empresa: Formalização de Empresas : Requisitos específicos 
para o registro, pagamento de impostos e segurança social - No. 3/2021).

Como membro da OHADA, o governo de Benin introduziu o estatuto de entreprenant como parte de um esforço 
mais amplo para simplificar e reduzir os custos da formalização. 

O GUFE - Guichet Unique de Formalisation des Entreprises - atua como um balcão único e uma instituição 
coordenadora entre os diferentes órgãos envolvidos no processo de registo. Ele permite que os empresários 
se registem gratuitamente e de forma atempada e eficiente e pode também tratar de todos os outros estatutos 
da empresa (comerciante, sociedade de responsabilidade limitada, SA, etc.).

Estes são os documentos que podem ser obtidos através do balcão único - GUFE:
 X Número de registo na Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS); 
 X Identificador Fiscal Único (IFU) da Direction Générale des Impôts et Domaines (DGID);
 X Certificado de registo no Registro de Comércio e de Crédito Imobiliário Pessoal (RCCM); 
 X Certificado de registo da Direction Générale du Travail (DGT). 

Se necessário, o GUFE também fornece assistência na obtenção de um cartão de empresa ou importador; 
emite avisos legais; e valida estatutos legais. Como medida adicional para auxiliar as PMEs, os balcões GUFE 
também incluem os caixas eletrónicos.

O estatuto de entreprenant pode aplica-se a uma pessoa física que dirige uma micro ou pequena empresa 
realizando qualquer tipo de atividade. A formalização com este novo estatuto é fácil, gratuita e leva apenas 
um dia útil.

Benefícios da formalização como entreprenant no Benin:
 X Gratuito; 
 X Inscrição em um dia (aplica-se a outroestatuto);
 X Isenção de impostos após a formalização - As empresas que formalizam, registadas na CGA, e que não 

tinham pago impostos antes, têm uma isenção de impostos para o primeiro ano após a formalização, além 
de uma redução de 40 por cento no valor dos impostos devidos para os 3 anos seguintes. 

 X Abrir uma conta bancária comercial;
 X Candidatar-se ao empréstimo bancário;
 X Trabalhar com grandes empresas;
 X Registo na Câmara de Comércio;
 X Fornecer faturas aos clientes para fins fiscais.

Fonte: OIT. 2018. “Initiatives de Promotion de la Promotion de la Formalisation des Entreprises et leurs Travailleurs en 
Afrique”. pp. 38-41.

6 Fundada em 1993, a OHADA tem 17 membros na África Ocidental e Central: Benin, Burkina Faso, Camarões, 
República Centro-Africana, Comores, Congo, Costa do Marfim, Gabão, Guiné, Guiné Bissau, Guiné Equatorial, 
Mali, Níger, República Democrática do Congo, Senegal, Chade e Togo.
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 X Quadro 3: Chile: Abertura de empresas digitais e formalidades de conformidade

Em 2012, apesar de um longo período de crescimento económico e de um 
ambiente de negócios favorável, 48 por cento das empresas no Chile ainda 
não se haviam formalizado. O Estatuto do PYME (Estatuto das PME; Lei 
20.416) de 2010 estabeleceu a estrutura normativa para promover e incen-
tivar a formalização de pequenas empresas. O governo chileno criou então 
três plataformas digitais para facilitar a criação de empresas e as formali-
dades de cumprimento contínuo.

I. O Escritorio-Empresa é uma janela única virtual.Satisfaz as necessidades 
das empresas nas várias etapas de seu ciclo de vida. A plataforma, que foi 

lançada como uma iniciativa conjunta da Agência de Desenvolvimento da Produção (CORFO) e do Ministério da 
Economia, descreve todos os tipos de procedimentos e informações relacionadas com o início e o funcionamento 
das empresas. Também proporciona o acesso a várias instituições úteis e oferece tutoriais sobre a criação de 
empresas. É possível concorrer a fundos públicos para a criação e funcionemento de empresas e, em particular, 
para inovação e desenvolvimento. Também é possível candidatar-se ao crédito e abrir uma conta corrente. Em 
2018, a participação na plataforma incluiu 23 instituições estatais, 200 autoridades municipais e três bancos, 
através dos quais 70 tipos de procedimentos poderiam ser realizados. (Ver: https://www.escritorioempresa.cl/)

II. A plataforma on-line PreviRed reúne todas as instituições públicas e privadas que constituem o sistema 
de previdência social do Chile. Ela visa permitir que empresas, empregadores de trabalhadores domésticos e 
trabalhadores por conta própria, possam declarar e/ou pagar eletronicamente suas contribuições ao seguro 
social através de um pagamento único ou interativo. A plataforma reúne contribuições para pensões, saúde, 
acidentes de trabalho, permissões familiares e seguro-desemprego, e calcula automaticamente seu valor para 
cada trabalhador e cada folha de pagamento ou força de trabalho. Ela está conectada a todas as instituições 
financeiras bancárias e algumas instituições não bancárias, tais como empresas de cartão de crédito para 
facilitar os pagamentos on-line. PreviRed fornece um serviço online flexível 24 horas por dia gratuitamente.

Antes da criação do portal, os empregadores tinham que cumprir um grande número de procedimentos de 
segurança social com várias instituições. Com a criação do PreviRed, a complexidade dos procedimentos e 
os custos de transação foram substancialmente reduzidos, economizando tempo e fornecendo um serviço 
flexível 24 horas por dia gratuitamente. 

III. Empresa num Dia simplifica o registo de empresas através de uma plataforma estabelecida pelo Ministério 
de Economia, Desenvolvimento e Turismo do Chile. O cadastro no Registro de Empresas, a escritura pública e a 
publicação no Diário Oficial podem ser completados através do preenchimento de um formulário digital. Desde 
2013, mais de 70 por cento das empresas já foram criadas através desta plataforma digital. A empresa pode iniciar 
suas operações imediatamente após o recebimento do número de identificação fiscal atribuído pela plataforma.

Além destas plataformas, o governo chileno criou em 1952 o Servicio de Cooperación Técnica - SERCOTEC. A 
SERCOTEC é uma empresa privada estabelecida sob o Ministério da Economia, Desenvolvimento e Turismo que se 
dedica ao desenvolvimento produtivo de micro e pequenas empresas, assim como à formalização de empresas.

Alguns exemplos dos programas da SERCOTEC: 
 X Serviços de apoio destinados a desenvolver capacidades como Centros de Desenvolvimento Empresarial; 

fortalecimento de Zonas Comerciais; treinamento virtual e assessoria jurídica; Serviços de Apoio às PMEs 
e Pontos de Informação. Houve um foco significativo nesses programas na formalização e eles ajudaram 
137.540 empresários em todo o país em 2017.

 X Transferência direta de recursos - Capital Semilla (‘Semente Capital) e Capital Abeja Emprende (‘Capital 
Abelha Empreende); Fondo Crece (Fundo Cresça); Fondo Mejora Negocios (Fundo para Melhoria de 
Negócios) e Fondo de Asesorías Empresariales (Fundo de Assessoramento Empresarial); Almacenes de 
Chile (Armazéns do Chile); Fondo de Ferias Libres (Fundo de Feiras Livres); e Apoyo a Fortalecimiento de 
Gremios (Apoio para o fortalecimento dos sindicatos empresariais). Vários desses programas apoiam os 
processos de formalização.

Fonte: OIT. 2019a. “Formalização”: O Caso do Chile”. Genebra: Organização Internacional do Trabalho.

Resumo Temático Formalização de Empresas: Uma Introdução (No. 1/2021) fornece mais informa-
ções sobre como facilitar a transição para a formalidade e como identificar vários sub-segmentos 
de unidades económicas. 

Resumo Temático Formalização de Empresas: Requisitos específicos para o registro, pagamento de im-
postos e segurança social (No. 3/2021) identifica algumas reformas regulatórias que podem tornar 
mais fácil e mais atrativa a formalização de pequenas unidades económicas.

https://www.escritorioempresa.cl/
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