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Consulte seu contador e advogado para te 
auxiliarem corretamente durante o processo.

Atenção: esse material é meramente informativo!
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Se você é empreendedor, já deve ter percebido que o mer-
cado de mobilidade urbana brasileiro é uma ótima possi-
bilidade para investir, não é mesmo?

Segundo a Mobile Time, mesmo com algumas bre-
chas, o aplicativo Uber tornou-se o preferido de 74% (oi-
tenta por cento) dos usuários brasileiros.

Sabe-se que apesar do número expressivo de usuá-  
rios, o referido aplicativo não está presente nem em 5% 
(cinco por cento) das cidades do  país.

Nesse sentido, com base nas informações acima e 
fazendo uso de pesquisa de levantamento de dados,  po-
de-se dizer que apenas 10% dos  brasileiros usam o servi-
ço da Uber.

Assim, com o intuito de otimizar a mobilidade urbana, 
vários aplicativos com o mesmo objetivo surgiram, atin-
gindo o público com sua tecnologia de fácil uso.

Se você está decidido a entrar nesse mercado e criar  
seu próprio aplicativo de transporte, o primeiro passo é  
criar um CNPJ.

Nesse ebook vamos te ensinar o passo a passo.

O que é um CNPJ?
CNPJ é a sigla utilizada para denominar Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica, número único que legaliza e identifica 
a pessoa jurídica.  

O referido cadastro é exigido somente à pessoas jurí-
dicas, de direito público ou privados, independentemente 
de sua natureza jurídica. 

Nesse sentido, no CNPJ constarão as principais infor-
mações da empresa como por exemplo: data de abertu-
ra, nome, nome fantasia, código das atividades realizadas 
pela sua empresa, etc. 

No CNPJ também possui a situação cadastral da em-
presa, demonstrando a condição em que a mesma se en-
contra: ativa, inapta, suspensa,  baixada ou nula.

Introdução

https://www.mobiletime.com.br/noticias/22/03/2019/app-da-uber-e-o-mais-conhecido-entre-os-internautas-mostra-pesquisa/
https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/fatos-e-dados-sobre-uber/
https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/fatos-e-dados-sobre-uber/
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Legalidade
A partir da abertura do seu CNPJ  
você garante respaldo legal para  
sua empresa, gerando credibilida-
de para o mercado. 
Não esqueça que há muitos toma-
dores de serviços que exigem a 
emissão de nota fiscal, ato que só 
é possível a partir da legalização 
do empresa: emissão do CNPJ. 

Créditos
A possibilidade de créditos espe-  
ciais para empresas. Há várias li-  
nhas de crédito destinadas à em-  
presas de todos os tamanhos.

Previdência
Contribuir com a previdência, ga-
rantindo sua aposentadoria. 

Por que criar um CNPJ?
O  CNPJ serve não só como um número regulamentador da empresa, mas também para legalizar 
a situação cadastral junto à todos os órgãos da Administração Pública. 

Dessa forma,  é possível averiguar os débitos tributários, como por exemplo inscrições em 
dívida ativa ou processos judiciais em curso.

Além disso, o Guia do empreendedor destaca outros três pontos que mostram a importância 
de ter um CNPJ.

Além de todos os benefícios já informados, abertura do CNPJ possibilita maior facilitada no 
que tange aos aspectos previdenciários e trabalhistas.

https://guiaempreendedor.com/guia-passo-a-passo-para-tirar-o-cnpj-da-sua-empresa/
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1º Passo - Consulta Prévia
Realizar uma consulta prévia e descobrir se é possível abrir sua pessoa  
jurídica com o nome, as atividades e no local desejado. Estas informa-
ções constam nos bancos de dados dos Órgãos de Registro (Juntas  
Comerciais, Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou OAB).

2ºPasso - Registro e inscrições
Neste passo, serão disponibilizadas as principais informações da sua 
empresa, como endereço, quadro de sócios, atividade,  etc. Será nessa 
etapa que a Pessoa Jurídica será constituída pelo órgão  competente e 
receberá a inscrição no CNPJ.

3º Passo - Licenças
Órgão regulador irá avaliar se o seu estabelecimento preenche os re-
quisitos de segurança sanitária, controle ambiental, prevenção contra  
incêndios, pânico e outros aspectos legais para emitir sua licença de  
funcionamento.

Como criar um CNPJ
A criação do CNPJ é feita de forma online no site da Receita Federal, orienta-se 
que a mesma seja realizada por um contador e um advogado de sua confiança. 
Apesar disso, a Receita Federal disponibiliza curso gratuito, de modo a infor-
mar o passo a passo.

Não obstante a informação acima, faz-se necessário preenchimento de 
dados de um contador para abertura de qualquer tipo empresarial. Vale des-
tacar que o portal RedeSim, informa o procedimento básico para abertura do 
CNPJ, consistindo em:

O  aspecto principal da RedeSim é basicamente interligar todos os órgãos 
burocráticos em um só,  e informar todo o passo a passo da constituição 
à Receita Federal do Brasil, o que acaba facilitando todo o processo. 

Vale lembrar que a Redesim ainda não está disponível para utiliza-
ção em todo território nacional. 

http://www.redesim.gov.br/
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Se a RedeSim não atuar na sua cidade, fique tranquilo(a), va-
mos agora fazer o passo a passo para a criação de um CNPJ.

1º Passo - Atividade Econômica
Em primeiro lugar você precisa definir a atividade da sua 
empresa. Isso será feito baseado no Código Nacional de 
Atividade Econômica.

Essa parte deve ser realizada com muito cuidado. Você 
não se inscrever como uma atividade e atuar como outra.

Atividade Econômica
Em primeiro lugar você precisa definir a atividade da sua  em-
presa. Isso será feito baseado no Código Nacional de Atividade 
Econômica, que é um número definido pelo IBGE para cada ati-
vidade econômica existente no território nacional. Cabe lembrar 
que de acordo com o IBGE-Concla, existem atividades que não 
podem ser exercidas pelo mesmo CNPJ.

Nome empresarial
Posteriormente deverá ser definido o nome empresarial em con-
formidade com a legislação de regência de cada natureza jurí-
dica empresarial. Depois de eleito o nome, deverá ser realizada 
consulta, objetivando a aprovação para o pretendido.

Escolha da sede
Após, deverá ser definido endereço da sede, devendo-se esco-
lher o local em que a empresa funcionará, isso porque, é a partir 
do endereço social que o município definirá a possibilidade ou 
não de atuação e exercício das atividades econômicas.

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-nacional-de-pessoas-juridicas-cnpj/classificacao-nacional-de-atividades-economicas-2013-cnae
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-nacional-de-pessoas-juridicas-cnpj/classificacao-nacional-de-atividades-economicas-2013-cnae
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-nacional-de-pessoas-juridicas-cnpj/classificacao-nacional-de-atividades-economicas-2013-cnae
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-nacional-de-pessoas-juridicas-cnpj/classificacao-nacional-de-atividades-economicas-2013-cnae
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Após deferida consulta previa, deverá ser preenchida solici-
tação do Documento Básico de Entrada no site da Redesim 
– Coletor Nacional, adotando os seguintes procedimentos:

a)   o contribuinte deverá possuir conexão a Internet na sua 
estação de trabalho e acessar a página www.receita.fa-
zenda.gov.br;

b)   a Coletor Nacional deverá ser utilizada para o preenchi-
mento da solicitação. Em seguida, Verificar Pendências 
e Finalizar Preenchimento do documento;

c)   a finalização do preenchimento do documento   enseja-
rá a disponibilização do Recibo de Entrega , que poderá 
ser impresso;

d)   o Recibo de Entrega conterá  a Chave de Acesso (núme-
ro do recibo/número de identificação), que permitirá ao 
contribuinte consultar o andamento do seu pedido na 
página da RFB na Internet, opção "Consulta Situação 
do Pedido“;

e)   o sistema realizará pesquisa prévia automatizada (PPA) 
que indicará a existência ou não de pendências. Havendo 
pendências, essas serão mostradas ao contribuinte. Na 
ausência de pendências, será disponibilizado na inter-
net para impressão o Documento Básico de Entrada no 
CNPJ (DBE) ou o Protocolo de Transmissão (se utiliza-
da a certificação de digital ou senha estadual/munici-
pal), bem como será informado o endereço da unida-
de cadastradora para onde deverá ser encaminhada a 
documentação;

f)   o contribuinte deverá encaminhar à unidade cadastra-
dora a documentação necessária (DBE ou Protocolo de 
Transmissão e, se for o caso, cópia autenticada do ato 
constitutivo/alterador/extintivo).

http://www.receita.fazenda.gov.br
http://www.receita.fazenda.gov.br
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp


Como criar um CNPJ para meu aplicativo de transporte?   8

2º Passo – Registro e inscrições
Neste passo, serão disponibilizadas as principais informa-
ções da sua empresa, como endereço, quadro de sócios, 
atividade,  etc. Será nessa etapa que a Pessoa Jurídica será 
constituída pelo órgão  competente e receberá a inscrição 
no CNPJ.

Registro
Com toda a consulta prévia realizada, deverá ser registrado Ato 
Constitutivo da empresa no órgão competente (Junta Comercial 
do Estado ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas).

Você terá que ir à Junta Comercial ou ao RCPJ sediado em 
da sua cidade com  os seguintes documentos em mãos:

›   Cópia autenticada do RG e CPF do titular e dos 
administradores;

›   Documento de arrecadação pago;
›   Taxas e emolumentos do órgão competente para registro 

pagas;
›   Documento Básico de Entrada do CNPJ (emitido no site 

da REDESIM –Coletor Nacional);
›   Consulta de viabilidade;
›   Requerimento padrão e sua respectiva capa;
›   Ficha de cadastro nacional.
Se tudo estiver certo com sua documentação, você agora 

terá seu
Número de Identificação de Registro de Empresa (NIRE).

Inscrições
Assim que deferido o processo de registro, deverão ser solicita-
das junto aos órgãos da Administração Pública, a emissão de 
número inscrição junto às mesmas.
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3º Passo – Licenças
Órgão regulador irá avaliar se o seu estabelecimento preen-
che os requisitos de segurança sanitária, controle ambien-
tal, prevenção contra  incêndios, pânico e outros aspectos 
legais para emitir sua licença de  funcionamento.

Registro
Assim que deferido o processo de registro será possível a emis-
são de licenças de funcionamento, como pro exemplo o Alvará, 
cujo procedimento dependerá do município da sede da empresa.

Além do Alvará é importante a solicitação de licença junto ao 
Corpo de Bombeiros e demais órgãos.
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Pronto! Agora seu CNPJ está criado, sua empresa está aberta e você tem 
o comprovante de tudo isso. 

Esse é o primeiro passo para você abrir sua empresa e começar a 
empreender na área de mobilidade urbana. 

Para saber ainda mais sobre esse mercado e tirar mais dúvidas, confira 
os conteúdos da Driver Machine. 

http://drivermachine.com.br/blog
http://drivermachine.com.br/blog


facebook Instagram YOUTUBE

Siga nossas redes sociais

http://drivermachine.com.br/
https://www.facebook.com/DriverMachineBR/
https://www.instagram.com/machine.global/
https://www.youtube.com/channel/UC5OFOWOKJ76psQVlUuIy6kQ

