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GUILHERME BAUMWORCEL

MINHA MISSÃO

Com um pensamento inovador e disruptivo, minha missão é levar transparência, 

organização e conteúdo para os empresários no Brasil e futuramente no mundo. 

Nesse caminho, o contador é um dos nossos grandes aliados.  Para isso, criamos uma 

ferramenta ágil de gestão à vista, multi-empresas, em nuvem, para controle contábil, 

fiscal e de folha de pagamento.



Revolução Digital e crescimento do empreendedorismo



Ser uma startup é um momento de vida 
de uma empresa, onde uma equipe, 
busca desenvolver um produto/serviço 
inovador, de base tecnológica, que 
tenha um modelo de negócio facilmente 
replicado e possível de escalar sem 
aumento proporcional dos seus custos.

• Inovação
• Disrupção
• Escalabilidade
• Repetibilidade
• Flexibilidade
• Rapidez

O que é uma startup?
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Escalabilidade

Receita Custo

“Triple, Triple, Double, Double” 
Edson Rigonatti



Inovação vs Disrupção

Inovação Disrupção

• Ato de romper, de interromper o curso 
natural de; ruptura, rompimento, fratura: 
disrupção de um processo.

• O termo “disrupção” foi cunhado em 
negócios pela primeira vez pelo professor 
de Harvard Clayton Christensen.

• Em suma, provocam uma ruptura com os 
padrões, modelos ou tecnologias já 
estabelecidos no mercado. 

• A palavra é derivada do termo latino 
innovatio, e se refere a uma ideia, método 
ou objeto que é criado e que pouco se 
parece com padrões anteriores. 

• Tipos mais comuns de inovação:
o Inovação incremental
o Inovação disruptiva
o Inovação por processo de melhoria 

contínua



Inovação Disrupção
Inovação

Disruptiva

Inovação vs Disrupção



Mercado Brasileiro de Startups

O ecossistema brasileiro já se provou. O país tem seus primeiros 
unicórnios (termo dado às startups que passam a valer mais de US$ 1 

bilhão), a atenção de investidores e de grandes empresas.

Segundo a Associação Brasileira de Startups são 62 mil 
empreendedores e 6 mil startups, o número é mais do que o 

dobro registrado há seis anos.



Nova visão de tecnologia
Na vida pessoal

Aplicativos não 
selecionados

Aplicativos 
selecionados



ERP de ponta a 
ponta

ERP Nacionais

Notas fiscais 
eletrônicas

Auditores de 
obrigações

Arquivamento de 
documentos em 

nuvem puro

Nova visão de tecnologia
Na contabilidade



Aplicação de novas metodologias
Na contabilidade

As metodologias ágeis são abordagens alinhados com os 
valores e princípios do Manifesto Ágil, que defende:

• Planejamento adaptativo por meio de Inteligência Coletiva

• Times auto-organizados e multidisciplinares

• Melhoria contínua

Kanban
é um termo de origem japonesa e 

significa literalmente “cartão” ou 

“sinalização”. Este é um conceito 

relacionado com a utilização de 

cartões (post-it e outros) para indicar 

o andamento dos fluxos de 

processos

Scrum
é uma metodologia ágil para 

gestão e planejamento de projetos. 

Os projetos são dividos em ciclos 

chamados de Sprints. O Sprint 

representa um Time Box dentro do 

qual um conjunto de atividades 

deve ser executado.



Contabilidade – CPC PME à luz das startups



Definição de PME
Pequenas e médias empresas são empresas que: 
(a) não têm obrigação pública de prestação de contas; e 
(b) elaboram demonstrações contábeis para fins gerais 

para usuários externos.

O dia a dia
As PMEs muitas vezes produzem demonstrações 
contábeis apenas para o uso de proprietários-
administradores ou apenas para o uso de autoridades 
fiscais ou outras autoridades governamentais. 
Demonstrações contábeis produzidas apenas para esses 
propósitos não são, necessariamente, demonstrações 
contábeis para fins gerais.

O que são PMEs?



A visão dos empresários vs O CPC

• Regime de competência

• Reconhecimento

• Mensuração

• Balanço Patrimonial

• Resultado

• Resultado abrangente

• DMPL

• DFC

• Notas explicativas



O reconhecimento

• Gastos com desenvolvedores terceiros

• Gastos com desenvolvedores CLT

• Despesas Administrativas durante a 
construção da solução

• Patente Marca

• Patente Código

• Prejuízos iniciais

• Aportes de capital vs Empréstimos

• Pró-labore e retirada de dividendos

• Gastos em marketing e divulgação



Contabilidade e Auditoria para startup uma realidade





O que acontece?

Informações 
fiscais

Fluxo de 
Caixa

Contabilidade 
para fins 

fiscais e por 
regime caixa

Valuation
Pequenas 

multas

Due
Diligence

Escrow
account

Contabilidade 
interna

1ª auditoria e 
DF



Sugestão de jornada

Contabilidade
CPC PME

Revisões 
limitadas

Emissão de DF 
anuais

Valuation

Auditoria

Due
Diligence

Valorização da 
empresa

S.A.

DF Full IFRS
Auditada



Fiscal – LC 123/2006 e demais



De quem é a responsabilidade?



De quem é a responsabilidade?



Lei Complementar 123/2006

Art. 27. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples 

Nacional poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os 

registros e controles das operações realizadas, conforme regulamentação do 

Comitê Gestor.

Pessoas Jurídicas sem Contabilidade

A isenção fica limitada ao valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata

o artigo 15 da Lei 9.249/1995, sobre a receita bruta mensal, no caso de antecipação

de fonte, ou da receita bruta total anual, tratando-se de declaração de ajuste,

subtraído do valor devido na forma do Simples Nacional no período, relativo ao IRPJ.

Os percentuais em referências são aqueles que seriam utilizados para calcular

o imposto de renda com base no Lucro Presumido.

Pessoas Jurídicas com Contabilidade

Conforme disposto no § 2º do artigo 14 da Lei Complementar 123/2006, a

mencionada limitação não se aplica na hipótese de a pessoa jurídica manter

escrituração contábil e evidenciar lucro superior ao limite.



Lei Complementar 155/2016

O Investidor-Anjo

• não será considerado sócio nem terá qualquer direito a
gerência ou voto na administração da empresa
• não responderá por qualquer dívida da empresa

• será remunerado por seus aportes
• O investidor-anjo somente poderá exercer o direito de resgate
• os valores de capital aportado não são considerados
receitas da sociedade.

Essência sobre a forma

vs



Como os empreendedores enxergam o 
ambiente regulatório

Estudo da ABSTARTUPS



Jurídico – Marco Legal das Startups



Convidado Especial

Erik Fontenele Nybo
Advogado formado pela Fundação Getúlio Vargas/FGV-SP, Head de Inovação no 
Molina Advogados e cofundador e CEO da EDEVO - Escola de negócios, inovação e 
comportamento (www.edevo.com.br). 

Ex-gerente jurídico global da Easy Taxi
Ex-Vice-presidente e fundador da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs
(AB2L)

Coordenador e Professor no INSPER
Autor e Coordenador do livro "Direito das Startups", pela Editora Juruá
Co-autor no livro "Regulação de Novas Tecnologias", pela Editora Fórum 
Autor do livro "Direito das Startups", pela Ed. Saraiva
Pesquisador pelo Centro Private Equity e Venture Capital da FGV (GVCEPE)
Colunista dos portais JOTA, Startupi e E-Commerce Brasil

Mentor de Startups em programas privados e públicos
Advisor de startups

http://www.edevo.com.br/


Contatos





Uma plataforma em nuvem que controla os entregáveis através 
de metodologias ágeis e de algoritmos

Painel Kanban automatizado Todas suas empresas em1 tela



Guilherme Baumworcel
guilherme@rupee.com.br
+55 21 98724 8888

Erik Fontenele Nybo
erik@edevo.com.br

Christiano Santos
Christiano.santos@anefac.org.br

Flávia Maciel
flavia.Maciel@anefac.org.br
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Venha Fazer Parte da

Obrigado

www.anefac.org.br

www.revistaanefac.com


