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Qual a forma de abrir uma empresa o mais rápido
possível pela internet e sem custos? 

A resposta é criar um MEI! 

MEI significa Microempreendedor Individual, ou seja,
um profissional autônomo. Para tal, basta acessar o
Portal do Empreendedor, um site do próprio Governo. 
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TUDO QUE VOCE PRECISA SABER PARA
ABRIR UMA EMPRESA EM APENAS  1

HORA...

...de forma online e gratuita...
 

E ter benefícios na hora de vender para o Governo.
 
 



CPF 
Título de Eleitor 
Nome Completo

Após acessar este site, você deverá localizar a aba de
cadastro, onde preencherá os campos com seus dados
pessoais, como: 

E é só isso. 

Com 30 minutos do seu tempo você já tem seu CNPJ
em mãos. 

Ter um CNPJ te dá algumas facilidades e custa cerca de
R$ 50 reais mensais e nada mais que isso. 

ATIVE O LEMBRETE PARA A PRÓXIMA AULA

https://licitanteextremo.com.br/escalada/live/


A pandemia desestabilizou toda a economia, mas o
Governo sabe que quem sofre mais nessas situações é o
pequeno empresário. 

Por isso ele vem criando algumas ferramentas para
fomentar o acesso desse segmento a algumas linhas de
crédito. 

É o caso do AntecipaGov, que é uma forma de aumentar
seu poder de barganha na hora de pedir crédito aos
bancos. 

Funciona assim: 

Se você vende pro Governo, você pode usar o contrato
dado por ele como uma garantia para antecipar o
pagamento dos seus próprios contratos.
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EXISTEM DIVERSAS INICIATIVAS DO
GOVERNO PARA FINANCIAR EMPRESAS

COMO A SUA

Conheça o AntecipaGov



Você vai até o banco, mostra seu contrato com o
governo, o banco vai usar esse documento como
garantia e vai te emprestar até 70% do valor. 

Dessa forma você terá capital para comprar produtos ou
estruturar seu serviço e girar seu negócio. Tudo antes do
pagamento do Governo acontecer. Repito: tudo antes
do pagamento acontecer!



Diferente do modelo tradicional de negócio, em que
você precisa: 

comprar estoque > montar loja > fazer anúncio > captar
possíveis clientes > fechar venda 

A venda para o Governo segue uma lógica mais simples
porque você não precisa ter nenhum produto em
estoque. 

O que você precisa então? 

Apenas saber o preço que o seu fornecedor vai cobrar
pelo produto que você está ofertando. 

É com esse preço de custo que você poderá fechar a sua
venda. 

Vamos a um exemplo:
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VOCÊ PODE FECHAR UM CONTRATO DE
ALTO VALOR MESMO SEM UM PRODUTO

SEQUER NA PRATELEIRA,
PRIMEIRO VOCÊ VENDE, DEPOIS PROVIDENCIA O

MATERIAL.



Vamos supor que você vai vender uma resma de papel
A4 e você sabe que o seu fornecedor vai te vender a
R$15,00 cada unidade. 

Você pega esse valor, faz uma proposta de venda ao
governo: cada resma de papel por R$19,00.

Ganha quem oferecer o melhor produto pelo menor
preço! 

Então se você ganhou, basta ir até o seu fornecedor
quando o Governo fizer o pedido. Você não precisa ter
estoque, não precisa ter produto na prateleira para
fechar o negócio. 

Você precisa apenas conhecer os fornecedores e saber
quanto eles vão te cobrar. Baseado nisso você gira todo
o seu negócio sem nenhuma necessidade de estoque.



Se uma pequena empresa estiver disputando uma
licitação com uma grande empresa e na finalização
do processo, o preço da pequena estiver até 5% mais
alto que o valor da grande, o Governo permite que a
micro ou pequena empresa reformule seu preço
para um lance mais competitivo.  

Como vimos no Pilar da Venda 2, o Governo sempre
busca beneficiar as micro e pequenas empresas. 

E isso é feito através do decreto de leis que darão
respaldo ao pequeno empresário e reduzirão os riscos
de um monopólio. 

Veja alguns exemplos

1.

Se o valor final foi 1 centavo mais barato que o da
grande empresa, quem leva o contrato é a pequena.
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LEIS QUE COLOCAM A SUA PEQUENA
EMPRESA EM UMA POSIÇÃO MAIS

FAVORÁVEL NO MERCAD

E QUE PODERÃO FAZER VOCÊ GANHAR...
 

... até das empresas consagradas!



2 Se uma empresa de pequeno porte estiver com a
documentação vencida no dia da licitação, ao invés
de ser desclassificada como seria uma empresa de
grande porte, essa pequena empresa vai ter uma
chance de se regularizar em 3-5 dias.

1.

Se ela conseguir se regularizar neste intervalo de tempo,
a pequena empresa está novamente apta a participar
da licitação e pode voltar a concorrer pelo fechamento
do contrato. 

Já grandes empresas, se estiverem com uma certidão
vencida na hora da finalização da licitação, são
desclassificadas automaticamente. 

ATIVE O LEMBRETE PARA A PRÓXIMA AULA

https://licitanteextremo.com.br/escalada/live/


… tudo o que você precisa é de acesso à internet. 

Quando uma empresa participa de uma licitação, o que
aparece nas buscas para o órgão do Governo que deseja
fazer a compra são os dados do seu CNPJ.

E apenas isso.

Não importa sua estrutura, se sua loja está em um
shopping, na esquina da sua casa ou até mesmo na sua
casa, na periferia ou centro, se está na cidade x, y ou z. 

O que vale pro Governo quando ele vai comprar é que a
empresa tenha um CNPJ e esteja em dia com a sua
documentação: FGTS, balanço fechado, taxa de imposto
paga, etc. 
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PEQUENAS EMPRESAS
FATURAMENTOS MILIONÁRIOS!

COMO EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PODE
VENDER - E MUITO - PARA O GOVERNO.

 
SEM TER ESTOQUE

SEM TER FUNCIONÁRIOS
E ATÉ SEM TER EMPRESA...



Seguindo essas condições você pode disputar sem a
necessidade de ter um local físico, empregados ou
estoque.

E sim, você disputará com empresas grandes e
renomadas, mas essas empresas têm uma estrutura
cara e funcionários para manter. Enquanto a sua
empresa enxuta tem custos baixos de manutenção.

Isso aumenta e muito as suas chances de sucesso! 



Desconhecimento. É esse o maior problema do
empresário brasileiro atualmente. 

Mas esse desconhecimento na maioria das vezes não é
culpa dele. 

Isso é resultado do enfrentamento constante dos
problemas que aparecem no dia a dia, das dificuldades
que aparecem o tempo todo. 

Falta tempo e cabeça para aprender uma nova
estratégia, dar um novo rumo ao negócio que às vezes
não vai muito bem. 

Como dizem por aí, a rotina de um empresário é um
eterno “apagar incêndio” , mas como estamos vendo ao
longo dos últimos dias, existe uma saída.
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VENDAS PARA O GOVERNO SÃO UM
OCEANO AZUL, E APENAS 3% DOS

EMPRESÁRIOS NADAM NESSE MERCADO

Foi comprovado: esse é o mercado que mais faz
empresários milionários.



Um mercado que apresenta poucas barreiras de
entrada e que apenas 3% das empresas brasileiras
participam. 

Isso mesmo. Três por cento! 

Muitos vão falar que é porque é tudo carta marcada, ou
que o Governo não paga, mas a verdade é que essas
pessoas realmente não conhecem o funcionamento. 

Porque quem conhece, quem já atuou, sabe que é tudo
muito transparente. O processo evoluiu bastante ao
longo dos últimos anos e qualquer cidadão pode ter
acesso às informações públicas pelo Portal da
Transparência do Governo.

Esse definitivamente é um processo seguro e que
movimenta mais de 80 bilhões de reais todos os anos. 

Só fica de fora uma pessoa que não tem visão de
negócio ou que realmente não conhece o mercado. 



Ainda que uma pessoa não queira abrir uma empresa,
seja porque não identifica o momento como adequado,
seja porque tem alguma restrição, essa pessoa ainda
pode faturar, e muito, nesse mercado. 

A ideia é que você lucre prestando serviço de assessoria
em licitações para outras empresas que já existem no
mercado. 

Por exemplo, existe uma licitação de 1 milhão de reais
em materiais de construção aberta. Se você, uma
pessoa que domina o assunto, conhece alguma loja de
material de construção, pode ir até o local e conversar
com o dono. 

Você vai mostrar que domina o assunto, vai informar
sobre a existência da licitação, informar quanto dinheiro
está envolvido e oferecer seu serviço de assessoria. 

Você vai atuar como um corretor que vai intermediar o
fechamento de um contrato entre uma empresa e o
Governo. 
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VOCÊ NÃO PRECISA TER EMPRESA 
PARA FAZER VENDAS DE R$ 50 MIL OU

MAIS. . . 
… você só precisa saber como o mercado funciona. 



O seu ganho é uma comissão sobre a venda ou existe
também a opção de receber através de mensalidades,
São várias opções para lucrar. 

Temos cases de sucesso de alunos que faturam muito
dinheiro exatamente da forma que acabamos de
descrever.

ATIVE O LEMBRETE PARA A PRÓXIMA AULA

https://licitanteextremo.com.br/escalada/live/


100 mil reais por mês é o faturamento mensal de muitas
empresas consolidadas no mercado e com esse valor
elas conseguem pagar toda a sua estrutura, toda a folha
de pagamento de funcionários, ou seja, se mantém
dessa forma.

No entanto, o mercado de vendas para o Governo é
marcado por tickets altos devido ao grande tamanho
das vendas. 

Então essa mesma empresa ao fechar um único
contrato com o Governo, por exemplo, no valor de 1,5
milhões de reais, consegue ter um faturamento maior
do que os 100 mil que ela faturaria normalmente por
mês. 

Ou seja, com um único contrato fechado ela consegue
garantir todo o ano dela. 

Essa é uma particularidade comum no mercado de
vendas pro Governo. 
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1 CONTRATO POR ANO
É O SUFICIENTE PARA MANTER SUA

EMPRESA PELOS PRÓXIMOS 12 MESES.



Já sabemos que apenas 3% das empresas brasileiras
atuam nesse mercado, mas além desse dado, há um
facilitador para aqueles que estão bem informados:
muitas empresas que participam das licitações tem
pouco ou nenhum conhecimento sobre a área.

Essas empresas são conhecidas como “força bruta” e
acabam ganhando muito dinheiro porque participam
de muitas licitações. Por exemplo, a cada 10 editais
abertos, elas ganham 5.

Mas a questão é que muitas dessas empresas que
ganham estão com a documentação atrasada ou
oferecem um produto que não está alinhado ao edital
trazido pelo órgão. Ou seja, elas ganham mesmo com
falhas.

Você como concorrente pode e deve saber identificar
esses erros e com isso eliminar essas empresas
irregulares. Tudo o que você precisa é reconhecer e
localizar a falha e mostrar para algum responsável do
órgão.

Pilar 9 de 10 das Vendas para o Governo

É POSSÍVEL UTILIZAR ESTRATÉGIAS PARA
ELIMINAR SEUS CONCORRENTES

E GANHAR CONTRATOS QUE PARECIAM PERDIDOS



“Esta empresa não está oferecendo um produto que
atenda as especificações x, y, z do edital”.

Sabendo executar essa estratégia, ainda que a sua
empresa não ganhe no preço, poderá ser a ganhadora
da licitação, porque você vai eliminar os seus
concorrentes.



Não existe crise no mercado de vendas para o governo. 

Esse é o cliente dos sonhos porque ele nunca vai parar
de comprar. 

Por quê? 

Porque a Lei Magna do Brasil, a nossa Constituição
Federal, preconiza algumas obrigações do Estado para
com os seus cidadãos. O Estado precisa garantir o
direito a todo cidadão brasileiro de acesso à educação, à
saúde, ao transporte, à segurança, à moradia, etc. 

E para garantir tudo isso, o Governo obrigatoriamente
tem de oferecer escolas públicas, hospitais públicos,
polícias, exército, marinha, aeronáutica, bombeiros, etc
para toda a população. 

O Estado precisa disponibilizar agências do INSS,
garantir o lazer da população, e é por isso que vemos
aniversários da cidade, eventos públicos.
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A CONSTITUIÇÃO FEDERAL OBRIGA O
GOVERNO A COMPRAR PRODUTOS E

SERVIÇOS, O QUE FAZ DESSE O MELHOR
CLIENTE DE TODOS OS TEMPOS...

... porque ele nunca vai parar de comprar.



E todo o dinheiro público que é gasto para o
cumprimento dessas obrigações do Estado é
regularizado por uma lei que institui que seja realizado
um processo de licitação. 

Chama-se licitação todo processo de compra que
envolve dinheiro público e este é um processo
regularizado pela Lei nº 8.666.

Se houve dinheiro público gasto, é obrigatório a
abertura de um processo público de escolha de um
contrato e isso configura uma licitação. 

Qualquer empresa pode participar e faturar com uma
licitação, desde que esteja com toda a sua
documentação regularizada. 

E isso tudo pode ser feito sem nenhum deslocamento
porque este é um processo inteiramente online.

ATIVE O LEMBRETE PARA A PRÓXIMA AULA

https://licitanteextremo.com.br/escalada/live/
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