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Mensagem do presidente Sérgio Rial

O Guia Como Fazer Negócios no Brasil representa a missão da Câmara Espanhola no país. O 

apoio ao pequeno e médio empresário que deseja desenvolver seus negócios no Brasil, aliado ao 

trabalho conjunto com as grandes empresas espanholas presentes no território brasileiro que 

já fazem parte do corpo associativo da Câmara, constituem a base do projeto de desenvolvi-

mento que temos para as relações comerciais entre o Brasil e a Espanha.

O cenário econômico internacional passa por grandes mudanças, como temos acompanhado. 

E esta situação, ao mesmo tempo em que se apresenta como um desafio a ser superado pelos 

investidores, torna ainda mais importante a existência de conteúdos como o deste guia, onde 

os profissionais dos principais escritórios de advocacia e consultorias do Brasil compartilham 

os conhecimentos relevantes a todo o processo de implantação e desenvolvimento de negócios 

no Brasil.

As oportunidades seguem presentes, e o país segue sendo uma reconhecida potência mundial 

em áreas como agricultura e pecuária, e com potencial enorme de crescimento em outras áreas 

como por exemplo infraestrutura, energia ou turismo. Os tempos são de desafios, e o trabalho 

da Câmara segue focado em desenvolver soluções para seus associados, oferecendo ferramen-

tas como esta, para facilitar que seus obstáculos sejam superados.

Esperamos que a nova versão do Guia Como Fazer Negócios no Brasil possa auxiliar a um nú-

mero ainda maior de empresários e empreendedores a expandirem seus negócios de maneira 

sólida, sustentável e lucrativa. Estejam certos de que sempre poderão contar com o apoio de 

todos nós da Câmara Espanhola em cada etapa de seus projetos no Brasil.

Boa leitura!
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Mensagem da diretora executiva 
Carolina Carvalho de Queiroz

É motivo de grande satisfação para todos nós da Câmara Espanhola poder apresentar a vocês a 

4ª edição do Guia Como Fazer Negócios no Brasil. Nosso compromisso em apoiar novos investi-

dores a estabelecerem relações comerciais com o país se evidencia nesta publicação, que esmi-

úça questões legislativas e normas brasileiras, além de  apresentar o Brasil como um provedor 

de oportunidades em diferentes setores. 

Nesta versão do guia houve uma ampliação do conteúdo, com a inclusão de novos capítulos, 

que abrangem todo o processo de implantação e desenvolvimento de um negócio no Brasil, des-

de as diversas formas de constituição de sociedades, instruções sobre vistos para administra-

dores e trabalhadores, principais questões trabalhistas e tributárias, formas de financiamento 

e incentivos ao investimento, passando pelas últimas novidades em matéria de medidas anti-

corrupção, e responsabilidade de administradores, até a regulação da falência e recuperação 

judicial de empresas.

A principal novidade neste projeto foram os eventos de lançamento da publicação, realizados 

em três cidades espanholas: Madri, Valência e Bilbao. Este feito contribuiu para a maior disse-

minação do material e notoriedade às empresas que contribuíram para a sua redação, as quais 

agradecemos pela confiança e dedicação na elaboração de um conteúdo altamente qualificado 

e que ao mesmo tempo proporciona praticidade ao leitor.

Nosso agradecimento também ao Ministério de Indústria, Comércio e Turismo do Governo da 

Espanha, apoiadores no processo de desenvolvimento desta publicação, que será disponibilizada 

em espanhol e português e poderá ser acessada através do site da Câmara Espanhola.

Esperamos que o material seja de grande utilidade para todos os que buscam consolidar suas 

atividades econômicas em território brasileiro.

Desejo a todos uma ótima leitura!
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Brasil

Dados Econômicos e Políticos

Variáveis macroeconômicas 
O Brasil é a nona economia do mundo por volume do PIB (cerca de 2 trilhões de dólares a pre-

ços correntes em 2017), representando 40% do PIB da Ibero-América. Apresentava um PIB per 

capita de 8.650 dólares em 2016, segundo os últimos dados do Banco Mundial (previsão de 9.689 

dólares para 2017).

Com um enorme potencial de desenvolvimento, o Brasil acaba de confirmar o ponto de inflexão 

em seu caminho de avanço do PIB no exercício 2017. Após duas quedas consecutivas de 3,5% 

em 2015 e em 2016, o exercício 2017 fechou com um avanço de 1% anual (com quatro trimestres 

consecutivos de crescimento intertrimestral: 1,3%; 0,7%, 0,2% e 0,1%). Assim, as previsões da 

maioria dos organismos, nacionais e internacionais, apontam para a consolidação desta recu-

peração nos dois próximos exercícios. O Banco Central do Brasil estima um avanço do PIB em 

2018 de 2,7% e de 2,8%, em 2019, enquanto que organismos internacionais como o FMI, a OCDE 

ou o Banco Mundial são mais conservadores. O FMI e a OCDE esperam um crescimento neste 

exercício de 1,9% e o Banco Mundial de 2%, enquanto que o avanço seria de 2,1%, em 2019, para 

o FMI e de 2,3% para a OCDE e para o Banco Mundial

Por sua vez, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), utilizado para definir a 

meta da inflação da Política Monetária, tem como objetivo ficar em 4,5% com uma margem de 

+/- 1,5%. Em dezembro de 2016, o IPCA fechou o exercício com uma taxa de variação de 6,3% 

(abaixo do limite máximo fixado na meta da Política Monetária) enquanto que, um ano antes, a 

variação dos prévios foi de 10,7%. Em 2017, e pela primeira vez desde o projeto da atual Política 

Monetária (1998), a taxa de crescimento dos preços ficou abaixo do piso fixado para a meta de 

inflação (3%) ao registrar um avanço de 2,95%.

A menor demanda interna teria tido um claro efeito sobre a evolução dos preços bem como a 

queda inesperada dos preços dos alimentos. Essa menor pressão sobre os preços e as expecta-

tivas de recuperação do crescimento do PIB permitiram uma contínua diminuição das taxas de 

juros por parte do Banco Central do Brasil que,  em sua última reunião de 2017, aprovou uma 

nova diminuição (de um ponto percentual) da taxa oficial (taxa SELIC) até deixá-la em 7% e, 

atualmente, após a última diminuição do mês de março, ela se mantém em 6,5%.

Em relação ao setor externo, as transações correntes do país apresentaram um déficit de 1,3% 

do PIB e a IDE subiu para 4,4% do PIB. No exercício de 2017, a conta corrente fechou com um 

déficit de 0,5% do PIB e a IDE subiu para 4% do PIB. Em relação às reservas internacionais (liqui-

dez), fecharam 2016, com 32 meses de importações e, em 2017, ascenderam a 381,972 bilhões de 

dólares. Finalmente, no que se refere à dívida externa bruta, no conjunto do ano de 2016 ficou 

em 18,2% do PIB (quase 327 bilhões de dólares) e, em 2017, subia a 313,610 bilhões de dólares.

Em relação ao mercado de trabalho, a taxa de desemprego (6,8% em média, em 2014) aumentou 

vertiginosamente com a crise (9% em média, em 2015, e 11%, em 2016). Para o exercício de 2017, 

ficou em 11,8%, o que significa um pouco menos de 13 milhões de desempregados.

No âmbito fiscal, o ano de 2015 fechou com um déficit primário de 1,9% do PIB e um déficit pú-

blico nominal de 10,2% do PIB. Por sua vez, o nível de dívida líquida do setor público ficou em 

36% do PIB. Em 2016, o déficit primário foi de 3,5% do PIB e o nominal de 9% (a dívida líquida do 

Setor Público subiu para 46% do PIB). Em 2017, o déficit nominal foi de 7,8% do PIB, com uma 

dívida bruta superior a 74% do PIB. 
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Em 2015, os decepcionantes dados fiscais e as péssimas perspectivas econômicas fizeram com 

que o Brasil perdesse o grau de investimento por parte de S&P, em outubro, e sofresse uma nova 

diminuição, em fevereiro de 2016, por parte desta mesma agência. Em dezembro de 2015 a di-

minuição foi realizada por Fitch e, em fevereiro de 2016, a diminuição foi realizada por Moody’s. 

Em janeiro de 2018, S&B diminuiu mais um ponto do grau de investimento, até BB-, devido ao 

atraso na aprovação das reformas necessárias para alcançar o equilíbrio fiscal. As outras duas 

agências mantém o país em perspectiva negativa (Ba2 Moody’s e BB- Fitc).

Apesar de tudo, um dos principais acontecimentos econômicos vividos no Brasil nos últimos 

anos é a incorporação de milhões de brasileiros na economia de mercado. A classe média brasi-

leira, denominada classe C, e que engloba as famílias com rendas que oscilam entre 450 e 1.800 

euros ao mês, deixou de representar 38,8% da população, em 2002, para atingir 54% em 2014 

(último dado disponível). São milhões de novos consumidores que acessam o sistema financei-

ro, que adquirem moradias, bens de consumo duráveis, que viajam e que são protagonistas do 

ciclo virtuoso em que a economia brasileira se moveu antes da crise.

Outro dado de interesse econômico que merece destaque é que, desde o início do século XXI 

até 2016, produziu-se um movimento de «brasileirização» de alguns setores que choca com a 

primeira onda de privatizações de meados dos anos 90. Esse processo se produziu favorecendo 

a aparição de «campeões» nacionais brasileiros ou mediante a criação de novas empresas pú-

blicas. Nesse sentido, destaca-se a criação de uma superelétrica mediante o aumento de con-

corrências da ELETROBRAS que, atualmente, está em processo de privatização; a criação de um 

campeão nacional no setor de telecomunicações, graças à modificação normativa que permitiu 

a fusão da OI e da BRASIL TELECOM; a criação de uma superestatal no âmbito de ferrovias, com 

a atribuição de novas concorrências à empresa pública VALEC, ou a compra da NOSSA CAIXA 

pelo BANCO DO BRASIL. Por sua vez, o Ministério de Minas e Energia criou a Agência Nacional 

do Petróleo (ANP) para administrar as reservas petrolíferas e a Empresa Brasileira de Adminis-

tração de Petróleo e Gás Pré-sal (dentro da Petrobrás, também já sendo estudada sua privatiza-

ção), criada em 2013 para administrar os contratos de produção para a exploração e produção 

de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos. 

Com a destituição da Dilma Rousseff e o novo Governo iniciado em setembro de 2016, as men-

sagens lançadas estão apontando justamente em direção contrária. 

Os problemas derivados da corrupção, que–por enquanto- deixaram de fora do jogo alguns 

desses campeões nacionais, levaram o governo a manifestar publicamente a necessidade de 

contar com capital estrangeiro em seu processo de recuperação econômica. Essa mudança de 

posição rumo ao exterior se reflete não apenas no processo de promoção que o governo realizou 

com seu Programa de Parcerias de Investimentos (agora Programa Avança),mas também, por 

exemplo, nas conversas comerciais do Brasil com diferentes países e blocos, destacando-se o 

impulso que o Brasil está dando na revitalização das negociações UE-MERCOSUL ou a abertura 

de negociações com o Canadá, em 8 de março de 2018, para a assinatura de um acordo de livre 

comércio no centro do MERCOSUL. 

O principal desafio que o país continua enfrentando é a necessidade de cumprir com o pro-

grama de reformas estruturais do atual governo em um ano como o de 2018, em que haverá 

eleições em outubro presidenciais, estaduais e ao congresso e senado. 

Política econômica
A política fiscal brasileira se articula sobre a base de um objetivo de superávit primário embora 

o pilar fundamental seja, sem dúvida, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF, Lei Complementar 

N.º 101), adotada em maio de 2000, após a falência técnica de alguns Estados e municípios, e a 

https://www12.senado.leg.br/orcamento/documentos/legislacao/lei-complementar-no-101/view
https://www12.senado.leg.br/orcamento/documentos/legislacao/lei-complementar-no-101/view
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consequente assunção, por parte do Governo Federal, das dívidas dessas administrações. Essa 

lei implicou a consagração do princípio de que os governos não podem gastar indefinidamente 

mais do que arrecadam.  A LRF debilitou o poder dos governadores para influenciar na política 

nacional, já que os Estados devem assumir uma responsabilidade maior por seus próprios pro-

blemas fiscais, o que reduz sua capacidade para usar o Governo Federal como prestamista de 

último recurso. Da mesma forma, a lei também obriga a fixar objetivos de superávit primários 

durante três anos nas Diretrizes Orçamentárias. Além disso, a política fiscal se baseia em ins-

trumentos fiscais plurianuais, tais como os Planos Plurianuais (PPA), que estabelecem as priori-

dades a longo prazo do Governo bem como a Lei de Diretrizes Orçamentárias trianual.

Em 2013, o saldo primário do governo finalizou o ano situado em 1,4% do PIB, abaixo da meta de 

2,3% do PIB fixada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e, em 2014, registrou o primeiro déficit 

primário (-0,3% do PIB) desde o ano 2001. Desde então, as coisas não melhoraram e a situação 

fiscal é muito delicada, sobretudo em vários estados e municípios, que estão em situação de 

falência como, por exemplo, os Estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul ou Minas Gerais, 

que em 2017 se declararam em situação de calamidade financeira. A LRF prevê que em caso de 

calamidade, um Estado possa ser dispensado dos objetivos fiscais (como o limite de gastos de 

pessoal ou de dívidas). Dessa forma, o estado que se declara em situação de calamidade finan-

ceira recebe uma margem de manobra para poder parcelar ou atrasar o pagamento de dívidas, 

para suspender gastos não necessários ou para fazer compras sem licitação em caso de emer-

gência. Também fica autorizado a receber ajuda do governo federal.

O atual governo do Presidente Temer tratou de cumprir com a meta fiscal fixada para o exercí-

cio de 2016 e, de fato, foi formalmente cumprida (fixou-se em maio um déficit de 164,9 bilhões 

de reais frente ao superávit fixado na meta até esse momento em 30,5 bilhões de reais). Os 

dados publicados pelo Banco Central do Brasil para o conjunto de 2016 mostraram que o setor 

público consolidado registrou um déficit primário de 155,7 bilhões de reais, um 2,5% do PIB. Os 

juros nominais do setor público consolidado alcançaram os 407 bilhões de reais (6,5% do PIB) 

de forma que o saldo nominal das contas públicas de 2016 foi de 9% do PIB, frente a 10,2%, de 

2015. Em agosto de 2017, entretanto, foi necessário ampliar o objetivo fixado de 139 bilhões a 

159 bilhões de reais, tanto para o exercício de 2017 quanto para o de 2018. Não obstante, ao fi-

nalizar o exercício de 2017, o déficit primário foi de 111 bilhões de reais (1,7% do PIB) enquanto 

que o déficit nominal subiu a 7,8% do PIB frente a 9% de 2016.

Além da modificação da meta fiscal, o novo executivo anunciou uma série de medidas de ajus-

te. Entre elas, destaca-se a aprovação de uma lei de repatriação de capitais, a reforma da previ-

dência social ou a aprovação (em 13 de dezembro de 2016) do teto de crescimento para o gasto 

público durante 20 anos. 

Principais sócios comerciais do Brasil
Um dos traços mais característicos da política comercial exterior do Brasil nos últimos anos foi 

a diversificação geográfica ativa para a busca de novos sócios comerciais. É o que se denominou 

«nova geografia comercial», com o objetivo de reduzir o peso dos países desenvolvidos no comér-

cio exterior brasileiro. Desta forma, países como a China, Índia ou Venezuela e regiões como a 

Ibero-América, Oriente Médio ou Ásia foram ganhando importância. Apesar de tudo, os Estados 

Unidos, o Japão e a União Europeia continuam sendo importantes sócios comerciais do Brasil.

Por países, e tomando os dados do Banco Central do Brasil, em 2016, os principais clientes brasi-

leiros foram a China (19% das exportações brasileiras), Estados Unidos (12,5% das exportações) 

e Argentina (7,2% das exportações) enquanto que o principal fornecedor foram os Estados Uni-

dos (17,3%) seguido da China (17%) e Alemanha (6,6%). Em 2017, entretanto, a China se con-
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verteu no primeiro sócio comercial do Brasil, concentrando 21,8% das exportações e 18% das 

importações. Seguem os Estados Unidos (12,3% e 16,5%, respectivamente) e a Argentina (8,1% e 

6,3%, respectivamente). A Espanha foi o décimo cliente em 2017 (1,8% do total de exportações) 

e décimo segundo fornecedor (1,9% do total de importações).

Detalhamento da conta corrente
O setor externo brasileiro experimentou uma mudança estrutural nos últimos anos ao pas-

sar de ser um dos pontos fracos da economia brasileira -com um déficit por conta corrente 

endêmico que tornava necessária a entrada de um grande volume de capital estrangeiro para 

equilibrar a balança de pagamentos- a se converter entre 2002 e 2010 em um dos motores do 

crescimento da economia brasileira. 

A partir de 2010 voltou a se inverter a tendência, com um saldo da balança por conta corrente 

negativo equivalente a 2,2% do PIB. O déficit não deixou de aumentar até alcançar, em 2014, 4,3% 

do PIB, o que significou o maior déficit registrado desde 2001. Durante o ano de 2016, o déficit 

por conta corrente ficou em 1,3% do PIB (23,507 bilhões de dólares) até reduzir a 0,4%, em 2017.

A balança comercial brasileira, tradicionalmente superavitária, mudou de figura em 2014, re-

gistrando um déficit de 6,629 bilhões de dólares, mas também neste capítulo se observa uma 

recondução rumo ao crescimento em 2015, ao obter uma balança comercial superavitária de 

17,670 bilhões de dólares e uma continuação da tendência em 2016, quando a balança foi de 

45,37 bilhões de dólares, superando com um recorde histórico o saldo de 2017, ao alcançar qua-

se 67 bilhões de dólares.

Investimento
O investimento direto estrangeiro (IDE) desempenhou um papel determinante para o desenvol-

vimento econômico recente do Brasil. Não é em vão que o Brasil é um dos principais destinos 

de investimento estrangeiro direto do mundo. Isso se deve, em grande parte, pela situação cria-

da após o Plano Real (o de Estabilização) de 1990, o Programa Nacional de Privatizações iniciado 

também a meados dessa década e a as reformas da Constituição Federal nas disposições de 

ordem econômica e no tratamento flexível que foram sendo introduzidos em relação ao capital 

estrangeiro, entre outras medidas. 

Apesar da crise econômica, o Brasil continuou sendo o primeiro receptor de IDE da América La-

tina de fluxos entrantes de IDE. Seguindo dados compilados pelo Banco Central do Brasil, o país 

era, em 2015, o quarto investidor entre os países emergentes e o primeiro da América Latina. Em 

2014 a IDE subiu para 4% do PIB, em 2015, para 4,2%, em 2016, para 4,4% e, em 2017, foi 3,7% do 

PIB (70,332 bilhões de dólares).

Os principais países investidores no Brasil com relação aos Investimentos Direto Estrangeiro 

(IDE), em 2017, foram os Estados Unidos (18,4% do total) seguidos dos Países Baixos (18,1%), 

Luxemburgo (7,1% da quota), Alemanha (5,3%), França (5,2%) e Espanha (3,8%). Os primeiros 

lugares dos Países Baixos e Luxemburgo se devem ao fato de as empresas transnacionais utili-

zarem esses países para triangular seus investimentos e no processo obtêm benefícios fiscais. 

Como consequência, fica difícil identificar a origem do capital de uma parte muito significativa 

dos recursos que entram no Brasil em forma de IDE. 

Por setores, o setor de serviços representou 60% do investimento no Brasil, em 2017, seguido da in-

dústria (31%). No setor de serviços, destacam-se o comércio (exceto automóveis) e as telecomuni-

cações. Na indústria, as principais IDE estiveram relacionadas com o setor automotivo e o químico.

Por outro lado, o investimento direto do Brasil em terceiros países (umas seis vezes inferior 

à quantidade de investimento recebido) se dirigiu aos Países Baixos (48,4%), Estados Unidos 
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(12,3%) e Ilhas Cayman (9,8%). Por setores ou ramos de atividade, o setor terciário concentrou 

78% desses investimentos, destacando os serviços financeiros e atividades auxiliares. Os inves-

timentos no setor industrial foram de 22% do total, principalmente relacionados com derivados 

do petróleo e biocombustíveis.

Dívida externa e reservas
O problema que, tradicionalmente, o Brasil tinha com a dívida externa deixou de existir a partir 

de 2008, quando o país se converteu em credor líquido, uma vez que as reservas de divisas ex-

cederam o importe da dívida externa total combinada do governo e das empresas.

Entretanto, os dados do Banco Central do Brasil mostram que a evolução da dívida externa brasi-

leira vem registrando aumentos significativos nos últimos anos, alcançando o ponto máximo em 

2014 (352 bilhões de dólares). Em 2017, ficou em 313 bilhões de dólares, embora o serviço da dívi-

da deixou de representar 25% das exportações de bens e serviços, em 2014, para representar mais 

de 51%, em 2017. No mesmo período, as reservas internacionais passaram de 374 bilhões em 

2014 (19 meses de importação de bens e serviços) a quase 382 bilhões (26 meses de importações).
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Brasil

Divisão Geográfica

Acre (AC)

Capital – Rio Branco

População – 790.101

Governador – Sebastião Afonso Viana Macedo Neves - Partido dos Trabalhadores (PT)

PIB per capita (R$ 2015) / Nº vezes PIB per capita Brasil – 16.953,46 / 0,6 

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 13,622 bilhões / 0,2%

Distribuição por Setores
• Primário: 17,2% (castanha do Brasil, carne)
• Secundário: 14,7% (Construção 5,5%)
• Terciário: 68,1% (Venda e reparac. Automóveis 15%)

Comércio de Produtos
• Importados: Máquinas e aparelhos e juntas metalopásticas 
• Exportados: Madeira, laminados de madeira

Balança Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: -607.758
• 2015: -4.011.522
• 2016: 214.347
• 2017: 155.337

Alagoas (AL) 

Capital – Maceió

População – 3.375.823

Governador – José Renan Vasconcelos - Movimento Democrático Brasileiro (MDB)

PIB per capita (R$ 2015) / Nº vezes PIB per capita Brasil – 13.877,53 / 0,5  

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 46,364 bilhões / 0,8%

Distribuição por Setores
• Primário: 11,5%
• Secundário: 15,2% (Ind. Transformac. 8%)
• Terciário: 73,3% (Imobiliário 10%, Venda e reparac. Automóveis 17%)

Comércio de Produtos
• Importados: Cebolas, alhos e demais hortaliças; fertilizantes minerais ou químicos e Azeite de oliva
• Exportados: Açúcar de cana, beterraba, bijuteria
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Balança Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: -12.372.526

• 2015: -5.934.633

• 2016: 12.761.033

• 2017: 14.866.070

Amapá (AP)

Capital – Macapá

População – 751.000

Governador – Antônio Waldez Góes da Silva - Partido Democrático Trabalhista (PDT)

PIB per capita (R$ 2015) / Nº vezes PIB per capita Brasil – 18.079,54 / 0,6  

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 13,861 bilhões / 0,2%

Distribuição por Setores
• Primário: 4,3%

• Secundário: 9,9% (Construção 8%)

• Terciário: 85,8% (Venda e reparac. Automóveis 13%)

Comércio de Produtos
• Importados: Aparelhos elétricos de telefonia, perfumes e maquiagens

• Exportados: Soja

Balança Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: 7.170.724

• 2015: 4.980.511

• 2016: -140.721

• 2017: 676.786

Amazonas (AM)

Capital – Manaus

População – 4.002.000

Governador – Amazonino Armando Mendes - Partido Democrático Trabalhista (PDT)

PIB per capita (R$ 2015) / Nº vezes PIB per capita Brasil – 21.978,95 / 0,7 

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 86,560 bilhões / 2%

Distribuição por Setores
• Primário: 3,6% 

• Secundário:  69,9% (Ind. Transform. 24%, em relação ao Polo Industrial de Manaus, 

um dos maiores centros industriais do país

• Terciário: 26,5% (Venda e reparac. Automóveis 11%)
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Comércio de Produtos
• Importados: Polímeros de etileno, alumínio e hidrocarbonetos 

• Exportados: Madeira serrada, borracha laca, instrumentos e aparelhos automáticos

Balança Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: -36.384.926

• 2015: -42.489.671

• 2016: -36.575.648

• 2017: -46.244.547

Bahia (BA)

Capital – Salvador 

População – 15.344.447

Governador – Rui Costa dos Santos - Partido dos Trabalhadores (PT)

PIB per capita (R$ 2015) / Nº vezes PIB per capita Brasil – 16.115,89 / 0,5

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 245,025 bilhões / 4.1%

Distribuição por Setores
• Primário: 8%. Destaca a cana de açúcar e o cacau (primeiro produtor do Brasil).

• Secundário:  22% (Ind. Transform. 11%) Destaca o Pólo Industrial de Camaçari, 

maior complexo industrial deo Nordeste do Brasil.

• Terciário: 70% (Venda e reparac. Automóveis 12%)

Comércio de Produtos
• Importados: Óleos de petróleo, grafite artificial e misturas de alquilbenzenos

• Exportados: Oléos de petróleo, soja, massa química de madeira

Balança Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: -158.639.003

• 2015: -244.198.269

• 2016: -200.108.120

• 2017:-251.884.271

Ceará (CE)

Capital – Fortaleza 

População – 8.452.381

Governador – Camilo Sobreira de Santana - Partido dos Trabalhadores (PT)

PIB per capita (R$ 2015) / Nº vezes PIB per capita Brasil – 14.669,14 / 0,5

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 130,600 bilhões / 2,2%

Distribuição por Setores
• Primário: 6,2%



14

• Secundário:  23,6% (Construc. 8,5%, Ind. Transform. 8,5%) Destacam-se as indústrias de alimentação, 

metalurgia, têxtil, química e calçado. Conta com o Distrito Industrial de Maracanaú.

• Terciário: 70,2% (Venda e reparac. Automóveis 15%, financiero 4%)

Comércio de Produtos
• Importados: Caixas e sacos de papel, Madeira serrada, fibra de vidro

• Exportados: melões, melancias, mamões, ferro

Balança Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: -18.802.946

• 2015: -116.366.223

• 2016: -76.743.193

• 2017: -694.306

Distrito Federal (DF)

Capital – Brasília 

População – 3.013.000

Governador – Rodrigo Sobral Rollemberg - Partido Socialista Brasileiro (PSB)

PIB per capita (R$ 2015) / Nº vezes PIB per capita Brasil – 73.971,05 / 2,5

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 215,613 bilhões / 3,8%

Distribuição por Setores
• Primário: 0,33%

• Secundário: 5,36% (Construc. 2,9%)

• Terciário: 94,3% (Financeiro 14,2%) É o Centro administrativo do Brasil.

Comércio de Produtos
• Importados: Sangue humano, sangue animal, máquinas de elevação, carne e resíduos.

• Exportados: milho, soja, móveis

Balança Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: -51.573.882

• 2015: -63.965.467

• 2016: -22.998.052

• 2017: -20.941.153

Espírito Santo (ES)

Capital – Vitória

População – 4.016.356

Governador – Paulo Cesar Hartung Gomes - Movimento Democrático Brasileiro (MDB)

PIB per capita (R$ 2015) / Nº vezes PIB per capita Brasil – 30.627,45 / 1,0

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 120,363 bilhões / 2%
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Distribuição por Setores
• Primário: 3,7%. Destaca-se a cana de açúcar.
• Secundário:  31% (Ind. Extratora 13%, principalmente granito e ferro, ind. transform. 10%). 

Incipiente indústria de extração hidrocarbonetos
• Terciário: 65,3% (Venda e repar. Automóveis 14%)

Comércio de Produtos
• Importados: Perfumes e colônias, vinho de uvas frescas e pneus
• Exportados: Minérios de ferro e cobre. Também pimenta e massa química

Balança Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: -19.086.084
• 2015: 5.208.691
• 2016: 70.654.723
• 2017: 65.584.696

Goiás (GO)

Capital – Goiânia

População – 6.778.772

Governador – Marconi Perillo - Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)

PIB per capita (R$ 2015) / Nº vezes PIB per capita Brasil – 26.265,32 / 0,9

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 173,600 bilhões / 2,9%

Distribuição por Setores
• Primário: 12,7%. Principalmente soja e milho. O setor bovino é o terceiro mais importante do país
• Secundário:  26,3% (Ind. Transform 11,5%). Sector farmacéutico incipiente. Posee plantas 

montadoras de Mitsubishi e Hyundai.
• Terciário: 61% (Venda e repar. Automóveis 14%)

Comércio de Produtos
• Importados: Fertilizantes minerais ou químicos, inseticidas, medicamentos
• Exportados: Minérios de cobre, milho, massa de óleo de soja

Balança Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: 93.782.953
• 2015: 110.954.988
• 2016: 110.576.618
• 2017: 120.502.670

Maranhão (MA)

Capital – São Luis

População – 6.574.789

Governador – Flavio Dino de Castro e Costa - Partido Comunista do Brasil (PCdoB)
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PIB per capita (R$ 2015) / Nº vezes PIB per capita Brasil – 11.366,23 / 0,4

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 78,400 bilhões / 1,3%

Distribuição por Setores
• Primário:  63,5%. Destacam-se a soja, o  milho e o algodão. Lidera a produção de pesca 

artesanal do país
• Secundário:  18,6% (Ind. Transfr 7%, destacando aluminio, eléctrica 3%. Productor de gas natural)
• Terciário: 17,9% (Venda e repar. Automóveis 14%)

Comércio de Produtos
• Importados: Laminadores para metal, cimentos hidráulicos e  minerais
• Exportados: Massa química de madeira, soja, milho

Balança Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: 181.828.284
• 2015: 175.517.221
• 2016: 42.080.562
• 2017: 121.503.449

Mato Grosso (MT)

Capital – Cuiabá

População – 3.345.000

Governador – Pedro Taques - Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)

PIB per capita (R$ 2015) / Nº vezes PIB per capita Brasil – 32.894,96 / 1,1

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 107,418 bilhões / 1,6%

Distribuição por Setores
• Primário: 28,1 %. produtor de soja e milho.
• Secundário: 16,4% (Ind. Transform. 8%, construc. 6%). Importante setor mineral.
• Terciário: 55,5% (Venda e repar. Automóveis 18%)

Comércio de Produtos
• Importados: Inseticidas, fertilizantes minerais, máquinas para agricultura
• Exportados: Soja, milho, carne de animais de espécie bovina

Balança Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: 365.982.682
• 2015: 443.165.902
• 2016: 429.392.631
• 2017: 685.341.302

Mato Grosso do Sul (MS)

Capital – Campo Grande

População – 2.713.147
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Governador – Reinaldo Azambuja- Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)

PIB per capita (R$ 2015) / Nº vezes PIB per capita Brasil – 31.337,22 / 1,1

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 83,080 bilhões / 1,4%

Distribuição por Setores
• Primário: 10,8%
• Secundário: 19,4% (Ind. Transform. 10%)
• Terciário: 69,8% (Vendas e repar. Automóveis 12,7)

Comércio de Produtos
• Importados: Fertilizantes minerais, substâncias odoríferas, máquinas de martelar e forjar
• Exportados: Massa química de madeira, soja, carne de animais de espécie bovina

Balança Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: 37.840.564
• 2015: 39.204.327
• 2016: 43.126.410
• 2017: 69.805.429

Minas Gerais (MG)

Capital – Belo Horizonte

População – 19.597.330

Governador – Fernando Damata Pimentel - Partido dos Trabalhadores (PT)

PIB per capita (R$ 2015) / Nº vezes PIB per capita Brasil – 24.884,94 / 0,8

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 519,300 bilhões / 8,7%

Distribuição por Setores
• Primário: 5,34%. Primeiro produtor de café do país (60%)
• Secundário: 26,08% (Ind. Transform. 13%). Importante produtor de minério de ferro e ouro
• Terciário: 68,57% (Venda e repar. Automóveis 12,6%, financiero 4,3%)

Comércio de Produtos
• Importados: Manufaturas de ferro, polímeros de etileno, fornos elétricos industriais
• Exportados: Café, minérios de ferro, produtos laminados planos de ferro ou aço

Balança Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: 135.087.828
• 2015: 88.512.671
• 2016: 68.818.418
• 2017: 81.313.442

Pará (PA)

Capital – Belém

População – 7.581.051
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Governador – Simão Robison Oliveira Jatene - Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)

PIB per capita (R$ 2015) / Nº vezes PIB per capita Brasil – 16.009,98 / 0,5

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 130,800 bilhões / 2,2%

Distribuição por Setores
• Primário: 8,6%
• Secundário: 31% (Ind. Extratora 10%, construc. 10%)
• Terciário: 60,4% (Venda e repar. Automóveis  12%, Imobiliário 9,5%)

Comércio de Produtos
• Importados: Pneus, grupos eletrógenos,piche e alcatrão
• Exportados: Minérios de ferro, cobre, alumínio, soja

Balança Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: 233.478.336
• 2015: 122.759.300
• 2016: 106.809.997
• 2017: 196.519.066

Paraíba (PB)

Capital – João Pessoa

População – 4.025.558

Governador – Ricardo Vieira Coutinho - Partido Socialista Brasileiro (PSB)

PIB per capita (R$ 2015) / Nº vezes PIB per capita Brasil – 14.133,32 / 0,5

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 56,140 bilhões / 0,9%

Distribuição por Setores
• Primário: 4%
• Secundário: 17% (Ind. Transform. 7%, construc. 6,5%)
• Terciário: 79% (Venda e reparac. Automóveis 14,30%)

Comércio de Produtos
• Importados: Compostos para diagnósticos em laboratórios, aparelhos para análise 

química, pedra de cantaria
• Exportados: Calçado, melões, melancia, mamão, granito

Balança Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: -2.347.768
• 2015: -31.915.076
• 2016: 1.221.143
• 2017: 230.022

Paraná (PR)

Capital – Curitiba

População – 11.320.892
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Governador – Cida Borghetti - Partido Progressista (PP)

PIB per capita (R$ 2015) / Nº vezes PIB per capita Brasil – 33.768,62 / 1,2

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 376,900 bilhões / 6,3%

Distribuição por Setores
• Primário: 10,4%. Principais produtos:trigo, milho, soja, algodão
• Secundário: 26,2% (Ind. Transf. 15%, Construc. 5%). Principais indústrias: automóveis e 

máquinas agrícolas. Usina de Itaipú é considerada a maior produtora de energia do planeta
• Terciário: 63,4% (Venda e rep. Automóveis 15%, imobiliário 9%)

Comércio de Produtos
• Importados: Compostos orgânicos, sangue humano, fertilizantes minerais
• Exportados: Milho, óleo de soja e resíduos sólidos, glândulas e demais órgãos para usos opoterápico

Balança Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: -296.643.658
• 2015: -272.159.960
• 2016: -234.303.391
• 2017: -139.678.756

Pernambuco (PE)

Capital – Recife

População – 9.473.26

Governador – Paulo Henrique Saraiva - Partido Socialista Brasileiro (PSB)

PIB per capita (R$ 2015) / Nº vezes PIB per capita Brasil – 16.795,34 / 0,6

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 156,955 bilhões / 2,6%

Distribuição por Setores
• Primário: 4%
• Secundário: 20% (Ind. Transform. 11%, construc. 7%)
• Terciário: 76% (Venda e repar. Automóveis 14%, imobiliário 11%)

Comércio de Produtos
• Importados: Carbonatos, ácidos policarboxílicos, chumbo bruto
• Exportados: Óleos de petróleo, tâmaras, figos, abacaxi, soja

Balança Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: -90.024.721
• 2015: -77.825.985
• 2016: -17.916.148
• 2017: 1.349.712

Piauí (PI)

Capital – Teresina
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População – 3.118.360

Governador – José Wellington Barroso de Araújo Dias - Partido dos Trabalhadores(PT)

PIB per capita (R$ 2015) / Nº vezes PIB per capita Brasil – 12.218,51 / 0,4

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 39,100 bilhões / 0,7%

Distribuição por Setores

• Primário: 7,7%

• Secundário: 13,5% (Construc. 8%, ind. Transform. 4%)

• Terciário: 78,65% (Venda e repar. Automóveis 15%, imobiliário 9%)

Comércio de Produtos

• Importados: Máquinas e aparelhos mecânicos, fertilizantes minerais e peles 

curtidas de ovino

• Exportados: Soja, ceras vegetais e milho

Balança Comercial Bilateral (US$ FOB)

• 2014: 17.397.884

• 2015: 23.076.331

• 2016: 1.104.954

• 2017: -34.727.738

Rio de Janeiro (RJ)

Capital – Rio de Janeiro

População – 16.718.956

Governador – Luiz Fernando de Souza - Movimento Democratico Brasileiro (MDB)

PIB per capita (R$ 2015) / Nº vezes PIB per capita Brasil – 39.826,95 / 1,4

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 659,137 bilhões / 11%

Distribuição por Setores

• Primário: 0,5%

• Secundário: 24% (Ind. Extratora 9%, ind. Transform. 7%). Segunda posição no indicador de 

produção industrial do país (comida processada, produtos químicos, derivados do petróleo, 

farmacéuticos, metalúrgicos, têxteis)

• Terciário: 74,5% (Venda e repar. Automóveis 11%, imobiliário 9%). centro financeiro 

e de serviços

Comércio de Produtos

• Importados: Medicamentos, Automóveis, partes de automóveis

• Exportados: Petróleo, polímeros de etileno, produtos laminados de ferro ou aço

Balança Comercial Bilateral (US$ FOB)

• 2014: -117.287.003

• 2015: -1.139.497

• 2016: 270.868.113

• 2017: 649.194.408
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Rio Grande do Norte (RN)

Capital – Natal

População – 3.168.027

Governador – Robinson Mesquita de Faria - Partido Social Democrático (PSD)

PIB per capita (R$ 2015) / Nº vezes PIB per capita Brasil – 16.631,86 / 0,6

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 57,200 bilhões / 1%

Distribuição por Setores
• Primário: 3,20%
• Secundário: 21% (Construc. 8%, ind. Transform. 6%)
• Terciário: 75,8% (venda e repar. Automóveis 13%, imobiliário 10%)

Comércio de Produtos
• Importados: Caixas e sacos de papel, lâminas de plásticos, sementes e frutos oleaginosos
• Exportados: Melões, melancias, mamões, tâmaras, figos, cocos

Balança Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: 556.622
• 2015: -64.734.094
• 2016: 10.335.145
• 2017: 22.335.258

Rio Grande do Sul (RS)

Capital – Porto Alegre

População – 11.322.895

Governador – Tarso Genro - Partido dos Trabalhadores (PT)

PIB per capita (R$ 2015) / Nº vezes PIB per capita Brasil – 33.960,36 / 1,2

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 381,900 bilhões / 6,4%

Distribuição por Setores
• Primário: 9,3% (soja, trigo, arroz e milho)
• Secundário: 23,4% (Ind. Transform. 16%, Construcc. 5%) (de coros e calçados, alimentícia, 

têxtil, madeireira, metalúrgica e química)
• Terciário: 67,3% (Venda e repar. Automóveis 15%, imobiliário 9%)

Comércio de Produtos
• Importados: Óleos de petróleo, elementos de automóveis, fertilizantes minerais
• Exportados: Óleo de soja e resíduos sólidos, polímeros de etileno, peixe congelado

Balança Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: -52.982.681
• 2015: 61.129.990
• 2016: 37.459.807
• 2017: -211.535.453
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Rondônia (RO)

Capital – Porto Velho

População – 1.749.000

Governador – Confuncio Aires Moura - Movimento Democrático Brasileiro (MDB)

PIB per capita (R$ 2015) / Nº vezes PIB per capita Brasil – 20.677,95 / 0,7

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 36,563 bilhões / 0,6%

Distribuição por Setores
• Primário: 20,4% (pecuária 10%)

• Secundário: 14,6% (construc. 8%, ind. Transform. 6%)

• Terciário: 65% (Venda e repar. Automóveis 14%, imobiliário 10%)

Comércio de Produtos
• Importados: Cebolas, alhos e hortaliças, azeite de oliva e hortaliças preparadas

• Exportados: Soja, milho, madeira, estanho

Balança Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: 83.206.528

• 2015: 46.434.434

• 2016: 23.814.370

• 2017: 51.739.566

Roraima (RR)

Capital – Boa Vista

População – 496.936

Governador – Maria Suele Silva Campos - Partido Progressista (PP)

PIB per capita (R$ 2015) / Nº vezes PIB per capita Brasil – 20.476,71 / 0,7

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 10,354 bilhões / 0,1%

Distribuição por Setores
• Primário:  3,8%

• Secundário: 8,7% (Construc. 6%, elétrico 1%)

• Terciário: 87,5% (Venda e repar. Automóveis 13%, imobiliário 8%)

Comércio de Produtos
• Importados: -
• Exportados: Madeira

Balança Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: 40.666

• 2015: 27.615

• 2016: 29.455

• 2017: 41.713
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Santa Catarina (SC)

Capital – Florianópolis

População – 7.001.161

Governador – João Raimundo Colombo - Partido Social Democrático (PSD)

PIB per capita (R$ 2015) / Nº vezes PIB per capita Brasil – 36.525,28 / 1,2

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 249,070 bilhões / 4,2%

Distribuição por Setores
• Primário: 6,2%. (maior exportador de frango e carne de porco do Brasil)
• Secundário: 30,3% (Ind. Transform. 20%, construc. 6%) (principalmente agroindústria,  

têxtil, cerâmica e metal-mecânica)
• Terciário: 63,5% (Venda e repar. Automóveis 16%, imobiliário 10%)

Comércio de Produtos
• Importados: Polímeros de etileno, pigmentos e cores preparados, carbonatos e cebolas
• Exportados: Carne e resíduos comestíveis, motores e geradores, madeira e móveis

Balança Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: -160.475.400
• 2015: -143.600.883
• 2016: -135.164.341
• 2017: -137.027.702

São Paulo (SP)

Capital – São Paulo

População – 45.094.866

Governador – Márcio França - Partido Socialista Brasileiro (PSB)

PIB per capita (R$ 2015) / Nº vezes PIB per capita Brasil – 43.694,68 / 1,5

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 1,9398 trilhão / 32,4%

Distribuição por Setores
• Primário: 2%
• Secundário: 25%(Ind. Transform. 15%, Construc. 5%)
• Terciário: 73% (Venda e repar. Automóveis 14%, financeiro 12%)

Comércio de Produtos
• Importados: Compostos heterocíclicos, partes de automóveis, sulfatos e medicamentos
• Exportados: Petróleo, óleos essenciais, produtos laminados de ferro ou aço

Balança Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: -935.100.574
• 2015: -777.028.568
• 2016: -572.380.626
• 2017: -394.989.569
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Sergipe (SE)

Capital – Aracaju

População – 2.288.116

Governador – Jackson Barreto de Lima - Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)

PIB per capita (R$ 2015) / Nº vezes PIB per capita Brasil – 17.189,28 / 0,6

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 38,554 bilhões / 0,6%

Distribuição por Setores
• Primário: 5%
• Secundário: 23% (Construc. 8%, ind. Transform. 7%)
• Terciário: 72% (Venda e repar. Automóveis 12%, imobiliário 9%)

Comércio de Produtos
• Importados: Tubos de plástico, hortaliças preparadas, preparações para moldes
• Exportados: Óleos essenciais, couros e peles, hidrocarbonetos

Balança Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: -6.189.906
• 2015: -2.782.205
• 2016: -2.570.177
• 2017: -5.194.401

Tocantins (TO)

Capital – Palmas

População – 1.383.445

Governador – Marcelo de Carvalho Miranda - Movimento Democrático Brasileiro (MDB)

PIB per capita (R$ 2015) / Nº vezes PIB per capita Brasil – 19094,16 / 0,7

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 28,900 bilhões / 0,5%

Distribuição por Setores
• Primário: 17,8%

• Secundário: 24,1% (Construcc. 8%, eléctrica 5%)

• Terciário: 58,1% ( Venda e repar. Automóveis 23 %, imobiliário 8%)

Comércio de Produtos
• Importados: Aparelhos mecânicos, manufaturas de borracha e hortaliças conservadas

• Exportados: Soja, milho, sucos de fruta

Balança Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: 103.247.072

• 2015: 126.223.506

• 2016: 49.075.337

• 2017: 88.320.154
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Relações Econômicas Bilaterais entre Brasil e Espanha
A relação Espanha-Brasil se sustenta em dois pilares: (i) a forte presença investidora das empre-

sas espanholas no Brasil e (ii) o interesse dos brasileiros pela língua e pela cultura espanhola.  O 

Brasil prefere a bilateralidade em sua relação com a Espanha e não formatos multilaterais, onde 

seu peso fique relativizado, o que se reflete particularmente nas Cúpulas Ibero-Americanas. 

Principais acordos bilaterais
• Acordo de Intercâmbio e de Proteção de Informação Classificada, firmado entre ambos os 

países em 15 de abril de 2015 e cuja entrada em vigor aconteceu em julho de 2017.

• Plano de Associação Estratégica Espanha-Brasil: Firmado em novembro de 2003. Cria dois 

Grupos de Trabalho (Infraestruturas e Comércio e Investimentos). Não tiveram muita ativida-

de até que se decidiu reativá-los por motivo da visita à Espanha da Presidenta Rousseff (2012). 

Reuniram-se em 2014 (Brasília) e em 2015 (Madri).

• APPRI-Acordo de Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos: Rubricado em março de 

1995. Não foi firmado. O Brasil não tem APPRIs com nenhum país, embora esteja firmando 

um novo modelo de acordos, sem cláusula de arbitragem à escolha do investidor.

• Tratado Geral de Cooperação e Amizade: Firmado em julho de 1992. Vigente desde julho de 

1994. Como parte do Tratado, figurava um Acordo Econômico, em vigor até 1999.

• Convênio de Dupla Imposição (CDI): Firmado em novembro de 1974. Vigente desde dezem-

bro de 1974. Atualizado em setembro de 2003, por intercâmbio de cartas.

Acordos setoriais recentes com teor econômico
• Memorando de Entendimento entre o Ministério de Fomento do Reino da Espanha e o Mi-

nistério de Transportes, Portos e Aviação Civil da República Federativa do Brasil, no Âmbito 

das Infraestruturas e dos Transportes.

• Memorando de Entendimento entre o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

da República Federativa do Brasil e o Ministério de Economia, Indústria e Competitividade 

do Reino da Espanha sobre Cooperação Econômica e Comercial.

• Declaração comum de intenções sobre cooperação em matéria tributária e alfandegária, as-

sinada entre ambas as agências tributárias em junho de 2016. 

• Acordo de Colaboração entre o Ministério de Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente e o 

Ministério de Integração Nacional sobre recursos hídricos, abril 2015. 

• Acordo de Colaboração ICEX-APEX Brasil, de maio de 2010, renovado em abril de 2015. 

• Acordo de Colaboração entre ICEX e a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção de 

Investimentos (AGDI, Rio Grande do Sul), dezembro 2014. 

• Acordo de Colaboração entre o Ministério de Fomento e o PNUD, de março de 2014. Dá su-

porte jurídico à colaboração entre as empresas públicas de engenharia e planejamento de 

infraestruturas INECO (Espanha) e EPL (Brasil). Renovado em setembro de 2017. 

• Acordo de Colaboração entre CDTI e FINEP, de dezembro de 2013.  

• Acordo de Colaboração ICEX-Investe São Paulo, de novembro de 2013. 

• Acordo de Colaboração entre BNDES e ICO, de outubro de 2013. 

• Acordo de Colaboração entre Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil e a Se-

cretaria de Estado de Inovação, de novembro de 2012.
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Relações comerciais bilaterais 
Os excepcionais dados de exportação entre 2010 e 2013 converteram o Brasil, em 2013, em nos-

so primeiro cliente na Ibero-América (à frente do México), alcançando, além disso, um elevado 

número de empresas exportadoras (7.219) e transformaram em superávit nosso tradicional 

déficit bilateral. A mudança de ciclo no Brasil transformou de novo essa situação e os dados dos 

últimos anos recuperam uma situação comercial deficitária para a Espanha.

Em 2016, as exportações espanholas para o Brasil  (dados da Secretaria de Estado de Comér-

cio) foram de  2,2454 bilhões de euros (0,9% do total) com uma queda de 17,7% frente a 2015. 

Igualmente, exportaram para o Brasil 5.881 empresas espanholas, 7,5% a menos que em  2015 

(6.357). As importações do Brasil foram de 2,9201 bilhões de euros, um  1,1% do total importado 

pela Espanha, com  uma redução de quase 6%. O Brasil se situava como o fornecedor número  

22 da Espanha com um déficit de  674,7 milhões de euros, com uma taxa de cobertura de 76,9%.

Em 2017, a situação mudou. No conjunto do ano, as exportações registraram um aumento de 

11,7% (até os   2,5091 bilhões de euros), representando 0,9% de nossas exportações totais. O 

número de exportadores  aumentou até  6.030 (2,5% a mais). Em relação às importações espa-

nholas do Brasil, em 2017 foi registrado um aumento de  39,2%, representando 1,3% do total de 

importações espanholas. O saldo da balança comercial bilateral foi de -1,5557 bilhão de euros, 

o que significa um incremento interanual de 130,57% e uma taxa de cobertura de 61,7% frente 

a 76,9% do ano anterior.

O comércio bilateral se concentra em poucos setores. Em 2017, os principais capítulos exporta-

dos para o Brasil pela Espanha foram: semimanufaturas (35%); bens de capital (23,4%); produtos 

energéticos (17,1%); alimentos (9,4%) e manufaturas de consumo (5,5%). Em relação aos prin-

cipais capítulos importados do Brasil pela Espanha, destacam-se alimentos (39,6%); produtos 

energéticos (30,1%); matérias-primas (16,7%); semimanufaturas (10,2%) e bens de capital (2%).

Os dados de comércio de serviços têm pior qualidade e atualização que os de bens. Eles mos-

tram que, em 2016, a Espanha exportou serviços para o Brasil por importe de 1,013 bilhão de 

euros, enquanto que as importações de serviços procedentes do Brasil ascenderam a 204,8 mi-

lhões de euros, com uma queda de 32,1%.

Dados investimento bilateral
Em termos de estoque, a Espanha é o terceiro investidor estrangeiro direto final no Brasil, após 

os Países Baixos e os Estados Unidos, com investimentos avaliados em 37,472 bilhões de dólares 

em 2015 (segundo o Banco Central do Brasil). Com fonte espanhola (Secretaria de Estado de 

Comércio), o Brasil é nosso terceiro destino mundial de investimento, após os Estados Unidos 

e o Reino Unido, com um estoque (sem ETVEs) de 35,138 bilhões de euros, também em 2015.  

Em relação aos fluxos, após o crescimento em 2014 dos investimentos espanhóis diretos (não 

ETVEs) no Brasil  (4,263 bilhões de euros frente a 1,9268 bilhão de 2013), os investimentos espa-

nhóis no Brasil ascenderam a  5,800 bilhões de euros, em 2015, enquanto que, em 2016, obser-

vou-se uma sensível queda dos fluxos de investimento, até o 1,537 bilhão, devido fundamental-

mente ao menor atrativo pela situação econômica no Brasil e a incerteza política no Brasil. De 

janeiro a setembro de 2017 foram registrados uns fluxos de investimento espanhol no Brasil de 

455 milhões de euros. 

Os fluxos de investimentos brasileiros na Espanha são muito menores: 225 milhões de euros em 

2014, 226 em 2015 e 193 em 2016. De janeiro a setembro de 2017 (último dado disponível) se re-

gistraram 13 milhões de euros. Seu estoque de investimentos na Espanha em 2015 era de 5,984 

bilhões de euros, sendo o 12º investidor em nosso país.
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Conclusão e Dicas para Negócios
Desde que se registrou o primeiro trimestre de avanço do PIB entre janeiro e março de 2017 

após dois anos consecutivos de quedas, as previsões de crescimento da economia brasileira 

vem seguindo uma tendência ascendente. O fechamento de 2017 com uma taxa de crescimento 

anual do PIB de 1% reforça a mensagem de saída da crise e ponto de inflexão na trajetória da 

atividade brasileira, mensagem que compartilham todos os principais organismos internacio-

nais de previsão.

À luz dos dados registrados ao longo da presente legislatura do governo de Michel Temer, parece 

que ao policy-mix econômico iniciado no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso e con-

tinuado por Lula da Silva e Dilma Rousseff, baseado em metas de inflação, câmbio flutuante e 

altos superávit primários (o chamado tripé) foi acrescentado recentemente o objetivo de retomar 

o crescimento econômico, conforme o caminho descendente da SELIC dos últimos 15 meses, a 

virada do governo rumo a atração de investimentos e de capital estrangeiro e o compromisso 

com o  ajuste fiscal que representou a aprovação de um teto ao crescimento do gasto público. 

Um dos desafios que o Brasil enfrenta atualmente é, além da conjuntura econômica, a incerte-

za política (em um ano eleitoral) no qual os processos de corrupção abertos a políticos de todos 

os níveis abrem fortes incógnitas de cara às próximas eleições.

As previsões de consolidação do crescimento econômico são compartilhadas tanto pelos agen-

tes nacionais quanto internacionais, embora a incógnita dos resultados das próximas eleições 

faça com que exista uma incerteza em relação a essa consolidação.

O Brasil é uma aposta clara da Administração espanhola. Trata-se de um dos países que contam 

com um Plano Integral de Desenvolvimento de Mercado (PIDM) do Ministério da Economia, In-

dústria e Competitividade, com o objetivo de potencializar o processo de internacionalização em 

direção a esses mercados. E também é uma clara aposta do empresariado espanhol, segundo as 

cifras de intercâmbio e, sobretudo, do volume de investimentos realizados no Brasil por empresas 

espanholas inclusive na etapa de menor crescimento (crise) na qual está imersa esta economia. 

Para finalizar, é interessante levar em conta uma série de recomendações para aquelas empre-

sas que queiram começar a explorar o mercado brasileiro:

Não se deixe levar pela euforia
Na hora de começar uma negociação com um empresário brasileiro, ele dificilmente vai lhe dizer 

um não. Inclusive mostrará interesse em estabelecer alguma relação comercial. Porém, não se 

deixe levar pela euforia. Tente concretizar o máximo possível os termos para fechar a operação.

Conselhos para a negociação
Em seu primeiro contato com o possível cliente ou sócio brasileiro, se você não sabe português 

e seu interlocutor também não fala espanhol, desculpe-se e proponha falar cada um em sua 

língua (espanhol e português) de maneira pausada e clara. Será perfeitamente entendido, pois 

a maioria dos empresários brasileiros está familiarizada com o espanhol por suas relações co-

merciais com a Espanha ou com outros países hispanofalantes.

É aconselhável que conte com um bom catálogo para a apresentação de seus produtos, seja 

em papel, seja em meio eletrônico ou através da Internet. Se possível, é muito importante que 

coloque à disposição amostras dos produtos.
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Não se desespere se as respostas e os resultados demorarem. A tomada de decisões não é rápida 

e costuma requerer várias interações. De fato, embora a tecnologia facilite a vida do exportador, 

é recomendável que venha pessoalmente ao país.

A cultura empresarial brasileira é individualista e hierárquica. As decisões costumam ser to-

madas por uma única pessoa, geralmente um alto cargo da empresa. Evite mudar de pessoal 

nas interlocuções.

Não se recomenda o uso de táticas de pressão, já que os brasileiros se sentem incomodados em 

situações de enfrentamento. A barganha também não é recomendada, as concessões são feitas 

ao final da negociação.

Sócio local
Tenha em mente a opção de operar através de um sócio local. Muitas operações comerciais 

precisam de um componente local para ser bem-sucedidas ou inclusive para poder ser desen-

volvidas. Ainda que o mercado brasileiro não apresente muitos problemas de inadimplência, é 

conveniente que na hora de escolher seu cliente ou sócio brasileiro, consulte-se por precaução 

com CESCE a solvência financeira da empresa.

Não abandone seu cliente ou sócio brasileiro
Devem ser valorizados os aspectos culturais do Brasil que condicionam as práticas de negócios. 

Nesse sentido, o empresário brasileiro busca uma relação comercial baseada na confiança e 

no médio e longo prazo. Se pretender alcançar uma relação contínua com seu cliente ou sócio 

brasileiro, ressalte que não se trata de uma operação concreta de exportação após a qual a em-

presa espanhola desaparecerá. Manifeste sua intenção de manter sua presença no mercado e 

se envolver na evolução do produto até seu destino final.

Seja paciente
Para realizar operações comerciais no Brasil deverá ser paciente em um duplo aspecto. Paciente 

com seu cliente ou sócio, que não tomará as decisões de imediato e tomará seu tempo. E pa-

ciente com a Administração e os trâmites burocráticos, que costumam ser longos e mais com-

plicados que em operações com países da União Europeia ou os Estados Unidos.

Custos do Brasil
Na hora de fazer suas previsões de custos em uma operação com o Brasil, devem-se levar em 

conta várias questões. Uma é o denominado “custo Brasil”. Trata-se de um conceito que en-

globa algumas ineficiências estruturais do mercado brasileiro que podem prejudicá-lo, como 

o complexo sistema tributário, a legislação trabalhista ou a elevada burocracia, para o qual 

se recomenda contar com assessoria profissional (fiscal e jurídica). Por outro lado, produzir no 

Brasil pode ser muito mais caro do que se imagina: a mão de obra qualificada é cara e, a não 

qualificada, apresenta índices de ineficiência elevados.

Escopo de atuação de seu distribuidor
Em um país de dimensões continentais como o Brasil, deve-se prestar muita atenção ao escopo 

de atuação de seu distribuidor, já que o normal é que ele trabalhe apenas em uma região do país.

Não se mostre de acordo com as autocríticas ao Brasil feitas pelo seu interlocutor
O brasileiro é muito propenso a criticar o Brasil (sobretudo no que se refere a custos, impostos, 
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etc.) na presença de europeus e norte-americanos. Apesar de ninguém comentar, você será 

muito valorizado se não se mostrar de acordo com a crítica ao país e enfatizar os aspectos po-

sitivos do mesmo.

O Brasil não é um país subdesenvolvido
Não venha com a ideia de que qualquer coisa procedente da Europa é uma novidade no Brasil. 

O Brasil é um país fortemente industrializado e será difícil que seu produto já não seja fabrica-

do aqui e a um custo menor. Sua bandeira deve ser a qualidade.

Conhecimento do entorno
Devem-se estabelecer objetivos realistas, que estejam focados nas singularidades do mercado 

brasileiro, em seu conjunto e regionalmente. Por isso, o conhecimento prévio do estado e do 

setor em que vai operar é uma variável imprescindível.

E lembre-se: 

Os Escritórios Econômicos e Comerciais da Espanha no Brasil (em Brasília e em São Paulo) 
podem assessorá-lo em todos esses aspectos e oferecer-lhe assistência e serviços de quali-
dade para que seu projeto se torne realidade.
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Uma visão geral da economia brasileira
E S C R I T O  P O R  K P M G  A U D I T O R E S  I N D E P E N D E N T E S

1

De 2003 a 2014, o Brasil emergiu com uma presença mais forte e atrativa. Um alto grau de diver-

sificação econômica, combinado com um forte mercado de consumo interno e uma ampla se-

leção de parceiros comerciais, reforçado por um sistema financeiro bem regulamentado, foram 

fundamentais para mitigar com sucesso os efeitos da crise econômica internacional. 

O progresso econômico e social do Brasil entre 2003 e 2014 tirou 29 milhões de pessoas da 

pobreza e a desigualdade diminuiu significativamente (o coeficiente de Gini apresentou uma 

queda de 6,6 pontos percentuais no mesmo período, de 58,1 para 51,5). O nível de renda dos 40% 

mais pobres da população aumentou em média 7,1% (em termos reais) entre 2003 e 2014, em 

comparação a um crescimento de 4,4% na renda da população como um todo. Contudo, a taxa 

de redução de pobreza e desigualdade parece ter estagnado desde 2015.

Os eventos que se revelaram após os escândalos de corrupção da Lava Jato deram início a uma 

crise política e institucional que evoluiu para uma profunda recessão econômica durante o 

período de 2014 a 2017.

Após o impeachment da Presidente Dilma Rousseff em 31 de agosto (de 2016), o então Vice-Pre-

sidente Michel Temer assumiu o cargo como novo Presidente do Brasil, anunciando que seu 

governo passaria por diversas medidas de ajuste fiscal e uma agenda de reformas para resta-

belecer a confiança e recuperar um cenário de investimentos mais favorável. Contudo, a im-

plementação desse programa de reformas mostrou-se difícil diante da oposição no Congresso.

A crise levou a ajustes significativos na conta corrente da balança de pagamentos. Em julho 

de 2016, o déficit da balança corrente caiu para 1,6% do PIB (em comparação a 4,3% em 2014), 

principalmente em resposta à contração do PIB (além de uma desvalorização moderada na taxa 

de câmbio real). Os investimentos diretos no exterior foram responsáveis por 4,2% do PIB em 

2015, financiando, assim, 132% do déficit da conta corrente. O Brasil possuía um amplo nível de 

reservas de US$ 358 bilhões (ou 18 meses de importações) no fim de 2015.

Após cair por oito trimestres consecutivos, o crescimento foi finalmente retomado durante o 

ano de 2017. Primeiramente estimulada pela agricultura, a recuperação pareceu cada vez mais 

ampla. Durante 2018, esperava-se um crescimento ainda mais fortalecido, apesar de a confian-

ça permanecer sensível aos desdobramentos políticos. A inflação caiu abaixo da meta do Banco 

Central, aumentando as rendas reais e possibilitando taxas de juros menores, que devem sus-

tentar uma recuperação do investimento. O crédito para o setor corporativo continua caindo, 

mas as taxas de desemprego já começaram a diminuir.

O Brasil Aguarda as Eleições Presidenciais em 2018
A economia brasileira está emergindo lentamente de uma recessão prolongada. O ritmo do 

crescimento econômico deve ser mais expressivo, com uma inflação controlada, baixas taxas 

de juros e um contexto internacional marcado por crescimento e liquidez. O cenário seria 

ainda mais promissor se não fosse pelos riscos da situação fiscal e das eleições presidenciais 

neste ano. A economia ganhará forças em 2018 com uma expansão estimada de 2,2% do PIB 

https://home.kpmg.com/br/pt/home.html
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real, e de 6,4% do PIB nominal (2017 encerrou com um crescimento de 1,0% do PIB real e de 

5,3% do PIB nominal). 

A recuperação econômica deve ser impulsionada principalmente pela melhoria no consumo 

privado: este setor fechou com 1% em termos reais em 2017 e a expectativa é que cresça 2,8% 

em 2018 (4,2% e 6,8% em termos nominais, respectivamente). O crescimento acelerado, espe-

cialmente no último trimestre de 2017, ainda que abaixo das expectativas do mercado. O quarto 

trimestre de 2017 apresenta um crescimento real de 2,1% em comparação ao mesmo período 

do ano anterior, e 4,4% no que se refere a valores nominais. Podemos confirmar essas estima-

tivas a partir de março, que continuam dentro da estimativa do IBGE(2) para a divulgação do 

resultado final para o ano de 2017.

A recuperação econômica brasileira está começando a se estabelecer agora em 2018, estimula-

da pelas baixas taxas de juros e de inflação, e sustentada por condições globais favoráveis. Os 

investimentos começarão a recuperar o terreno perdido durante uma cruel recessão em 2015 e 

2016, mas o sentimento econômico (nacional e internacional) dependerá das eleições de outu-

bro de 2018, cujas campanhas dominarão a política brasileira. 

Os investidores mantêm seus dedos cruzados para que quem quer que surja como o candidato 

de centro para a presidência vença e continue com a agenda de reformas econômicas, apoiado 

por uma grande maioria do Congresso, que é indispensável para iluminar o cenário brasileiro a 

médio prazo. A incerteza política relacionada às novas alegações de corrupção deve apresentar 

riscos significativos ao crescimento. O resultado destas eleições é excepcionalmente incerto, 

em parte porque não está definido se o ex-presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003 a 2010) será elegível. As eleições estão completamente abertas e muitos eleitores estão 

indignados com os níveis de corrupção associados aos partidos políticos tradicionais, além das 

altas taxas de criminalidade, abrindo espaço para novas figuras como Jair Bolsonaro, populista 

de direita e  ex-capitão do Exército brasileiro. 

O principal desafio para o governo de transição liderado por Temer é reorientar as macropo-

líticas e tirar o Brasil de sua pior recessão no último século. Ainda que as campanhas para as 

eleições presidenciais não comecem oficialmente até meados de agosto, na realidade já come-

çaram e tomarão forma de agora em diante. 

A data principal foi o dia 24 de janeiro, quando o Tribunal Regional Federal da 4ª Região do Brasil ana-

lisou o recurso de Lula contra sua condenação por corrupção em julho de 2017. O Tribunal pretendia 

confirmar a condenação de Lula, impedindo-o de concorrer, ainda que possa protocolar diversos re-

cursos e ações pelo tempo que for possível,  provavelmente até o terceiro trimestre deste ano. Quanto 

mais tempo Lula permanecer na corrida presidencial (em que aparece como o primeiro nas pesquisas 

iniciais), mais fácil será para ele transferir seus votos a um aliado. O atual favorito parece hoje ser Ja-

ques Wagner, ex-governador do Estado da Bahia pelo Partido dos Trabalhadores (PT) de Lula. No plano 

“Uma Ponte para o Futuro” para a economia brasileira, um documento que lançou as bases para o 

governo de Temer antes do impeachment de Dilma Rousseff em 2016, a reforma fiscal era conside-

rada uma das reformas mais urgentes, dado que seu potencial de melhora eficiente no sistema fiscal 

brasileiro é muito complexo e regressivo, impedindo o crescimento e aumentando a desigualdade. 

Houve diversas propostas para a reforma fiscal, inclusive um plano ambicioso de eliminar a 

estrutura atual e  substituí-la, diante dos graves déficits nas receitas, enormes desafios fiscais 

e questões político-econômicas resultantes de redistribuições por meio da reforma fiscal. O 

governo Temer tem feito pressão por uma proposta de simplificação fiscal muito menos ambi-

ciosa, apesar de ainda não estar claro qual simplificação fiscal seria provavelmente insuficiente 

para a promessa de aumento na eficiência e produtividade. Então, ainda que o governo tenha 

sucesso dando continuidade a algum plano de simplificação fiscal em 2018, uma reforma fiscal 
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mais aprofundada continua sendo uma necessidade urgente para eliminar os obstáculos que 

dificultam a produtividade e o apetite por investimentos do setor privado.

O sistema financeiro também exigirá uma reforma profunda. A administração de Temer teve 

sucesso ao remover alguns dos subsídios implícitos de empréstimos com bancos públicos, tra-

tando especialmente das distorções causadas pelos empréstimos a baixas taxas de juros con-

cedidos pelo BNDES. O governo, no entanto, não foi capaz de resolver os principais problemas 

de crédito no país e os efeitos negativos que geram sobre a economia. Crédito direcionado, 

ou empréstimos específicos, em conta no Brasil por quase metade do crédito total. Como os 

empréstimos específicos são essencialmente subsidiados, sua presença induz distorções signi-

ficativas nas taxas de juros do mercado e spreads de empréstimos que aumentam o custo de 

investimento e, consequentemente, levam a um subinvestimento na economia, um problema 

que tem prejudicado o Brasil por décadas. Portanto, para complementar as medidas tomadas 

pelo governo Temer, a próxima administração de 2019 deve repensar o papel do crédito dire-

cionado no Brasil, possivelmente encerrando diversos programas atualmente responsáveis, ao 

menos em parte, pelas taxas de juros locais extremamente altas do país.

As novas Oportunidades de Investimento no Brasil
Após todos os eventos recentes e considerando o resultado mais provável das eleições em termos 

de políticas econômicas, diversos fatores contribuem para que o Brasil continue sendo uma opor-

tunidade atrativa de investimento em diversas áreas, principalmente graças aos seguintes fatores:

Rico em recursos naturais

O Brasil é o segundo maior produtor de minério de ferro no mundo; berço de uma das maio-

res descobertas de petróleo offshore em décadas. Mudanças regulatórias recentes abriram o 

mercado brasileiro para o investimento estrangeiro, aumentando o retorno e estabilidade para 

qualquer investidor internacional.

População jovem com uma cultura global 

A média de idade da população brasileira é de 30 anos, e essa população possui uma mentali-

dade global em termos de hábitos de consumo. Esse fator, juntamente com as recentes altera-

ções nos regulamentos de importação,  é uma situação favorável para investidores de bens de 

consumo internacionais buscarem oportunidades no Brasil.

Conectado ao mundo 

A população brasileira é bastante receptiva a novas tecnologias: o Brasil ocupa o terceiro maior 

mercado de consumo de tecnologia, com mais de 70 milhões de usuários no Facebook e 13 mi-

lhões de usuários no Twitter.

Receptivo a novos modelos de negócios

Acostumado a serviços públicos e infraestrutura ineficientes, o brasileiro médio está normal-

mente aberto a soluções alternativas e, portanto, tende a explorar serviços e produtos alterna-

tivos dada a oportunidade.

Mentalidade de empreendedor

Hoje, o Brasil possui mais de 4.500 startups e seu potencial de crescimento é considerável. 

Existem startups trazendo  inovações em todas as áreas, principalmente nos setores financeiro, 

varejista, imobiliário e do agronegócio.

Maiores Desafios para Quem Decide Investir no Brasil
• Fazer negócios no Brasil exige um conhecimento íntimo do ambiente local, incluindo os 

custos diretos e indiretos de se fazer negócios no país (conhecido como “Custo Brasil”).
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• Esses custos incluem distribuição, processos governamentais, benefícios de funcionários, 

um código complexo do trabalhador, leis ambientais e uma estrutura fiscal complexa que 

deve ser tratada como um dos principais elementos de risco de investimento;

• Entender onde estão as oportunidades e riscos, a dimensão de cada oportunidade e o que 

a concorrência está fazendotrará a confiança necessária para tomar uma decisão sólida de 

investimentos;

• A logística oferece um desafio em particular, dada a falta de infraestrutura suficiente. De 

acordo com o Fórum Econômico Mundial, o Brasil é o 107º de 144 países em nível de desen-

volvimento de infraestrutura;

• Além das altas tarifas, um sistema jurídico e procedimentos alfandegários intrincados au-

mentam o nível de complexidade ao estabelecer um negócio voltado à importação ou ex-

portação no Brasil; 

• A classificação do país em 76º no Índice de Percepção de Corrupção (IPC) da Transparência 

Internacional, e com nota baixa no Índice de Facilidade de Fazer Negócios do Banco Mun-

dial, significa que um parceiro local para apoiar seu processo de penetração no mercado é 

mais do que aconselhável.

_
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Imigração e vistos
E S C R I T O  P O R  E M D O C  S E R V I Ç O S  E S P E C I A L I Z A D O S

2

Manual para Imigrantes no Brasil com Base na Nova Lei de Migração 
n.º 13.445/2017

A Lei de Migração Brasileira apresenta um novo panorama para o processo imigratório no País. 

Grandes e profundas alterações ocorreram, uma vez que novos conceitos foram normatizados, 

modalidades de vistos foram extintas e novas foram editadas, prazos e requisitos foram altera-

dos e o imigrante passou a ser visto em grau de igualdade com relação aos brasileiros.

Vale destacar ainda que a legislação é muito mais abrangente e aberta à receptividade dos imi-

grantes, os quais tiveram seus direitos ampliados.

Dentro do panorama geral, para o ordenamento brasileiro, além da  lei já mencionada, hoje 

também contamos com outras normas diretivas:

• decreto n.º 9.199/2017;

• mais de 20 Resoluções Normativas;

• mais de 10 Portarias.

Dentro desse contexto de mudanças e novos regramentos, destaca-se nesse manual alguns 

pontos importantes e de implicação imediata aos imigrantes e especialistas da área de imigra-

ção para o Brasil.

Principais Conceitos

Dentre os principais conceitos apresentados pela nova legislação, podemos destacar os indica-

dos abaixo:

Migrante

Pessoa que se desloca de país ou região geográfica ao território de outro país ou região geográ-

fica. Nesta situação são considerados os imigrantes, emigrantes e apátridas;

Imigrante

Pessoa nacional de outro país ou apátrida, que trabalhe ou resida e se estabeleça temporária ou 

definitivamente no Brasil;

Visitante 

Pessoa nacional de outro país ou apátrida com estadas de curta duração, sem pretensão de se 

estabelecer temporária ou definitivamente no Brasil;

Ano migratório

Período de 12 (doze) meses, contado desde a data da primeira entrada do visitante em território 

nacional.

Essas informações são de extrema importância para o entendimento e interpretação do con-

junto de normas que regem os imigrantes no Brasil.

http://www.emdoc.com/


35

No que tange às modalidades de visto, estão divididas nas seguintes categorias: (i) visita; (ii) 

temporário; (iii) diplomático; (iv) oficial e (v) de cortesia. Nos próximos tópicos,  serão apresen-

tados comentários acerca das principais modalidades.

Visto de Visita
Na prática, esta modalidade de visto se subdivide em (i) turismo, (ii) negócios, (iii) trânsito, (iv) 

realização de atividades artísticas ou desportivas e (v) situações especiais.

Modalidade Finalidade

Turismo

Realizar atividades de caráter turístico, informativo, cultural, educacional ou recreativo, além 

de visitas familiares, participação em conferências, seminários, congressos ou reuniões, reali-

zação de serviço voluntário ou de atividade de pesquisa, ensino ou extensão acadêmica.

Negócios

Participar de reuniões, feiras e eventos empresariais, a cobertura jornalística ou a realização de 

filmagem e reportagem, a prospecção de oportunidades comerciais, a assinatura de contratos, a 

realização de auditoria ou consultoria, e a atuação como tripulante de aeronave ou embarcação.

Trânsito
Permitir a estada temporária de imigrantes que passarão pelo Brasil quando em escala ou conexão, 

e cujo destino seja outro país, podendo, assim, ausentarem-se da área de trânsito do aeroporto. 

Atividades 
Artísticas ou 
Desportivas

Realizar atividades artísticas e/ou desportivas, beneficiando também os técnicos em espetácu-

los de diversões e os demais profissionais que, em caráter auxiliar, participem da atividade do 

artista ou do desportista.

Situações Especiais Atender aos interesses nacionais, cujas diretrizes ainda carecem de norma regulamentadora.

Atenção: O Visto de Visita emitido para realização de auditoria e consultoria, ou para atuação como marítimo, terá 

prazo de estada de até 90 (noventa) dias, improrrogável a cada ano migratório.

Para os portadores do Visto de Visita, a estada será de 90 (noventa) dias, prorrogáveis pela Polí-

cia Federal por até 90 (noventa) dias, não podendo ultrapassar 180 (cento e oitenta) dias a cada 

ano migratório. Contudo, a referida regra poderá ter aplicabilidade diversa, ficando a critério da 

autoridade competente a possibilidade de prorrogação (por reciprocidade). Igualmente, prazos 

inferiores de estada também poderão ser concedidos, de igual modo a critério da autoridade 

competente.

Ao imigrante beneficiário do Visto de Visita é vedado o exercício de atividades remuneradas no 

País. Porém, ainda assim, como exceção, poderá receber pagamento do governo, de empregador 

brasileiro ou de entidade privada a título de diária, ajuda de custo, cachê, pró-labore ou outras 

despesas com a viagem; além de poder concorrer a prêmios, inclusive em dinheiro, em compe-

tições desportivas ou em concursos artísticos ou culturais.

Outra novidade é que o Visto de Visita poderá ser processado por meio eletrônico. Denominado 

E-Visa, a análise e concessão dessa categoria de visto baseiam-se na reciprocidade de trata-

mento entre o Brasil e os demais países, como: Austrália, Japão, Canadá e Estados Unidos. Estes 

foram os primeiros países beneficiados por essa nova modalidade de processamento.

Por todo o exposto, conclui-se que o Visto de Visita possui uma definição e aplicabilidade bem 

definidas em lei. Logo, a observância a tais critérios é uma medida necessária para evitar infra-

ções e penalidades no Brasil.
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Principais Modalidades de Vistos Temporários

A existência de uma única modalidade para as hipóteses de trabalho (Visto Temporário) ocorre 

em razão da extinção do Visto Permanente. No passado, o visto permanente sempre foi  muito 

importante  para os mais variados executivos com poderes de representação no Brasil e seus 

respectivos dependentes legais, bem como para os imigrantes dependentes legais de brasileiros 

(filhos/companheiros/maridos e esposas). 

Contudo, hoje o Visto Permanente está extinto do ordenamento imigratório vigente e o Visto 

Temporário existe para reger as principais relações advindas do trabalho no Brasil, entre outras 

situações que também podem ser definidas por esta modalidade.

Dentre as principais modalidades de Vistos Temporários, podemos salientar as indicadas a se-

guir, identificadas por suas respectivas Resoluções Normativas já publicadas pelo Conselho 

Nacional de Imigração:

Base Legal Descrição da modalidade na íntegra (segundo legislação)

RN 02/2017
Disciplina a concessão de autorização de residência para fins de trabalho com vínculo empre-

gatício no Brasil.

RN 03/2017
Disciplina a concessão de autorização de residência para fins de trabalho sem vínculo empre-

gatício no Brasil, para prestar serviço de assistência técnica.

RN 04/2017
Disciplina a concessão de autorização de residência para fins de trabalho sem vínculo empre-

gatício no Brasil, para transferência de tecnologia.

RN 11/2017

Disciplina a concessão de autorização de residência para imigrante administrador, gerente, di-

retor ou executivo com poderes de gestão, para representar sociedade civil ou comercial, grupo 

ou conglomerado econômico – pessoa jurídica.

RN 12/2017

Disciplina a concessão de autorização de residência para exercício de cargo, função ou atri-

buição, sem vínculo empregatício, por prazo indeterminado, em razão de a legislação federal 

específica exigir residência no Brasil.

RN 13/2017
Disciplina a concessão de autorização de residência para realização de investimento de pessoa 

física em pessoa jurídica no País.

RN 14/2017
Disciplina a concessão de visto temporário e autorização de residência para prática de ativi-

dades religiosas.

RN 19/2017
Disciplina a concessão de autorização de residência para fins de trabalho sem vínculo empregatí-

cio no Brasil, para receber treinamento profissional junto à subsidiária, filial ou matriz brasileira.

RN 23/2017
Disciplina os casos especiais para a concessão de autorização de residência associada às ques-

tões laborais.

RN 26/2018
Disciplina a concessão de autorização de residência para fins de trabalho para realização de 

estágio profissional ou intercâmbio profissional.

Nesse sentido, dependendo das condições reunidas pelo imigrante e atividades a serem desempe-

nhadas, este poderá requerer uma ou outra modalidade de pedido de visto (também entendida como 

autorização de residência), desde que cumpridos todos os requisitos necessários de cada Resolução.
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No que tange à residência, há de se destacar que o imigrante poderá apresentar o seu pedido 

estando no Brasil ou no exterior. O pedido feito no Brasil é uma grande evolução, que viabiliza 

muitos procedimentos sem a necessidade de saída do imigrante do território nacional.

No antigo Estatuto do Estrangeiro ( lei n.º 6.815/1980), não era permitida a regularização do 

imigrante que já estivesse em território nacional para pedidos de visto temporário. Portanto, 

uma grande conquista foi a possibilidade de apresentar o pedido de residência na situação em 

que o imigrante já se encontra no Brasil, pois isso poderá abreviar o processo e evitar maiores 

custos aos envolvidos.

Registro Nacional Migratório
O registro junto à Polícia Federal continua sendo necessário para a maioria das modalidades de 

pedido de visto, contudo, com um novo prazo, de 90 (noventa) dias após a primeira entrada para 

imigrantes que tenham feito pedido de residência prévia ou então 30 (trinta) dias para imigran-

tes que tenham feito o pedido de residência já estando presencialmente no Brasil. 

O antigo cartão de identificação do imigrante, chamado RNE (Registro Nacional de Estrangei-

ros), foi substituído pela Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM).

Ademais, a nova legislação prevê um controle eletronicamente integrado das bases de dados 

relacionados com o processamento das solicitações de vistos, controle migratório, registros e 

autorizações de residência. Desse modo, acredita-se que o controle migratório ficará cada vez 

mais preciso, visto que Ministério da Justiça, Relações Exteriores e Trabalho integrarão esse sis-

tema. Portanto, cabe às empresas e aos imigrantes o zelo pelas informações precisas e a devida 

observância às novas regras.

Multas e Infrações
Por fim, vale destacar a questão das infrações e penalidades diretamente atreladas ao processo 

imigratório brasileiro. Primeiramente porque a lei n.º 13.445/2017 cria um novo tipo penal, qual seja, 

“Promoção de Migração Ilegal”, crime que foi devidamente incorporado ao Código Penal Brasileiro e 

que tem o objetivo de punir a promoção, por qualquer meio e com o fim de obter vantagem econô-

mica, da entrada ilegal de imigrantes em território nacional ou de brasileiros em países estrangeiros. 

De outro modo, paralelamente ao tipo penal, existem as sanções administrativas que são elen-

cadas na  lei n.º 13.445/2017 e ratificadas no decreto n.º 9.199/2017. 

Com relação às sanções administrativas, vale mencionar que estas serão aplicadas tanto para 

as pessoas físicas (imigrantes), quanto para as pessoas jurídicas (empresas). Para pessoa física, 

o valor mínimo da autuação poderá ser de R$ 100,00 (cem reais) e o máximo de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Para pessoa jurídica (por ato), o valor mínimo poderá ser de R$ 1.000,00 (mil 

reais) e o máximo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

Porém, na dosimetria das penas serão consideradas as reincidências (podendo o valor ser quin-

tuplicado), bem como a situação econômica do autuado, já que a multa poderá ser majorada 

ao máximo caso a autoridade autuadora entenda que o valor mínimo individualizável é consi-

derado ineficaz ao autuado.

Por todas as informações  apresentadas nesse manual, é notório que estamos diante de um 

novo marco para os processos imigratórios no Brasil.

Em contrapartida, tendo por base a relevância da matéria e a forma em que está regulamen-

tada,  certamente existem impactos diretos em todos os processos imigratórios. Por essa razão, 

o planejamento antecipado é fundamental para viabilizar a implementação das novas regras, 

evitando assim riscos com compliance, imagem e infrações administrativas. 
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Processos de Realocação no Brasil
Todos os processos legais e imigratórios acima descritos caminham em paralelo com o processo 

de realocação dos imigrantes no Brasil.

O processo de transferência de funcionários é uma prática comum, com o objetivo de expandir 

mercados, trazer  mão de obra especializada, difundir conhecimento técnico e aprimorar estra-

tégias de negócios.

Dentro desse contexto, para que as transferências apresentem os resultados esperados e sejam 

bem-sucedidas, alguns pontos fundamentais também merecem atenção:

• elaboração de políticas de expatriação;

• preparação e planejamento da mudança;

• treinamento intercultural para facilitar a adaptação local;

• curso de idiomas;

• definição das condições e local de moradia;

• busca de escola para os filhos;

• devido acompanhamento para contratação de serviços residenciais;

• acompanhamento para encerramento do contrato de locação;

• acompanhamento em todos os termos e procedimentos de repatriação (todas as esferas 

envolvidas: imigratória, fiscal, trabalhista, previdenciária, retorno ao País de origem, plane-

jamento de carreira, entre outros).Portanto, em uma visão completa do processo de mobi-

lidade, os responsáveis envolvidos (Mobility e Recursos Humanos) devem estar ativamente 

atentos, não apenas às normas legais para pedido do visto/residência, mas também às pró-

prias necessidades inerentes à vida e subsistência do imigrante e seus familiares no Brasil. 

Atendendo também a essas necessidades pessoais e personalíssimas, estarão assertivamente 

obtendo resultados de sucesso na gestão e transferências internacionais.

_

• Desenvolvido por João Marques e Tatiana Maria Gaia Prado
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Expatriação e relocation 
E S C R I T O  P O R  I E  T E A M  B R A S I L  C O N S U LT O R I A

3

Por conta do aumento dos investimentos no Brasil e a vinda de empresas multinacionais para 

instalar atividades no país, ou até mesmo pela internacionalização de empresas de todo o mun-

do, tendo como destino o Brasil, a questão envolvendo a expatriação de executivos e trabalha-

dores em geral passou a ser um tema importante para essas corporações.

A designação internacional é um evento que modifica a vida de um trabalhador e muitas vezes 

de sua família inteira, pois esta pessoa vem para um novo país e encontra um novo tipo de am-

biente, desde o aspecto social, passando pelo profissional e incluindo os aspectos legais e fiscais 

que regem as atividades do local de destino deste trabalhador.

Atividades Pré-expatriação
Antes da decisão de se expatriar o trabalhador, a empresa estrangeira deve ter em consideração 

como será o processo e ter bem definida uma política de expatriação o executivo, que pode ser 

realizada através de um contrato ou de uma carta-proposta a este. 

Portanto, recomenda-se que a empresa, antes de efetivar a expatriação de qualquer trabalha-

dor, tenha um contrato com este ou uma proposta contendo todos os aspectos das expatriação, 

incluindo, mas não se limitando ao seguinte:

Ter uma política de Expatriação clara;

Ajustar o tema salarial para evitar reduções ou aumentos de remuneração;

Conhecer os impactos da concessão de benefícios no Brasil e no país de origem.

Neste caso, é importante que as empresas da origem e do destino elaborem conjuntamente a 

política de expatriação, podendo, inclusive, se valer de ajuda especializada em ambos os paí-

ses, para que não existam surpresas desagradáveis, descontentamento do expatriado e pedido 

de regresso antes do prazo, bem como contingências trabalhistas, tanto na origem, quanto no 

destino da expatriação.

Aspectos a Serem Considerados pela Empresa no Exterior e no Brasil
A empresa que deseja expatriar um trabalhador deve, na proposta de expatriação, considerar 

os aspectos salariais dessa pessoa, pois a mudança de ambiente, ou seja, de país, gera a neces-

sidade de aumento ou adequação da carga salarial, para que este trabalhador possa ter, razoa-

velmente, o mesmo padrão que tinha no país de origem. 

Além disso, para a questão da concessão de benefícios como moradia, automóvel, escola de 

filhos e outros benefícios, recomenda-se que a empresa se consulte com um profissional no 

Brasil ou com seu departamento fiscal para traçar o custo da concessão de tais benefícios. 

Alguns destes benefícios, dependendo da forma que são concedidas, podem resultar em tribu-

tação mensal pelo próprio expatriado, podem compor o centro de custo da empresa ou ainda 

pode ser obrigatória a sua inclusão como salário do empregado, sendo que neste último caso, 

poderá gerar encargos fiscais sobre a folha de pagamento para a empresa.

http://www.ieteam.com.br/
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Aqui, a empresa estrangeira deve levar em conta a legislação de seu país e alguns aspectos da 

legislação do país de destino para formalizar. 

Isso porque, alguns acordos feitos entre o trabalhador e a empresa no exterior, como por exem-

plo o reembolso de algumas despesas, ou a forma de pagar ou conceder alguns benefícios (fringe 

benefits) podem resultar em aumento de carga fiscal para o expatriado ou para a empresa. 

Por outro lado, a forma de pagamento de salário (split payment) e aplicação de alíquotas de não 

residente para os rendimentos recebidos no exterior, demandam obrigações que cabem ao ex-

patriado, como é o caso do Cálculo do “Carnê Leão”, que é o imposto devido sobre os rendimen-

tos e proventos recebidos (neste caso) no exterior.

Residência Fiscal e Tributação dos Rendimentos do Trabalhador
A residência fiscal é um dos efeitos da entrada no Brasil com determinados tipos de autorização 

de trabalho, portanto, quem pretende desenvolver alguma atividade que dependa de autoriza-

ção de trabalho ou outro visto no Brasil, deve estar atento à modalidade, para que possa conhe-

cer os reflexos fiscais que resultarão de sua entrada no Brasil. 

Esta pode se dar, no momento da entrada do trabalhador no Brasil para o exercício de seu cargo ou 

função, bem como pode ser adquirida depois de passados 183 dias de forma contínua ou não no Brasil. 

Uma vez residente fiscal no Brasil, pelo período que dure essa situação, o trabalhador deverá 

cumprir obrigações fiscais e legais nesse país e submeter à tributação TODOS os rendimentos 

recebidos no brasil e no exterior.

Tributação dos rendimentos
Os rendimentos de trabalho recebidos pelas pessoas físicas residentes para efeitos fiscais no 

Brasil seguem a tributação de acordo com a tabela progressiva do imposto de renda, ou por 

meio de alíquotas específicas para o tipo de operação realizada.

Obrigações Legais e Fiscais do Brasil
Para que o estrangeiro possa exercer sua atividade e praticar todos os atos da vida civil no Brasil 

é necessária a emissão de alguns documentos antes ou depois da entrada no Brasil. Tais docu-

mentos vão servir como registro, cadastro, para que essa pessoa ou família possa ter conta em 

banco, consumir serviços de telefonia, energia, obter crédito e adquirir ativos no Brasil. 

Igualmente importante é a necessidade de apresentar declarações de renda e bens para as 

autoridades fiscais e reguladoras do Brasil. A declaração de bens que a pessoa possui em toda 

parte do mundo é obrigatória no Brasil, porém ainda não se cobra imposto sobre a propriedade 

destes ativos no exterior, mas a falta de declaração dos mesmos pode gerar multas e outros 

reflexos perante a lei brasileira.

Obrigações legais – documentação civil

Quando da entrada no Brasil, seja para trabalho com vínculo de emprego, seja para desempe-

nhar função de administrador, existem outros documentos de cunho civil que devem ser emi-

tidos para o Estrangeiro, tais como:

-  CRNM: Trata-se da Carteira de Registro Nacional Migratório – CRNM, que por conta da nova 

legislação de 2017 substituiu o RNE – Registro Nacional de Estrangeiro. 

Este documento deve ser emitido logo quando da chegada do estrangeiro no Brasil e caso este 

venha com sua família, o documento deverá ser emitido para todos os integrantes. 

A emissão é feita nas unidades da Polícia Federal e os prazos são de 90 (noventa) dias no caso de 

registro feito para o titular de visto temporário; ou 30 (trinta) dias no caso de requerimento de 
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autorização de residência (com aprovação da mesma). Em ambos os casos, o descumprimento 

dos prazos resultará em multa.

- CPF – Cadastro de Pessoa Física: As pessoas físicas, brasileiras ou estrangeiras, residentes ou 

não no Brasil poderão requerer o Cadastro de Pessoas Físicas – CPF.

Qualquer pessoa física, mesmo que não obrigada, brasileira ou estrangeira, não residente no 

Brasil ou residente no Brasil que se encontre no exterior, poderá solicitar uma inscrição no CPF. 

A inscrição no CPF pode ser feita antes da vinda do estrangeiro e sua família para o Brasil. 

Todas as pessoas que tiverem imóveis, veículos, embarcações, aeronaves, contas-correntes ban-

cárias, aplicações em mercado financeiro, aplicações em mercado de capital, cotas de empre-

sas, devem, obrigatoriamente emitir o CPF. 

Para que se possa conseguir adquirir linhas de telefone, bem como consumir serviços como TV 

a Cabo, Internet, cadastrar a Conta de Luz, Água ou Gás na residência, o estrangeiro deve apre-

sentar esse documento, portanto, sua emissão é tão essencial quanto o CRNM.

Importante destacar que cada membro da família, para poder exercer atividades de consumo 

no Brasil deverá emitir o CPF e a partir de 2019, todas as pessoas, de qualquer idade deverão 

emitir o CPF, para que possam ser reportados nas Declarações de Imposto de Renda de residen-

tes no Brasil (como dependente). 

- Carteira Nacional de Habilitação: Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para motorista ha-

bilitado no exterior que permanecerá no Brasil por mais de 180 dias. Assim, é importante que o 

estrangeiro que venha para o Brasil para um período maior que 180 dias emita a CNH brasileira 

para poder conduzir veículos em todo o território nacional.

A CNH pode ter validade de até 5 anos e para os motoristas acima de 65 anos, a validade má-

xima é de 3 anos.

Para emitir a CNH é necessário que o estrangeiro já possua a Carteira de Registro Nacional Mi-

gratório – CRNM e a solicitação pode ser feita nas unidades do DETRAN de cada estado ou nos 

órgãos locais de municípios que não são capital dos estados – CIRETRAN.

- CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social: Este documento pode ser emitido para 

qualquer estrangeiro que esteja no Brasil, cujo visto permita que este possa exercer atividade 

laboral como empregado de empresa (verificar o tipo de visto).

A emissão poderá ser feita nos postos autorizados em cada município do Brasil e o estrangeiro 

deverá apresentar a documentação necessária, lembrando que para isso, ele já deve ter em 

mãos o CRNM e o CPF.

- Carteira de Vacinação: Atualmente, não existe obrigação de apresentação de carteira de va-

cinação para entrada no Brasil, contudo, o Ministério da Saúde recomenda que os turistas in-

ternacionais atualizem a sua situação vacinal previamente à chegada ao país, conforme as 

orientações do calendário de vacinação do país de origem ou residência.

No entanto, caso o estrangeiro vá se radicar em estados do norte do Brasil, ou tenha a necessi-

dade de viajar para outros países da América do Sul, recomenda-se que ele emita o Certificado 

Internacional de Vacinação no Brasil, para não ter problemas para entrada nesses países. A 

Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária é a responsável pela emissão do Certificado 

Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP). O documento é exigido por alguns países para 

comprovar a vacinação contra a febre amarela.

- Abertura de Conta Corrente: Os estrangeiros residentes podem abrir contas no Brasil em 

qualquer entidade financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil a prestar serviços finan-

ceiros. Para isso, deverá ser apresentado o documento de identificação da pessoa física e a apre-

sentação do CPF é imprescindível para a abertura de conta e manutenção de investimentos. 
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Deve-se atentar para a documentação exigida por cada instituição, pois isso pode variar, devido 

às regras de Compliance de cada instituição.

Os não residentes também podem ter contas e manter investimentos no Brasil, mas deverão ve-
rificar os requisitos específicos em relação a cada instituição, bem como temas fiscais e custos 
para manutenção destes ativos.

- Escolaridade e Educação: Os estrangeiros residentes no Brasil poderão matricular filhos em 
escolas de ensino fundamental, médio ou superior, bem como cursar universidades, cursos de 
pós-graduação lato e strictu senso. Em cada caso, as instituições de ensino terão os requisitos 
específicos para matrícula e curso, bem como caberá a estas estabelecer os requisitos mínimos 
para admissão.

- Contratação de Seguro Saúde: Para a contratação de seguro saúde no Brasil, o estrangeiro 
precisa ter os documentos de permanência no Brasil (visto), seus documentos de identificação 
e o CPF, que é essencial para o cadastro. Além disso, o estrangeiro pode usar seu seguro saúde 
do exterior no brasil em organizações que permitam a utilização e deverá ainda se atentar para 
o fato das despesas reembolsadas no exterior, que podem ser tributáveis no Brasil. 

- Obrigações fiscais – apresentação de declarações 

Todos os residentes para efeitos fiscais no Brasil estão sujeitos à entrega das seguintes obriga-
ções fiscais durante a sua estada, até a saída do Brasil: 

• Declaração de Ajuste Anual;

• Declaração do BACEN (verificar preenchimento de requisitos);

• Comunicação de Saída Definitiva do País;

• Declaração de Saída Definitiva do País.

Retorno do Expatriado ou Designação para Outro País
Quando do término do período da expatriação e o retorno do trabalhador ao seu país de origem 
ou redesignação para outro país, o período de residência também cessa. 

Contudo, algumas situações devem ser levadas em consideração, pois a partir das decisões e da 
forma de saída do Brasil, as obrigações fiscais para a empresa e para o trabalhador podem variar. 

A data de saída deverá ser a data a ser informada para as autoridades fiscais quando do preen-
chimento das obrigações fiscais exigidas pela Receita Federal para o encerramento do vínculo 
fiscal com o Brasil. 

Tratado para Evitar Dupla Tributação
Como é sabido, o Brasil e a Espanha possuem tratado para evitar a dupla tributação, o que, em 
regra permite que os rendimento recebido em um país e em outro sejam tributados somente 
em um e em outro país. 

Por força deste tratado, algumas modalidades de recebimento de renda com retenção de im-
posto de renda no país de origem podem gerar crédito e este crédito de imposto poderá ser 
compensado com o imposto devido no outro país. 

Tratado Previdenciário
Brasil e Espanha possuem tratado previdenciário e quando da expatriação é importante avaliar 
as questões de cotização em um país e em outro, a fim de se aferir como será tratada a questão 
previdenciária do executivo.

_
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Constituição e formas societárias no Brasil
E S C R I T O  P O R  M A C H A D O  A S S O C I A D O S  A DV O G A D O S  E  C O N S U LT O R E S

4

A escolha do tipo societário é uma das primeiras etapas que um empreendedor deve enfrentar 

ao decidir fazer negócios no Brasil por meio da constituição de uma pessoa jurídica. A legislação 

brasileira prevê diversos tipos societários e a decisão quanto à roupagem jurídica deve levar 

em consideração fatores como, por exemplo, custos de manutenção, quantidade de sócios e de 

administradores, captação de recursos junto ao público, investimento inicial, etc.

Para os fins desta publicação, abordaremos os tipos societários mais comuns: sociedade por 

ações – S/A; sociedade limitada – Ltda., e empresa individual de responsabilidade limitada - EI-

RELI. Em geral, as sociedades estrangeiras não costumam abrir filiais no Brasil, uma vez que o 

funcionamento dessas depende de autorização do Governo Federal.

S/A

Principais legislações societárias 

Lei nº 6.404/76 (Lei das S/A); normas expedidas pelo Departamento de Registro Empresarial e 

Integração – DREI; normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, caso a S/A 

possua registro como emissora de valores mobiliários negociados publicamente;

Acionistas

No mínimo 2 acionistas, pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou não no Brasil ou, no caso de sub-

sidiária integral, 100% das ações da S/A podem ser detidas por apenas uma sociedade brasileira. 

Responsabilidade dos acionistas

Limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas.

Capital social

Não há valor mínimo obrigatório. No ato de constituição, no mínimo 10% do preço de emissão 

das ações subscritas em dinheiro deve ser depositado no Banco do Brasil ou em outra instituição 

bancária autorizada pela CVM. O capital pode ser constituído  por bens, direitos e/ou dinheiro.

Divisão do capital social

O capital social pode ser dividido em ações ordinárias (com direito de voto – ON) e/ou pre-

ferenciais (com direito pleno ou restrito de voto ou sem direito de voto – PN) e/ou de fruição 

(representam ações integralmente amortizadas). Podem ser emitidas PNs sem direito de voto 

ou com direito restrito de voto até o limite de 50% do total de ações. As ações podem ou não 

ter valor nominal. A transferência das ações realiza-se através da assinatura de um termo de 

transferência no livro de registro de transferência de ações nominativas e da atualização do li-

vro de registro de ações nominativas, ou pelo lançamento efetuado pela instituição depositária 

de ações escriturais.

https://www.machadoassociados.com.br/
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Principais valores mobiliários emitidos por uma S/A

Ações, debêntures (conversíveis ou não em ações), bônus de subscrição e/ou partes beneficiá-

rias. Exceto pelas partes beneficiárias, os valores mobiliários emitidos por uma S/A podem ser 

negociados publicamente, sujeito às normas emitidas pela CVM.

Assembleias gerais

-  Ordinária (AGO): realizada anualmente nos 4 primeiros meses após o término do exercício 

social para deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras; 

destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos; eleição dos administradores e do 

Conselho Fiscal, se for o caso.

-  Extraordinária (AGE): realizada a qualquer momento para deliberar sobre qualquer matéria 

que não seja específica da AGO.

Administração 

-  Conselho de Administração (CA): órgão de deliberação colegiada com função de orientação 

geral dos negócios, mas sem poder de representação. O CA é formado por, no mínimo, 3 pes-

soas físicas, residentes ou não no Brasil, sendo o CA obrigatório apenas para S/A de capital 

autorizado, S/A de capital aberto e S/A de economia mista;

-  Diretoria: órgão obrigatório com função executiva e de representação, formado por, no míni-

mo, 2 pessoas físicas residentes no Brasil;

-  Conselho Fiscal (CF): órgão de fiscalização da administração, com funcionamento permanen-

te ou não. O CF será composto por 3 a 5 pessoas físicas eleitas pelos acionistas e com mandato 

até a AGO seguinte à eleição.

Principais publicações

Atas das assembleias gerais; atas das reuniões dos administradores destinadas a produzir efei-

tos perante terceiros; editais de convocação para assembleias gerais e demonstrações financei-

ras (sendo que essas duas últimas podem ser dispensadas para S/A com menos de 20 acionistas 

e patrimônio líquido inferior a R$ 1 milhão).

LTDA.

Principais legislações societárias aplicáveis

Lei nº 10.404/02 (Código Civil); Lei das S.A., quando subsidiariamente aplicável; normas expedi-

das pelo DREI.

Sócios

No mínimo, 2 sócios, pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou não no Brasil. A Ltda. com ape-

nas 1 sócio será dissolvida se a pluralidade de sócios não for reconstituída em 180 dias, sendo 

possível sua transformação em EIRELI.

Responsabilidade dos sócios

Limitada ao valor das quotas de cada sócio, mas todos respondem solidariamente pela integra-

lização do capital.

Capital social

Não há valor mínimo obrigatório. O capital pode ser constituído  por bens, direitos e/ou dinheiro.

Divisão do capital social

Pode ser dividido em quotas com valores nominais iguais ou não. A transferência de titularida-

de das quotas  realiza-se através da celebração de alteração do contrato social da Ltda. 
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Principais valores mobiliários emitidos por uma Ltda.

Via de regra, a Ltda. não emite valores mobiliários. Excepcionalmente, uma Ltda. pode emitir, 

por exemplo, notas comerciais e negociá-las publicamente com esforços restritos, conforme a 

Instrução CVM nº 476/09.

Reunião de Sócios

-  Anual: deve ser realizada anualmente, nos 4 primeiros meses após o término do exercício 

social para deliberar sobre as contas dos administradores, o balanço patrimonial e o resultado 

do exercício, assim como a eleição dos administradores, quando for o caso.

-  Extraordinária: pode ser realizada a qualquer momento para deliberar sobre qualquer maté-

ria que não seja específica da reunião anual.

Administração

No mínimo 1 pessoa física residente no Brasil.

Principais publicações

Atas das reuniões de sócios que aprovarem dissolução, extinção, cisão, fusão e incorporação. A 

Ltda. de grande porte1 deve publicar suas demonstrações financeiras.

EIRELI
Principais legislações societárias aplicáveis 

Código Civil e normas expedidas pelo DREI.

Sócio

Apenas 1 pessoa física ou jurídica, residente ou não no Brasil.

Responsabilidade do sócio

Limitada ao valor do capital social.

Capital social

Mínimo obrigatório de 100 salários mínimos (R$ 95.400,00 em 2018) que deve ser totalmente 

pago no ato de constituição. O capital pode ser constituído  por bens, direitos e/ou dinheiro.

Principais valores mobiliários emitidos por uma EIRELI

Em princípio, mesma regra da Ltda.

Administração 

No mínimo 1 pessoa física residente no Brasil.

Principais publicações

Mesma regra da Ltda.

_

• Desenvolvido por Renata Almeida Pisaneschi e Mauro Takahashi Mori

1  Considera-se de grande porte a sociedade, ou conjunto de sociedades sob controle comum que tiver, no exercício 
social anterior, ativo total superior a R$ 240 milhões ou receita bruta anual superior a R$ 300 milhões.
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Representação legal de sócios e 
sociedades espanholas no Brasil
E S C R I T O  P O R  M C S A  -  M O U R Ã O  C A M P O S  S O C I E DA D E  D E  A DV O G A D O S

5

Introdução
O primeiro passo para implementar um projeto no Brasil é decidir qual a melhor estrutura so-
cietária para o tipo de negócio a ser desenvolvido, e, obviamente, considerar os riscos inerentes 
ao formato escolhido.

A legislação brasileira permite a criação de diversos tipos de estruturas distintas, sendo as duas 
mais utilizadas pelos investidores estrangeiros as sociedades limitadas e sociedades anônimas. Há 
ainda uma terceira possibilidade  eventualmente  utilizada por empresas estrangeiras, que é a da 
abertura de uma filial da sociedade no Brasil, a qual deve ser autorizada por meio de um Decreto 
da Presidência da República,  de acordo com o artigo 1.134 e seguintes do Código Civil Brasileiro1.

No presente capítulo, abordaremos os dois formatos mais tradicionais, caracterizados pela par-
ticipação societária das empresas espanholas como quotistas ou acionistas de sociedades li-
mitadas ou anônimas no Brasil, ingressando com bens ou valores em moeda, provenientes do 
exterior, como integralização de capital.

Não obstante, em todos os casos, a empresa espanhola deverá manter permanentemente um 
representante legal, residente no Brasil, com poderes expressos para responder pela empresa e, 
em seu nome, receber citação em ações propostas contra ela.

Representantes Legais da Sociedade Estrangeira
A norma jurídica brasileira reconhece como representantes legais todos aqueles aos quais, por 
meio de legislação ou contrato, são concedidos poderes para praticar atos ou administrar inte-
resses em nome de outra pessoa (artigos 115 e 653 do Código Civil Brasileiro). Para efeitos deste 
capítulo, consideraremos como Representantes Legais as pessoas naturais que efetivamente 
exercem atos de gestão, gerência e administração de negócios em nome de sócios e investido-
res estrangeiros, tais como: administradores, diretores, conselheiros e procuradores societários.

Os investidores que decidem nomear um representante legal no Brasil precisam entender a 
extensão dos riscos e passivos envolvidos, devido ao fato de que esta é uma posição extrema-
mente delicada a ser ocupada e, certamente, pode afetar a empresa em solo brasileiro e até 
mesmo ter impactos no exterior.

1  É considerada uma extensão da sede da empresa estrangeira e, portanto, sua responsabilidade perante terceiros no 
Brasil pode atingir não apenas o capital próprio da empresa, mas também os ativos da empresa estrangeira.

https://www.mouraocampos.com.br/
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Os representantes legais, em conexão com seus deveres, têm atuação constante e continuada 

perante órgãos públicos o que, evidentemente, enseja uma observação bastante próxima de sua 

atuação. Parceiros e investidores devem manter o controle sobre decisões específicas, reservan-

do certos direitos e impondo restrições aos representantes legais no corpo dos documentos so-

cietários (procurações, estatutos, contratos sociais, etc.), além de estabelecer um plano efetivo 

de compliance e governança corporativa.

Do procurador societário

O Procurador ou mandatário societário é a pessoa que exercerá, em nome da empresa espa-

nhola, os atos inerentes à sua condição de sócia ou acionista na empresa brasileira, podendo 

realizar uma infinidade de atos societários perante repartições e autoridades públicas fede-

rais, estaduais e municipais. Conforme determina o Código Civil Brasileiro, opera-se o mandato 

quando alguém recebe de outra pessoa os poderes para, em seu nome, praticar atos ou admi-

nistrar interesses. A procuração é o instrumento que operacionaliza o mandato.

Os artigos 1192 e 126, §1º da Lei das Sociedades Anônimas (6.404/1976) dispõem acerca da obri-

gatoriedade da sociedade estrangeira (acionista de uma empresa no Brasil) constituir no país 

um Procurador Societário para representá-la permanentemente em território nacional e que 

tenha poderes para receber citação em ações movidas contra ela.

A empresa espanhola que pretenda abrir, incorporar ou ser sócia de uma empresa no Brasil 

necessitará nomear  uma pessoa natural com residência no Brasil para que exerça os atos 

societários inerentes à sua condição jurídica, tais como: (i) receber citações e intimações; (ii) 

participar de reuniões e assembleias; (iii) subscrever, adquirir, alienar, ceder ou transferir ações 

ou quotas; e (iv) exercer todos os demais direitos inerentes à condição de acionista ou quotista 

da referida empresa brasileira na qual possui participação.

Importante ressaltar que a pessoa natural de origem espanhola (ou de nacionalidade diversa 

da brasileira) pode atuar como Procurador Societário de empresas estrangeiras no Brasil, desde 

que tal pessoa possua residência no Brasil.

Do administrador ou diretor da sociedade brasileira

Conforme explicitado anteriormente, a forma mais tradicional de atuação das empresas espa-

nholas no Brasil -realiza-se através da posição de quotista ou acionista em sociedades brasileiras.

Nesse sentido, muitas empresas espanholas costumam optar pela abertura de uma empresa no 

Brasil na qual atuarão como sócias, surgindo a obrigação legal da nomeação de um administra-

dor que representará legalmente a nova entidade empresarial. 

A administração poderá ser desempenhada por uma ou mais pessoas, e será regida e registrada 

por designação contratual ou ato separado. 

Além de ser o responsável pela representação legal integral da companhia, o administrador e/ou 

diretor nomeados pelas sócias espanholas poderão ser responsabilizados civil, administrativa 

ou criminalmente, caso descumpram as regras definidas em contrato ou pela legislação, inclu-

sive com a obrigação de reparar eventuais perdas e danos suportados pelas sócias estrangeiras.

Do conselheiro da sociedade anônima

Da análise da legislação brasileira entende-se que os acionistas, ao elegerem os membros que 

compõem os conselhos da companhia (como o conselho de administração), estão delegando 

aos eleitos a obrigação de zelar pelos interesses de todos os acionistas junto ao funcionamento 

da sociedade.

2  Art. 119 da Lei n.º 6.404/1976 - O acionista residente ou domiciliado no exterior deverá manter, no País, representan-
te com poderes para receber citação em ações contra ele, propostas com fundamento nos preceitos desta Lei. Pa-
rágrafo único. O exercício, no Brasil, de qualquer dos direitos de acionista, confere ao mandatário ou representante 
legal qualidade para receber citação judicial.
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Portanto,  os conselheiros devem exercer as atribuições que a lei, estatuto ou o acordo de acio-

nistas lhes conferem, sempre no interesse da companhia, observadas as exigências do bem pú-

blico e da função social da empresa, bem como os deveres de diligência, lealdade e  informação.

Os conselheiros não são pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome 

da sociedade e em virtude do ato regular de gestão, mas podem, porém, responder pelos pre-

juízos que causarem caso venham a agir com (i) culpa ou dolo (ii) ou por violação da lei ou do 

estatuto da sociedade.

Portanto, é essencial que o conselheiro vote sempre de acordo com a sua consciência, no sentido 

que ele entende ser o melhor para a sociedade e que esteja de acordo com a legislação, mesmo que 

isso vá de encontro com os votos dos demais membros do conselho ou do acordo de acionistas. 

O parágrafo 2º do artigo 146 da Lei das Sociedades Anônimas determina que a posse do conse-

lheiro residente ou domiciliado no exterior fica condicionada à constituição de representante 

residente no País, com poderes para receber citação em ações contra ele propostas, mediante 

procuração com prazo de validade que deverá estender-se por, no mínimo, 3 (três) anos após o 

término do prazo de gestão do conselheiro. 

Riscos Inerentes à Representação Legal de Empresas Estrangeiras no Brasil
Desconsideração da personalidade jurídica

As sociedades no Brasil possuem personalidade jurídica própria completamente distinta da dos 

seus sócios, tendo autonomia no tocante às questões patrimoniais e  obrigações. Possuem, portan-

to, capacidade para serem titulares de direitos e deveres e contraírem obrigações em seu nome. 

Não se confunde, com algumas exceções, o patrimônio da sociedade com o patrimônio pessoal 

de cada sócio, investidor ou representante legal.

Por isso, em regra geral, as obrigações e dívidas existentes em razão dos atos negociais pratica-

dos pela sociedade deverão ser sempre direcionadas a ela. Apenas após verificar que a socieda-

de não mais possui meios para honrar seus pagamentos ou cumprir com suas obrigações, ter-

ceiros poderão acionar o Estado objetivando o levantamento do véu da personalidade jurídica e 

o atingimento dos bens dos sócios e representantes legais visando obter reparação.

“Desconsideração da personalidade jurídica” é o nome dado ao ato judicial de imposição de 

responsabilidade pessoal sobre acionistas/quotistas, diretores, administradores, conselheiros e 

outros representantes legais. A lei permite, portanto, tornar ineficaz a personificação societária 

em casos excepcionais, quando a  prevê expressamente ou quando certas condições especiais 

necessárias à sua configuração estiverem presentes.

Apesar da clara determinação legal e doutrinária acerca do tema, temos percebido em muitas 

decisões judiciais que a desconstituição da personalidade jurídica vem por muitas vezes extra-

polando o limite legal.

Com este alargamento dado pelos juízes ao instituto da desconstituição da personalidade jurí-

dica, especialmente em casos trabalhistas e tributários, verificou-se que, além dos sócios e ad-

ministradores (figuras tradicionais atingidas pelo instituto da desconstituição da personalidade 

jurídica), procuradores societários e conselheiros das empresas estrangeiras passaram a figurar 

no  polo passivo de processos judiciais movidos contra tais empresas estrangeiras, tendo, inclu-

sive, bens do seu patrimônio pessoal penhorados.

É essencial discorrer sobre as duas subteorias distintas existentes no Direito Brasileiro acerca da descon-

sideração da personalidade jurídica, que se diferenciam pela forma e extensão em que são aplicadas.

-  Teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica: Para a Teoria Maior, é necessário 

que fique comprovado o uso disfuncional da pessoa jurídica, com o intuito de fraudar a lei ou 

prejudicar terceiros.  Esta teoria é a adotada pelo artigo 50 do Código Civil Brasileiro.
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Essa teoria é a aplicada na grande maioria dos casos, ou seja, é a regra geral no Direito Brasilei-

ro, e apresenta uma maior segurança aos sócios de empresas estrangeiras.

Por esta Teoria, entende-se que não basta que a sociedade esteja insolvente e, portanto, impos-

sibilitada financeiramente de cumprir com suas obrigações perante seus credores para que a 

desconsideração seja aplicada. A Teoria Maior somente reconhece a desconsideração da perso-

nalidade jurídica quando ficar configurado que os sócios agiram com abuso de  direito, desvio 

de finalidade, fraude, ou, ainda, que houve confusão patrimonial entre os bens da pessoa física 

e os bens da pessoa jurídica.

-  Teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica: A Teoria Menor apresenta o 

entendimento de que  basta a insuficiência patrimonial  da pessoa jurídica para que seja 

decretada a desconsideração da sua personalidade.

Os casos em que se aplicam a teoria menor devem ser percebidos pelo investidor estrangeiro 

como os mais preocupantes dentro da legislação brasileira, tendo em vista que nestes casos a 

desconsideração é efetuada sempre que a autonomia patrimonial da sociedade obstaculizar o 

ressarcimento dos danos.

À teoria menor, filiam-se:

O Direito do Consumidor, que, em seu artigo 28, §5.º, lei nº 8.078/90, prevê que “será desconsi-

derada a pessoa jurídica sempre que a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressar-

cimento de prejuízos causados aos consumidores”. 

O Direito Ambiental, que, em seu artigo 4º, lei 9.605/1998, prevê que “poderá ser desconsiderada 

a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 

causados à qualidade do meio ambiente.”

O Direito Trabalhista, que entende, por meio de jurisprudência, que o empregado é hipossufi-

ciente econômico, não podendo suportar os riscos do empreendimento administrado pelo seu 

empregador. Portanto, não tendo a sociedade empresária patrimônio suficiente para suportar a 

execução dos débitos trabalhistas, deverão os sócios e, eventualmente, administradores, dire-

tores e representantes legais, responderem pelas dívidas não pagas pela sociedade, recaindo a 

execução em seu patrimônio particular.

Vejam que nestes casos significa dizer, não sem poucas críticas, ser possível levantar o véu da 

entidade, possibilitando a responsabilização da pessoa física, pelo simples fato  de apersona-

lidade jurídica ser, de alguma forma, um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, 

mesmo que nenhum ato ilegal tenha sido cometido. 

Compliance, Governança Corporativa e Confiabilidade
Por se tratar de uma relação extremamente delicada em determinados aspectos, fica bastante 

clara a importância de que pessoa que ocupe qualquer posição de representação legal sempre 

observe os princípios de boa-fé, diligência e lealdade, atuando em consonância com as melho-

res práticas de compliance e governança corporativa, de forma a resolver ou, eventualmente, 

mitigar riscos em tempo hábil.

Na mesma direção, as empresas que contratam representantes legais também devem realizar uma 

avaliação de risco criteriosa da vida pregressa do representante legal. No Brasil, é bastante comum 

que a relação de um representante legal em uma empresa problemática acarrete riscos para outra 

empresa que também conte com sua atuação simultânea, o que chamamos de risco cruzado. 

Respeitando-se tais regras, ter-se-á a necessária confiança de que o exercício das atividades 

do representante legal no Brasil será desenvolvido com elevado grau de lisura e confiabilidade.

_
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Aquisição de sociedades
E S C R I T O  P O R  N B F | A *

6

Introdução
Como alternativa à constituição de uma nova sociedade no Brasil, o investidor estrangeiro pode op-
tar por estruturar seu investimento através da aquisição de uma sociedade brasileira já existente.   

A alternativa da aquisição apresenta algumas vantagens como, por exemplo, o aproveitamento 
da clientela, fornecedores e funcionários da sociedade brasileira, assim como dos seus registros 
e licenças, o que, geralmente, facilita o início das operações do investidor estrangeiro no Brasil. 
Em contrapartida, exige uma maior cautela do investidor previamente à consumação da tran-
sação, tendo em vista a potencial existência de passivos e contingências na sociedade adquirida.

Obrigações Específicas para Investidores Estrangeiros 
Em termos gerais, o investidor estrangeiro está sujeito às mesmas regras aplicáveis aos inves-
tidores nacionais nos casos de aquisição, ressalvadas algumas particularidades, com algumas 
das mais relevantes sendo:

Procurador residente no Brasil

O sócio estrangeiro deverá constituir um representante legal (procurador) no Brasil, que deverá 
ser residente no país, ter Cadastro de Pessoas Físicas – CPF e, ao menos, poderes para receber 
citação. Para a prática de atos perante a Receita Federal do Brasil, também é recomendável a 
outorga de poderes para administração dos bens e direitos do investidor estrangeiro no Brasil. 

Registro no Banco Central do Brasil

Os investimentos realizados pelo sócio estrangeiro na sociedade brasileira, bem como a própria 
operação de transferência de participação societária deverão ser registrados perante o Banco 
Central do Brasil (módulo RDE-IED).

Residência no Brasil para atuar como administrador

O estrangeiro pessoa física somente poderá ser administrador, membro do conselho fiscal ou 
representante legal de sociedade brasileira se residir permanentemente no Brasil. Para tanto, 
nos termos da Nova Lei de Migrações, o estrangeiro deverá obter autorização de residência (per-
manente) e ser portador de Registro Nacional de Migração (antigo RNE). Vale ressaltar que a lei 
brasileira não admite a administração de sociedades por pessoas jurídicas.

Atividades com restrições 

Em regra, os estrangeiros contam com ampla liberdade para realizar investimentos nos mais 
diversos setores da indústria. Algumas atividades, contudo, encontram certas restrições quanto 
ao limite de participação estrangeira e/ou dependem de prévia autorização do Poder Executivo 
para serem desenvolvidas no Brasil por estrangeiros, tais como: o jornalismo e a radiodifusão, a 
aquisição de propriedade rural, a realização de atividades privativas de instituições financeiras 
e a exploração de serviços aéreos.

Formas de Aquisição
As operações de aquisição podem ser estruturadas via aquisição de ativos ou de participação 

* NBF|A possui acordo de cooperação estratégica com o Garrigues no Brasil
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societária, observadas as suas diferentes modalidades e variações (dropdown de ativos, permuta 

de ações/quotas, oferta públicas – no caso de sociedades de capital aberto – dentre outras). 

Aquisição de ativos 

A aquisição de ativos deve ser realizada com especial cautela. Isso porque, nos casos em que a 

transação acabe por representar o “esvaziamento” das operações da empresa, poderá ser equi-

parada a uma aquisição de estabelecimento comercial (trespasse). Nesta hipótese, se o alienante 

não tiver ativos suficientes para satisfazer as suas dívidas, a eficácia da transação dependerá do 

pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes; além disso, o comprador poderá vir 

a ser responsabilizado pelos passivos do estabelecimento, ainda que anteriores à transferência.

Aquisição de participação societária

A aquisição de participação societária da empresa-alvo (target), por sua vez, se dá pela trans-

ferência de quotas ou ações já existentes da target ou por meio de aumento do capital social e 

subscrição de novas quotas ou ações pelo investidor.

Fases da Aquisição e Documentos
O procedimento e os documentos da operação em si não diferem muito dos adotados interna-

cionalmente, ressalvadas as formalidades para a transferência das participações societárias, 

que serão mencionadas adiante. 

Tratativas iniciais

Na fase das tratativas iniciais, serão definidos os termos e condições gerais da operação, usu-

almente por meio das comumente utilizadas Letter of Intent – LOI ou Memorandum of Understa-

dings – MoU. Neles se estabelecem, dentre outros aspectos, a porcentagem do capital da target 

a ser adquirido, o preço da compra, a forma de pagamento, a vinculação ou não da oferta, as 

condições para a assinatura da operação e os deveres de exclusividade e confidencialidade, que 

também poderão se efetivar com a assinatura de acordo de confidencialidade (Non Disclosure 

Agreement – NDA) em separado.

Due diligence 

Determinados os parâmetros a serem seguidos, inicia-se a fase de due diligence para a realização 

de um diagnóstico e verificação das possíveis contingências e passivos da target, mediante a 

análise dos documentos e informações disponibilizados pelo vendedor ao comprador. O proces-

so de due diligence é analisado em maior detalhe em capítulo específico deste Guia.

Negociação e assinatura dos contratos

De forma paralela ou após a conclusão da due diligence, procede-se à negociação dos contratos 

e demais documentos da operação, notadamente: (i) nos casos em que há aumento do capi-

tal, conjugado ou não com a aquisição de participação societária, os denominados Acordos de 

Investimento; (ii) nos casos em que há somente a aquisição de participação societária, o Share 

Purchase Agreement – SPA ou o Quota Purchase Agreement – QPA, conforme o caso; e (iii) nos casos 

em que há somente aquisição de ativos, o Asset Transfer Agreement – ATA. 

Estes acordos podem ser estruturados para que a operação seja concluída em um só momento 

ou em duas fases distintas (signing e closing), sendo que, no segundo caso, são estabelecidas 

determinadas condições precedentes (normalmente identificadas durante a due diligence) que 

deverão ser cumpridas antes do fechamento (closing) da transação, tais como a obtenção de 

licenças específicas, a autorização da operação pelo CADE e outros terceiros (bancos financia-

dores, por exemplo), o registro de atos societários, etc., conforme aplicável em cada caso. 

Tais contratos também irão regular a responsabilidade das partes, em especial a responsabili-

dade do vendedor em relação às contingências e passivos pré-existentes da target, através de 
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distintos mecanismos, como, por exemplo: a obrigação do vendedor de indenizar o comprador 

pelo descumprimento (misrepresentation) das declarações e garantias (representantions and war-

ranties) dadas pelo vendedor nos contratos; a realização de ajustes no preço; a criação de conta 

vinculada (escrow account) na qual uma parte do preço é depositada em garantia de eventuais 

responsabilidades futuras do vendedor; dentre outras possibilidades.

Demais formalidades

Deverão, ainda, ser cumpridas as formalidades societárias necessárias para refletir o ingresso 

do investidor estrangeiro no capital social da target, pois é por meio destas que a operação pro-

duzirá efeitos perante terceiros no Brasil.

No caso das sociedades limitadas (“Ltdas.”), a aquisição de quotas é formalizada por meio do re-

gistro de uma alteração ao Contrato Social da target perante a Junta Comercial competente. No 

caso das sociedades anônimas (“S.A.s”), a transferência de ações deverá ser anotada nos livros 

de registro de ações e de registro transferência de ações da target, pois são eles que garantem a 

efetiva propriedade de ações no Brasil. 

Realizados estes trâmites societários, deverão ser atualizados os registros da sociedade perante 

os órgãos competentes, os quais incluem, dentre outros, o RDE-IED perante o Banco Central, o 

Cadastro de Contribuintes Mobiliários – CCM, a Inscrição Estadual – IE, o FGTS, o INSS e o Alvará 

de Funcionamento dos estabelecimentos em que a target desenvolve suas operações.

Acordo de Quotistas ou Acionistas
Caso não seja adquirida a totalidade do capital social da sociedade brasileira, é recomendável 

a assinatura de um Acordo de Quotistas ou Acionistas para a formalização dos termos que 

regularão o controle e a administração da sociedade, o qual deverá ser arquivado na sede da 

sociedade adquirida e, conforme o caso, averbado no Contrato Social das Ltdas. ou no livro de 

registro de ações das S.A.s. 

Neste sentido, é importante ter em mente que, embora em uma S.A., como regra geral, a titula-

ridade de mais de 50% das ações garanta o controle da companhia, quando a empresa for uma 

Ltda., o efetivo controle da sociedade só será garantido ao sócio que detiver ao menos 75% de 

participação no capital social, haja vista que o Código Civil Brasileiro impõe este quórum para 

aprovação de determinadas matérias, entre elas a própria alteração do Contrato Social.

Ainda, poderão ser regulados nos Acordos de Quotistas ou Acionistas quóruns qualificados para 

aprovação de determinadas matérias mais sensíveis, estrutura dos órgãos de gestão, direitos de 

veto, regime de transferências das participações, direitos de tag along e drag along, obrigação de 

não concorrência, método de resolução de disputas em caso de impasses e tudo o mais que os 

sócios considerarem pertinente e for passível de regulação via referidos acordos.

Submissão da Operação às Autoridades de Defesa da Concorrência
Por fim, em relação às operações envolvendo grandes grupos econômicos, o investidor deve-

rá verificar, caso seu grupo já atue no mercado brasileiro, se será necessária a sua aprovação 

prévia pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, autoridade brasileira em 

matéria antitrust. Em regra, esta autorização é exigida nas transações em que as sociedades 

ou grupos envolvidos em polos distintos da operação tenham apresentado, no ano anterior à 

operação, faturamento bruto ou volume de negócios total no Brasil igual ou superior a R$ 750 

milhões (€ 180 milhões, aprox..) e R$ 75 milhões (€ 18 milhões, aprox.), respectivamente. 

_
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Due Diligence
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O que é
Due diligence é um procedimento de investigação e análise de documentos, práticas e informa-
ções de empresas que pretendem ser objeto de operações de reestruturação societária, investi-
mento e/ou financiamento, muito usual no âmbito de operações de fusões e aquisições (M&A) 
e de mercado de capitais, tanto no Brasil como internacionalmente. 

Objetivo
O objetivo da due diligence é a identificação prévia de possíveis riscos e contingências aos que a 
empresa objeto da transação está ou pode estar exposta, especialmente em razão de suas ativi-
dades e do setor em que atua, com o objetivo de propiciar ao investidor elementos que permi-
tam sua tomada de decisão e, em muitos casos, visando também a mitigação e/ou o tratamento 
adequado desses riscos e contingências nos documentos da operação.

Espécies 
Em termos gerais, as due diligences podem ser categorizadas em financeira, contábil-procedi-
mental e legal, podendo ser encomendadas a terceiros independentes pela própria empresa, 
como ocorre usualmente no âmbito de operações de mercado de capitais, financiamento ou 
reestruturações societárias; ou, no âmbito de operações de M&A, tanto pelo comprador (buyer’s 
due diligence) como, de forma menos habitual, pelo próprio vendedor (vendor’s due diligence).

Due Diligence Legal
A due diligence legal é conduzida por escritórios de advocacia, englobando diferentes áreas de in-
vestigação jurídica, dentre elas, e em caráter exemplificativo: societário; contratação comercial e 
financeira; imobiliário; regulatório; trabalhista; tributário; compliance anticorrupção; contencioso 
cível, trabalhista e tributário; propriedade intelectual e tecnologia da informação; e ambiental. 

Quando bem realizada, a due diligence legal serve como uma importante ferramenta de auxílio 
tanto ao investidor, na definição da viabilidade, estruturação, negociação e implementação da 
transação, como para a própria empresa, que passa a ter a oportunidade de implementar ações 
corretivas e/ou preventivas para mitigar os riscos e contingências identificados.

Divisão do trabalho de auditoria entre escritórios de advocacia e consultores/auditores 

No que se refere às áreas tributária e trabalhista, há uma particularidade nos processos de due 
diligence conduzidos no Brasil, especialmente no âmbito de transações de M&A. Diferentemente 
do que ocorre em outros países, no Brasil os escritórios de advocacia não costumam realizar 
a denominada “auditoria de procedimentos”, que tem por objetivo a análise e identificação 
de contingências ainda não materializadas, isto é, derivadas de processos internos que vem 
sendo adotados pela empresa (como, por exemplo, o recolhimento de tributos e contribuições 
previdenciárias e as práticas trabalhistas) que, por não estarem em estrita consonância com a 
legislação vigente ou com as decisões dos tribunais, são suscetíveis de gerar passivos futuros. 
Na grande maioria dos casos, quando necessária, essa análise dos procedimentos internos, que 

* NBF|A possui acordo de cooperação estratégica com o Garrigues no Brasil
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muitas vezes tem estreita relação com a área contábil das empresas, é realizada por consulto-
res/auditores, e não por advogados.

Nesse sentido, uma vez devidamente identificada e quantificada pelos consultores/auditores 
uma contingência potencial, os escritórios de advocacia são chamados a realizar o chama-
do “risk assessment”, qualificando o risco de perda para a empresa em caso de materialização 
da contingência (isto é, caso sejam iniciados contra a empresa procedimentos administrativos 
ou judiciais decorrentes das práticas por ela adotada), entre “provável”, “possível” ou “remoto”, 
tendo por base a legislação brasileira e a jurisprudência aplicáveis em cada caso, conforme os 
critérios informados no respectivo relatório.

Costuma haver, portanto, uma divisão e complementaridade de trabalho bastante comum entre 
as consultorias/auditorias e os escritórios de advocacia no Brasil em operações de M&A de maior 
complexidade, sendo necessário que ambos atuem de forma coordenada durante todo o processo.

Áreas de atenção e principais contingências 

•  Tributária: no âmbito tributário, muitas das contingências (potenciais e materializadas) co-
mumente detectadas derivam do complexo sistema fiscal do Brasil. De acordo com a Cons-
tituição brasileira, os três âmbitos da administração pública (União, Estados e Municípios) 
podem criar e arrecadar tributos, em função das competências atribuídas legalmente a cada 
um deles. Algumas destas competências são bastante amplas, de modo que o sistema tribu-
tário brasileiro possui quase uma centena de tributos. Deve-se ter em conta também que a 
fiscalização e judicialização de matérias tributárias são bastante altas no Brasil. 

•  Trabalhista: a esfera trabalhista, por sua vez, demanda especial atenção em virtude da his-
tórica judicialização da matéria e do caráter protecionista dos tribunais brasileiros aos traba-
lhadores, de modo que frequentemente são identificados riscos e contingências associados a 
ações judiciais – atuais ou iminentes – de trabalhadores ou ex-trabalhadores ou, ainda, possí-
veis inspeções a serem realizadas pelas autoridades competentes.

•  Ambiental: a depender do setor de atuação da empresa, a área ambiental também costuma reque-
rer especial cautela. Isso porque a legislação ambiental brasileira prevê a responsabilização objetiva 
da empresa (sem necessidade de comprovação de culpa), adotando, também, a teoria do risco inte-
gral, isto é, a possibilidade de responsabilização do causador do dano mesmo em hipóteses clássicas 
em que se aplicariam excludentes de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima, força maior, etc.). 
Tais fatores, somados à extensa legislação federal, estadual e municipal aplicáveis a determinados 
setores, demandam cuidadosa análise da situação da empresa previamente à implementação da 
transação, especialmente tratando-se de atividade com alto potencial poluidor. 

• Anticorrupção: em meio ao tumultuado cenário político e escândalos de corrupção dos últimos 
anos, a temática da anticorrupção vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil, inclusive, por meio 
da edição da Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013), que consagra a responsabilidade objetiva (indepen-
dente de culpa) administrativa e civil de empresas por atos contra a administração pública, mesmo 
após a fusão, incorporação, cisão ou alteração no quadro de sócios da empresa investigada, tudo sem 
prejuízo da responsabilidade individual dos seus dirigentes e administradores que tenham contribuí-
do para o ato em questão. Assim, a depender da atividade exercida pela empresa, do seu setor de atu-
ação e do nível de contratação com entidades públicas, esta área também adquire especial relevância.

Relatório de Due Diligence: Recomendações
Além dos pontos destacados acima, para o caso de investidores estrangeiros que pretendem 
ingressar ou investir pela primeira vez no mercado brasileiro, é desejável que o relatório de due 
diligence legal contenha uma visão geral do setor de atuação da empresa nos casos em que a le-
gislação brasileira aplicável apresente peculiaridades, como, por exemplo, em setores regulados 
ou que requeiram licenças especiais para sua operação

_
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Introdução
Um dos maiores desafios no combate à corrupção no Brasil sempre foi, e continua sendo, miti-

gar e extinguir suas causas estruturais. 

Ao longo da história brasileira, a corrupção tem sido percebida como uma espécie de traço in-

trínseco, de difícil alteração, principalmente por aqueles que tendem a acreditar que se trata 

de uma prática culturalmente tolerada no país, que a impunidade sempre serviu de fator de 

incentivo ao ciclo vicioso da corrupção e que interpretam a corrupção como uma consequência 

inevitável do alto grau de burocratização nacional.

Contudo, a globalização compeliu o Brasil a entrar na torrente mundial da busca pela ética e 

pela transparência e do combate às práticas  corruptas.

A partir do fim dos anos 90, o Brasil viu surgir suas primeiras legislações de combate à la-

vagem de dinheiro, mas somente com o advento da lei nº 12846, de 1º de agosto de 2013, co-

nhecida como Lei Anticorrupção, o combate à corrupção entrou em pauta de discussão como 

meta possível.

Finalmente, a deflagração da Operação Lava Jato, para a investigação de crimes como corrupção 

e lavagem de dinheiro, entre outros, envolvendo membros da administração pública e do poder 

legislativo e empresários e executivos de alguns dos maiores grupos brasileiros, em especial na 

área de infraestrutura, potencializou a relevância do tema, em meio a outros tantos assuntos 

efervescentes do Brasil, e colocou de vez a preocupação com o compliance no radar das empre-

sas nacionais.

A Lei Anticorrupção
A Lei Anticorrupção prevê a responsabilização objetiva de pessoas jurídicas (personificadas ou 

não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, incluindo so-

ciedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro), nas 

esferas civil e administrativa, pela prática de atos em seu interesse ou benefício, exclusivo ou 

não, e que sejam lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira.

Entre os atos ilícitos puníveis estão, por exemplo, o oferecimento de vantagem indevida a agente 

público, a utilização de figura interposta para ocultar ou dissimular interesses ou a identidade 

dos beneficiários dos atos praticados, e condutas visando  fraudar procedimentos licitatórios.

A responsabilização da pessoa jurídica subsiste mesmo na hipótese de alteração contratual, 

transformação, incorporação, fusão ou cisão societária, e independe de e sem excluir a respon-

sabilidade individual de dirigentes ou administradores. 

https://www.machadoassociados.com.br/
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As sanções aplicáveis às pessoas jurídicas responsabilizadas na esfera administrativa, e que 

não dispensam a obrigação da reparação integral do dano causado, incluem multas que po-

dem chegar a valores consideráveis e a publicação (financiada pela pessoa jurídica punida) 

da decisão condenatória em meios de comunicação de grande circulação e também, por meio 

de afixação de edital, no estabelecimento ou no local de exercício da atividade, e no website 

da empresa.

Na esfera judicial, as sanções aplicáveis podem incluir, por exemplo, a suspensão ou interdição 

parcial das atividades da empresa punida ou sua dissolução compulsória. 

Nos casos de fusão e incorporação, a sucessora responde pela obrigação de pagamento da mul-

ta e pela reparação do dano, até o limite do patrimônio transferido. Não são aplicáveis outras 

sanções decorrentes de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, ressalva-

das eventuais hipóteses de comprovada simulação ou intuito de fraude.

As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou as consorciadas serão solidariamente 

responsáveis pela prática dos atos lesivos; responsabilidade essa que está restrita, contudo, à 

obrigação de pagamento de multa e reparação do dano, excluídas as demais sanções.

Determinados elementos serão considerados para fins de aplicação das sanções, tais como, 

por exemplo, a gravidade da infração, a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das in-

frações e a existência de um sistema interno efetivo de conformidade, o que explica a recente 

importância que ganharam os programas de compliance no Brasil.

O decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015, que regulamenta a Lei Anticorrupção, e, entre outras 

medidas, prevê critérios para a aplicação das sanções previstas na Lei Anticorrupção, estabe-

lece inúmeros parâmetros para a avaliação da efetividade dos programas de compliance, tais 

como, a título de exemplo, o comprometimento e apoio da alta direção; a existência, aplicação 

e observância de normas (tais como códigos e políticas); a realização de treinamentos periódi-

cos; a extensão dos padrões de conduta a fornecedores e outros terceiros com quem a empresa 

tenha relacionamento, bem como a realização de auditorias a  tais fornecedores e terceiros; a 

realização de análises periódicas de riscos; a manutenção de registros contábeis completos e 

precisos; a existência de canais internos de denúncia e a realização de avaliações, no âmbito de 

due diligences em processos de fusões e aquisições e reestruturações, sobre a prática de irregu-

laridades, atos ilícitos ou vulnerabilidades pela empresa-alvo. 

A Lei Anticorrupção estabelece, ainda, a possibilidade de celebração de acordo de leniência com 

a pessoa jurídica responsável pela prática dos atos lesivos que colabore com as investigações, 

desde que seja a primeira a manifestar-se sobre seu interesse em cooperar e cesse seu envolvi-

mento na infração, entre outras condicionantes. 

Os Programas de Compliance 
A compreensão a respeito da importância dos programas efetivos de compliance no Brasil 

ainda está em formação. Ainda há muitas dúvidas e desconhecimento a respeito do tema, 

tanto quanto há ceticismo a respeito da relevância do compliance como elemento estratégico 

das organizações. 

No Brasil, existe uma impressão geral de que compliance é uma necessidade especialmente 

voltada para empresas cujo desenvolvimento do core business envolva a participação em licita-

ções públicas e a celebração de contratos com a administração pública em geral, especialmente 

porque nesses casos a exposição ao risco de corrupção é maior.

A realidade é que qualquer empresa, especialmente em um ambiente de negócios altamente 

burocratizado como é o brasileiro, conserva sua gama de pontos de contato com o Poder Público 

(para atividades como constituição e funcionamento, obtenção de licenças, recolhimento de 
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tributos, contratação de empregados, cumprimento de obrigações legais ambientais, sanitárias 

e aduaneirasbem como disputas judiciais, entre outros exemplos). 

Não obstante, é visível a movimentação geral entre as empresas brasileiras, no sentido de cons-

tituir, designar e capacitar equipes internas para lidar com o tema e contratar serviços especia-

lizados para auxiliar na constituição dos programas internos de integridade.

_

• Desenvolvido por Rochelle Ricci
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Sucessão empresarial nas hipóteses de alienação judicial em processo de falência e de aliena-

ção de unidade produtiva isolada em processo de recuperação judicial

A Recuperação Judicial de Empresas no Brasil
A recuperação judicial, extrajudicial e a falência das sociedades empresárias é regulada no 

Brasil pela – lei 11.101/2005 - LRE – e tem como principal objetivo, além de regular os procedi-

mentos de soerguimento das empresas, a preservação do emprego, a garantia da função social 

da empresa, a valorização do trabalho e a satisfação dos credores do devedor.

De acordo com os arts. 1º e 2º da mencionada lei, estão submetidos ao processo de falência, 

recuperação judicial e extrajudicial de que trata a LRE apenas os empresários e a sociedade 

empresária, não se estendendo às empresas publicas ou sociedades de economia mista, ins-

tituições financeiras (públicas ou privadas), cooperativas de crédito, consórcios, entidades de 

previdência complementar, sociedades operadoras de plano de assistência à saúde, sociedades 

seguradoras, sociedades de capitalização ou outras legalmente a elas equiparadas.

Diante do cenário econômico vivenciado hoje no Brasil, a recuperação de empresas tem des-

tacado-se, não só pelo número de pedidos de recuperação judicial protocolados em 2015, mas 

principalmente pelas oportunidades que delas decorrem.

Isso porque a LRE lista em seu art. 50 uma série de mecanismos que podem (e devem) ser adota-

dos para a solução da crise econômica. A lei também prevê mecanismos de realização de ativos, 

isto é, a verificação do patrimônio do devedor para pagamento de credores.

Dentre essas possibilidades está a alienação total ou parcial da companhia em caso de falência 

ou a constituição de unidades produtivas isoladas, no caso da recuperação judicial que, em 

apertada síntese, configura a separação de parte do patrimônio e da produtividade do devedor 

que, se alienada, não implicará a extinção da sociedade em recuperação judicial.

A alienação judicial da empresa ou a aquisição de unidades produtivas isoladas apresentam 

características importantes e singulares no que tange à sucessão empresarial (aquisição do 

passivo pré-existente) da companhia, que diferem da aquisição comum de mercado.

A sucessão Empresarial no Código Tributário Nacional 
e na Lei de Recuperação e Falências
Conforme preceitua o artigo 133 do Código Tributário Nacional (CTN), a pessoa natural ou jurí-

dica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabe-

lecimento comercial, industrial ou profissional e continuar a respectiva exploração, responderá 

pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato.

A responsabilidade será integral caso o alienante cesse a exploração do comércio, indústria ou 

atividade, e subsidiária com o alienante se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 

seis meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de co-

mércio, indústria ou profissão.

http://rbadvogados.com.br/
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Entretanto, essa regra geral prevista no CTN acabou sendo mitigada com o advento da lei com-

plementar 118/2005. A referida lei trouxe alterações importantes no artigo 133 do CTN, ao in-

serir os parágrafos primeiro, segundo e terceiro, dispondo, em linhas gerais, que não haverá 

sucessão empresarial nas hipóteses de alienação judicial em processo de falência, ou de filial 

ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial.

Porém, há três ressalvas do legislador em que subsistirá a responsabilidade do sucessor pelas 

dívidas da alienação, quais sejam: ser o adquirente a) sócio da sociedade falida ou em recupe-

ração judicial ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial; b) pa-

rente, em linha reta ou colateral até o 4º grau, consanguíneo ou afim, do devedor falido ou em 

recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios; ou, ainda, c) identificado como agente do 

falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária.

Nesse sentido, o Exmo. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pacificou tal entendimento, 

conforme podemos observar da ementa extraída do julgamento do agravo de instrumento nº 

0151093-93.2012.8.26.0000, de relatoria do Desembargador Oswaldo Luiz Palu:

“AGRAVO. Recuperação judicial. Sucessão. Execução Fiscal. Pretenso reconhecimento à suces-

são tributária. Decisão que não redirecionou a execução fiscal pela ausência de demonstração 

dos pressupostos do § 2º inciso I do art. 133 do CTN. Não se caracteriza a sucessão na hipóte-

se de alienação judicial em processo de falência ou de alienação judicial de filial ou unidade 

produtiva isolada em processo de recuperação judicial, hipóteses somente excepcionadas pelo 

parágrafo 2º do citado artigo. No caso, ficou demonstrado que o estabelecimento da empresa 

agravada fora objeto de “Contrato de Compra e Venda de Ativos e outras Avenças” celebrado 

com a sociedade empresária B.F. UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA, como medida integrante do 

plano de recuperação judicial (fls. 147/166). Manutenção. Estabelecimento da executada que 

fora objeto de contrato de compra e venda por outra empresa como medida integrante de plano 

de recuperação judicial. Ausência de requisitos do art. 133 que autorizem a sucessão tributária. 

Recurso não provido”.

Em  consonância com as alterações do CTN pela LC 118/2005, o artigo 60 da Lei de Recuperação 

e Falências (lei 11.101/2005) dispõe que se o plano de recuperação judicial prever a alienação 

judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas, o juiz ordenará a sua realização, sendo 

o objeto da alienação livre de qualquer ônus, não havendo, também, sucessão do arrematante 

nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária.

É importante comentar que o adquirente passa a administrar e ser proprietário uma empresa 

que já existia, mas como se nova fosse, sem que passado ou passivo algum ainda exista. Inte-

ressante notar que, conquanto o parágrafo único do artigo 60 da LRE não faça menção à não 

sucessão de débitos trabalhistas na recuperação judicial, há uma vinculação direta com o que 

determina o parágrafo primeiro do art. 141 da LRE, ao tratar sobre a sucessão empresarial na 

falência, que previu expressamente a falta de sucessão do adquirente nos débitos de qual-

quer natureza, inclusive ficas e de natureza trabalhista, repetindo o teor da  lei complemen-

tar118/2005 quanto às ressalvas.

Se isso já não fosse suficiente para garantir ao adquirente, seja na falência ou na recuperação ju-

dicial, a tranquilidade de que a empresa ou unidade produtiva adquirida estaria totalmente livre 

de ônus, em 27 de agosto de 2009, o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão no julgamento 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3934, decidindo de forma unânime que a não sucessão de 

obrigações trabalhistas na recuperação judicial é prevista por lei e absolutamente constitucional.

Tal decisão acabou conferindo maior segurança jurídica para a empresa sucessora, que não 

será mais surpreendida com a responsabilização pelo pagamento de débitos trabalhistas da 

empresa sucedida. Dessa forma, podemos concluir que tal inovação legislativa, somada ao po-
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sicionamento do STF, incentiva a existência de interessados na compra de ativos e até mesmo 

de filiais ou unidades produtivas isoladas, dando maior segurança ao soerguimento de empre-

sas em recuperação judicial e garantido a possibilidade da satisfação dos credores na falência.

Em outras palavras, o objetivo da lei é permitir que a crise econômico-financeira da empresa 

seja superada através de uma solução de mercado, pois caso houvesse a sucessão de tais dí-

vidas, dificilmente haveria interessados na aquisição da empresa em recuperação ou falência, 

tornando totalmente inócua a lei 11.101/05.
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De acordo com a legislação brasileira, pode ser administrador a pessoa natural residente no 

Brasil ou o estrangeiro com visto permanente. 

No que se refere à responsabilização do administrador, via de regra não é responsabilizado 

pessoalmente pelos atos de gestão praticados por ele ou pela empresa nos limites da lei e do 

contrato social. Todavia, apesar dessa regra, nota-se que há inúmeros casos em que acaba sen-

do responsabilizado pelos atos que praticou durante a sua gestão. 

De acordo com a  lei n° 6.404/76 (“Lei das SAs”) e o Código Civil, o administrador não é pes-

soalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade, desde que nos 

limites de seus poderes ou quando praticar atos sem violação ao estatuto ou lei; todavia, res-

ponde civilmente pelos prejuízos, quando agir por culpa ou dolo. Portanto, o administrator que 

praticou o ato conforme a lei e o estatuto/contrato social, sem culpa ou dolo, estará isento de 

qualquer responsabilidade. 

Quanto ao dolo no ato do administrador, trata-se de uma questão subjetiva, uma vez que será 

necessário verificar se o administrador praticou o ato com a intenção de causar o evento dano-

so. Por outro lado, se o ato for praticado com culpa, é preciso verificar se o administrador o pra-

ticou com (i) imprudência – agiu sem tomar as precações necessárias; (ii) negligência –  não to-

mou as precauções por omissão, e/ou (iii) imperícia – tomou a decisão tecnicamente incorreta.

Um critério objetivo para aferir se o administrador agiu com culpa ou não é o cumprimento 

dos deveres inerentes à sua gestão, quais sejam: (a) dever de boa fé e atuação nos interesses da 

sociedade; (b) dever de atuar com cuidado, diligência e lealdade; (c) dever de abster-se de atuar 

em situações em que se encontre em posição de conflito de interesses; (d) dever de confidencia-

lidade; (e) dever de prestar contas; (f) dever de informar (Cias. abertas).

Outro aspecto importante a ser considerado é a responsabilidade civil do administrador nos 

casos de responsabilidade objetiva, ou seja, aqueles em que ocorrendo o evento, independente-

mente de dolo ou culpa, o administrador é responsabilizado. Por tratar-se de uma medida de ex-

ceção, as hipóteses de responsabilidade objetiva devem estar previstas em lei de forma taxativa. 

Nesse sentido, o ordenamento jurídico ou a jurisprudência brasileiros  preveem a responsabili-

zação de forma objetiva ou subsidiária em diversos casos, dos quais destacamos: (i) Código de 

Defesa do Consumidor; (ii) Lei Ambiental; (iii) Lei Anticorrupção; (iv) Débitos Trabalhistas e (v) 

Débitos Tributários. 

Para as hipóteses de (i) a (iii), a legislação previu de forma clara a responsabilização civil de 

forma objetiva. Com relação ao item (iv), a responsabilização decorre de um entendimento ju-

risprudencial sobre o assunto que passou a firmar a corrente que, no caso  de o empregado da 

sociedade não receber aquilo que é devido, o administrador responde com os seus bens. Com 

relação ao item (v), o Código Tributário Nacional previu de forma taxativa que o administrador 

responde pelos débitos da empresa, caso ela não tenha recursos suficientes para quitá-los. 

Oportuno destacar que o administrador pode ser responsabilizado por débitos da sociedade, 

https://home.kpmg.com/br/pt/home/sobre-a-kpmg.html
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nos casos em que é determinada a desconsideração da personalidade jurídica. Nesta hipótese, 

é necessário um requerimento específico perante o poder judiciário destacando que há confu-

são patrimonial e que a sociedade pratica atos que não estão em sua finalidade. Neste caso, 

se deferido o requerimento, o administrador e os sócios podem responder pessoalmente pelas 

obrigações da sociedade, lembrando que ainda haverá a necessidade de comprovar que os atos 

do administrador não foram meros atos regulares de gestão.

Além dos casos em que o administrador acaba por ser responsabilizado pelos atos que praticou 

durante a sua regular gestão da sociedade, a legislação brasileira também prevê as hipóteses 

em que o administrador pode ser responsabilizado administrativamente. 

Esse tipo de responsabilização decorre da má gestão pura e simples, quer pela incompetência, 

quer pela falta de dedicação ao cargo ou descumprimento de normativos. Todavia, em vez de a 

pena ser determinada pelo poder judiciário, no caso da sanção administrativa, essa penalida-

de é aplicada diretamente pelo órgão competente que, por força de lei, deve fiscalizar/regular 

aquele tipo de mercado.

Assim sendo, esse tipo de sanção ocorre em atividades fortemente reguladas, como o mercado 

de capitais, mercado financeiro, saúde, energia e seguros. Todos esses mercados são regulados 

por agências estatais ou autarquias. 

Com relação ao mercado de capitais, a fiscalização é realizada pela Comissão de Valores Mo-

biliários que foi instituída pela lei 6.385/76.  De acordo com a referida lei, alterada pela lei nº 

13.506/2017, a CVM pode aplicar as seguintes sanções aos administradores que descumprirem 

a lei, quais sejam: I - advertência; II - multa; III -inabilitação temporária, até o máximo de 20 

(vinte) anos, para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia 

aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autori-

zação ou registro na Comissão de Valores Mobiliários; IV - suspensão da autorização ou registro 

para o exercício das atividades das quais trata esta  lei; inabilitação temporária, até o máximo 

de 20 (vinte) anos, para o exercício das atividades  das quais trata esta  lei; V -  suspensão da 

autorização ou registro para o exercício das atividades das quais trata esta lei; VI -  inabilitação 

temporária, até o máximo de 20 (vinte) anos, para o exercício das atividades das quais trata esta 

lei; VII - proibição temporária, até o máximo de vinte anos, de praticar determinadas atividades 

ou operações, para os integrantes do sistema de distribuição ou de outras entidades que depen-

dam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários; VII - proibição temporária, 

até o máximo de dez anos, de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou mais modalidades de 

operação no mercado de valores mobiliários e VIII – multa.

Importante destacar que a lei 13.506/2017 alterou recentemente as sanções cabíveis aos admi-

nistradores de instituições financeiras. Deste modo, o Banco Central do Brasil pode aplicar as 

sanções referidas acima. 

Ademais, a legislação brasileira presume a responsabilização solidária de todos os membros da 

administração de determinada sociedade caso haja a prática de ato antijurídico por qualquer 

um deles. Existem algumas exceções para essa regra, como por exemplo: (i) o estabelecimento, 

no estatuto ou contrato social, de limites de responsabilidade ou alçadas de poderes para os 

administradores os isenta de atos praticados fora de suas limitações; e (ii) o administrador que 

discordar de determinada conduta ou ato poderá consignar sua discordância em ata e isto o 

eximirá de responsabilidade solidária.

Por fim, além dos casos discutidos acima, o administrador também pode ser responsabilizado 

por atos da sua gestão que os sócios/acionistas entendam que prejudicaram injustamente a so-

ciedade. Para que esta responsabilização ocorra, os sócios/acionistas precisarão ingressar com 
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ação própria contra o administrador e comprovar que a conduta praticada foi indevida (culpo-

sa, dolosa ou contra a lei ou o estatuto social).

Portanto, é muito importante que o administrador assegure-se de que os documentos societá-

rios das empresas sejam completos e estabeleçam regras de atuação e alçadas independentes e 

que as suas decisões sejam informadas, justificadas e documentadas, além de assegurar-se de 

mecanismos de proteção, como seguro D&O.

_

•  Desenvolvido por Rodrigo U. F. Ferraz de Camargo, Marcelo Teixeira Bernardini 
e Luiz Henrique Rodrigues Filho
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Considerações Gerais Sobre a Relação Trabalhista
No Brasil, há várias maneiras de contratar trabalhadores e cada uma possui características 

próprias. Dentre as diferentes formas de contratação, a relação de emprego é a mais usual. 

Contudo, o sistema legal brasileiro também contempla outras espécies de relações de trabalho, 

tais como: prestação de serviços a terceiros, trabalhador temporário e trabalhador autônomo. A 

relação de emprego é aquela existente entre empregado e empregador.

O empregado é todo indivíduo que presta serviços de forma habitual ao empregador, sob a de-

pendência deste, com subordinação e mediante recebimento de salário.

Por sua vez, é considerado empregador a empresa, individual ou coletiva, que contrata, remu-

nera e dirige a prestação pessoal do serviço, assumindo os riscos da atividade econômica.

Aspectos Materiais e Fontes do Direito do Trabalho
A Constituição Federal (“CF”) garante diversos direitos trabalhistas, mas a sua maioria estão 

regulados pela Consolidação das Leis do Trabalho (“CLT”), datada de 1943, mas que sofreu alte-

rações significativas recentes, por meio da Lei nº 13.467/2017 (conhecida como lei da “reforma 

trabalhista”), além das convenções coletivas, acordos coletivos de trabalho e políticas internas 

da empresa.

Há, ainda, várias leis específicas que regulam outras questões, tais como: aviso prévio propor-

cional ao tempo de serviço, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (“FGTS”), vale transporte, 

auxílio alimentação, além de normas infra legais como as Portarias do Ministério do Trabalho e 

Emprego (“MTE”) que definem regras relativas à segurança, higiene e saúde ocupacional.

Também há legislação específica para certas categorias de profissionais que são consideradas 

diferenciadas como, por exemplo, engenheiros e atletas.

Principais Direitos dos Empregados
Jornada de trabalho

Como regra geral, a duração máxima da jornada de trabalho do empregado é de 8 (oito) horas 

diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais com 1 (uma) hora de intervalo para refeição e 

descanso. Contudo, há exceções previstas em lei para certos grupos ou categorias de emprega-

dos sob condições específicas de trabalho. Convenções coletivas de trabalho podem estabelecer 

jornada de trabalho mais favorável daquela prevista na Constituição Federal.

Horas extras

A jornada regular de trabalho pode ser estendida até duas horas extras por dia. Nesse caso, o 

empregado terá direito ao recebimento da hora extra com adicional de, no mínimo, 50% (cin-

quenta por cento). A legislação trabalhista permite a compensação, mediante a implementação 

do “banco de horas”, por meio do qual o excesso de horas em um dia poderá ser compensado 

R AY E S     FA G U N D E S
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com a correspondente diminuição de horas, de maneira que não exceda, no período de 1 (um) 

ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas em lei, nem seja ultrapassado o limi-

te máximo de 10 (dez) horas diárias. Esse sistema somente pode ser implementado mediante 

negociação coletiva. 

A reforma trabalhista introduziu a possibilidade de que o banco de horas seja pactuado por 

acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 (seis) me-

ses. Para a compensação no mesmo mês, o regime de compensação de jornada pode ser estabe-

lecido por acordo individual (tácito ou escrito).

Empregados em regime de teletrabalho (“home office”) ou que realizam atividade externa in-

compatível com o controle de horário, além daqueles que exercem cargos de confiança não têm 

direito ao recebimento de horas extras.

Adicional noturno

O trabalho realizado entre às 22:00 horas de um dia até às 5:00 horas do dia seguinte deve ser remu-

nerado, no mínimo, com o acréscimo de 20% em relação à hora diurna. A hora do trabalho noturno 

é computada com duração equivalente a 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.

Salário mínimo

O empregado que trabalha 44 (quarenta e quatro) horas semanais não pode receber salário in-

ferior ao mínimo estabelecido por lei Federal. O salário mínimo pode ser maior, dependendo do 

Estado da Federação em que o empregado trabalha. O salário mínimo é revisto anualmente, nos 

termos da Lei nº 13.152/2015, que estabelece a política de valorização do salário mínimo e de-

fine diretrizes para vigorar entre 2016 e 2019. O salário mínimo vigente em 2018 é de R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais), o que corresponde, aproximadamente, a 217,00 euros.

O salário do empregado que trabalha menos de 44 (quarenta e quatro) horas semanais deverá 

ser proporcional ao número de horas laboradas. Há diversas categorias profissionais em que o 

piso salarial previsto na convenção coletiva de trabalho é bem superior ao estabelecido em lei, 

devendo ser observada então a condição mais favorável ao trabalhador.

Décimo terceiro salário

Ao final de cada ano é devido ao empregado o pagamento de um décimo terceiro salário com 

base no salário mensal acrescido das verbas de natureza salarial porventura percebidas ao lon-

go do ano pelo trabalhador e que compõem a sua remuneração, tais como: média de comissões 

e de horas extras habitualmente prestadas. Caso o empregado não tenha prestado serviços o 

ano todo, o pagamento será proporcional aos meses laborados. Entre os meses de fevereiro e 

novembro deve ser feito o adiantamento do pagamento de 50% (cinquenta por cento) do décimo 

terceiro salário.

Com relação aos prêmios, a reforma trabalhista estabeleceu que as importâncias pagas a título 

de prêmios, ainda que habituais, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem 

base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário, desde que pagos ao traba-

lhador em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas ati-

vidades. Diárias para viagem e ajuda de custo (independentemente dos seus valores mensais), 

auxílio-alimentação (vedado seu pagamento em dinheiro) e abonos igualmente deixam de ter 

natureza salarial a partir das alterações introduzidas na legislação pela reforma trabalhista.

Férias

A legislação trabalhista também estabelece que todo empregado tem direito anualmente ao 

gozo de um período de férias de 30 (trinta) dias corridos sem prejuízo da remuneração. O período 

em que o trabalhador estiver em gozo de férias deverá ser remunerado com o acréscimo de 1/3 

(um terço). O pagamento das férias deve ser realizado até 2 (dois) dias antes do início do gozo. 
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A não concessão das férias e a ausência ou atraso no pagamento implicam no pagamento na 

forma dobrada. A duração das férias poderá ser inferior a 30 (trinta) dias corridos caso o empre-

gado tenha faltado ao serviço, ao longo do ano, por mais de 6 (seis) dias de forma injustificada. 

Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço

Nos contratos de trabalho celebrados por tempo indeterminado, o empregador que dispensar 

o empregado sem justa causa deve comunicá-lo da rescisão com 30 (trinta) dias de antecedên-

cia. O aviso prévio pode ser trabalhado ou indenizado. A cada ano trabalhado, o aviso deve ser 

acrescido de 3 (três) dias de trabalho até alcançar o limite máximo de 90 (noventa) dias. Caso 

o contrato de trabalho seja extinto por acordo entre empregado e empregador, possibilidade 

introduzida pela reforma trabalhista, o aviso prévio, se indenizado, será devido pela metade.

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (“FGTS”) corresponde a 8% (oito) por cento da remu-

neração mensal percebida pelo trabalhador. O empregador deve fazer o depósito mensalmen-

te em conta bancária aberta junto à instituição financeira pública Caixa Econômica Federal 

(“CEF”). O empregado poderá sacar o montante depositado nas hipóteses previstas em lei, tais 

como: dispensa sem justa causa, aposentadoria etc. Na hipótese de dispensa sem justa causa, 

o empregador deverá realizar o pagamento de uma indenização de 40% (quarenta por cento) 

sobre o montante dos depósitos do FGTS. No caso de término recíproco, isto é, quando há culpa 

do empregado e do empregador pela rescisão, o valor da indenização será reduzida para 20% 

(vinte por cento). Caso o contrato de trabalho seja extinto por acordo entre empregado e empre-

gador, possibilidade introduzida pela reforma trabalhista, a indenização sobre o saldo do FGTS 

também será reduzida pela metade.

Terceirização e trabalho autônomo

Até 2017 não havia no Brasil legislação específica acerca da terceirização dos serviços. O tema 

era regulado pelo Tribunal Superior do Trabalho por meio da uniformização da sua jurispru-

dência. A prestação de serviços a terceiros passou a ser discplinada pela Lei nº 13.429/2017 que 

alterou a Lei nº 6.019/74 (trabalho temporário), parcialmente modificada pela Lei nº 13.467/2017 

(lei da reforma trabalhista). 

A legislação vigente permite que a contratante (pessoa física ou jurídica) transfira a execução 

das suas atividades, inclusive a sua a atividade principal, a pessoa jurídica, não se configurando 

a relação de emprego entre os trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras de servios e a 

empresa contratante.

O trabalho autônomo passou a ser regulamentado com a reforma trabalhista, sendo afastada a 

condição de empregado aos trabalhores autônomos contratados com ou sem exclusividade, de 

forma contínua ou não, desde que cumpridas as formalidades legais.

Tanto no caso de prestação de serviços a terceiros como no caso do trabalhador autônomo não 

restará configurada a relação de emprego desde que não estejam presentes os requisitos legais 

para a sua caracterização, especialmente a subordinação.

_

•  Desenvolvido por João Paulo Fogaça de Almeida Fagundes, Ronaldo Rayes 
e Paula Corina Santone Carajelescov
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Aspectos processuais
E S C R I T O  P O R  R AY E S  E  FA G U N D E S  A DV O G A D O S  A S S O C I A D O S

Considerações Gerais sobre a Justiça do Trabalho
O principal mecanismo para solucionar litígios no Brasil sempre foi o Judiciário, por meio do 

qual o Estado resolve conflitos de interesses envolvendo particulares e entes públicos.

No Brasil, há uma Justiça especializada para resolver os litígios de natureza trabalhista. Os prin-

cípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa garantidos na Constituição 

Federal devem ser observados no processo do trabalho. Contudo, os juízes do trabalho têm uma 

obrigação legal de tentar conduzir as partes a uma composição amigável como forma de pôr 

fim ao litígio.

Na Justiça do Trabalho existem duas instâncias ordinárias e uma extraordinária. A primeira ins-

tância corresponde às Varas do Trabalho, onde as partes têm autonomia para produzir provas, 

sendo a decisão proferida por um juiz singular. O Tribunal Regional do Trabalho (“TRT”) corres-

ponde ao segundo grau de jurisdição. Esses Tribunais Regionais podem reapreciar não somente 

a matéria de direito, mas também os fatos e as provas produzidas em primeira instância, pois 

ainda se situam no âmbito da chamada instância ordinária. Por sua vez, o Tribunal Superior 

do Trabalho (“TST”) é a instância considerada extraordinária no âmbito da Justiça do Trabalho, 

cujo objetivo não é reexaminar fatos e provas, mas sim uniformizar a jurisprudência em todo o 

território nacional, especialmente no que se refere à Constituição Federal.

Por fim, em situações excepcionais, o Supremo Tribunal Federal (“STF”) também poderá vir a 

apreciar, ainda em sede extraordinária, algum processo trabalhista, desde que presentes as 

condições previstas na Constituição Federal para esse fim.

Ministério do Trabalho e Emprego (“MTE”) e Ministério Público 
do Trabalho (“MPT”)
O Ministério do Trabalho e Emprego (“MTE”) situa-se no âmbito do Poder Executivo. Sua fun-

ção primordial é fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista e as normas de saúde e 

segurança no trabalho. Os auditores do Ministério do Trabalho têm autorização para realizar 

inspeções. Em razão disso, os auditores possuem acesso ilimitado às instalações das empresas 

e detêm o poder de requisitar documentos e explicações, bem como de impor multas, caso 

identifiquem infrações à legislação trabalhista e às normas de saúde e segurança no trabalho.

De outro lado, o Ministério Público do Trabalho (“MPT”) é um órgão independente que tem como 

atribuição fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista quando houver interesse público, 

procurando regularizar e mediar as relações entre empregados e empregadores. Compete ao 

Ministério Público do Trabalho promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho 

para defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucional-

mente garantidos aos trabalhadores. O Ministério Público do Trabalho também exerce um papel 

na resolução administrativa (extrajudicial) de conflitos. Com o recebimento de denúncias e re-

presentações ou por iniciativa própria, pode instaurar inquéritos civis e outros procedimentos 
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administrativos, notificar as partes envolvidas para que compareçam a audiências e forneçam 

documentos e outras informações. Se ao final do inquérito for confirmada a existência de ir-

regularidades, o Ministério Público propõe um acordo denominado Termo de Ajustamento de 

Conduta (“TAC”). Na ausência de acordo, o Ministério Público promove o ajuizamento de ação 

civil pública.

Ações Trabalhistas: Prazo Prescricional e Provisionamento por Demandas
O passivo trabalhista pode ocasionar grande impacto no planejamento estratégico da empresa. 

Por isso, é importante identificar e gerenciar esse passivo com o objetivo de reduzir os impactos 

financeiros para o negócio. No Brasil, o correto gerenciamento do passivo trabalhista é uma 

necessidade para qualquer empresa que pretende manter-se ativa, competitiva dentro do mer-

cado e saudável do ponto de vista financeiro.

Para muitas empresas no Brasil, esse gerenciamento tem representado um grande desafio dian-

te do custo das ações trabalhistas, notadamente quando se referem a temas relacionados a do-

enças ocupacionais, acidentes de trabalho, insalubridade e periculosidade, dentre outros, como 

também em razão dos valores das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Os processos trabalhistas da empresa devem ser acompanhados de perto e monitorados pe-

riodicamente, especialmente aqueles que estão em fase de execução. Cada processo deve ser 

mensurado de forma individualizada, independentemente da sua natureza, para que se possa 

realizar um provisionamento adequado.

A correta provisão do passivo trabalhista torna o valor mais realista, e garante que o valor pre-

visto na matriz e gestão de risco fique mais próximo daquele efetivamente devido e que terá 

de ser despendido pela empresa. É necessário fazer o cálculo do passivo, conforme a regra apli-

cável a cada pedido, de forma individualizada e em consonância com os critérios e diretrizes 

legais. Para possibilitar o correto provisionamento de cada processo, a empresa deve preservar 

o histórico de cada funcionário, mantendo os dados atualizados de cada um deles.

O prazo prescricional para os empregados urbanos e rurais ajuizarem ação trabalhista para 

exigirem créditos e direitos derivados das relações de trabalho dos últimos 5 (cinco) anos é até 

o limite de 2 (dois) anos após a extinção do contrato.

Aspectos Processuais Relevantes Advindos da Reforma Trabalhista
Como mencionado, o Judiciário sempre representou o mecanismo comumente utilizado no Bra-

sil para resolver litígios.

O elevado número de processos trabalhistas, aliado ao organograma da Justiça e à sistemática 

do processo do trabalho que possibilita a existência de diversas espécies de recursos, combina-

do a outros fatores são, como regra geral, os motivos determinantes da morosidade no anda-

mento dos processos e do fomento direto pela demora excessiva na prestação jurisdicional e na 

solução dos conflitos.

Contudo, algumas reformas e alterações legislativas foram implementadas nos últimos anos, 

com vistas a diminuir a sobrecarga do Poder Judiciário e a lentidão da Justiça do Trabalho.

Não existe um Código de Processo do Trabalho no Brasil. O processo do trabalho não dispõe 

de uma legislação própria, estando inserido na Consolidação das Leis do Trabalho (“CLT”), que 

sofreu alterações significativas recentes, por meio da  lei nº 13.467/2017 (conhecida como lei da 

“reforma trabalhista”).

Dentre as novidades processuais introduzidas pela reforma com o intuito de diminuir o número 

de processos em trâmite perante a Justiça do Trabalho, encontra-se a possibilidade de condena-
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ção da parte ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. A previsão legal esta-

belece que a parte sucumbente (empregado ou empregador) que perde algum pedido na Justiça 

do Trabalho deve pagar ao advogado da parte contrária de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da condenação. 

Outra novidade da reforma trabalhista que busca desafogar o Poder Judiciário diz respeito à 

possibilidade de submeter o litígio a um processo de jurisdição voluntária. Ou seja, o empre-

gador e o trabalhador podem celebrar um acordo extrajudicial e somente encaminhá-lo ao 

Poder Judiciário para sua homologação. Para tanto, as partes deverão estar representadas por 

advogados distintos e assinar uma petição conjunta. O juiz deverá analisar o acordo no prazo 

de quinze dias a contar da distribuição da petição e poderá designar audiência antes de proferir 

a sentença, caso entenda necessário.

Por fim, outra novidade trazida pela reforma nessa seara diz respeito à possibilidade de utili-

zação da arbitragem como mecanismo extrajudicial de solução de conflitos. O empregado que 

auferir remuneração superior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios da 

Previdência Social, equivalente em 2018 a R$ 11.062,62 (onze mil, sessenta e dois reais e ses-

senta e dois centavos), o que corresponde aproximadamente a  2.500,00 euros, poderá pactuar, 

por iniciativa própria ou mediante concordância expressa, uma cláusula compromissória de 

arbitragem para fazer uso de árbitros particulares na hipótese de futuro litígio, nos termos da 

lei nº 9.307/96. Referida lei estabelece que as partes podem valer-se da arbitragem para dirimir 

litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.

_

•  Desenvolvido por João Paulo Fogaça de Almeida Fagundes, Ronaldo Rayes 
e Paula Corina Santone Carajelescov
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A estrutura sindical no Brasil: 
negociações coletivas
E S C R I T O  P O R  B E N H A M E  S O C I E DA D E  D E  A DV O G A D O S

No Brasil, a estrutura sindical é antiga, do final da década de 30 e início da década de 40, e suas 

principais regras estão previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Essa estrutura foi 

mantida, com tímidas alterações, na Constituição Federal de 1988, que estabeleceu a plena li-

berdade sindical em seu artigo 8º, mantendo, no entanto, em seu inciso II a unicidade sindical. 

A CLT, em seu artigo 570, define que os sindicatos serão divididos por categorias econômicas e 

profissionais, conforme o quadro de atividades indicado pelo artigo 577 da mesma lei. 

O Supremo Tribunal Federal considera vigente o artigo 570, e consequentemente o artigo 577, 

da CLT, e define na Súmula 677 que dispõe:

STF Súmula 677

Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao ministério do trabalho proceder ao registro das entidades 

sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.

Atualmente (2018), com a nova redação da CLT, as contribuições pagas aos sindicatos são facul-

tativas, tanto para empresas como para trabalhadores.

Tais contribuições são pagas em janeiro (empresas), fevereiro (liberais) março (empregados) de cada 

ano, e têm como base de cálculo o capital social para as empresas, e os salários para empregados.

Dessa forma, a representação sindical no Brasil não é livre, ou seja, tanto empresa como empre-

gados não podem escolher a que sindicato filiar-se, sendo a inscrição obrigatória nos sindicatos 

definidos em lei. 

É importante verificar sempre com cuidado toda a situação sindical da empresa e seus empre-

gados, uma vez que erros procedimentais iniciais podem gerar riscos de acordos nulos, gerando 

riscos jurídicos às relações de trabalho. 

Empresa
A primeira regra do enquadramento empresarial é a verificação de sua atividade preponderan-

te, efetuando-se o enquadramento no Sindicato da Categoria econômica relativa a ela. Decorre 

disso o enquadramento dos empregados naquele estabelecimento, salvo se houver categorias 

profissionais diferenciadas ou profissionais, devendo-se respeitar tais diferenças  e aplicar a 

norma coletiva de tais categorias.

A empresa, após sua constituição societária, receberá a inscrição no cadastro do CNPJ - Cadas-

tro Nacional da Pessoa Jurídica,  nela constando suas atividades econômicas, indicadas pela 

sigla CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas.

O código CNAE da atividade preponderante da empresa definirá seu enquadramento sindical. 

É necessário, ainda,  considerar a possibilidade de que as filiais tenham atividades diferentes 

da matriz. 

Nesse caso, é necessária a análise fática do desenvolvimento dessas atividades, uma vez que, se 

atreladas à atividade da matriz, seguirão a sorte do seu enquadramento sindical. 
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Em um exemplo prático simples: se a matriz é uma indústria metalúrgica e possui uma filial, 

mesmo que em outra base territorial, que efetue apenas atividade comercial e administrativa, 

mas o faça em prol  das atividades da matriz, seu enquadramento será o das indústrias metalúr-

gicas, e seus empregados inscritos no sindicato dos trabalhadores das indústrias metalúrgicas. 

Será permitido, no entanto, o enquadramento diferente quando as atividades diferenciadas não 

se destinarem tão somente à atividade da matriz, mas gerarem total independência de atuação 

da filial, por exemplo, se apesar de a matriz ser uma indústria, a filial não efetuar nenhuma 

atividade em seu benefício, mas vender outros produtos importados do exterior. 

Empregados
O enquadramento por categoria profissional – empregados - vincula-se à atividade econô-

mica preponderante da empresa empregadora, ressalvados os enquadramentos das catego-

rias diferenciadas.

As categorias diferenciadas são consideradas de acordo com a função exercida pelos emprega-

dos e não por sua profissão, se não a exercem. São exemplo de categoriais diferenciadas: vende-

dores, técnicos de nível médio, ascensoristas, motoristas, secretárias, dentre outros. 

Há, ainda, as categorias ditas “liberais”, como engenheiros, médicos e advogados. Para ser en-

quadrado no sindicato dessa categoria, o empregado deve exercer tal profissão na empresa 

como empregado. 

Cada categoria de trabalhador será inscrita no sindicato respectivo, sob pena de nulidade 

da inscrição. 

Base Territorial 
Quando as empresas possuem filiais ou agências, ou apenas empregados locados em bases 

territoriais diversas da base territorial da matriz, deverão, tanto filiais como empregados, ser 

enquadrados nos sindicatos das respectivas bases territoriais.

Negociação Sindical 
No Brasil, devido à inscrição obrigatória aos sindicatos – não sindicalização, somente a inserção 

-, os instrumentos coletivos aplicam-se a todos os pertencentes às categorias signatárias desses 

instrumentos, mesmo que não filiados, não sindicalizados. 

No Brasil, há dois tipos de instrumentos oriundos de uma negociação sindical:

Convenção coletiva

Instrumento assinado pelos sindicatos representativos da categoria econômica – empresas, e 

sindicatos representativos da categoria profissional – trabalhadores (dominante diferenciada e 

liberal), que é aplicado a todas as categorias econômicas e profissionais signatárias.

Acordo coletivo

Instrumento coletivo assinado pelo sindicato representativo da categoria profissional – traba-

lhadores (dominante diferenciada e liberal) e a empresa individualmente, utilizado para regular 

as condições de trabalho no âmbito da empresa.

Com a nova redação do artigo 620 da CLT, os Acordos Coletivos, quando dispuserem sobre 

as mesmas situações das Convenções, prevalecerão sobre aquelas regras em qualquer 

circunstância.

Atualmente, o Acordo Coletivo poderá ser um instrumento de homogeneização dessas regras, 

quando houver mais de uma convenção a ser aplicada na esfera da empresa. No entanto, os 

acordos deverão ser assinados com cada sindicato profissional. 
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Os Acordos Coletivos, se bem utilizados, são ferramentas eficazes para o gerenciamento das 

relações de trabalho na empresa. 

As negociações coletivas deverão respeitar os ditames da lei trabalhista, e os assuntos passíveis 

de negociação são os mais variados possíveis, conforme o artigo 611-A da CLT. 

No entanto, as negociações devem respeitar as restrições impostas pela Constituição Federal, 

e pelo artigo 61-B da CLT, que contém assuntos que não podem ser negociados em condições 

inferiores às previstas em lei. 

Segurança Jurídica dos Instrumentos Coletivos 
A nova legislação restringiu o exame da legalidade dos instrumentos coletivos pelo Judiciário à 

verificação dos elementos do negócio jurídico, quais sejam: partes capazes, forma prevista ou 

não proibida por lei, e objeto lícito.

Esses elementos devem ser analisados com cuidado a cada negociação, evitando-se nulidades 

e riscos futuros. 

 Portanto, é importante verificar: 

a) se o enquadramento da empresa e dos trabalhadores está correto;

b) se as formalidades foram cumpridas;

c) se o objeto é lícito.

A estrutura sindical brasileira é muito diferente da do exterior e exige cuidado no gerenciamen-

to das relações sindicais, evitando-se riscos jurídicos. 

_

•  Desenvolvido por Maria Lucia Benhame
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Tributação das pessoas físicas 
E S C R I T O  P O R  G A R R I G U E S  C O N S U LT O R E S  T R I B U TÁ R I O S

14

Determinação da Residência Fiscal no Brasil

Para fins fiscais, uma pessoa física é considerada residente fiscal no Brasil quando reside no 

Brasil em caráter permanente, ou quando entra no Brasil com visto permanente (serão consi-

deradas residentes desde a data de entrada no país) ou com visto temporário, sempre que se 

enquadre em alguma das seguintes situações: 

• a pessoa titular do visto temporário tem contrato de trabalho local (a residência fiscal bra-

sileira começará na data de entrada no Brasil); 

• a pessoa titular do visto temporário permanece no Brasil por mais de 183 dias, contados 

dentro de um período de 12 meses ou; 

• a pessoa titular do visto temporário obtém visto permanente (inclusive antes de cumprido 

o período de 183 dias mencionado anteriormente).

Tributação como Residente Fiscal no Brasil

A pessoa física residente fiscal no Brasil está sujeita à tributação do Imposto de Renda das 

Pessoas Físicas (“IRPF”) por toda a sua renda mundial (procedente do Brasil e do exterior). Em 

outras palavras, a pessoa física residente fiscal no Brasil é tributada não somente pela remu-

neração recebida de fontes brasileiras, como também pelas remunerações pagas por fontes es-

trangeiras, além das demais rendas obtidas pela pessoa física como dinheiro, ganhos de capital, 

salários e outros rendimentos.

Para as rendas em geral, tais como os rendimentos do trabalho (salário e outros) ou demais 

rendimentos obtidos no Brasil ou no exterior, respectivamente, os valores que a sociedade pa-

gadora brasileira deve reter e/ou o imposto que a pessoa física deve pagar (“carnê leão”) devem 

ser calculados progressivamente segundo as alíquotas que variam de 0% a 27,5%.

Atualmente, para o cálculo mensal do IRPF (receitas menos deduções), permite-se aplicar as 

seguintes deduções sobre os valores brutos:

• pagamentos de contribuições previdenciárias (sem limite); 

• pagamentos de planos de previdência privada no Brasil (com limite); 

• pagamentos de pensões alimentícias (sem limite); 

• gastos com dependentes (com limite). 

Para o cálculo anual do IRPF, além de tais deduções, é permitido aplicar as deduções com de-

terminados gastos médicos e hospitalares (não há limite) e gastos com educação (com limite).

Na hipótese do contribuinte receber somente rendimentos do próprio trabalho, todas as de-

duções podem ser substituídas por uma única redução geral de 20% sobre os rendimentos do 

trabalho, com um limite fixo estabelecido anualmente. 

No que tange aos ganhos de capital (inclusive os investimentos no mercado financeiro), o cál-
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culo da tributação é feito de maneira separada das rendas em geral. Os ganhos de capital são 

tributados individualmente com alíquotas de 15% a 22,5% sobre o ganho auferido. 

Apresentação da Declaração de Ajuste Anual (DAA)
Os residentes fiscais no Brasil são obrigados a apresentar (através de um software específico) 

sua declaração de ajuste anual do IRPF (equivalente à declaração de renda na Espanha), até o 

final do mês de abril do ano seguinte, devendo o contribuinte informar todos os rendimentos 

recebidos de pessoas jurídicas e físicas, brasileiras e/ou estrangeiras no ano calendário imedia-

tamente anterior. O contribuinte apresentará os cálculos do ajuste ( autoliquidação) do IRPF e 

terá que pagar a parte pendente ou solicitar o reembolso  do que tenha sido pago em excesso.

_
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Tributação corporativa
E S C R I T O  P O R  G A R R I G U E S  C O N S U LT O R E S  T R I B U TÁ R I O S
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A tributação corporativa no Brasil é dividida em Tributação Direta (tributação da pessoa jurídica) 

e Tributação Indireta (tributação sobre bens e serviços):

Tributação da Pessoa Jurídica
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

(“CSLL”)

As empresas brasileiras são obrigadas a adotar as regras contábeis internacionais (baseadas no 

IFRS) para fins contábeis e fiscais. O Brasil não admite consolidações de grupos de sociedades 

brasileiras para o cálculo do IRPJ e da CSLL. Cada sociedade brasileira (ainda que tenha alguma 

relação societária) deve calcular seu IRPJ e CSLL de forma separada.

O IRPJ e a CSLL,  equiparados ao Imposto sobre Sociedades espanhol, têm uma alíquota total de 

34%, aplicável sobre a base de cálculo (15% de IRPJ, adicionando-se 10% sobre a base de cálculo 

que supere R$240mil no ano e 9% de CSLL). 

Para efeitos de cálculo do IRPJ e da CSLL, consideram-se os lucros líquidos obtidos no ano calen-

dário, podendo os contribuintes escolher, com algumas exceções, entre dois regimes distintos1. 

Os regimes são: (i) lucro real, calculado através da diferença entre as receitas, os custos e as des-

pesas dedutíveis de um determinado período e (ii) lucro presumido, pelo qual se presumem os 

custos e as despesas dedutíveis em função da atividade exercida, aplicando-se um percentual 

fixo do faturamento, que varia segundo as atividades desenvolvidas pelo contribuinte. 

O regime do lucro real permite que os saldos dos prejuízos fiscais acumulados (bases de cálculo 

negativas) sejam compensados nos anos seguintes, no limite de 30% do IRPJ e da CSLL devidos 

em cada ano. Não obstante, é importante ressaltar que em determinadas operações societárias 

(fusões, cisões) ou aquisição de empresas que incorram na mudança da atividade econômica, 

não é possível o aproveitamento dos prejuízos fiscais acumulados. 

Os ganhos de capital das sociedades brasileiras são tributados pelo IRPJ e pela CSLL através de 

uma alíquota conjunta de 34%.

Contribuição para o Programa de Integração Social (“PIS”) e Contribuição para o Financia-

mento da Seguridade Social (“COFINS”)

Tais contribuições são calculadas sobre as receitas brutas das pessoas jurídicas, existindo dois 

sistemas de cálculo: o sistema cumulativo, no qual a alíquota é de 3,65%, e o sistema não cumu-

lativo, no qual a alíquota é de 9,25%. Como regra geral, o sistema de cálculo do PIS e da COFINS 

dependerá do regime escolhido pelo contribuinte para fins do IRPJ e da CSLL. Se a sociedade 

opera pelo lucro real para fins do IRPJ e da CSLL, o PIS e a COFINS serão calculados segundo o 

sistema não cumulativo. Ao contrário, se a tributação do IRPJ e da CSLL realiza-se pelo lucro 

presumido, o PIS e a COFINS serão calculados pelo sistema cumulativo.

No caso no sistema cumulativo, a base de cálculo são as receitas brutas auferidas pela socie-

1  A opção pelo regime deverá permanecer inalterada durante o curso do exercício fiscal em questão.
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dade nas suas atividades próprias, enquanto que no sistema não cumulativo a base de cálculo 

abrange todas as receitas (brutas) auferidas em todas e cada uma das atividades próprias ou 

não da sociedade (tais como as receitas derivadas de aplicações financeiras, aluguéis, etc.).

O sistema não cumulativo é similar ao IVA espanhol, o que significa dizer, como regra geral, que 

a empresa pode recuperar as contribuições (PIS e COFINS) que tenham incidido na aquisição 

de determinados bens e serviços, assim como deduzir alguns gastos especificados na legislação 

fiscal, como energia elétrica da operação, aluguel de prédios e equipamentos,  etc. Pelo contrá-

rio, tal recuperação não é possível no sistema cumulativo. 

IRRF

Como regra geral, o Brasil também tributa as remessas ao exterior sob o conceito de pagamen-

tos por serviços, juros e royalties. A alíquota, em geral, é de 15%, embora existam rendimentos 

que sejam tributados a 25%, dentre os quais estão os pagamentos para pessoas jurídicas esta-

belecidas em jurisdições com baixa tributação.

Tributação Indireta
Imposto sobre as Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre as Prestações de 
Serviços de Transporte Intermunicipais e Interestaduais, e de Comunicação (“ICMS”) 

O ICMS  assemelha-se ao IVA e é regulado pela legislação de cada Estado,  incidindona im-

portação de bens, na compra e venda de bens, no transporte entre Municípios e Estados e nos 

serviços de comunicações. É um imposto não cumulativo, razão pela qual, em caráter geral, o 

imposto pago na etapa anterior da cadeia de produção pode ser compensado com o imposto 

devido pelo contribuinte. A alíquota é variável de 4% a 25%, dependendo do bem ou serviço e do 

Estado de origem e destino. Os Estados brasileiros podem exigir o ICMS sob o conceito do regime 

da substituição tributária que consiste no pagamento do ICMS-ST pelo substituto (na próxima 

etapa) em nome do substituído (contribuinte original), fazendo com que o valor seja repassado 

como custo da mercadoria2. O ICMS-ST é calculado separadamente do ICMS próprio, o qual é 

devido pelo contribuinte original.  

Imposto sobre Produtos Industrializados (“IPI”) 

O IPI também se assemelha ao IVA e incide na compra e venda de bens industrializados ou na 

importação desses bens. É um imposto não cumulativo, razão pela qual, em caráter geral, o im-

posto pago na etapa anterior da cadeia de produção pode ser compensado com o imposto devi-

do pelo contribuinte. A alíquota é variável de acordo com a classificação fiscal do bem, baseada 

na Nomenclatura Comum do Mercosul (“NCM”), de 0% a 300% (alíquota mais alta aplicável no 

caso  do tabaco).   

Imposto de Importação (“II”)

Calculado sobre o valor aduaneiro dos bens importados, ou seja, o preço do bem acordado en-

tre as partes mais os custos  detransporte, seguro e taxas portuárias ou outras aplicáveis. É um 

imposto cumulativo. A alíquota é variável de acordo com a classificação fiscal do bem, baseada 

na NCM, de 0% a 35%.

Imposto sobre Serviços (“ISS”) 

Incide sobre a prestação de serviços de qualquer natureza, desde que estejam listados na legisla-

ção. A alíquota é variável de 2% a 5% sobre o valor da prestação do serviço referido na nota fiscal ou 

fatura, dependendo do que disponha a legislação de cada Município. É um imposto acumulativo.

_

2  A título de exemplo, o Estado de São Paulo exige que um fabricante de refrescos pague o ICMS próprio e o ICMS que 
corresponde a todas as pessoas da cadeia de produção (atacadista, varejista e consumidor).
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Distribuição de dividendos e repatriação 
de recursos ao exterior
E S C R I T O  P O R  G A R R I G U E S  C O N S U LT O R E S  T R I B U TÁ R I O S

A entrada e a saída de recursos financeiros do Brasil passam por um controle rigoroso realizado 

pelo Banco Central do Brasil, que impõe limites e estabelece obrigações, tais como a comprovação 

documental da origem dos recursos ao ou desde o exterior. Também há a vedação de transações em 

moeda estrangeira no Brasil. Desta forma, dentre as alternativas mais utilizadas pelos investidores 

para financiar, desde o exterior, as atividades econômicas de empresas no Brasil, estão o aporte ao 

capital social, no qual haverá incidência do Imposto sobre Operações Financeiras em transações 

com câmbio (“IOF-Câmbio”) à alíquota única de 0,38% e os empréstimos celebrados entre mutuante 

estrangeiro e o mutuário brasileiro, no qual haverá incidência do IOF-Câmbio à alíquota variável de 

0% a 6%, dependendo do término da amortização do empréstimo (superior ou inferior a 180 dias). 

Outras possíveis alternativas para investimento em sociedades brasileiras são o investimento 

em carteira e o fundo de investimento em participações que, em ambos os casos, podem bene-

ficiar-se de incentivos fiscais. 

O repatriamento de lucros para o exterior pode dar-se das seguintes maneiras: (i) distribuição 

de dividendos; (ii) devolução de empréstimos (pagamento do principal e dos juros); (iii) distri-

buição de juros sobre capital próprio (“JCP”), que refere-se a uma remuneração recebida pelos 

sócios relativa aos investimentos feitos na sociedade, com natureza híbrida, e tem, ao mesmo 

tempo, natureza de juros e de dividendos; ou (iv) redução de capital social. 

Via de regra, o Brasil tributa pelo Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) as remessas ao ex-

terior sob o conceito de pagamento por serviços, juros e royalties. A alíquota geral é de 15%, em-

bora existam rendimentos que sejam tributados a 25%, entre os quais estão aqueles pagos para 

pessoas estabelecidas em jurisdições com baixa tributação. Embora os juros sobre capital próprio 

sejam tributados pelo IRRF, estes poderão ser deduzidos pela sociedade brasileira (se adotado o 

regime do lucro real) no percentual de 34%, sempre que exista na sociedade um valor pelo menos 

igual ao dobro dos juros pagos sob o conceito de lucros do período ou lucros acumulados1. 

Existe uma exceção relevante que não se aplica à regra da tributação pelo IRRF das remessas de 

lucros para o exterior: trata-se da distribuição de dividendos pagos a acionistas ou investidores 

domiciliados ou não domiciliados no Brasil, independentemente do país onde se encontrem os 

beneficiários não domiciliados2. 

No mais, os ganhos de capital obtidos pelos sócios/acionistas domiciliados no Brasil ou no ex-

terior (em jurisdições não consideradas como paraísos fiscais ou com tributação favorecida) 

são tributados pelo IRRF com alíquotas progressivas que variam entre 15% e 22,5% e devem 

ser calculados em moeda nacional (Reais), o que implica em uma eventual receita financeira 

tributável do investidor estrangeiro, no caso de uma variação cambial relevante.

_
1  Os juros dedutíveis sobre o capital próprio são calculados com base na Taxa Brasileira de Juros de Longo Prazo 
(“TJLP”) sobre o patrimônio líquido da sociedade.  

2  Convém mencionar que não é possível deduzir os dividendos distribuídos aos sócios/acionistas da base de cálculo 
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

CONSULTORES TRIBUTÁRIOS
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Tributação internacional e 
preços de transferência
E S C R I T O  P O R  M A C H A D O  A S S O C I A D O S  A DV O G A D O S  E  C O N S U LT O R E S

Com o crescimento da economia a partir dos anos 90, o Brasil tornou-se um dos principais re-

ceptores de investimentos na América Latina, e as operações transnacionais tornaram-se cada 

vez mais frequentes e complexas. Este capítulo abordará resumidamente os principais aspectos 

fiscais envolvidos nessas operações.

Importações
A tributação incidente sobre as importações pode variar muito, dependendo da natureza da 

transação, a saber:

Mercadorias

• Imposto de Importação (II) – 0% a 35%;1

• Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) – 0% a 300%;

• Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) – 17% a 39%;2

• Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS-Importação) – 2,1%;3

• Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS-Importação) – 9,65%;3

• Adicional de COFINS para determinados produtos - 1%.

Serviços

• Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) – 15% (serviços técnicos) ou 25% (serviços não 

técnicos ou remessas a paraísos fiscais);4

• Imposto sobre Serviços (ISS) – 2% a 5%;5

• PIS-Importação – 1,65%;

• COFINS-Importação – 7,6%;

• Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) – 10% (apenas sobre serviços 

técnicos);

• Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) - Câmbio - 0,38%.

O contribuinte do IRRF e ISS incidentes sobre importações de serviços é a entidade estrangeira 

1  Acordos comerciais podem prever a redução das alíquotas de II de determinados produtos. O II não está coberto, 
todavia, por nenhum Tratado de Dupla Tributação (DTT) firmado pelo Brasil.

2 Conforme o produto, o Estado de localização do importador e de importação das mercadorias.

3  Alíquota genérica. Certas mercadorias, como produtos farmacêuticos, produtos de higiene e perfumaria, máquinas, 
etc., estão sujeitas a alíquotas específicas. 

4 Alíquotas podem ser reduzidas por DTTs.

5 Conforme Município e tipo de serviço.

17

https://www.machadoassociados.com.br/


79

fornecedora, cabendo ao importador a responsabilidade pela retenção destes tributos na fonte. 

A legislação autoriza que as partem negociem o gross up do IRRF e ISS nas remessas ao exterior 

para pagamento de serviço de importação. Os demais tributos têm como contribuinte o impor-

tador brasileiro. Apenas o IRRF está coberto por DTTs.

Software

A tributação sobre a importação de software varia conforme o tipo de software (prateleira, cus-

tomizado ou por encomenda), o modelo de distribuição (importação direta ou via distribuidor 

local), o modelo de aquisição (download ou streaming) e o tipo de consumidor envolvido (pessoa 

física ou jurídica).

Importações de software de prateleira efetuadas por consumidores finais pessoas jurídicas estão 

sujeitas a uma tributação total de 2,38%, e importações contratadas sob a modalidade SaaS po-

dem estar sujeitas, conforme entendimento do Fisco, a 15%-25% de IRRF, 10% de CIDE, 2% a 5% de 

ISS, 9,25% de PIS/COFINS e 0,38% de IOF-Câmbio, por se equiparar a uma importação de serviço 

técnico. Ademais, existe o risco de incidência de ICMS dependendo do Estado em que o importa-

dor estiver localizado e da interpretação das novas normas regulamentadoras sobre a matéria.

Exportações
Exportações de mercadorias estão em geral sujeitas a uma alíquota de 0% de Imposto de Expor-

tação6 e não estão sujeitas à ICMS, IPI e IOF-Câmbio. Exportações de serviços estão ainda isen-

tas do ISS, desde que os resultados dessa prestação não sejam observados no Brasil. Receitas 

auferidas nas exportações estão imunes ao PIS/COFINS (cumulativo ou nãocumulativo), mas, 

no caso das exportações de serviços, a não incidência só se aplica quando o serviço for prestado 

à pessoa residente no exterior e o pagamento representar ingresso de divisas no país.

Preços de Transferência
Estão sujeitas às regras de preço de transferência as operações de importação e exportação de 

bens, serviços e direitos com partes vinculadas no exterior e com partes, ainda que não vincu-

ladas, domiciliadas em paraísos fiscais ou sujeitas a regime fiscal privilegiado.7 Tais normas têm 

por objetivo controlar preços para garantir a observância e a aplicação de condições normais 

de mercado, limitando a dedução de despesas e estabelecendo valores mínimos de receita para 

fins de apuração do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre 

o Lucro Líquido (CSLL).

Embora inspirada nas normas da OCDE, a legislação brasileira possui características próprias: 

conceito mais amplo de “partes vinculadas”; escopo mais restrito que o adotado pela OCDE (não 

se aplicam ao pagamento de royalties ou assistência técnica, por exemplo); aplicação de fórmu-

las matemáticas e margens pré-fixadas de lucro para calcular o preço parâmetro, etc.

Permite-se ao contribuinte escolher o método mais favorável dentre os seguintes: 

Importações

• Preços Independentes Comparados (PIC): Média aritmética ponderada dos preços apura-

dos no mercado brasileiro ou de outros países, em operações de compra e venda entre par-

tes independentes, em condições de pagamento semelhantes. 

• Preço de Revenda menos Lucro (PRL): Média aritmética ponderada do preço de venda no 

Brasil deduzido de descontos incondicionais, tributos, comissões e margem de lucro variá-

vel (de 20% a 40%), conforme o setor econômico da pessoa jurídica no Brasil. 

6  Exceções: couros e peles (9%) e cigarros e armas (salvo em determinados casos) com destino à América Latina 
(150%).

7  Juros decorrentes de empréstimos com partes vinculadas, em paraísos fiscais ou sujeitos a regime fiscal privilegiado 
também estão sujeitos às regras de preço de transferência.
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• Custo de Produção mais Lucro (CPL): Custo médio ponderado de produção no país onde 

tiverem sido originalmente produzidos, acrescido dos impostos cobrados na exportação e 

da margem de lucro de 20%.

• Preço sob Cotação na Importação (PCI): Exclusivo para commodities. Preço parâmetro apu-

rado a partir das cotações médias diárias publicadas por bolsas de mercadorias e futuros 

ajustadas pelo preço médio do mercado.

Exportações

• Preço de Venda nas Exportação (PVEX): Média aritmética do preço de venda nas expor-

tações efetuadas pela própria empresa ou por outras companhias brasileiras, para outros 

clientes, durante o mesmo período e em condições de pagamento semelhantes.

• Preço de Venda por Atacado no País de Destino Diminuído do Lucro (PVA) e Preço de Ven-
da a Varejo no País de Destino, Diminuído do Lucro (PVV): Média aritmética dos preços 

de venda no mercado do país de destino diminuídos dos tributos incluídos no preço e da 

margem de lucro (15% no atacado e 30% no varejo).

• Custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos e Lucro (CAP): Média aritmética dos 

custos de aquisição ou de produção dos bens exportados acrescidos dos impostos no Brasil 

e de margem de lucro de 15%.

• Preço sob Cotação na Exportação (PECEX): Exclusivo para commodities. Preço parâmetro 

apurado a partir das cotações médias diárias publicadas por bolsas de mercadorias e futu-

ros ajustadas pelo preço médio do mercado.

_

•  Desenvolvido por Erika Tukiama e Gustavo Boni
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Regime aduaneiro
E S C R I T O  P O R  P R I M O S  E  P R I M O S  A DV O G A D O S
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Apesar de o Brasil ser signatário do acordo de simplificação dos procedimentos aduaneiros, fir-
mado no âmbito da Organização Mundial do Comércio, a burocracia ainda dá o tom no campo 
do comércio exterior.

As empresas interessadas em operar nesse setor, além de obterem as inscrições fiscais usuais 
(CNPJ, a nível federal, e Inscrição Estadual) devem também habilitar-se para acessar o Sistema 
de Comércio Exterior, através do qual são processados os trâmites burocráticos de importação 
ou exportação. Essa habilitação tem o sugestivo nome de RADAR, já que seu propósito é pro-
piciar às autoridades aduaneirasa identificação antecipada da atuação de empresas inidôneas 
em operação com o exterior.

O Brasil é signatário do GATT e, em consequência, a grande maioria de suas importações inde-
pende de licenças.

Quando necessário o licenciamento prévio, esse processo realiza-se eletronicamente, através do 
Siscomex,o que agiliza um pouco mais os trâmites.

Apesar de todo o processo de credenciamento poder ser realizado diretamente pelos represen-
tantes legais ou empregados da empresa interessada, é mais comum, no Brasil, a contratação 
de despachantes aduaneiros, profissionais especializados nesses trâmites burocráticos, o que 
acabamostrando-se mais eficiente do que a atuação direta.

O processo normal de importação começa com a aquisição internacional das mercadorias, sen-
do permitido, dentro de determinadas regras, tanto o pagamento antecipado quanto o paga-
mento a prazo das importações, sempre através de operações de câmbio, fortemente controla-
das pelo Banco Central.

Quotas de importação, regras relativas à certificação de origem, bem como outras exigências 
burocráticas (como sanitárias e fitossanitárias) são também aplicáveis em determinados casos.

Como regra geral, o Brasil não admite a importação de bens usados, sendo raríssimas as exce-
ções encontradas na legislação.

O tipo de fiscalização a ser exercida pelas autoridades aduaneiras, na chegada das mercadorias 
ou na liberação alfandegária, é determinado eletronicamente pelo Siscomex, que parametriza 
a carga para um dos quatro canais de fiscalização existentes no sistema.

Pelo canal verde, as mercadorias são liberadas sem a conferência física ou de documentos, bas-
tando a quitação dos tributos pertinentes.

Pelo canal amarelo, as mercadorias estão sujeitas à inspeção física e/ou conferência de documentos.

Pelo canal vermelho, as mercadorias estão sujeitas à inspeção física e, também, à conferência 
de documentos.

Há ainda o canal cinza, utilizado quando há suspeita de fraude no processo de importação, 
quando as mercadorias somente são liberadas mediante a prestação de garantia, normalmente 
um seguro aduaneiro. Trata-se do regime mais rigoroso de fiscalização, em que, usualmente, 
as autoridades fiscalizam não só a operação, mas também a própria idoneidade financeira e 

comercial da empresa importadora.

http://www.primoseprimos.com.br/
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A parametrização dos canais de fiscalização pelo Siscomex é feita, usualmente, de maneira 

automática e aleatória, mas as autoridades alfandegárias podem modificar manualmente essa 

parametrização, inclusive para o canal cinza, desde que haja motivos justificados para tanto.

A legislação aduaneira brasileira é bastante complexa, sendo recomendável às empresas que 

pretendam operar no comércio exterior a contratação de uma assessoria especializada, bem 

como empresas de logística, despachantes aduaneiros e até mesmo advogados, já que, além de 

multas, muitas infrações são punidas com a pena de perda (confisco) dos bens importados, o 

que pode resultar em significativos prejuízos financeiros.

Tributação
As mercadorias importadas estão sujeitas ao pagamento de diversos tributos quando de sua 

liberação alfandegária, notadamente o Imposto de Importação (II), o Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), a contribuição social para o PIS (PIS-Importação), a contribuição social 

para o financiamento da seguridade social (COFINS-Importação) e o Imposto sobre a Circulação 

de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Exceto quanto ao Imposto de Importação, que sempre se torna um custo para o importador, o 

IPI e o ICMS seguem o conceito de “valor agregado” (não cumulativos), sendo o recolhimento 

efetuado na importação aproveitado nas operações seguintes. Dependendo do regime de apura-

ção do imposto de renda das empresas, o PIS e a COFINS também poderão seguir esse critério.

As alíquotas desses tributos variam de acordo com a classificação internacional de cada produ-

to (sistema harmonizado). No que diz respeito ao Imposto de Importação, o Brasil adota a Tarifa 

Externa Comum, vigente para todos os países integrantes do Mercosul.

É possível a consulta dessas alíquotas no simulador tributário da Receita Federal (apenas em 

português), disponível aqui.

Esse simulador também  informa, na maioria dos casos, as  normasburocráticas adicionais a 

serem cumpridas pelo importador.

A pesada tributação, incidente logo no desembaraço das mercadorias, exige que as empre-

sas que planejem basear suas operações preponderantemente em importações prestem muita 

atenção às suas necessidades de capital de giro, porque os custos tributários e administrativos 

da importação podem facilmente superar em 50% o valor FOB das mercadorias.

Existem, porém, alguns regimes aduaneiros especiais que podem aliviar essas necessidades. 

Vamos concentrar-nos aqui em três deles: o regime de entreposto/porto seco, o regime de ad-

missão temporária e o regime de drawback.

Regime de Porto Seco
O regime de porto seco, ou de entreposto aduaneiro, permite diferir (postergar) o recolhimento 

dos tributos aduaneiros e está disponível a qualquer importador.

Pelo regime de entreposto, as mercadorias importadas, após sua chegada, são armazenadas em 

armazéns alfandegados (portos secos), espalhados pelo país e só sofrem a tributação no mo-

mento em que forem desembaraçadas.

Em termos práticos, considera-se que as mercadorias armazenadas nos portos secos ainda não 

ingressaram no país, evitando a cobrança de tributos no momento de sua chegada.

Apesar de envolver custos de estocagem mais elevados do que os armazéns não alfandegados, 

o regime de porto seco tem as vantagens de propiciar a pronta disponibilidade da mercadoria 

para o importador e, ainda,  de postergar a incidência dos tributos para o momento da efetiva 

liberação alfandegária, racionalizando as necessidades de capital de giro.

http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/BuscaNCM.jsp
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O regime pode ser contratado tanto pelo exportador, no exterior (estoque remoto), quanto 

pelo importador, no Brasil, conferindo flexibilidade às negociações com clientes, representan-

tes e distribuidores.

A contratação é usualmente intermediada pelos despachantes aduaneiros, mas pode ser con-

duzida diretamente entre as empresas interessadas e os portos secos.

A legislação permite a estocagem das mercadorias em portos secos por até dois anos após sua 

chegada ao Brasil, admitindo-se, ainda, em casos excepcionais, a prorrogação por mais um ano.

Regime de Admissão Temporária
Pelo regime de admissão temporária, a legislação permite a retirada temporária de mercadorias 

dos recintos alfandegários, com suspensão total ou parcial dos tributos devidos na importação, 

desde que atendidas algumas exigências da legislação, notadamente a prova do caráter transi-

tório da saída do bem do recinto alfandegado, a ausência de cobertura cambial (pagamento ao 

exportador) e a adequação do bem à finalidade pretendida.

Esse regime é muito utilizado, entre outras finalidades, para a exposição dessas mercadorias em 

feiras de negócios, ocasião em que a legislação admite a suspensão total.

Caso esses bens sejam empregados em atividades econômicas, como equipamentos alugados 

no exterior, a serem utilizados  em uma determinada etapa de obras ou de um processo produ-

tivo, haverá a tributação proporcional ao tempo de saída provisória do recinto alfandegado em 

relação ao tempo de vida útil do bem estipulado pela legislação.

O prazo padrão do regime de admissão temporária é de seis meses, sendo possível, em determi-

nados casos, a concessão de prazo superior, mediante requerimento às autoridades aduaneiras 

e apresentação de documentos que justifiquem a necessidade de tal prazo superior.

Regime de Drawback
O regime de drawback é destinado a empresas industriais que utilizam insumos importados na 

fabricação de produtos que serão, posteriormente, exportados.

A legislação permite três tipos de drawback: suspensão, isenção ou restituição dos tributos in-

cidentes na exportação, dependendo a utilização dos dois primeiros de habilitação específica 

perante a Receita Federal.

No regime de suspensão, o prazo usual do drawback é de um ano, prorrogável por igual período, 

salvo no caso de fabricação de bens de capital de longo ciclo de produção, quando o prazo pode 

ser de até cinco anos.

_
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Designação de agentes e 
distribuidores no Brasil
E S C R I T O  P O R  P R I M O S  E  P R I M O S  A DV O C A C I A

Uma das formas mais simples de  começar a fazer negócios no Brasil, especialmente a venda de 
produtos, é a designação de agentes e distribuidores no país.

A opção por um desses formatos garante à empresa estrangeira a possibilidade de ter uma 
presença local no Brasil, com baixo investimento, sem a necessidade de abrir uma subsidiária.

Essa presença local é importantíssima, seja porque, no Brasil, o contato pessoal é essencial no mun-
do empresarial, seja porque os trâmites alfandegários e a burocracia imposta pela legislação tributá-
ria e trabalhista exigem a participação de alguém acostumado com o ambiente de negócios do país.

O agente, que no Brasil também é conhecido como representante comercial, dedica-se preci-
puamente à intermediação de negócios, promovendo a venda dos produtos do fabricante es-
trangeiro, que deverão ser importados pelo comprador. O agente é remunerado por comissões, 
pagas pelo fabricante estrangeiro, admitindo-se a retenção dessas comissões para repasse ao 
agente, pelo banco do compradorno momento do fechamento do contrato de câmbio para o 
pagamento do preço ao fabricante. O contrato pode estabelecer algumas outras obrigações a 
cargo do representante, como a garantia de produto e os serviços de assistência técnica.

O distribuidor, de sua parte, adquire os produtos do fabricante no exterior (normalmente a 
preço de atacado), cuida do processo de importação e revende o produto importado ao usuá-
rio final ou a uma rede de revendedores previamente estabelecidos. Dependendo da natureza 
do produto, o distribuidor pode assumir também a função de credenciar os revendedores que 
comporão os canais de venda no varejo, de acordo com  os termos de credenciamento a serem 
estabelecidas no próprio contrato de distribuição. A remuneração do distribuidor provém das 
margens obtidas na revenda dos produtos.

A escolha do modelo mais indicado depende da natureza e da destinação do produto.

Em se tratando de bens de capital, o mais comum é a nomeação de um agente, já que, no mo-
delo de distribuição, a incidência cumulativa de tributos levaria ao encarecimento do produto 
para seu destinatário final.

Em se tratando de insumos, de produtos de baixo custo ou de produtos que serão repassados a 
varejistas ou vendidos ao consumidor final, o modelo de distribuição pode ser mais adequado, 
já que o distribuidor cuidará das operações de importação e das vendas por atacado.

Pode haver, também, figuras híbridas (em que o parceiro local ora exerce o papel de agente, ora 
de distribuidor) e existe, ainda, o modelo de franquia, onde, em geral, uma mesma empresa 
exercerá o papel de distribuidora e de  franqueadora master, o que é adequado para cadeias de 
varejo, como redes de lojas ou fast  food.

Escolhendo o Parceiro Adequado
Embora a nomeação de um agente ou distribuidor seja o meio mais simples de  iniciar uma ope-

ração no Brasil, evidentemente alguns cuidados devem ser tomados pelo empresário estrangeiro.
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Em primeiro lugar, a operação no Brasil deve ser planejada com antecedência, com o que se 

poderá identificar as obrigações que caberão à empresa estrangeira e ao agente ou distri-

buidor nomeado.

Esse planejamento ajudará também a identificar o porte financeiro e a maturidade organiza-

cional que o agente e o distribuidor devem ter, principalmente se o contrato envolver grandes 

volumes de importação ou operação em todo o território nacional.

Com base nas informações extraídas do planejamento, fica mais simples traçar o perfil do agen-

te ou distribuidor ideal, facilitando o processo de seleção.

Esse processo de seleção pode ser feito com a ajuda do consulado local do país-sede da empresa 

estrangeira ou com o apoio das câmaras bilaterais de comércio. Existem também consultorias 

especializadas que podem executar esse trabalho.

É aconselhável, ainda, que o processo de seleção seja finalizado com a visita de delegados da 

empresa estrangeira às instalações do agente ou distribuidor escolhido, seja para reforço do 

relacionamento interpessoal, seja para que se tenha certeza de que o parceiro local escolhido-

encaixa-se adequadamente no perfil traçado.

Aspectos Legais
A legislação brasileira não exige que as relações de agência ou distribuição sejam pactuadas 

por escrito, mas é essencial que isto seja feito, para que todos tenham absoluta certeza quanto 

ao que está sendo acordado.

A regulação desses contratos no Brasil é bastante flexível, deixando  espaço para que as partes 

ajustem a relação da maneira que lhes for mais conveniente.

Embora a maior parte da relação seja regulada pelo próprio contrato, o auxílio de advogados 

locais para essa tarefa é  altamente recomendável, senão essencial, não sendo aconselhada  a 

utlização dosformulários padronizados disponíveis na Internet.

Usualmente, os contratos de representação, além  de apresentarem cláusulas específicas a cada 

mercado e situação (por exemplo, metas de desempenho a serem atingidas pelo agente ou dis-

tribuidor), devem tratar dos seguintes tópicos:

Produtos abrangidos

Muitos fabricantes produzem uma linha muito grande e diversificada de bens, ao passo que os 

representantes e distribuidores normalmente são especializados em um determinado segmen-

to. É importante, assim, que seja estabelecida com antecedência a linha de produtos abrangida 

pelo contrato, com a fixação de  termos também relativos ao lançamento de novas linhas ou ao 

cancelamento de linhas existentes, pelo fabricante.

Território e exclusividade

Outro ponto essencial a ser tratado no contrato é a definição do território de atuação do agente 

ou distribuidor,  bem como o caráter exclusivo ou não exclusivo da distribuição. O Brasil é um 

país de dimensões continentais e, em alguns casos, um único parceiro pode não ter condições 

operacionais ou financeiras de atender todo o  país, ocasião em que será necessária a nomea-

ção de mais um agente ou distribuidor para territórios diferentes, com a delimitação da área 

de atuação de cada qual. A legislação brasileira permite qualquer tipo de  acordo entre as par-

tes a esse respeito e a consequência da concessão de exclusividade territorial na distribuição, 

normalmente, é  queo fabricante seja obrigado a indenizar o agente ou distribuidor em caso 

de invasão do território por outro distribuidor. É interessante, inclusive, que as partes acordem 

desde o primeiro momento a forma de remuneração do agente ou distribuidor para os casos de 

invasão e, ainda, as hipóteses em que essa remuneração deve ser paga, de maneira a prevenir a 
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fixação judicial dessa remuneração, o que certamente desagradará pelo menos uma das partes. 

Caso a agência ou distribuição não sejam exclusivas, é importante que o fabricante inclua no 

contrato um termo que proíba expressamente o agente ou distribuidor de fazer negócios fora 

de sua área de atuação, inclusive com punições específicas para o caso de desrespeito  desse 

termo, já que o fabricante pode ser responsabilizado por esses atos de seu parceiro.

Marketing
Por melhor e mais conhecido que um produto seja, nada se vende sozinho, sendo necessário, no mí-

nimo, que o mercado consumidor saiba onde encontrá-lo. Em razão disso, é importante estabelecer 

no contrato  os termos gerais de promoção dos produtos, as responsabilidades quanto à condução 

e o custeio das campanhas de marketing e, ainda, as condições para o uso da marca pelo agente, 

pelo distribuidor e pelos revendedores a serem eventualmente credenciados pelo distribuidor.

Remuneração do agente

Ainda que a comissão do agente seja remunerada caso a caso, o que não é comum, é impor-

tante que sejam estabelecidas  termos claros e precisos a respeito disso, especialmente no que 

concerne às condições que o agente deve  cumprir para que tenha direito à remuneração. A 

legislação brasileira não permite que se desconte das comissões do agente os valores não pagos 

pelos clientes  conquistados (o que implicaria repassar ao agente os riscos do negócio), mas 

é possível condicionar o recebimento das comissões pelo agente ao efetivo recebimento, pelo 

vendedor, do preço  acordado entre as partes. O estabelecimento de termos claros quanto à for-

ma, prazos e local de pagamento também é essencial. O distribuidor é remunerado através do 

lucro obtido na revenda dos produtos que importar.

Termos e condições das vendas

As condições gerais de fornecimento dos produtos podem ser estabelecidas tanto no contrato 

de distribuição quanto em cada um dos contratos de compra e venda das mercadorias, sendo 

necessário que essas condições estejam previstas em pelo menos um desses dois documentos. 

Caso exista o risco de haver o estabelecimento de condições diferentes para operações distin-

tas, é recomendável que o contrato de distribuição expresse claramente qual dos termos preva-

lecerá. É importante ter em mente que os fluxos de capitais de ou para o exterior no Brasil são 

controlados pelo Banco Central, não sendo admitida pela legislação brasileira a compensação 

de débitos e créditos em operações internacionais. Além disso, devem ser observadas, no mo-

mento da definição dos termos e condições da venda, as  normas relativas ao valor aduaneiro 

e aquelas de preços de transferência, estabelecidas pela legislação nacional e internacional 

(especialmente o GATT).

Garantia do produto

Segundo a legislação de proteção e defesa do consumidor, o responsável pela garantia do pro-

duto é, via de regra, o fabricante, mas, em caso de produtos importados, esta responsabilidade 

é transferida para o importador. Assim sendo, o agente ou distribuidor possivelmente terá que 

assumir essas obrigações no Brasil em nome do fabricante, sendo essencial estabelecer de ma-

neira clara quais as obrigações de cada parte nesse sentido. Vale lembrar que a importação de 

peças para  reposição, mesmo em garantia, pode estar sujeita ao pagamento de custos e despe-

sas aduaneiros, sendo importante estabelecer, também, quem vai arcar com isto.

Lei de regência

Sendo a atividade de agência e distribuição exercida no Brasil, recomenda-se a adoção das leis 

brasileiras para a regência do contrato, já que a adoção de legislação estrangeira, apesar de não 

ser proibida, poderá ser considerada abusiva pela justiça do Brasil, com o que se terá a nulidade 

da estipulação.
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Prazo de duração e mecanismos de extinção

A legislação não exige o estabelecimento de prazos para nenhum dos contratos aqui comenta-

dos, podendo ser celebrados, sem nenhum problema, por prazo determinado ou indeterminado. 

No entanto, é essencial estabelecer os mecanismos para a extinção do contrato, notadamente 

os prazos de aviso prévio a ser concedido ao agente ou ao distribuidor em casos de contrato 

por prazo indeterminado. Nos contratos de distribuição em que o investimento do distribuidor 

seja substancial (e esta substancialidade é avaliada caso a caso), a lei brasileira autoriza ao juiz 

prolongar o contrato por mais tempo, mesmo que haja um prazo estipulado, de maneira que o 

distribuidor possa recuperar seus investimentos. Em alguns casos, existe também a obrigação 

de recompra do estoque pelo fabricante ao término do contrato, sendo  igualmente importante 

que as partes negociem sobre este assunto. Especificamente para o caso de agência (represen-

tação comercial), quando pactuada por prazo indeterminado, o agente terá direito a um aviso 

prévio de, no mínimo, trinta dias e, ainda, a uma indenização rescisória no valor de 1/12 de 

todas as comissões pagas durante o período da representação.

Mecanismos de resolução de conflitos

A lei brasileira permite que as partes  acordem que eventuais conflitos surgidos entre elas 

sejam resolvidos judicialmente, ou por meios alternativos, como a mediação e a arbitragem, 

havendo garantia de reconhecimento, cumprimento e respeito das decisões proferidas nesses 

procedimentos alternativos, as quais terão o mesmo valor de uma sentença judicial. Caso as 

partes desejem que seus conflitos sejam resolvidos judicialmente, o novo Código de Processo 

Civil, em vigor a partir de março de 2016, autorizou o estabelecimento prévio de algumas  nor-

mas processuais para que o processo se desenvolva de forma mais adequada à natureza da re-

lação. Caso os conflitos sejam resolvidos judicialmente, em se tratando de obrigações executa-

das no Brasil, a questão poderá ser discutida na justiça brasileira ou estrangeira, mas, tal como 

acontece com a lei de regência, a justiça brasileira poderá reputar abusiva a eleição de foro no 

estrangeiro, negando cumprimento a uma sentença estrangeira. A arbitragem ou a mediação 

poderão ser realizadas em qualquer lugar, como for  acordado entre as partes.

Tributação
Seja qual for o tipo de contrato, normalmente cada uma das partes é responsável por seus pró-

prios tributos. No entanto, em se tratando do contrato de agência, o pagamento das comissões 

do agente, além de sofrer a tributação brasileira, pode estar também sujeito à tributação no 

país de domicílio do fabricante (normalmente imposto de renda retido na fonte), sendo impor-

tante que as partes considerem essas questões e, ainda, a existência e os efeitos de eventuais 

acordos internacionais para evitar a dupla tributação.

_
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20 Logística no Brasil
E S C R I T O  P O R  C O L U M B I A  T R A D I N G

Introdução 
A inteligência especializada em um planejamento logístico e tributário eficaz para a entrada 

de produtos importados no mercado brasileiro é um diferencial competitivo importante para o 

sucesso deste tipo de negócio no país. 

A logística integrada permite a coordenação estratégica do fluxo logístico total ou parcial de uma 

empresa, visando agilidade no processo, mitigação de riscos e redução de custos. A operação in-

tegrada é caracterizada pela combinação de três atividades da cadeia ou mais, no processo desde 

a aquisição de insumos e produtos, controle, movimentação, armazenagem e distribuição. A lo-

gística integrada permite ao operador uma visão global e coordenada voltada ao ganho total final.

Unificação do Processo de Logística e da Cadeia de Suprimentos
A integração dos elos da cadeia de suprimentos tem por objetivo antecipar movimentos e evitar 

rupturas nos processos operacionais, bem como garantir a agilidade nos processos de recebi-

mento, expedição e distribuição. 

Esta unificação dos processos logísticos proporciona visibilidade de todas as etapas da cadeia 

de suprimentos, melhor planejamento, agilidade e celeridade nas respostas. 

Impacto dos Tributos e Variações dos Custos Estaduais: 
Modelos de Distribuição 
Principais impostos no Brasil

Os principais impostos que incidem sobre a distribuição de produtos no Brasil são:

• ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)

• IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)

• PIS (Programa de Integração Social)

• Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)

• IR (Imposto de Renda)

• CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)

Planejamento tributário

O planejamento tributário é um conjunto de sistemas legais que visa reduzir ao mínimo neces-

sário o volume de tributos pagos por uma operação industrial, comercial ou logística. O contri-

buinte tem o direito de estruturar o seu negócio da maneira que melhor lhe pareça, procurando 

a diminuição dos custos de seu empreendimento, inclusive dos impostos, dentro do que a lei 

permitir. E desta forma o Estado deve respeitá-la.

Ganhos do planejamento tributário

Os tributos (impostos, taxas e contribuições) representam importante parcela dos custos das 

empresas no Brasil, senão a maior. Com a globalização da economia, tornou-se questão de so-

https://columbiabr.com/
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brevivência empresarial a correta administração do ônus tributário.

Em média, 33% do faturamento empresarial é dirigido ao pagamento de tributos no Brasil. Do 

lucro, até 34% vão para o governo. Da somatória dos custos e despesas, mais da metade do valor 

é representada pelos tributos. Desta forma, com menos pagamento de impostos, os ganhos são 

obtidos com a oferta do produto por um valor mais competitivo.

Exemplo

Um caso comum no planejamento tributário é manter o produto próximo ao cliente e transferir 

o faturamento da empresa do dia 30 (ou 31) de um mês para o 1º dia do mês subsequente. Com 

isto, ganha-se 30 dias adicionais para pagamento dos impostos.

O Impacto da Logística na Gestão dos Custos Operacionais das Empresas 
Reduzindo custos de armazenagem

Uma operação logística eficaz busca conciliar a melhor performance e o menor custo possível 

para uma operação. A própria gestão de custos já prevê que existe um controle para que estes 

não saiam da expectativa ou não tenham impacto surpresa nas operações.

A gestão dos estoques permite que o contratante tenha maior controle e planejamento na ope-

ração de compras. E o tempo de entrega é fundamental para que o cliente não eleve seus custos 

com a permanência de produtos “estacionados” no armazém.

Para reduzir o tempo dos produtos em estoque, e com isso o custo de armazenagem, o ideal é 

que estes sejam vendidos logo após ou simultaneamente à entrada no Centro de Distribuição e 

que sejam rapidamente expedidos e entregues ao cliente final.

Aumentando a rentabilidade

Um exemplo de operação com uma boa gestão de custos logísticos é o de importações com ven-

das já concretizadas. Os produtos são recebidos e imediatamente preparados para expedição 

e transporte, com nenhuma ou muito pouca permanência em armazém. Isso reduz os custos 

com estoque ao menor patamar possível.

Nem sempre as características de mercado permitem este tipo de operação, mas, quando esta 

venda antecipada é possível, o cliente trabalhará praticamente com estoque zero, influencian-

do positivamente seu fluxo de caixa e a rentabilidade da operação de venda. 

Já nos mercados que não permitem as vendas “casadas” e a simples passagem para processa-

mento dos pedidos no armazém, é necessário criar um estoque regulador e investir mais em 

compras. Com isto, o custo com equipes de vendas, aquisição dos produtos e armazenagem - 

enquanto os produtos não são comercializados - irão impactar no resultado dos negócios. 

Sourcing
A cadeia e o planejamento de uma operação de importação começam realmente com o “Sour-

cing” (desenvolvimento de fornecedores internacionais). É recomendável ter muito critério na 

escolha de um fornecedor internacional de confiança e que possa garantir a qualidade e o custo 

necessários para viabilizar os negócios com produtos importados. É importante conhecê-lo pes-

soalmente, visitando suas instalações e as de parceiros comerciais, além de avaliar referências 

de outros compradores locais ou internacionais, para se assegurar da sua idoneidade e da qua-

lidade de seus produtos. 

Existem empresas especializadas em serviços de “Sourcing” no Brasil, muitas vezes trabalhando 

com exclusividade em determinado setor, a exemplo do mercado de produtos têxteis (de vestu-

ário a itens de “apparel”). São operadores que já possuem uma rede internacional de fornecedo-

res e podem encurtar alguns caminhos na escolha da origem, da qualidade e até na negociação 

do preço dos produtos desejados no Brasil.
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Estes especialistas trabalham como representantes ou até de maneira mais ampla, oferecendo 

serviços integrados em toda a cadeia logística e com vários “casos de sucesso”. Isso permite que 

o importador concentre seu foco na escolha do produto, que pode ser feita em um showroom 

local e na comercialização no mercado brasileiro.

Com o fornecedor escolhido, deve-se iniciar a negociação de preços de produto e das formas de 

pagamento. É importante estar familiarizado com as atividades de câmbio, as modalidades de 

pagamento internacional e os Incoterms, que regulam as condições e limites de responsabilida-

de nas operações de exportação (no país de origem) e de importação (no Brasil).

Até deste estágio, o processo de importação de produtos no Brasil não é diferente do de outros 

países. No entanto, enquanto em outros mercados o planejamento tributário e de custos ope-

racionais de comércio exterior é mais objetivo e previsível, no Brasil são necessários estudos 

e análises mais detalhados, não somente em função da cadeia de tributos, mas também pela 

estratégia de operações. Isso inclui regimes especiais e incentivos para a geração de incremento 

de atividades econômicas, relacionados com as necessidades de desenvolvimento em cada re-

gião. Mais uma ação que demanda a integração de operações. 

Também são pontos importantes do planejamento identificar o melhor processo de importa-

ção, a localização ideal para entrada dos produtos no Brasil, as condições demandadas pelos 

órgãos competentes para a internação destes produtos (identificação, rotulagem, selos de IN-

METRO e de outras entidades), além de definir onde e como será o centro de distribuição, onde 

as mercadorias serão armazenadas antes da entrega aos clientes finais.

Imprescindível ainda verificar quais são os parceiros adequados para viabilizar essas operações 

logísticas, desde o país de origem até a gestão dos estoques e transporte em território nacional. 

Diferentes Regras de Importação 

Vamos demonstrar como funcionam as três principais modalidades de importação para o Brasil 

e como estão organizados os processos das transações comerciais internacionais. Mas antes, é 

interessante explicar quais são as duas formas de importação em nosso país.  

• Importações Próprias

• Importações através de uma Trading Company (com duas submodalidades):

 • Importação por “Conta e Ordem de Terceiros”;

 • Importação em Regime de “Compra e Venda por Encomenda”.

O primeiro passo para efetuar qualquer importação, seja própria ou através de uma Trading, é a 

obtenção do “RADAR”, que é a habilitação junto à Receita Federal para que uma empresa possa 

praticar atividades de comércio exterior no Brasil. 

O “RADAR” deve ser solicitado na Superintendência da Receita Federal em sua região. Isto pode 

ser feito através da própria empresa interessada ou de prestador de serviços especializado, tais 

como despachantes aduaneiros, trading companies, advogados etc.

A fim de organizar e gerenciar a atividade importadora no Brasil, a Receita Federal instituiu 

duas modalidades de “RADAR” 

- Limitado: no caso de pessoa jurídica, cuja estimativa da capacidade financeira* seja igual ou 

inferior a US$ 150.000,00; 

- Ilimitado: no caso de pessoa jurídica, cuja estimativa da capacidade financeira* seja superior 

a US$ 150.000,00. 

*(segundo art. 4 º da Instrução Normativa RFB nº 1.288/2012):
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Importação própria

Nesta modalidade, o importador (comprador) traz produtos para o país por conta própria, com 

o objetivo de utilizá-los ou para revenda. 

Nesta hipótese, o comprador assume todo o risco pela importação com seus próprios recursos 

(em caixa ou suportados por linhas de crédito com bancos). Esta modalidade é comumente uti-

lizada pela indústria, por exemplo, para a compra de insumos para produção. 

A importação própria obriga o comprador a gerenciar e pagar todos os custos operacionais e 

tributos relativos a essa operação, como Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos de 

Industrializados (IPI), contribuições sociais (PIS/COFINS) e Imposto sobre Circulação de Merca-

dorias e Serviços (ICMS). 

Estes pagamentos poderão gerar créditos tributários para as empresas importadoras, que serão 

utilizados nas operações de venda ou subsequentes à internação dos produtos. O aproveita-

mento destes créditos e a cadeia tributária de venda (subsequente) podem variar de acordo 

com a classificação da empresa importadora (Ex.: Ltda., Microempresa ou EPP).

Importação através de trading companies

A contratação ou importação através de uma Trading Company conta com duas submodalida-

des: a Importação por Encomenda e a Importação por Conta e Ordem de Terceiros.

Cada modalidade possui regras distintas para atender às necessidades de cada empresa: para 

aquelas que desejam simplesmente encomendar produtos, aquelas que apenas querem tercei-

rizar suas atividades operacionais ou as que buscam operações estruturadas com o planeja-

mento financeiro e tributário oferecido pelas Tradings.

Importação por conta e ordem de terceiros

Nesta modalidade, as Trading Companies fazem as operações de importação “por conta” e utili-

zando recursos de uma empresa terceira, a adquirente. Isto significa que a Trading fará apenas 

os serviços operacionais do processo de importação. 

Estes serviços executados pelas Tradings são formalizados e regulados através de contratos, que 

devem ser registrados na Receita Federal, comumente chamados de “vinculação entre Radares”. 

Na Importação por Conta e Ordem de terceiros, a Trading atua apenas como uma contratada 

do comprador local. A posse do produto é transmitida do exportador para a Trading e, após a 

conclusão da operação de desembaraço aduaneiro, da Trading para o adquirente no Brasil. 

Para realizar a importação por conta e ordem de terceiros, deve-se considerar 02 (duas) Notas 

Fiscais na operação. A primeira delas, relativa à operação de transferência, oficializa a entrega 

das mercadorias no Brasil para o adquirente (a Trading não é a “compradora”, mas apenas o 

“veículo” utilizado para a importação). A segunda nota é relativa ao preço do serviço da gestão 

da operação por parte da Trading Company. 

Importação por encomenda

Esta modalidade compreende a importação dos produtos por conta da Trading Company e com re-

cursos próprios. É, portanto, diferente da modalidade por Conta e Ordem de Terceiros, em que o 

adquirente pode pagar diretamente ao exportador e também os impostos relativos à importação. 

A Operação por Encomenda exige que a Trading faça toda a operação de importação em seu 

nome, utilizando seus recursos até a nacionalização e revenda dos produtos para o “encomen-

dante” no Brasil (como uma venda local ao comprador). Não são permitidos adiantamentos ou 

pagamentos feitos pelo comprador durante o processo de importação. 

Esta modalidade exige que a Trading atue como empresa importadora, tomando o “risco da opera-

ção” para si (negociado previamente com os clientes, através de, por exemplo, garantias). Ou seja, a 

Trading não figura como um prestador de serviços, mas como vendedor de mercadorias importadas. 
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Nesta modalidade de importação, também há obrigatoriedade de apresentação do respectivo 

contrato à Receita Federal Brasileira para fins de vinculação de RADAR.

Após estas avaliações, que irão determinar o custeio dos produtos no mercado brasileiro e a 

viabilidade ou não destes projetos, inicia-se o “ciclo de operacionalização”. 

Os próximos capítulos abordam, de forma detalhada, os processos de importação para o mer-

cado brasileiro, desde a habilitação de empresas para esta atividade, as modalidades existentes, 

alguns incentivos e regimes especiais, a cadeia de tributos e a atividade de distribuição, que é 

também de fundamental para os negócios, reforçando o conceito de integração de operações. 

Documentação necessária na logística de importação no Brasil

Emissão dos documentos de embarque - Fatura Comercial e Packing List -  Ambos documentos 

são obrigatórios para o desembaraço aduaneiro. A fatura comercial deve ser emitida pelo ex-

portador (vendedor) das mercadorias. Este documento deve ser assinado, carimbado e emitido 

em papel com o timbre do exportador. O nome e cargo do signatário do documento deve ser 

mencionado – quando houver mais de uma página, a assinatura deve ser sempre na mesma pá-

gina onde está o valor total da fatura. A alfândega brasileira é muito rigorosa e exige que sejam 

apresentados a via original da fatura comercial e packing list para completar a nacionalização 

das mercadorias (cópias não são aceitas);

As seguintes informações devem estar mencionadas nos documentos:

• Data de emissão;

• Dados completos do exportador;

• Dados completos do importador;

• Incoterm;

• Meio de transporte (aéreo, marítimo, rodoviário ou ferroviário);

• Termo de pagamento;

• Moeda;

• Informação bancária do exportador;

• Descrição das mercadorias;

• Quantidade unitária e total dos itens embarcados;

• Peso líquido e bruto;

• Valor unitário e total;

• Nome e endereço do fabricante (se diferente do exportador).

Necessidade de emissão de documentos e licenças obrigatórias prévias ao embarque

Licença de Importação: trata-se de um documento gerado eletronicamente, através do Sisco-

mex e que permite a importação de produtos cuja natureza e tipo de operação estão sujeitos a 

controle de órgãos governamentais, tais como o SECEX, Anvisa, Ibama, entre outros. 

Tal licença, quando exigida, deve ser emitida previamente ao embarque e tem validade de 60 

dias a partir da data de sua emissão. 

Dependendo da natureza da mercadoria a ser importada, cada órgão governamental específico 

requer uma lista de documentos, amostras e etc., para garantir que os produtos estão de acordo 

com as normas internas brasileiras. 

Certificado de Origem: para produtos que requerem Certificado de Origem para emissão da li-

cença de importação (prévia ou não ao embarque), o importador precisa requerer do fabricante 

do produto um Certificado de Origem, que deve ser emitido por órgão governamental local com 

autoridade para tal função ou, em falta de um órgão oficial, por entidade de classe do país onde 
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o item foi manufaturado, certificando a manufatura do produto em seu território. O Certificado 

de Origem (CO) deve conter:

• Número da fatura comercial;

• O(s) NCM(s) do(s) item(ns) constante(s) do documento;

• Quantidade de peças por item;

• País de origem do fabricante (é necessário ser o mesmo país de emissão do documento);

• Carimbo da Câmara de Comércio local.

Autorização, coordenação e monitoramento do transporte internacional

Uma vez que o material esteja pronto para ser embarque, com todas os documentos emiti-

dos, licenças de importação e demais permissões necessárias em ordem, uma autorização de 

embarque é enviada para o exportador e para o agente de cargas responsável pelo transporte 

internacional, para que seja dado início ao trânsito das mercadorias.

Dependendo do Incoterm negociado entre exportador e importador, a coordenação do embar-

que deve ser feita por um ou pelo outro. De qualquer forma, o embarcador deve solicitar ao 

agente de cargas uma reserva de espaço em navio ou avião para carregar as mercadorias e 

enviá-las ao porto de destino no Brasil.

O monitoramento, uma vez de posse de todas as informações e cópias dos documentos, é feito 

pelo importador, que deve acompanhar a chegada da mercadoria, de forma a estar preparado 

para dar início aos procedimentos de nacionalização, antes mesmo de a mercadoria chegar ao 

porto/aeroporto de destino.

Uma vez constatada a atracação da mercadoria nos sistemas de controle dos portos ou aero-

portos, o despachante aduaneiro que representa o importador deverá tomar todas as medidas 

para início da nacionalização (registro da Declaração de Importação) ou o trânsito aduaneiro 

para uma zona secundária.

Chegada / Nacionalização
Determinação do local de entrada e desembaraço das mercadorias

O tratamento tributário que será dado a determinada mercadoria importada será estruturado 

dependendo do estado de entrada e também do estado de destino das mercadorias. 

Além disso, é importante analisar o local de desembaraço, se em zona primária (porto ou ae-

roporto) ou secundária (armazéns alfandegados), de forma a garantir a melhor estrutura de 

custos, já que o tipo de mercadoria também determina quais ações devem ser tomadas no 

processo de desembaraço aduaneiro, i.e., necessidade de inspeção de órgãos reguladores como 

o MAPA ou a Anvisa (entre outros), necessidade de etiquetagem, separação ou qualquer outro 

tipo de retrabalho nas mercadorias. Não planejar corretamente o local de entrada pode inviabi-

lizar a importação de determinadas mercadorias. 

Apresentação dos documentos de embarque

Tanto para nacionalização em zona primária quanto para efetuar procedimentos de transfe-

rência para zona secundária, o importador, através de seu despachante aduaneiro, deve subme-

ter o jogo de documentos de embarque originais à alfandega.

Nacionalização

Através de um despachante aduaneiro devidamente cadastrado na Receita Federal, o importa-

dor deve submeter as mercadorias à análise da Receita Federal Brasileira. Esta análise é feita 

primeiramente através de registro dos itens importados no sistema Siscomex. Em seguida, o 

sistema gera, de forma aleatória, um canal de parametrização que definirá como se dará a na-

cionalização. Os canais são:
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• Verde: mercadoria automaticamente nacionalizada, é necessária apenas a apresentação 

dos documentos para retirada da mercadoria do recinto alfandegado;

• Amarelo: a fiscalização faz a análise da documentação, comparando as informações cons-

tantes nos documentos com as informações registradas no Siscomex;

• Vermelho: Além da análise documental que é feita no canal amarelo, a fiscalização também 

faz a vistoria física da mercadoria, também conferindo se as informações no Siscomex, do-

cumentos e constantes nas mercadorias estão em acordo. 

Cuidados Necessários no Planejamento Tributário em Operações 
de Importação e Logística Integrada 
Cuidados no planejamento tributário das importações

Antes de iniciar um processo de importação é preciso pesquisar. Não somente os aspectos co-

merciais, mas fazer também uma análise da cadeia de tributos e das obrigações acessórias 

envolvidas nas operações. Esta avaliação e o consequente planejamento tributário podem fazer 

a diferença entre o sucesso e o fracasso dos negócios com importados no Brasil. 

Uma operação comercial, mesmo doméstica, pode obter grandes vantagens se for bem estru-

turada e planejada na cadeia de tributos. Existem programas de incentivo do governo para este 

fim, a exemplo do PPB (Processo Produtivo Básico) e outras iniciativas que reduzem a carga tri-

butária para as cadeias produtivas locais, que não envolvem importações.

Além disto, a cadeia pode ser ajustada e beneficiada através do planejamento tributário, feito 

por empresas especializadas, neste e em todos os modelos de importação. As Trading Companies 

e prestadores de serviços de Supply Chain, Logística e Planejamento Tributário têm condições 

de desenhar operações inteligentes e objetivas, combinando importações e até mesmo a distri-

buição em outros Estados e equilibrando o aspecto tributário. Com isso, é possível aumentar a 

competitividade para os produtos por meio de sua estrutura de custos. 

Portanto, no Brasil, o planejamento tributário também está entre as primeiras condições para 

o sucesso nos negócios com importados e também com produtos locais. Assim como a iden-

tificação da oportunidade, as pesquisas de consumo e preço alvo, a escolha de fornecedores 

(Sourcing), o custeio de produtos, a melhor modalidade de importação, a definição do local de 

entrada de produtos e a melhor localização para cada centro de distribuição. 

Como já dissemos, é preciso ainda levar em conta que, em alguns casos, a divisão de estoques 

em mais de um ponto pode ser a solução mais inteligente, evitando efeitos negativos ligados 

à tributação, por exemplo, como o “acúmulo de créditos tributários” advindos de operações de 

compra dentro do estado e vendas para outros estados.

_
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Com a retomada do crescimento da economia, é notório o impulso promovido pelo Governo 

Federal para fomentar novos mecanismos de desenvolvimento do setor de infraestrutura, em 

especial por meio do Programa Nacional de Desestatização (PND), dos Decretos de Desinvesti-

mento de ativos de empresas estatais e do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). 

Em um levantamento recente, a União, os Estados e Municípios apresentaram 238 projetos 

de desestatização com impactos relevantes no desenvolvimento econômico e social nas mais 

diversas regiões do país. Os principais projetos estão concentrados em setores densamente 

regulados como portos, aeroportos, rodovias e ferrovias (24 projetos do setor portuário, 21 aero-

portos, 17 rodovias e 8 ferrovias). 

Um claro indicativo da intensidade e dimensão dos recentes investimentos em infraestrutura 

realizados no país advém dos expressivos números do Programa de Parcerias de Investimentos 

(PPI), responsável por alocar 145 empreendimentos para concessão ou privatização. Destes, 57 

envolvem portos e aeroportos que já foram privatizados ou concedidos. A título de ilustração, 

somente em 2018 a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) deverá lançar pelo 

menos 15 editais para a realização de licitação de terminais portuários, cujo montante envolvi-

do deve chegar a R$ 950 milhões.

Paralelamente à retomada dos projetos de infraestrutura, também se tem constatado um 

crescimento das operações de financiamento, seja por parte de bancos públicos ou bancos 

privados, além do emprego de formas variadas de captação de recursos como a emissão de 

debêntures incentivadas.

Mas, se por um lado o momento é extremamente propício à retomada de investimentos pela 

iniciativa privada, por outro a atuação no mercado brasileiro de infraestrutura tem demandado 

a compreensão dos riscos regulatórios e das atribuições dos órgãos de controle e fiscalização 

em operações de desinvestimento, concessões e PPPs. 

Apesar das iniciativas do Governo Federal para atrair investidores e tentar promover a esta-

bilidade jurídica e o equilíbrio financeiro em contratos públicos de longa duração, o principal 

fator de imprevisibilidade neste processo envolve a atuação de órgãos de controle e fiscalização 

como o Tribunal de Contas da União (TCU), o Ministério Público Federal (MPF) e a Controladoria 

Geral da União (CGU). 

O TCU é um órgão auxiliar do Poder Legislativo que atua no controle externo e fiscalização do 

emprego de verbas públicas. Por outro lado, a CGU é o órgão responsável pela fiscalização in-

terna da Administração Pública Federal e combate à corrupção em conjunto com o Ministério 

Público Federal.

Dentre os órgãos de controle e fiscalização mencionados, a atuação do TCU tem merecido uma 

maior atenção por parte de investidores no setor de infraestrutura, pois em alguns casos a Cor-

te tem extrapolado suas funções constitucionais ao adentrar no exame de matérias e decisões 

de competência dos gestores públicos e das agências reguladoras. 

Em geral, o planejamento destinado à realização de licitações, concessões e desestatizações de 

grande porte, em nível federal, deve ser previamente submetido ao TCU pelo órgão ou agência 

http://www.mattosfilho.com.br/pages/default.aspx
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concedente. Isto porque as licitações e concessões são procedimentos públicos regidos pela 

transparência, moralidade, impessoalidade e eficiência, destinados a realizar a contratação de 

bens e serviços pela Administração Pública da forma menos onerosa e mais benéfica ao inte-

resse público.

A análise das licitações e concessões feitas pelo TCU deveria ser apenas objeto de validação 

procedimental à luz da economicidade e legalidade, porém, ultimamente e em reiterados casos, 

o TCU tem adentrado na avaliação do mérito, conveniência e oportunidade das decisões dos 

gestores públicos. A postura do órgão tem avançado em análises e considerações casuísticas, 

antes tidas como atribuição exclusiva do Poder Executivo.

Um exemplo recente desta postura aconteceu com a concessão da Rodovia de Integração do 

Rio Grande do Sul (RIS), no qual o TCU exigiu que o Governo Federal listasse todas as obras 

necessárias ao longo do período de execução do contrato, que tem duração de 30 anos. A Corte 

exigiu ainda que a estrada só poderia ser licitada depois que a Agência Nacional de Transporte 

Terrestre (ANTT) fosse reestruturada e tivesse condições de fiscalização. Tais exigências têm 

revelado a orientação casuística do órgão e incrementando substancialmente o risco e o custo 

de operação de diversos contratos públicos do setor de infraestrutura.

Outro caso objeto de crítica envolve o aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Com o discur-

so de estimular a concorrência, o Governo Federal decidiu reabrir o terminal para voos de longa 

distância. O TCU, porém, às vésperas do início das operações do aeroporto, acatou a represen-

tação de um parlamentar e suspendeu a portaria que liberava os voos. A decisão foi criticada 

por vários setores, agências reguladoras e Governo Federal, em especial porque contrariou o 

posicionamento do Ministério Público e da área técnica do próprio TCU. 

A despeito da imprevisibilidade da atuação do TCU, algumas expressivas modificações legislati-

vas  têm favorecido o ambiente de investimentos e relações com o Poder Público, como as pro-

movidas pela Lei de Arbitragem com a Administração Pública ( lei13.129/2015 e lei 13.334/2016) 

e pela Lei da Segurança Jurídica ( lei13.655/2018). Acredita-se que essas inovações legislativas 

irão propiciar melhores mecanismos de equacionamento dos riscos financeiros das operações 

e das incertezas em torno da atividade dos órgãos de controle.

De fato, a forma de realizar investimentos em infraestrutura no Brasil requer algo mais do que 

a identificação de uma oportunidade de negócio, na medida em que também é necessária uma 

consistente fundamentação técnica e jurídica da operação,  associadasa um prévio dimensio-

namento dos riscos regulatórios e de atuação dos órgãos de fiscalização e controle, que ao final 

podem ser fatores relevantes na previsão de custo de um empreendimento. 

Links Úteis: 

Cf. http://www.avancarparcerias.gov.br/projetos1#/s/Em%20andamento/u//e/Rodovias/m//r/ 

Cf. http://www.avancarparcerias.gov.br/projetos1#/s/Em%20andamento/u//e/Portos/m//r/ 

Cf. http://www.avancarparcerias.gov.br/projetos1#/s/Em%20andamento/u//e/Aeroportos/m//r/ 

Cf.http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/11/projeto-crescer-garante-investimentos-e-me-

lhora-na-infraestrutura-para-populacao
_

•  Desenvolvido por Thiago Luís Sombra e Bruno Werneck

http://www.avancarparcerias.gov.br/projetos1
http://www.avancarparcerias.gov.br/projetos1
http://www.avancarparcerias.gov.br/projetos1
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/11/projeto-crescer-garante-investimentos-e-melhora-na-infraestrutura-para-populacao
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/11/projeto-crescer-garante-investimentos-e-melhora-na-infraestrutura-para-populacao
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Histórico
Durante muitos anos, o setor elétrico brasileiro foi marcado pelo monopólio estatal e pelo papel 
do governo como provedor dos serviços e único investidor. No entanto, a capacidade de geração 
de recursos próprios pelas empresas estatais passou a ser afetada pela deterioração progressiva 
das tarifas, o grande endividamento das empresas e o uso das tarifas como política anti-infla-
cionária do governo.  

Primeira grande reforma

A partir da década de 90, o modelo institucional do setor de energia elétrica passou por duas 
grandes mudanças. A primeira mudança ocorreu já na esteira da ainda nova Constituição Fede-
ral de 1988, que estabeleceu que novas concessões dependeriam de licitação.  A partir de então, 
iniciou-se a construção do modelo competitivo do setor elétrico e, de forma a viabilizar novos 
investimentos privados no setor, foram promulgadas diversas leis, tais como a lei n.° 8.631/93, 
sobre o equacionamento da dívida setorial, a lei n.° 8.987/95, sobre licitações, e a lei n.° 9.074/95, 
sobre produtores independentes de energia, novas concessões e prorrogações. Além disso, pro-
moveu-se a desverticalização do setor, segregando as atividades de geração, transmissão e dis-
tribuição. Adicionalmente, foi publicada a lei n.° 9.427/96, que instituiu a Agência Nacional de 
Energia Elétrica  (ANEEL), com o objetivo de ser uma agência regulatória independente para 
regular e fiscalizar a operação de todos os agentes e a qualidade dos serviços de energia elétrica 
e o novo mercado competitivo.

A reforma exigiu a cisão das companhias em geradoras, transmissoras e distribuidoras, bem 
como a privatização das empresas estatais, a criação e regulamentação da comercialização de 
energia elétrica e a criação do mercado livre, ambiente no qual compradores e vendedores acer-
tam entre si as condições através de contratos bilaterais com preços não regulados. Além disso, 
o controle e a operação dos sistemas elétricos passaram a ser realizados de forma centralizada 
pelo Operador Nacional do Sistema (ONS), entidade também autônoma, responsável pela coor-
denação da operação das usinas e redes de transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN), 
permitindo o livre acesso e uso da rede elétrica pelos agentes do setor. Por fim, foi criado o Mer-
cado Atacadista da Energia (MAE), para viabilizar as operações de comercialização de energia.

Segunda grande reforma

A segunda grande mudança ocorreu em 2004, com a introdução do Novo Modelo do Setor Elétri-
co, que teve como objetivos principais: garantir a segurança no suprimento, com planejamento 
centralizado do setor; promover a modicidade tarifária e promover a inserção social, em parti-
cular pelos programas de universalização (como o “Luz para Todos”). Os principais dispositivos 
do modelo atual estão refletidos nas leis n.° 10.847/04 e 10.848/04 e no decreto n.° 5.163/04 e 
encontram-se comentados no próximo item.

Modelo do Setor Elétrico
Novos agentes e competências

O novo modelo do setor elétrico criou novos agentes, como a Câmara de Comercialização de 

http://tozzinifreire.com.br/
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Energia Elétrica (CCEE), sucessora do Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE) que fun-

ciona, dentre outros, como uma câmara de compensação de energia, e a Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE), com o objetivo de prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinados 

a subsidiar o planejamento do setor energético. 

Além disso, foram alteradas as competências do Ministério de Minas e Energia (MME), ao qual 

se restituiu a condição de agente direto do Poder Concedente; do Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE), ao qual se atribui nova competência relativa à segurança do sistema elé-

trico; e da Agência Nacional de Energia Elétrica  (ANEEL), que sofreu ajuste em suas funções 

de regulação. 

Planejamento

De forma a subsidiar o planejamento, as distribuidoras e os consumidores livres devem decla-

rar, anualmente, suas necessidades de consumo para os cinco anos subsequentes. Com base 

nessas declarações, o governo prepara, então, um plano  considerandoquando e onde novos 

projetos e, consequentemente, novos investimentos serão necessários. O objetivo dessa forma 

de planejamento central é atender a outro princípio do modelo, que é trazer segurança ao 

sistema.Com igual propósito, o modelo prevê que todos os agentes, incluindo distribuidores, 

consumidores livres e comercializadores, são obrigados a celebrar contratos de aquisição de 

energia elétrica cobrindo 100% de suas demandas por energia, sob pena de arcarem com pe-

nalidades. Por outro lado, os geradores devem comprovar lastro físico de 100% de sua energia 

vendida, seja através de projetos de geração próprios ou contratos com terceiros. Além disso, o 

novo modelo exigiu, ainda, a contratação de usinas hidrelétricas e termelétricas em proporções 

que assegurem melhor equilíbrio entre garantia e custo de suprimento, bem como determinou 

o monitoramento permanente da segurança de suprimento. 

Modicidade tarifária e unbundling

No tocante à modicidade tarifária, o modelo prevê um novo sistema de aquisição de energia 

pelas distribuidoras visando à obtenção de menores tarifas. As distribuidoras devem fazer as 

aquisições de energia elétrica para atender seu mercado através de leilões organizados pelo 

governo, nos quais  têm uma participação passiva. Os geradores participam em tais leilões e 

os que oferecerem os menores preços celebrarão contratos de compra e venda de energia com 

cada uma das distribuidoras. Além da modicidade tarifária, o sistema de leilão funciona como 

um mecanismo para criar uma referência transparente de preço para as distribuidoras. Os 

preços praticados nos leilões são considerados preços de mercado legítimos e, portanto, são 

repassados às tarifas das distribuidoras em seu mercado cativo.

Ainda para viabilizar a modicidade tarifária, o modelo estabelece que uma empresa não pode 

desenvolver simultaneamente atividades de geração, distribuição e transmissão.

Contratação

A contratação de energia operacionalizada pela CCEE é realizada em dois ambientes: o Ambien-

te de Contratação Regulada (ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL). 

No ACR, ocorrerá a contratação de energia elétrica pelas distribuidoras, através dos leilões aci-

ma mencionados, para atendimento aos consumidores cativos por meio de contratos regulados. 

Com relação ao leilões no ACR, o modelo prevê a existência de leilões específicos para (i) ener-

gia existente, cujos projetos já tenham sido implementados e estejam em operação, e para (ii) 

energia nova, os quais, como regra geral, ainda não tenham sido construídos. Para os leilões de 

energia nova, os projetos são cadastrados na EPE pelos empreendedores e, atendidas as carac-

terísticas desejadas para o leilão em questão (como, por exemplo, possuir licença ambiental 

prévia), estão chancelados para participar dos leilões promovidos pela ANEEL. Os proponentes 

responsáveis por tais projetos que oferecerem os menores preços de venda de energia ganharão 
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contratos de compra e venda de energia de longo prazo com as distribuidoras, e receberão a 

outorga de autorização para implantação e exploração do projeto. 

Os leilões de energia nova são realizados com entre 3 ou 6 anos de antecedência da data de 

início de operação comercial dos projetos, dependendo do respectivo porte, enquanto os leilões 

de energia existente são realizados com um ano de antecedência  do início de fornecimento. 

Além disso, o modelo prevê a existência de leilões de ajuste, com o propósito de permitir que 

as distribuidoras adquiram a energia necessária para complementar a quantidade de energia 

requerida para atender à totalidade de suas necessidades de mercado. Trata-se de um mecanis-

mo de mitigação de risco para os distribuidores para possibilitar o ”ajuste fino” na contratação 

para pleno atendimento de sua carga. A quantidade total de energia contratada nos leilões de 

ajuste não pode ultrapassar 1% da energia contratada total de cada distribuidora.1 

A lógica dos leilões de energia nova é não somente garantir a modicidade tarifária, mas tam-

bém a financiabilidade (bankability) dos projetos, uma vez que os projetos incluídos no leilão já 

passaram pelo crivo da EPE, possuem licenças prévias e os proponentes vencedores ganham 

contratos de compra e venda de energia de longo prazo.

Para a exploração de novos empreendimentos hidrelétricos, exceto para pequenas centrais hi-

drelétricas (PCHs), a ANEEL organiza licitações sob determinação do Poder Concedente para 

outorga de concessão. Nessas licitações, assim como nos leilões de aquisição de energia pelas 

distribuidoras, vence quem oferecer a “menor tarifa”, além de outros pré-requisitos. As outor-

gas, nesse caso, são feitas a título oneroso. Ao vencer a licitação, o empreendedor receberá uma 

concessão para explorar o empreendimento e também contratos de compra e venda de energia 

de longo prazo com as distribuidoras que tenham declarado necessidades de consumo no leilão 

em questão. 

Já no ACL, vendedores e compradores negociam livremente as cláusulas dos contratos, como 

preço, prazo e condições de entrega. Da parte vendedora participam os concessionários e au-

torizados de geração, incluindo produtores independentes de energia, seja de fonte alternativa 

ou tradicional, e autoprodutores com excedentes. A parte compradora é constituída por “con-

sumidores livres”, definidos como aqueles com demanda superior a 3MW, em voltagem mínima 

de 69kV, que adquirem a energia elétrica para uso próprio. As transações geralmente são inter-

mediadas pelas empresas comercializadoras, que têm por função favorecer o contato entre as 

duas pontas e dar liquidez a esse mercado.

Energias renováveis

No caso de projetos de geração provenientes de fontes alternativas, incluindo as PCHs, há ou-

torga de autorização pela ANEEL, desde que preenchidos os requisitos técnicos e jurídicos para 

tanto. Para novos projetos que tenham interesse em vender energia no ACR e obter contratos 

de longo prazo com as distribuidoras, as respectivas autorizações são outorgadas no âmbito de 

leilões de energia nova referidos acima. 

Com o objetivo de incentivar as fontes alternativas de energia e permitir que tais fontes possam 

ter preços mais atrativos vis-à-vis seus custos associados, o governo tem organizado, ainda, 

leilões de energia nova específicos para essas fontes, incluindo leilões exclusivos para projetos 

de geração oriunda de biomassa (como o bagaço de cana-de-açúcar), para centrais eólicas e 

centrais de geração fotovoltaica. 

Há outros incentivos do governo para projetos de fontes alternativas, como o desconto de, no 

mínimo, 50% nas tarifas de uso dos sistemas de distribuição e/ou transmissão, atualmente para 

projetos cuja potência injetada no sistema seja inferior a 30 MW. Tais projetos podem vender 

sua energia tanto no ACR como no ACL, com vantagens específicas.

1  Exceto em 2008 e 2009, quando esse limite de contratação foi de 5%.
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Geração distribuída

Existe um esquema específico de medição de rede para geração distribuída desde 2012, com as 

principais mudanças a partir de 2016, expandindo o potencial de mercado (chamado de micro 

e mini geração).  

A expectativa do governo é que em 2024 haja aproximadamente 1,23 milhão de micro / mini 

projetos de geração representando aproximadamente 4.500 MW micro / mini projetos de gera-

ção limitados a 5MW.

Transmissão

Projetos de transmissão são considerados de menor exposição a riscos no setor, na medida em 

que a obrigação do concessionário resume-se essencialmente a construir e operar o ativo, rece-

bendo como contrapartida uma receita anual (RAP – Receita Anual Permitida). A noção central 

do modelo é de que a contrapartida é devida pela disponibilidade operacional do ativo e não 

pela quantidade de energia de fato transmitida.

Como o sistema de transmissão brasileiro é, na maior parte do território nacional, totalmente 

integrado, a operação é centralizada em um único operador do sistema, independente (ONS – 

Operador Nacional do Sistema).

Há, entretanto, diversos desafios na implementação dos projetos, notadamente de cunho am-

biental e fundiário (para efetivação dos direitos de passagem) – nesse último ponto, não obs-

tante exista o benefício de contar com um decreto de desapropriação das áreas necessárias, 

para garantir o direito à posse dessas áreas, haverá sempre a necessidade de o empreendedor 

negociar com os proprietários das terras as indenizações aplicáveis e, em alguns casos, tratar 

do assunto em juízo local.

Como o planejamento energético é centralizado, o governo determina quais projetos de trans-

missão devem ir a leilão, e em que momento. Basicamente, vence um leilão o concorrente que 

apresenta a menor proposta de RAP. Atualmente, em função de experiências recentes que afe-

taram negativamente o setor, o governo federal tem oferecido melhores retornos como teto de 

preço (RAPs) dos leilões.

Projeto de Lei de Modernização e Abertura do Mercado Livre de Energia Elétrica
Atualmente, está em discussão uma nova reestruturação do setor elétrico. Nesta reestrutura-

ção, o MME pretende alcançar os seguintes objetivos: (a) promoção da eficiência nos negócios, 

garantindo tarifas baixas, segurança no fornecimento e sustentabilidade socioambiental; (b) 

alocação proporcional dos riscos entre os agentes operadores do mercado; e (c) eliminação de 

barreiras na participação de todos os tipos de agentes no mercado livre. 

Com a finalidade de atrair investimentos estrangeiros, o projeto de lei prevê a retirada do 

limite para aquisição e arrendamento de imóveis rurais por estrangeiros. Outra proposta é 

a extinção do requisito mínimo de carga para os consumidores atendidos em baixa tensão, 

o que deverá ocorrer até dezembro de 2022. Ainda referente ao mercado livre, levanta-se a 

possibilidade de assinatura de termos aditivos aos contratos de transmissão para alteração 

da forma de pagamento de indenizações, além da proposta de alteração nos componentes do 

déficit de geração hídrica (GSF), a fim de eliminar aquilo que não representa um ”risco hidro-

lógico” propriamente dito.  

Outro ponto relevante é a possibilidade de implantação do modelo de contratação de lastro 

separadamente da contratação de energia – para promover maior segurança de suprimento do 

Sistema Interligado Nacional, o que deverá ser implementado até junho de 2020, de acordo com 

o referido projeto de lei, para que a contratação independente possa ocorrer em 2021. 
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Por fim, há ainda um dispositivo que prevê a possibilidade de contratação de energia pelo Poder 

Concedente no mercado regulado, sem distinção entre empreendimentos novos e existentes, 

inclusive com livre definição das datas de suprimento. Dentro disso, a proposta pretende tornar 

possível a contratação de empreendimentos por fonte ou híbridos, valorizando as energias re-

nováveis e as soluções de armazenamento, com consciência ambiental.

_
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O licenciamento ambiental no Brasil
E S C R I T O  P O R  R O C H A  B A P T I S TA  E  B R A G A N Ç A  A DV O G A D O S

23

Introdução
O objetivo do “licenciamento ambiental” é assegurar a qualidade do meio ambiente, através do 

controle prévio e contínuo das atividades potencial ou efetivamente causadoras de impactos 

ambientais no Brasil.

Dominar o conhecimento sobre quem é o órgão ambiental competente para realizar o licen-

ciamento de determinada atividade não se impõe unicamente como exigência teórica, mas 

também como necessidade prática, para possibilitar o exame das questões ambientais com a 

eficiência e a cautela exigidas.

Em vista da polêmica história sobre licenciamento ambiental, o presente capítulo trata da divi-

são da competência administrativa para realizar o licenciamento ambiental, prescrita pela LC 

nº 140 de 2011, pois a principal dificuldade sobre o tema está relacionada à pergunta: “Quem é 

o órgão competente para licenciar o meu empreendimento?”.

Conceito e Características
A licença ambiental é a outorga concedida pela Administração Pública, através de “procedi-

mento administrativo” de licenciamento ambiental, àqueles que querem exercer uma atividade 

potencial ou efetivamente poluidora. Assim, ao utilizarmos os termos “licença ambiental” esta-

mos nos referindo ao último ato de cada uma das etapas do licenciamento ambiental. Surge, 

aqui, a primeira peculiaridade a ser abordada, relacionada ao desdobramento do licenciamento 

ambiental em três etapas, ou três subespécies de licenças, quais sejam: licença prévia, licença de 

instalação e licença de operação, que poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente, de acordo 

com as características e a fase do empreendimento licenciado. Em qualquer caso, é obrigatória 

a avaliação prévia do impacto ambiental para a emissão das licenças, que poderá ser através de 

um complexo EIA/RIMA ou outro estudo ambiental de menor abrangência, sempre dependendo 

do potencial de degradação que a atividade licenciada poderá causar.

Pelo exposto, não é possível confundir o licenciamento com a licença propriamente dita, em 

vista de o primeiro ser o procedimento administrativo através do qual se busca a expedição da 

licença, enquanto a última é o ato administrativo autorizador do exercício de atividade efetiva 

ou potencialmente poluidora ou, ainda, utilizadora de recursos naturais.

O licenciamento ambiental é obrigatório para qualquer empresário que objetive exercer ativi-

dades potencial ou efetivamente causadoras de impacto ambiental no Brasil, o que torna es-

sencial saber quem é o órgão ambiental competente para realizar o licenciamento de determi-

nada atividade, especialmente em vista da regra sobre um único órgão ser o competente para 

expedir licença ambiental para autorizar dita atividade. A essencialidade existe em vista de o 

licenciamento ambiental efetuado por órgão incompetente ser considerado absolutamente in-

válido e, ainda, poder sujeitar o empreendedor à infração ambiental e até à imposição de multa, 

já que para o ato administrativo – licença ambiental – ser válido, é preciso ter sido praticado por 

autoridade competente.

http://rbadvogados.com.br/


103

A Competência Ambiental na Lei Complementar nº 140 de 2011
Os critérios definidores do ente competente para licenciar

A Lei Complementar nº 140/2011 estabelece critérios de cooperação entre a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios, buscando harmonizar as políticas e as ações administrativas 

de modo a evitar a sobreposição na atuação entre os entes federativos, objetivando garantir 

uma atuação ambiental eficiente.

O primeiro e mais simples critério para a identificação do órgão competente para realizar o 

licenciamento ambiental é o geográfico, relacionado à localização do empreendimento e à área 

de influência do impacto ambiental, sendo evidente que para a aplicação deste critério apenas 

se consideram os impactos ambientais diretos, por ser praticamente impossível determinar a 

amplitude dos impactos indiretos em matéria ambiental. Logo, se os impactos ambientais do 

empreendimento forem de âmbito local, a competência será do Município, se forem de âmbito 

estadual ou intermunicipal a competência será do Estado, e se forem de âmbito interestadual 

ou nacional a competência será da União.

O critério geográfico não é absoluto, existindo situações no ordenamento em que referido pa-

râmetro deve ser colocado de lado, por conta de outras especialidades normativas em relação 

à atividade específica – exemplo: militar, material radioativo e energia nuclear – ou à tipologia 

fundada nos critérios de porte, de potencial poluidor e da natureza da atividade ou do empreen-

dimento – exemplo: proposição da Comissão Tripartite Nacional e, no caso dos Municípios, pro-

posição dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente – ou, ainda, à titularidade do bem, momento 

em que se utiliza como base o respectivo proprietário do bem vinculado ao licenciamento. Em tais 

exemplos, o critério geográfico deverá ser preterido em benefício do critério especial, o qual de-

terminará quem é o órgão competente para realizar o licenciamento ambiental, conforme o caso.

A competência Federal para o licenciamento ambiental

O artigo 7º, XIV, da LC nº 140/2011, estabelece os empreendimentos ou atividades a serem licen-

ciados ambientalmente pela União, sendo certo que a questão prioritária é a regulamentação 

imediata das tipologias federais relacionadas à alínea “h”, do inciso XIV, e ao parágrafo único, 

ambos do artigo 7º da LC nº 140 de 2011, ou seja, é imperioso tipificar os empreendimentos 

considerados de impacto federal e os critérios para o licenciamento ambiental, pois por conta 

da inexistência da tipologia mencionada, hoje, tais competências são atribuições dos Estados.

A competência Estadual para o licenciamento ambiental

De outra face, o artigo 8º, da LC nº 140/2011, estabelece os empreendimentos ou atividades a 

serem licenciados ambientalmente pelos Estados. Entretanto, ao invés de a Lei Complementar 

enumerar todas as hipóteses de licenciamento ambiental Estadual, na mesma linha da Consti-

tuição Federal de 1988, a norma optou por elencar os casos de licenciamento ambiental Federal 

e Municipal (art. 7º e 9º), deixando a famosa competência residual para os Estados, que deverão 

efetuar o licenciamento de todos os empreendimentos e atividades que não se enquadrarem 

dentre as hipóteses de licenciamento ambiental Federal e Municipal, com a ressalva dos casos 

de licenciamento ambiental de atividades ou de empreendimentos localizados em unidades de 

conservação de titularidade dos Estados, hipóteses em que a competência para o licenciamento 

ambiental será sempre estadual, não se esquecendo da exceção referente às APAs.

A competência Municipal para o licenciamento ambiental

O artigo 9º, XIV, da LC nº 140/2011, estabelece as regras sobre os empreendimentos ou ativida-

des a serem licenciados ambientalmente pelos Municípios, restringindo a atuação Municipal às 

atividades ou empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental em âmbito 

local. Todavia, ao submeter a competência para fixar as tipologias de impacto local aos Conse-

lhos Estaduais de Meio Ambiente, a LC nº 140/ 2011 teria incorrido em inconstitucionalidade, 

semelhante à da fixação da tipologia a ser definida pela Comissão Tripartite Nacional na esfera 
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Federal, por ser inadmissível que órgão do Poder Executivo delimite competências administra-

tivas ambientais do próprio Executivo, que deveriam ser fixadas pelo Poder Legislativo.

Por fim, vale frisar que enquanto não for declarada, pelo Supremo Tribunal Federal, a incons-

titucionalidade dos respectivos dispositivos da Lei Complementar nº 140 de 2011, relacionados 

à definição das tipologias federais e municipais pelos órgãos dos Poderes Executivos Federais 

e Estaduais, ou ao menos ser determinada a suspensão da aplicabilidade dos mencionados 

dispositivos, referida norma goza de presunção de constitucionalidade e vigência, devendo ser 

observada em sua plenitude, buscando concretizar o princípio da segurança jurídica.

Conclusão
Por todo exposto, exatamente por conta da ausência de tipologia Federal, será dos Estados a 

atribuição originária para realizar o licenciamento ambiental de basicamente todas as ativi-

dades e empreendimentos, ressalvadas as tipologias de impacto local fixadas por cada um dos 

Estados, conforme determinação dos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, bem 

como o critério relativo à titularidade do bem afetado pelo licenciamento ambiental e, por fim, 

as atividades já definidas como de competência originária da União.

Por fim, vale consignar que para poder realizar o licenciamento ambiental, na condição de 

membro do SISNAMA, o ente federativo somente poderá licenciar (i) se possuir um Conselho 

com caráter deliberativo e participação social, (ii) se editar legislação ambiental própria e (iii) se 

tiver à disposição técnicos habilitados na área de meio ambiente, sob pena de ficar prejudicada 

sua atuação para efetuar o licenciamento ambiental, situação em que deverá ser assumida a 

sua competência pelo órgão de meio ambiente do ente federativo imediatamente superior, em 

termos de amplitude geográfica, no exercício da competência supletiva.

Links Úteis:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp140.htm

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d99274.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm 
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Acordos bilaterais entre Brasil e Espanha 
E S C R I T O  P O R  C U AT R E C A S A S
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Um dos aspectos característicos das relações exteriores da República Federativa do Brasil é sua 

ainda escassa participação em convênios internacionais multilaterais. Salientamos, no entanto, a 

entrada em vigor no Brasil, no dia 14 de agosto de 2016, da XII Convenção de Haia de 5 de outubro 

de 1961,  pela qual se suprime a exigência de legalização de documentos públicos estrangeiros.

Sem prejuízo do que foi mencionado no parágrafo anterior, o Brasil subscreveu importantes 
acordos bilaterais com alguns países, entre eles, o Reino da Espanha. Devido à relevância prá-
tica para efeitos de investimentos no Brasil, destacam-se seguidamente os mais importantes 
convênios bilaterais subscritos entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha. 
Para uma análise mais exaustiva dos mesmos, recomenda-se a leitura na íntegra dos convênios 
cujos links incluem-se para facilidade de referência:

Convênio entre Espanha e Brasil para Evitar a Dupla Imposição e Prevenir 
a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda. Feito em Brasília 
em 14 de Novembro de 1974

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/CDI/BOE_Brasil.pdf

Em primeiro lugar, cabe destacar que o citado convênio somente tem aplicação, tal e como 

reflete o próprio título, nos Impostos sobre a Renda e os Impostos sobre o Patrimônio tanto de 

pessoas físicas como de pessoas jurídicas.

O convênio estipula a distribuição da potestade tributária de cada um dos dois países em relação 

a determinadas tipologias de rendimento segundo o disposto no texto do próprio acordo bilateral. 

Para efeitos de planificar um possível desembarque ou investimento no Brasil, ressaltamos a se-

guir os aspectos mais relevantes do convênio para evitar a dupla imposição entre Espanha e Brasil:

Benefícios de empresas (artigo 7)

Os rendimentos obtidos por residentes fiscais na Espanha, como consequência de atividades 

empresariais no Brasil, tributarão exclusivamente na Espanha, exceto no caso no qual tais ren-

dimentos tivessem sido obtidos por meio de um estabelecimento permanente no Brasil. Nesse 

caso, os mesmos estarão submetidos à tributação no Brasil.

Dividendos (artigos 10 e 23)

De acordo com a normativa tributária brasileira, os dividendos distribuídos pelas sociedades 

brasileiras não estão sujeitos a tributação no Brasil e, em virtude do disposto no convênio, a 

percepção destes dividendos na Espanha estará isenta de tributação  na sede do receptor, apli-

cando-se o disposto no artigo 23 do convênio bilateral Espanha-Brasil.

Juros (artigos 11 e 23)

A cobrança de juros no Brasil por entidades residentes na Espanha estará submetida a uma re-

tenção máxima de 15%. Não obstante, conforme o convênio subscrito com o Brasil, ao residente 

espanhol pode aplicar-se uma dedução de até 20% (cláusula “tax sparing”).

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/CDI/BOE_Brasil.pdf
https://www.cuatrecasas.com//
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Royalties e serviços professionais (Artigos 12, 14 y 23)

O pagamento de tributos estará sujeito, conforme convênio, a uma retenção de 10% por apli-

cação da cláusula de nação mais favorecida. Também neste caso, cabe advertir que o investi-

mento espanhol poderia chegar a beneficiar-se de uma dedução de até 25% por aplicação do 

convênio, mesmo que somente tenha sofrido uma retenção de 10% (cláusula “tax sparing”).

Os benefícios gerados pela prestação de serviços profissionais no Brasil poderão estar submeti-

dos à tributação no Brasil.

Ganhos de capital (artigo 13)

Os benefícios obtidos por uma entidade residente na Espanha, derivados da tramitação de par-

ticipações de uma sociedade brasileira, estarão sujeitos a um gravame de 15% no Brasil por 

aplicação da normativa interna brasileira, dado que o convênio estipula que sobre esta tipologia 

de rendas ambas jurisdições terão potestade de gravame. 

Na Espanha, esses benefícios estarão isentos de tributação sempre e quando os requisitos pre-

vistos na normativa espanhola que regula o Imposto de Sociedades sejam cumpridos.

Convênio de Cooperação Jurídica em Matéria Civil entre Espanha e Brasil. 
Feito em Madri em 13 de Abril de 1989

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1991-17793
O convênio estabelece um regime de cooperação e um processo de reconhecimento e execução 

de decisões judiciais, transações, laudos arbitrários e documentos com força executiva em ma-

téria civil, mercantil e trabalhista. O texto baseia-se na cooperação entre autoridades e consti-

tui um instrumento muito útil para o operador  econômico, na medida em que oferece um mar-

co de segurança jurídica e proteção ao investidor. As principais vantagens deste convênio são, 

em caráter geral: (i) um regime muito favorável de reconhecimento e execução de resoluções 

judiciais; (ii) a isenção de caução ou depósito dos espanhóis que sejam parte  em um processo 

judicial no Brasil, e vice-versa; e (iii) a dispensa de legalização de documentos emitidos pelas 

autoridades judiciais ou outras autoridades de um dos dois países.

Convênio de seguridade social entre Espanha e Brasil de 16 de maio de 1991

http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/095132
O convênio que se aplica às pessoas que trabalhem ou tenham trabalhado em um dos dois 

países, bem como aos seus familiares e cessionários, e estabelece que o assegurado somente 

esteja sujeito à seguridade social do país em cujo território exerça sua atividade trabalhista. 

Além disso, prevê que: (i) para adquirir as prestações de caráter contributivo previsto no convê-

nio, podem somar-se os períodos de seguro cumpridos na Espanha e no Brasil; (ii) as prestações 

econômicas de caráter contributivo poderão se recebidas com independência de que o inte-

ressado resida ou encontre-se na Espanha ou no Brasil; ou (iii) cada país pagará suas próprias 

prestações diretamente ao beneficiário. As prestações de caráter contributivo previstas no con-

vênio são, entre outras, a assistência sanitária, as prestações por incapacidade temporal ou as 

prestações por incapacidade permanente, velhice, morte e acidente de trabalho.

Links Úteis:
Para conhecer a lista completa de relações bilaterais subscritas entre a Espanha e o Brasil, re-

comenda-se a visita ao seguinte link: 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BRASIL_FICHA%20PAIS.pdf
_

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1991-17793
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/095132
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BRASIL_FICHA%20PAIS.pdf
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Financiamento e Crédito
E S C R I T O  P O R  B A N C O  S A N TA N D E R  B R A S I L 
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As Melhores Alternativas Financeiras para o Crescimento 
e Estabilidade dos Negócios da sua Empresa

Um empreendedor deve estar sempre de olho em novas oportunidades para crescer e alavancar 

os seus negócios. A modernização e expansão podem ser decisivas para atingir os objetivos da 

empresa. Para isso, existem soluções financeiras disponíveis no mercado brasileiro.

Em geral, os Bancos no Brasil oferecem diversas opções de crédito e serviços que podem propor-

cionar o sucesso dos negócios. Dessa forma, empresários, colaboradores, fornecedores e clien-

tes saem ganhando quando optam por linhas de crédito e financiamento. Se bem planejados e 

administrados, garantem resultados satisfatórios e permitem que a empresa se mantenha em 

alta no mercado.

A gestão da carteira de recebimentos pode ser facilitada com a antecipação de valores, pro-

porcionados pela Antecipação de Recebíveis e o Desconto de Duplicatas. O crédito é concedido 

com um recebimento à vista de suas vendas com pagamentos via cartão de crédito ou liquidez 

imediata nas vendas feitas a prazo.

Para manter a empresa com uma boa saúde financeira, é indispensável um fluxo de caixa equi-

librado. Assim, o Capital de Giro é o empréstimo ideal para ter a folha em dia, pagar impostos, 

despesas, repor o estoque ou ajustar o fluxo de caixa sazonal. Existem modalidades deste tipo 

de crédito disponíveis para qualquer tipo de empresa.

A contratação de um financiamento também pode impulsionar um negócio com a melhoria 

que ele precisa. A modernização na estrutura da empresa e a compra de equipamentos, máqui-

nas, veículos e serviços pode significar uma evolução e possibilitar sucesso em grandes projetos. 

O cartão BNDES facilita esse acesso para micro, pequenas e médias empresas com taxa reduzi-

da e longos prazos para pagar.

Há também oportunidades de eficiência operacional ao considerar na modernização. Opções 

sustentáveis como eficiência energética (Ex.: fontes alternativas de energia, máquinas e equipa-

mentos mais eficientes, sistemas de setorização de iluminação e de ligamento e desligamento 

automático do ar condicionado e luminárias de alto rendimento (LED), etc.); eficiência hídrica 

(Ex.: equipamentos de uso racional - como redutores de vazão e arejadores, sistema para capta-

ção de água de chuva, tratamento da água utilizada no sistema produtivo, etc.); equipamentos 

para tratamento de resíduos (Ex.: reaproveitamento de resíduos no processo produtivo para 

diminuição do consumo de matéria prima, bem como a produção de novos produtos, etc.). Além 

da redução de custos, as questões sustentáveis podem proporcionar um diferencial competitivo 

no segmento em que atua.

Outra excelente opção para transformar o planejamento é o CDC. O Crédito Direto ao Consu-

midor é um financiamento de longo prazo que permite a aquisição de equipamentos, veículos 

pesados, aeronaves e embarcações. Dessa forma, não há barreiras para o desenvolvimento 

do empreendimento.

https://www.santandernegocioseempresas.com.br/
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Até as maiores empresas do mundo estão sujeitas a imprevistos. Eventuais problemas podem 

ser resolvidos por meio de um empréstimo com limite de crédito rotativo disponível para ne-

cessidades de fluxo de caixa. A Conta Garantida pode ter até 180 dias para liquidação e o limite 

de crédito rotativo fica disponível em uma conta separada da corrente. Ideal para trazer a tran-

quilidade que a empresa precisa para evoluir.

Outro ponto importante é a gestão do fluxo de caixa, que não precisa ser comprometido para a 

aquisição de novos bens. A contratação de uma solução financeira é simples e fácil, e, rapida-

mente, o poder de competitividade da empresa aumenta. As inovações do mercado podem ser 

acompanhadas e possibilitam sair na frente em busca de melhores resultados. As barreiras que 

impedem o crescimento dos negócios podem ser quebradas. Atualmente, são muitas opções de 

crédito e financiamento disponíveis. A escolha certa irá superar os limites da empresa e condu-

zir para o caminho do sucesso.

Link Útil:

https://www.santander.com.br/br/pessoa-juridica/negocios-empresas
_

https://www.santander.com.br/br/pessoa-juridica/negocios-empresas
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O mercado segurador brasileiro 
e os tipos de seguro 
E S C R I T O  P O R  M A P F R E

O ano de 2017 foi desafiador para o mercado segurador brasileiro que, mesmo diante de um 

cenário instável e recessivo, apresentou crescimento acima da inflação. Apesar dos desafios 

econômicos dos últimos anos, o mercado registrou um desempenho expressivo, com uma ar-

recadação total de R$ 247 bilhões em 2017. O número representa um crescimento de 3,2% em 

relação ao ano anterior – no mesmo período, o PIB (Produto Interno Bruto) nacional cresceu 

apenas 1%. 

Para 2018, as perspectivas são otimistas, o que reforça o amadurecimento do setor e uma maior 

conscientização dos consumidores em relação à proteção securitária.   

Para entender como o mercado segurador está organizado no Brasil, é importante saber que 

o Código Civil Brasileiro classifica os seguros em dois tipos: de danos (“non-life”) e de pessoas 

(“life”), em linha com a maioria das classificações encontradas nos demais mercados de seguros. 

Entretanto, os seguros de acidentes pessoais, diferentemente da classificação encontrada em 

alguns países, são classificados como seguros de pessoas. 

Além da classificação encontrada no Código Civil Brasileiro, a regulamentação da Superinten-

dência de Seguros Privados (SUSEP) estabelece uma classificação detalhada em grupos de segu-

ros, conforme o risco segurado, por exemplo: patrimonial, automóvel, transportes etc. Dentro 

de cada grupo existem subdivisões em ramos, dependendo das coberturas oferecidas para cada 

tipo de risco. Seguem alguns exemplos:

Patrimoniais 

Tem por objeto a compensação de danos causados em algum bem do  segurado e/ou de tercei-

ros, conforme interesse segurável. Exemplos: seguros contra roubo, compreensivo empresarial, 

riscos de engenharia e seguro imobiliário.

Riscos Especiais 

Compreende os riscos que, devido às suas peculiaridades e especificidades, necessitam de uma 

cobertura diferenciada das oferecidas em outros grupos. Fazem parte deste grupo os seguros de 

riscos de petróleo, riscos nucleares e para satélites.

Responsabilidades 

Engloba os riscos decorrentes de responsabilidade civil. Os ramos desse grupo variam de acor-

do com a natureza da responsabilidade civil, sendo classificados em: responsabilidade civil de 

administradores e diretores – D&O, responsabilidade civil em razão de riscos ambientais, res-

ponsabilidade civil geral e responsabilidade civil profissional.

26

https://www.mapfre.com.br/seguro-br/para-voce/
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Automóvel
Os seguros desse grupo oferecem cobertura contra os riscos de acidentes relacionados ao auto-

móvel, como danos ao casco do veículo, responsabilidade civil facultativa de veículos – RCFV, o 

seguro obrigatório DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terres-

tres, (que é um seguro obrigatório), sinistros ocorridos com o automóvel em território estrangei-
ro, nos países do Mercosul (denominado seguro carta verde), etc.

Transporte 
Está relacionado à responsabilidade civil do transportador, a qual varia conforme o meio de 
transporte utilizado. Exemplos: responsabilidade civil do transportador aéreo de carga – RCTA-C, 
responsabilidade civil do transportador ferroviário de carga – RCTF-C, e responsabilidade civil 
do transportador rodoviário de carga - RCTR-C.

Riscos Financeiros
Os seguros desse grupo visam proteger o segurado no caso de descumprimento das obrigações 
contratuais decorrentes de contratos diversos, como locação, empréstimo, etc. Alguns dos ra-
mos incluídos nesse grupo são: fiança locatícia, crédito à exportação, crédito interno, stop loss, 
garantia segurado - setor público e setor privado.

Pessoas Coletivo
Busca resguardar um grupo de segurados que estejam expostos a um risco comum. Estão pre-
sentes nesse grupo ramos como: seguro coletivo de vida, auxílio funeral, acidentes pessoais e 
doenças graves ou doença terminal.

Pessoas Individual
Criado para resguardar um indivíduo. Estão presentes nesse grupo ramos como: auxílio funeral, 
acidentes pessoais e doenças graves ou doença terminal.

Habitacional
Visam proteger o segurado na ocorrência de circunstâncias que não o permitam arcar com as obri-
gações assumidas no financiamento de moradia, como morte e invalidez permanente. São ramos 
desse grupo: seguro habitacional em apólices de mercado – prestamista, seguro habitacional em 
apólices de mercado – demais coberturas e seguro habitacional do sistema financeiro de habitação.

Rural
Seguros de riscos relacionados à agricultura, pecuária e demais atividades no campo. Exemplos: 
seguro para animais, seguro agrícola, seguro de máquinas e benfeitorias, seguro pecuário, pe-
nhor rural, entre outros.

Marítimos
Engloba os seguros relacionados com a atividade naval. Exemplos: responsabilidade civil para 
embarcações, casco e seguro compreensivo para operadores portuários. 

Aeronáuticos
Abrange os seguros relacionados com a atividade aeronáutica. Exemplos: responsabilidade ci-
vil facultativa para aeronaves – RCF, responsabilidade do explorador ou transportador aéreo – 
RETA e responsabilidade civil hangar. 
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Microsseguros
Classe de seguros com baixo custo (condizente com a faixa de renda das pessoas atendidas), 
desenvolvidos especialmente para consumidores de baixa renda, tradicionalmente não atendi-
dos pelo mercado segurador.

Outros
Engloba os demais seguros que não foram mencionados, como por exemplo seguros no exterior.

Seguros Obrigatórios no Brasil
A legislação brasileira vigente estabelece a obrigatoriedade de contratação de determinadas 
coberturas securitárias para certos ramos de atividade e situações. Confira, a seguir, a relação 
dos seguros obrigatórios previstos em tais normas:

Tipo de seguro Quem deve contratar

Danos pessoais a passageiros de aeronaves comerciais. Companhias aéreas

Responsabilidade civil do proprietário de aeronaves e do 

transportador aéreo.
Companhias aéreas

Responsabilidade civil do construtor de imóveis em zonas urbanas 

por danos a pessoas ou coisas.
Construtoras de imóveis

Bens dados em garantia de empréstimos ou financiamentos de 

instituições financeiras públicas.
Instituições financeiras públicas

Garantia do cumprimento das obrigações do incorporador e 

construtor de imóveis.
Incorporadores e construtoras de imóveis 

Garantia do pagamento a cargo de mutuário da construção civil, 

inclusive obrigação imobiliária.
Adquirente do imóvel

Danos físicos aos edifícios divididos em unidades autônomas. Proprietário do imóvel

Incêndio de bens pertencentes a pessoas jurídicas Proprietário do bem 

Transporte de bens pertencentes a pessoas jurídicas, situados no 

País ou nele transportados.
Transportador

Crédito à exportação. Empresa exportadora

Danos pessoais causados por veículos automotores de vias 

terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não.

Proprietário do veículo ou embarcação

Responsabilidade civil dos transportadores terrestres, marítimos, 

fluviais e lacustres, por danos à carga transportada.
Transportador

Seguro rural

Produtor agropecuário (cooperativas rurais 

e pessoas físicas ou jurídicas que explorem 

atividades agrícolas ou pecuárias)

Fonte: SUSEP

Além dos seguros obrigatórios por lei federal, existem seguros obrigatórios por legislações espe-

ciais, como os seguros obrigatórios que o tomador de financiamento imobiliário deve contratar 
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no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário, com cobertura contra os riscos de morte e invalidez 

permanente e, no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional, contra danos físicos ao imóvel. 

Algumas legislações municipais e estaduais também exigem a contratação de seguros e, depen-

dendo do estado em que a pessoa física ou jurídica estiver domiciliada e da atividade que exer-

ce no Brasil, estará sujeita ainda a outros seguros obrigatórios além dos mencionados acima.  

Corretor de Seguros
O corretor de seguros é um dos participantes do Sistema Nacional de Seguros Privados, estando 

sujeito à regulamentação aplicável ao setor. Ou seja, cabe ao Conselho Nacional de Seguros 

Privados, órgão responsável por fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados, 

bem como à SUSEP, regular o setor de seguros em geral, estabelecendo normas que devem ser 

seguidas e observadas por todos os participantes do Sistema Nacional de Seguros Privados, in-

clusive os corretores.

O corretor de seguros, que pode ser pessoa física ou jurídica, é o intermediário legalmente au-

torizado a angariar e promover contratos de seguro entre as seguradoras e as pessoas físicas ou 

jurídicas. O exercício da profissão de corretor de seguros depende de prévia habilitação e regis-

tro, e sua presença é fundamental para o desenvolvimento de uma cultura de seguros sólida.

_



113

Relações Governamentais no Brasil 
E S C R I T O  P O R  L L O R E N T E  &  C U E N C A
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Em dezembro de 2016, as empresas aéreas foram autorizadas a cobrar uma taxa dos passagei-

ros que quisessem despachar suas malas, medida adotada em junho de 2017 pelas principais 

empresas que operam no Brasil. No ano passado, o Banco Central brasileiro limitou o uso do 

crédito rotativo no cartão de crédito, com o objetivo de reduzir os juros cobrados quando o con-

sumidor parcelava o pagamento da fatura.

Essas duas medidas são um exemplo da forte presença do Estado na economia,  o qual fica 

com 37% de toda a renda nacional, e na vida das pessoas, na qual se faz presente por meio de 

medidas que regulam a atuação das empresas e da sociedade. Essa forte regulação se faz pre-

sente tanto no nível federal como nos governos estaduais e municipais, que concentram grande 

número de decisões que impactam os negócios.

Apesar disso, o poder público ainda desconhece o ambiente empresarial, tendo dificuldade em 

entender sua lógica e processo de decisão em relação aos investimentos. Nesse cenário, é le-

gítima e legal a atuação das empresas privadas e de grupos da sociedade civil para defender 

seus interesses. Mas isso deve ser feito de maneira transparente, buscando o interesse coletivo 

e preservando a concorrência.

Mas, se o setor público desconhece o ambiente empresarial, a maioria das empresas também 

desconhece o funcionamento no Estado e tem uma noção simplista sobre os profissionais sérios 

e qualificados que trabalham nos governos. E o trabalho de relações governamentais é realizado 

exatamente com o objetivo de ligar esses dois mundos, fundamentais um para o outro e para a 

sociedade como um todo.

Afinal, os setores público e privado têm sistemas jurídicos distintos e simétricos. Se o setor pri-

vado pode fazer tudo o que não está claramente proibido, o setor público pode fazer somente 

o que é explicitamente determinado e previsto em lei. O bom relacionamento entre os dois 

setores pode gerar parcerias benéficas a ambos os lados e contribuir para o desenvolvimento 

econômico do Brasil.

Além de gerarem empregos, as empresas criam valores econômicos e sociais que são impres-

cindíveis para o desenvolvimento de qualquer nação. Portanto, a busca de um consenso, mes-

mo que não agrade a todos os envolvidos, pode gerar políticas públicas melhores que aquelas 

inicialmente propostas. Nesse sentido, o diálogo entre empresas e governos passa, necessaria-

mente, pelas pessoas, os profissionais de relações governamentais e institucionais. 

No Brasil, embora ainda não tenha sido regulamentado, o trabalho de relações governamen-

tais consiste na definição de estratégias e ações para manter um diálogo contínuo, organizado, 

profissional, ético e objetivo com os poderes Executivo e Legislativo. Diálogo com o objetivo de 

informá-los sobre a empresa e suas atividades e, de outro lado, obter informações e orientações 

para a gestão de seus negócios. Mas como isso pode ser feito?

Basicamente, o Executivo e o Legislativo podem enviar propostas de legislação, que serão deba-

tidas e aprovadas (ou rejeitadas) na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, ou somente 

em uma das Casas, caso essa prerrogativa esteja prevista na Constituição. Além disso, o Execu-

tivo federal pode editar medidas provisórias ( normas com força de lei, mas que dependem de 

aprovação legislativa), instruções normativas, portarias e decretos, entre outros.

https://www.llorenteycuenca.com/pt/
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Embora seja esse o principal ambiente para o trabalho de relações governamentais, vem ga-

nhando espaço nos últimos anos a atuação também nas agências reguladoras, como a Aneel 

(Agência Nacional de Energia Elétrica), a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) ou a 

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), todas com atuação no âmbito federal. 

É prática comum nas agências reguladoras o uso de consultas e audiências públicas para ouvir 

a sociedade, inclusive as empresas privadas, sobre medidas em estudo  a serem adotadas em 

breve. Além disso, o trabalho de relações governamentais pode incluir o acompanhamento das 

sessões, quase sempre públicas, para avaliar rapidamente como as decisões afetam o negócio 

da empresa e qual a melhor maneira de comunicá-las aos públicos de interesse.

O trabalho de relações governamentais pode incluir diversas ferramentas, mas o planejamento 

e a definição da estratégia e dos objetivos são fundamentais para aumentar a possibilidade de 

sucesso da defesa de interesses. Um primeiro passo nesse sentido é o monitoramento de temas 

de interesse da empresa e do setor, o que permite antecipar as possíveis consequências sobre o 

resultado da empresa. Esse monitoramento pode ser diário, semanal, mensal ou na periodici-

dade que a empresa interessada considerar mais adequado.

Entre as ferramentas que podem ser usadas estão a elaboração de position papers e white 

papers. Documentos de caráter interno,  são úteis para guiar a comunicação externa com os 

vários públicos estratégicos, entre os quais estão gestores públicos, congressistas (deputados 

e senadores) e seu assessores diretos. Esses documentos permitem o alinhamento interno da 

mensagem e podem ser usados em audiências públicas ou elaboração de relatórios.

A elaboração de documentos com dados e informações sobre o setor, assim como os respectivos 

argumentos favoráveis ou contrários a uma determinada proposta em discussão, podem ser 

elaborados para serem entregues a interlocutores no Executivo e no Legislativo, que muitas ve-

zes não detêm o conhecimento técnico aprofundado sobre os temas em discussão. Também faz 

parte do trabalho o agendamento de reuniões com representantes do governo (federal, estadual 

e municipal) e deputados e senadores.

A organização de seminários, workshop e eventos pode ser uma ferramenta útil para apresen-

tar e debater temas de interesse da empresa ou do setor. Nesse último caso, as ações podem 

ser desenvolvidas em parcerias com associações e sindicatos do segmento ao qual a empresa 

está vinculada. Uma agenda com a previsão das pautas da semana facilita o trabalho diário 

de relações governamentais, mas é preciso antecipar-se aos passos de quem está atuando em 

defesa dos interesses opostos aos de sua empresa. Sempre há muitos interesses envolvidos, e 

nem todos trabalham de maneira ética.

_
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Quem somos
A Câmara
A Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil é uma associação empresarial que atua há 

mais de 60 anos criando oportunidades de negócios no Brasil e na Espanha. Conta com associa-

dos dos mais diversos setores, portes e nacionalidades interessados em promover o intercâmbio 

comercial entre os dois países.

Na condição de integrantes da rede internacional de Câmaras de Comércio Espanholas no Ex-

terior e da rede Eurocâmaras, o que nos dispõe grande acessibilidade nas relações governamen-

tais, oferecemos ao associado uma visão abrangente de mercado.

Exposição da marca e reputação
• Divulgação de notícias da empresa gratuitamente ou por meio de publicidade no site (cerca 

de 9 mil visualizações mensais), boletim mensal (enviado para cerca de 40 mil contatos), 

redes sociais (mais de 7 mil seguidores), TVs da sede da Câmara Espanhola, e no Informe 

Anual (tiragem de 400 unidades);

• Promoção da empresa por meio de ações de e-mail marketing (valor a consultar);

• Participação nos projetos Prêmio de Sustentabilidade e Guia de Negócios no Brasil/Espanha 

por meio de inscrição/patrocínio;

• Patrocínio de eventos que tenham ligação com o Core Business da empresa, para trabalhar 

a reputação da marca com divulgação para um público seleto.

Networking e conhecimento
• Acesso à lista de contatos das empresas associadas e indicação dos serviços por parte da 

Câmara aos demais sócios;

• Participação nos oito comitês estratégicos da Câmara, que promovem um espaço de com-

partilhamento de experiências e melhores práticas;

• Participação em eventos realizados pela Câmara, sem limite de colaboradores por empresa;

• Participação no evento de boas-vindas aos novos sócios;

• Apoio a missões empresariais;

• Acesso à rede de assessores e consultores especializados membros de nossas Câmaras de 

Comércio, com expertise comprovado na internacionalização de empresas;

• Consultoria sobre assuntos aduaneiros e informações interculturais;

• Oportunidade de participar em feiras e eventos diversos (nacionais e internacionais), apoia-

dos pela Câmara, com descontos exclusivos para sócios;

• Acesso ao clipping diário, com as notícias mais relevantes sobre o mercado brasileiro e espanhol;

• Acesso a descontos em serviços e produtos oferecidos por demais sócios da Câmara;

• Uso gratuito das salas para até quatro reuniões anuais (regras e disponibilidade a consultar 

com a área de eventos).

Eventos
• Além da participação nos eventos promovidos pela Câmara, também oferecemos preços dife-

renciados para a realização de eventos próprios no espaço da instituição (164m² de salas mo-

duláveis que permitem a organização de conferências, reuniões, treinamentos, coquetéis, etc);

• Desenvolvimento de eventos externos de grande porte para o associado.
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Realização

O presente guia é meramente informativo, não podendo ser interpretado como uma recomendação de 
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