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INTRODUÇÃO - CONJUNTURA ECONÔMICA DA FLÓRIDA
A Flórida está entre as maiores economias dos Estados Unidos e apresenta tal posição
devido a vantagens competitivas que oferece em relação aos demais estados norteamericanos. Custos competitivos, mão de obra qualificada, infraestrutura abrangente,
conectividade global, baixos impostos, clima ameno e programas de treinamento de
talentos reconhecidos nacionalmente são características que influenciam muitas
corporações a instalarem suas sedes neste estado de economia robusta e expressiva.

Segundo dados disponibilizados pelo Enterprise Florida, agência do Governo da Flórida
dedicada à atração de investimentos, o Produto Interno Bruto do estado, em 2015,
superou US$ 882 bilhões, enquanto a renda per capita individual registrada foi de
aproximadamente 44 mil dólares/ano. A agricultura e a agropecuária correspondem
juntas à aproximadamente 1,9% do Produto Interno Bruto do estado. A principal
produção desta indústria é a laranja, sendo a Flórida considerada o maior produtor dentro
dos Estados Unidos e um dos maiores produtores mundiais.

As indústrias de manufatura, defesa, aeroespacial, construção, tecnologia da informação,
energias renováveis, logística e distribuição vêm crescendo neste estado. Nesse contexto,
é importante ressaltar que a Flórida possui a segunda maior taxa de produção de novos
negócios dentro dos Estados Unidos e se classifica em terceiro lugar nacional quanto à
receita anual de startups, conforme dados do Enterprise Florida.

O setor secundário corresponde à aproximadamente 12% do Produto Interno Bruto,
enquanto as atividades comerciais e de prestação de serviços são responsáveis por cerca
de 86% do PIB. A indústria do turismo é a principal fonte de renda do estado da Flórida
que é considerado um dos principais destinos turísticos do mundo.
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Ressalta-se o fato de que os visitantes brasileiros têm papel importante para manutenção
desta posição de destaque. Em 2015, 1,5 milhão de turistas brasileiros visitaram a Flórida,
sendo que aproximadamente metade visitaram Miami e gastaram mais de 1,6 bilhão de
dólares.

Isto se deve, em certa instância, à facilidade de acesso entre Brasil e Flórida, não apenas
pela proximidade geográfica, mas devido ao grande número de voos disponíveis entre as
principais cidades do Brasil e Miami, Orlando e Fort Lauderdale.

É importante salientar também que os investimentos brasileiros diretos nos Estados
Unidos atingiram 23,7 bilhões de dólares no ano de 2015, sendo que grande parte desse
montante foi direcionado para o estado da Flórida. Considerando apenas o mercado
imobiliário, os investimentos brasileiros neste estado ultrapassaram 2 bilhões de dólares,
sendo aproximadamente metade deste montante direcionado para as áreas de Miami e
Miami Beach.

O estado apresenta também particular importância para as empresas brasileiras que
visam a internacionalizar suas organizações nos Estados Unidos, em especial, as de
pequeno e médio porte. As vantagens competitivas apontadas anteriormente, bem como
a proximidade com o Brasil, são fatores que contribuem para essa escolha. Ademais, é
importante ressaltar que o a Flórida possui relevante papel no comércio internacional, vez
que cerca de 40% de todas as exportações norte-americanas para a América Latina
ocorrem através deste estado.

O Brasil é um dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos e da Flórida, em
particular, pois o estado representa porta de entrada para muitos produtos brasileiros
ingressarem no mercado norte-americano. Nesse contexto, cabe destacar que, ao longo
da última década, o Brasil vem mantendo sua posição entre os principais parceiros
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comerciais deste estado, com um fluxo comercial total que superou US$ 18,6 bilhões em
2015.

Neste mesmo ano, os três principais setores no comércio do Brasil para a Flórida foram
aeronaves, produtos químicos e alimentos e bebidas, principalmente sucos de frutas e
café. As três principais mercadorias exportadas da Flórida para o Brasil foram aeronaves
civis e peças, instrumentos médicos, cirúrgicos, odontológicos ou veterinários e aparelhos
elétricos.

O Setor Econômico e de Promoção Comercial do Consulado-Geral do Brasil em Miami está
empenhado em estreitar ainda mais os laços comerciais e econômicos entre o Brasil e o
estado da Flórida, não apenas facilitando os contatos entre fornecedores brasileiros e
importadores norte-americanos, mas também orientando o empreendedor brasileiro com
informações básicas sobre abertura de negócios na Flórida.

Os dados da tabela a seguir, disponibilizados pelo Enterprise Florida, apresentam mais
informações sobre as trocas comerciais entre o Brasil e o estado da Flórida, entre os anos
de 2013 e 2015.
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1. PROVIDÊNCIAS PARA ABERTURA DE NEGÓCIO NA FLÓRIDA
1A.) MIGRATÓRIAS – STATUS MIGRATÓRIO PARA ABERTURA DE NEGÓCIO

Existem vários tipos de vistos disponíveis ao investidor brasileiro nos Estados Unidos, cada
um com requisitos e exigências específicas. Recomenda-se que a decisão de obter um
visto comece com uma pesquisa e com o acompanhamento de um advogado de
imigração. Os dois vistos de investidor mais comuns para o cidadão brasileiro são:

Visto L-1

O visto L-1 permite que empresas internacionais transfiram seus executivos, gerentes ou
funcionários da empresa com conhecimentos específicos para uma nova ou já existente
filial nos Estados Unidos, como se fosse uma transferência interna da própria companhia.
Executivos e gerentes podem permanecer no país de 5 anos a um máximo de 7 anos. A
pessoa a ser transferida para os EUA deve ter trabalhado para a empresa brasileira nos
três anos anteriores à transferência e por um ano contínuo. Além disso, a empresa
estrangeira deve continuar funcionando durante todo o período que o trabalhador
transferido estiver nos Estados Unidos. Os funcionários que se qualificam para o visto L-1
incluem executivos (donos da empresa), gerentes e pessoas com algum conhecimento
específico das operações da empresa. As regras relativas ao relacionamento empresarial
entre os Estados Unidos e a empresa estrangeira requerem que elas sejam a mesma
entidade, subsidiárias ou afiliadas. O valor do investimento dependerá do tipo de negócio
ou segmento cuja filial irá preencher.
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Visto EB-5

O Visto EB-5 proporciona ao investidor estrangeiro oportunidade para investir e,
eventualmente, residir nos Estados Unidos, por meio de um investimento mínimo de US$
500,000.00, seja para abertura de um novo negócio, ou para investimento em projeto já
aprovado pelo serviço de imigração (é possível que, ao longo de 2017, o valor do
investimento mínimo seja revisado).

Os requisitos básicos do Visto EB-5 são a quantia a ser investida (mínimo de US$
500,000.00), a geração de, no mínimo, 10 novos empregos para residentes ou cidadãos
americanos e as condições de elegibilidade do investidor. É importante ressaltar que o
investidor deverá provar a origem do seu investimento e que não possui histórico
financeiro fraudulento, além de comprovar a inexistência de antecedentes criminais.

O Visto EB-5 pode ser considerado um excelente veículo para o investidor que pretende
traçar o caminho para uma residência permanente mas, como todo processo de
imigração, requer informações específicas e o acompanhamento de um advogado de
imigração experiente.

O caminho para obter um visto de turismo, de estudante, de negócios, ou um visto
específico para a sua profissão ou grau artístico deverá começar com a busca de
informações corretas relacionadas ao visto desejado, tendo em vista que o sistema
imigratório norte-americano é bastante complexo.

Uma vez nos Estados Unidos, o investidor poderá consultar profissionais que podem
assessorá-lo no início das operações de seu novo investimento, como advogados,
contadores e assessores financeiros. Dependendo do segmento do negócio, o investidor
precisará solicitar licenças, permissões de governos locais, estaduais, etc.
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1B) DOCUMENTAIS – REQUISITOS E FORMALIDADES PARA ABERTURA DE EMPRESA,
CONFORME O RAMO E FORMATO JURÍDICO

Existem várias formas jurídicas para se operar uma empresa nos Estados Unidos. Os tipos
mais comuns são a Limited Liability Company (chamada de “LLC”) e a Corporation
(chamada de “Inc.” ou “Corp.”). Em geral, esses dois formatos oferecem como vantagem
uma proteção limitada para seus sócios ou acionistas.

Apesar do processo de abertura ser razoavelmente simples, é importante lembrar que é
preciso seguir procedimentos legais, por meio do preparo de documentos internos para a
proteção dos sócios e acionistas. Esses procedimentos são, na verdade, documentos legais
e/ou contratos, atas de reuniões anuais, minutas e resoluções que não estão disponíveis
para o público. Somente um documento é registrado junto à Secretaria de Estado da
Flórida (Secretary of State) e disponibilizado para o público: o Articles of Organization
(para “LLC”) e o Articles of Incorporation (no caso de uma “Corp.”). Esses documentos
podem ser considerados como ata de abertura da empresa e, uma vez aprovados pelo
estado (o tempo para a aprovação costuma variar entre dois a quatro dias úteis),
oficializam a abertura do negócio. Ambos os formatos não obrigam que a empresa tenha
mais de uma pessoa como acionista ou sócio.

O tipo de visto de um sócio ou acionista não impede a abertura de empresa nesses
formatos. Porém, é extremamente importante verificar a legislação de imigração para
saber se a participação em empresas afetaria seu status imigratório.

O próximo passo é adquirir o Employer Identification Number (“EIN”) que também pode
ser chamado de Tax ID. O “EIN” tem função similar ao CNPJ no Brasil e a sua obtenção já
possibilita a abertura de conta bancária para a empresa.
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Antes de iniciar as operações da empresa, é importante verificar com a cidade, condado e
o estado a necessidade de licença específica para o ramo de negócio. Na maioria das
vezes, somente uma licença (como uma espécie de alvará) da cidade e do condado são
suficientes. Mas, no caso de restaurantes, clínicas, construção, importadores ou
escritórios de arquitetos, por exemplo, o governo pode exigir registro junto a outros
órgãos governamentais, tais como Food and Drug Administration (“FDA”) ou Department
of Homeland Security, além de uma licença específica emitida pelo estado e solicitada ao
Department of Business and Professional Regulation, no caso de determinadas profissões
como arquiteto, engenheiro ou até cabeleireiros.

A exigência de seguros específicos também varia de acordo com o tipo e natureza do
negócio. Para fins tributários, a “LLC” mesmo sem alterar sua forma jurídica, pode ter a
flexibilidade de ser tributada como uma Corporation (similar a uma S/A), S Corporation,
Partnership (sociedade), ou Sole Proprietorship (autônomo). Aspectos tributários serão
abordados a seguir.

1C.) FISCAIS – IMPOSTO DE RENDA PARA EMPREENDIMENTOS*

O imposto de renda nos Estados Unidos, de forma resumida, é cobrado sobre o lucro ou
rendimento do contribuinte. Não existem regimes diferenciados como o “Simples” ou
“Lucro Presumido”, como ocorre no Brasil. Portanto, seja qual for a estrutura legal, é
obrigatória a declaração da pessoa jurídica para que o lucro (real) seja apurado, no qual
será aplicada a base de cálculo do imposto.

Em geral, existem duas formas de tributos para pessoas jurídicas – “formato opaco” ou
“formato transparente”. No formato opaco, de uma Corporation, que não seja uma S
Corporation, a empresa declara e paga o imposto devido no âmbito de pessoa jurídica.
Porém, o dividendo distribuído será declarado na esfera de pessoa física (acionista) onde
haverá incidência de imposto sobre esse dividendo.
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Já na forma transparente, apesar de haver a declaração da pessoa jurídica, o imposto é
cobrado somente dos sócios, havendo ou não distribuição de lucros. Assim, a futura
distribuição de lucros estará livre de imposto (existem, contudo, situações específicas
onde poderá haver incidência de impostos). Desse modo, em casos mais complexos,
recomenda-se pesquisa sobre o tema, para obtenção de detalhes específicos. Ressalta-se
que este guia oferece apenas informações gerais que não devem substituir o
aconselhamento de um profissional especializado

O imposto de renda pode atingir o nível estadual no caso de uma Corporation. No caso de
uma LLC, que não tenha optado por ser tributada como Corporation, não haverá, na
Flórida, imposto estadual sobre a sua renda. Para empresas que vendem produtos (ou
alguns serviços especificamente listados na legislação), é necessário o registro para
arrecadar o Sales Tax. Vale lembrar que existem outros impostos específicos, como no
caso de venda de bebida alcoólica, tabaco e gasolina, por exemplo.

Apesar de aluguéis residenciais não serem sujeitos à arrecadação do Sales Tax, aluguéis de
temporada (menos de 6 meses corridos) estão sujeitos a arrecadar o Transient Living Tax,
em que a alíquota correspondente é a mesma do Sales Tax.

Outros impostos não referentes à renda são o Tangible Property Tax (imposto cobrado
sobre ativos mobilizados de uma empresa) e o Payroll Taxes (imposto referente à folha de
pagamento).

No âmbito de pessoa física, o imposto é baseado em tabela progressiva (entre 10% a
39.6%) e a alíquota incide não sobre a renda, mas sim sobre a base de cálculo, pois
existem deduções específicas e créditos que diminuem a base de cálculo. Há também uma
alíquota preferencial para ganhos de capitais de no máximo 23.8% (incluindo imposto
sobre renda “passiva” – “NIIT”).
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Também é importante lembrar que a legislação norte-americana obriga a declaração da
renda mundial (no caso de residentes fiscais). Um contribuinte torna-se residente fiscal
através do recebimento de um Green Card ou baseado nos dias presentes nos Estados
Unidos (se ultrapassar 183 dias de permanência em período de um ano, ou 183 dias como
resultado da fórmula de 1/6 dos dias de 3 anos anteriores, 1/3 dos dias do ano anterior, e
todos os dias do ano teste). Esse teste independe da situação migratória do contribuinte
(vistos como L-1, E-2 ou P-1 não estão isentos).

Existem raras exceções, como no caso do visto F-1 (estudante). Mesmo nesse caso, é
importante enviar um formulário para a receita federal norte-americana anualmente
informando os dias presentes e a razão da isenção.

Por fim, para contribuintes mais afluentes, com patrimônio alto, torna-se fundamental
planejamento específico, tendo em vista o “imposto sobre heranças e doações”,
denominado Estate and Gift Tax, que pode chegar a 40% sobre o valor do patrimônio.

------------*Neste guia são oferecidas apenas informações tributárias de forma generalizada. Como
a legislação tributária norte-americana é bastante complexa, sugere-se o uso de advogado
ou contador habilitado para analisar a situação de cada pessoa ou empresa.
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1D.) FINANCEIRAS – CONTA BANCÁRIA – REQUISITOS E HISTÓRICO DE CRÉDITO

Contas Bancárias

A maioria das instituições financeiras comerciais na Flórida abrem contas pessoais e
jurídicas para imigrantes estrangeiros.

Apesar de todos os bancos seguirem regulamentos federais, cada instituição tem suas
próprias exigências e regras internas, que diferem umas das outras. As instituições
financeiras que oferecem mais facilidade para a abertura de conta corrente são os
grandes bancos comerciais, que possuem redes de agências nacionais. Vale a pena
ressaltar que as instituições financeiras comunitárias e locais, chamadas de Credit Unions,
costumam ser mais exigentes nos requerimentos.

Em geral, os documentos exigidos pela maioria dos bancos para abertura de contas
pessoais são:

1. Passaporte válido do país de origem;
2. Cópia do visto norte-americano dentro da validade;
3. Identidade brasileira, podendo ser também carteira de motorista ou
um cartão de credito;
4. Comprovante de endereço nos Estados Unidos;
5. Alguns bancos também podem solicitar cartas de referência de
bancos ou contadores e extratos bancários de contas no Brasil.

Para abertura de contas jurídicas, a documentação exigida é similar àquela requerida para
contas pessoais, incluindo também o registro ativo da empresa na Flórida (realizado na
divisão de corporações do estado – Florida Division of Corporations) e o número federal
para pessoas jurídicas - EIN (Employer Identification Number).
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O depósito mínimo necessário para a abertura de conta varia entre US$25.00 e US$
500.00. A taxa de manutenção mensal, dependendo do banco, pode ser gratuita ou
chegar a até US$30.00.

Histórico De Crédito

Para um imigrante em situação regular, que já possui o número de social security, existem
várias maneiras de começar a estabelecer crédito.

O Secured Credit Card, cartão de crédito garantido por depósito em uma conta corrente
ou poupança, ou um Certificate of Deposit (CD), que consiste em um empréstimo
garantido por depósito por um tempo determinado, podendo ser normalmente de 12 até
36 meses, são algumas das opções disponíveis.

Ressalta-se que, ao obter um cartão de crédito, é importante manter saldos baixos e
pagar sua fatura a cada mês, sem atrasar o pagamento, o que ajudará a construir um
histórico de crédito positivo.

A pontuação do crédito é baseada em análise estatística de dados diversos individuais,
como quantidade de contas de crédito abertas, saldos devedores de cada conta,
pagamentos, etc. Essa numeração varia entre 300 e 850 (melhor pontuação) e representa
a credibilidade do indivíduo. Bancos, financeiras e companhias de cartões de crédito
utilizam essa pontuação para avaliar o risco e determinar quem se qualifica para um
empréstimo, qual a taxa de juros e qual o limite de crédito. A pontuação de crédito
também depende do tempo em que as contas foram estabelecidas.

Normalmente, a informação de cada indivíduo é agrupada em cinco categorias. Cada uma
delas tem um peso ou porcentagem diferente para a avaliação, dependendo da
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importância de cada empresa, seja de cartão de crédito, banco, financeira ou
concessionária de veículos. As categorias são: histórico de pagamentos (uma das mais
importantes), saldos devedores, tempo do histórico de crédito, contas recentes e tipos de
crédito utilizados.

É possível monitorar seu próprio crédito em www.annualcreditreport.com (acesso
gratuito ao relatório de crédito anualmente).

O histórico de pagamento contribui em 35% para o cálculo da pontuação de crédito,
portanto esta categoria tem o maior efeito na melhoria da pontuação. Quem está em
processo de construção de crédito receberá múltiplas ofertas para abertura de cartões de
crédito, muitas vezes com o Anual Percentage Rate – APR (juros anual cobrado) alto, pois
o indivíduo representa risco mais elevado por falta de histórico de crédito. A assiduidade
de pagamentos aumenta a possibilidade de negociar melhores condições de APR com as
companhias de cartão de crédito.

Algumas companhias de cartões de crédito permitem adicionar authorized users (usuários
adicionais), a partir de 16 anos de idade. Depois dos 18 anos, é possível incluir um joint
applicant (requerente conjunto), excelente opção para construir e estabelecer crédito de
filhos.

Obtenção de Crédito para Empresas

Qualquer negócio na Flórida precisa estar ativo por um período mínimo de 2 anos em
território norte-americano para se qualificar ao crédito bancário. Por mais que o
empresário tenha administrado um negócio bem-sucedido fora dos Estados Unidos, o país
possui o próprio sistema de informação de crédito e o indivíduo e/ou empresa devem
constar neste sistema antes, para a obtenção de um empréstimo.
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Ainda que existam fontes alternativas de financiamento, é importante notar que estas
geralmente vêm com taxas de empréstimo muito mais altas. Ademais, é importante
também ter expectativas realistas sobre o valor do empréstimo a ser obtido e sobre a taxa
de juros. Maiores informações sobre fonte de financiamento são apresentadas no capítulo
6 deste guia.

1E.) REFERENTES À SAUDE, PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGUROS

Previdência Social e Seguro

O trabalhador brasileiro, que mora nos Estados Unidos em situação regular e possui o
social security, terá direito, por meio do acordo multilateral, aos benefícios dispostos na
legislação que rege o Programa Federal de Seguro Social por idade, sobrevivência (morte)
e invalidez. Também é possível contratar previdência privada a qualquer idade.

O indivíduo que possui social security também tem direito ao Medicare, programa de
seguro de saúde dos Estados Unidos para pessoas com 65 anos de idade ou mais,
oferecido pelo governo norte-americano. Algumas pessoas com menos de 65 anos
também podem ter direito ao Medicare, como indivíduos com deficiências, insuficiência
renal permanente ou esclerose lateral amiotrófica (doença de Lou Gehrig). O programa
ajuda com as despesas de cobertura de saúde, mas não cobre todos os gastos médicos,
nem a maior parte das despesas com cuidados de longo prazo.

Medicaid x Medicare

O Medicaid é um programa gerido governamentalmente que fornece cobertura hospitalar
e médica a pessoas com baixos níveis de renda. Cada estado possui suas próprias regras
sobre quem é elegível ao programa e o que está coberto pelo Medicaid.
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Algumas pessoas qualificam-se tanto para o Medicare como para o Medicaid. O Programa
chamado Obamacare (que possivelmente sofrerá alterações durante o ano de 2017)
oferece um subsídio financeiro para auxiliar na contratação de um plano de saúde privado
que faça parte do programa. As opções variam de acordo com o perfil do individuo e dos
membros de sua família.

Os planos de saúde também podem ser contratados de forma independente. É obrigatório
ter seguro saúde nos Estados Unidos. Caso opte por não ter, o indivíduo poderá estar
sujeito à multa.

Funcionamento

Para entender como funcionam os planos de saúde nos Estados Unidos, é necessário
compreender o significado dos seguintes termos:

1. Premium - valor pago pela contratação do seguro saúde.
2. Deductible - franquia do seguro. É preciso pagar o valor da franquia, para
que a seguradora inicie a cobertura parcial ou total das despesas médicas.
3. Co-insurance - após pagamento do valor da franquia, o seguro normalmente
ainda não pagará todas as despesas. O Co-insurance é a porcentagem fixa
paga sobre o custo do tratamento médico, assim que o contratante atingir
o valor da franquia (deductible).
4. Co-pay - quantia fixa paga por consultas e exames médicos.
5. Out-of-Pocket Maximum - quantia máxima de despesas a serem pagas em
um ano. Esse valor inclui o valor do Deductible, Co-pay e Co-insurance.
Premiums não são contabilizados para fins de Out-of-Pocket Maximum.
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Tipos de apólices:

Há 4 categorias a escolher: bronze, prata, ouro e platina, que indicam como o contratante
e a seguradora dividem os custos. É importante notar que quando o Premium cobrado
tiver valor baixo, o Deductible e Out-of-Pocket Maximum serão valores mais altos; por
outro lado, quando o Premium cobrado tiver valor alto, o Deductible e Out-of-Pocket
Maximum serão valores mais baixos.

1F.) DE OUTRA NATUREZA

Carteira de motorista: procedimentos para emissão da carteira estrangeira e prazo para
eventual utilização da carteira brasileira

A solicitação da carteira de motorista nos Estados Unidos pode ser realizada junto ao
Florida Department of Motor Vehicles (DMV), departamento governamental estadual
responsável pela emissão do documento. Caso o indivíduo não possua carteira de
motorista brasileira, será obrigatória a realização de curso sobre álcool e drogas, com
duração de 4 horas.

Também é obrigatória a aprovação em exame sobre leis de trânsito e sinalização. Os
testes são realizados em computadores e são compostos por 50 questões, sendo
necessário acertar no mínimo 40 respostas.

Após o exame teórico, o solicitante deverá realizar a prova prática, em carro próprio ou
alugado, com o instrutor indicado pelo DMV. Para os que possuem carteira de motorista
do Brasil, será necessário apenas passar no exame teórico. A validade da carteira de
motorista nos Estados Unidos varia de acordo com seu status de permanência no país.
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Acidente de trabalho

Caso ocorra um acidente no horário de trabalho, é fundamental entrar em contato
imediato com o empregador e com o disque emergência (911). O empregador tem a
obrigação de ter uma apólice chamada Workers Compensation, que cobre eventuais
danos físicos aos funcionários, ocorridos durante o horário de trabalho.

Trata-se de direito do funcionário, que deverá ser reembolsado por toda despesa médica
e pelo tempo necessário de afastamento, até 12 meses. Caso o empregador não cumpra
com suas obrigações, o empregado poderá recorrer ao departamento do Seguro Social e
solicitar auxílio doença ou procurar Delegacia Regional do Trabalho.

Curso de segurança para o trabalhador

O país dispõe de uma série de programas para auxiliar o empregador a implementar
medidas de prevenção e segurança. Em geral, o empregador deve oferecer treinamento a
todos os trabalhadores, como também condições básicas de limpeza, acessórios de
segurança necessários especificamente para cada tipo de trabalho, lembretes de
segurança e constante manutenção de equipamentos usados diariamente.
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2. CAPACITAÇÃO DO EMPREENDEDOR
Empreendedores que optarem por investir na Flórida podem encontrar diversos canais de
capacitação. Um deles é o Small Business Administration (SBA), órgão da esfera federal,
que oferece, não apenas recursos financeiros, mas também cursos a pequenos
empreendedores, muitos deles gratuitos. As câmaras de comércio, departamentos
especiais, no âmbito de condados e cidades, bem como as organizações sem fins
lucrativos orientadas ao empreendedorismo, são ótimas opções para capacitação em
gestão, muitas vezes sem custo. Além disso, a capacitação técnica direcionada ao ramo de
atividade é altamente recomendada para empreendedores, com participação ativa no
negócio, e pode ser obtida nas associações dos profissionais e dos empresários dos
respectivos setores de atuação. A rede de ensino público muitas vezes oferece cursos
técnicos e/ou de gestão gratuitamente à população. Recomenda-se uma pesquisa nas
escolas públicas próximas ao empreendimento para maiores informações, uma vez que a
estruturação de tais programas normalmente compete às escolas.

Outras fontes de conhecimento importantes aos novos empresários são as revistas
especializadas, os eventos de networking e as feiras de negócios. As revistas atualizam os
empreendedores quanto às novidades do setor e os colocam em contato com os
fornecedores de suprimentos e equipamentos. Os eventos de networking conectam entre
si as empresas que atuam em um mesmo segmento, além de estreitar seu relacionamento
com as autoridades locais e agentes de suporte como bancos, companhias de seguro,
contadores e advogados. Já as feiras de negócios, por sua vez, além de disponibilizarem
palestras e cursos, normalmente têm como objetivo colocar vendedores em contato com
compradores previamente selecionados, com vistas a concluir negócios já durante o
evento. O envolvimento de novos empreendedores nestes eventos pode alavancar
rapidamente o desempenho das suas empresas e capacitá-los dentro do contexto norteamericano de se fazer negócios, com custos relativamente baixos.
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Por fim, a educação, em termos de graduação ou pós-graduação, é outra opção a ser
considerada. Apesar dos valores de investimento relativamente altos, se comparadas às
outras opções, os cursos de graduação podem abrir portas e oferecer aos empresários
credenciamentos importantes.

Ressalta-se também que, apesar da grande presença latino-americana no estado da
Florida, é imperativo o aprendizado da língua inglesa, idioma oficial do país, uma vez que
toda documentação jurídica, regulatória e comercial estará neste idioma. Além disso, seu
domínio se faz necessário nas negociações, comunicações por e-mail e telefonemas, de
modo que se recomenda aos empreendedores que busquem aprender o idioma, se
possível, ainda antes de entrar no mercado norte-americano. O estado da Flórida oferece,
através das suas escolas públicas, cursos de inglês praticamente gratuitos, como por
exemplo, os programas English for Speakers of Other Languages (ESOL). Também é
possível encontrar diversas escolas e professores particulares em todo o estado através de
uma rápida pesquisa na internet.
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3. ASSISTÊNCIA JURÍDICA, CONTÁBIL E FISCAL
Os Estados Unidos oferecem uma variedade de oportunidades ao empreendedor
brasileiro, especialmente ao disponibilizar um sistema corporativo com processos
relativamente simples e pouco burocráticos, o que, em certas instâncias, facilita o
processo de internacionalização de empresas.

No entanto, é importante ressaltar a necessidade de que o empresário esteja bem
assessorado por uma equipe qualificada de profissionais locais, capazes de realizar os
procedimentos necessários, em conformidade com as peculiaridades exigidas pelos
diferentes tipos de negócio.

Por meio do auxílio de profissionais especializados, o empreendedor poderá obter melhor
avaliação para tomada de importantes decisões, como a determinação da melhor
atividade de negócio, o tipo mais adequado de empresa a ser criada, além de diferentes
questões fiscais, contábeis e trabalhistas que podem estar relacionadas.

Nesse sentido, o Setor Econômico e de Promoção Comercial (SECOM) do Consulado-Geral
do Brasil em Miami disponibiliza listas contendo informações de contato de profissionais
especializados locais, como advogados, contadores e consultores.

Para maiores informações acerca dos serviços oferecidos gratuitamente pelo
SECOM/Miami,

entre

em

contato

comercial.miami@itamaraty.gov.br

25 | P á g i n a

por

meio

do

correio

eletrônico:

COMO EMPREENDER NA FLÓRIDA

4. REGULAMENTOS APLICÁVEIS A MERCADORIAS
Requisitos gerais de importação

Todas as importações para os Estados Unidos estão sujeitas a direitos aduaneiros, a
menos que especificamente isentos por lei. Licenças ou autorizações podem ser
necessárias para a importação de determinadas mercadorias restritas, incluindo bebidas
alcoólicas, produtos animais e de origem animal, certas drogas, armas de fogo e
munições, legumes, frutas e nozes, carnes e derivados, leite, produtos lácteos, plantas e
derivados, além de produtos petrolíferos, por exemplo.

Para obter detalhes sobre os requisitos básicos para importar e exportar, consulte a
página do Serviço Aduaneiro dos EUA (United States Customs and Border Protection –
CBP): www.cbp.gov/trade/basic-import-export

Para informações sobre licenças ou autorização prévia, consulte o seguinte sítio do Serviço
Aduaneiro dos Estados Unidos:

https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/197/noIntercept/1

Para importação de alimentos para consumo ou revenda, consulte a seguinte página para
mais informações:

https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/83/kw/US%20Import%20Requirements

Normas de Segurança
O Departamento de Segurança Sanitária Norte-Americano (USDA Food and Inspection
Service - FSIS) é responsável por garantir que carnes, aves e seus produtos derivados
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sejam seguros, saudáveis para consumo e também rotulados com precisão. Os países
estrangeiros que exportam carnes, aves e produtos de ovos devem criar e manter
sistemas de inspeção equivalentes aos dos Estados Unidos. O APHIS (Animal and Plant
Health Inspection Service) restringe a entrada de alguns produtos por conta de doenças
animais no país de origem. Para obter informações sobre restrições relacionadas a
doenças animais, o interessado deve entrar em contato com o Serviço Veterinário do
Centro

Nacional

de

Importação

e

Exportação

do

APHIS

(www.aphis.usda.gov/aphis/banner/contactus).

Normas de Produtos

Conforme a Lei Consumer Product Safety Act, uma ampla gama de produtos de consumo
(incluindo bicicletas, camas, fogões de cozinha e brinquedos) está sujeita a normas de
segurança específicas. Para mais informações sobre normas de segurança para produtos
de consumo, recomenda-se entrar em contato com o Consumer Product Safety
Commission, 4330 330 East-West Highway Bethesda, MD. Tel: (301) 504-0580, Fax: (301)
504-0281, www.cpsc.gov.

Normas para Produtos consumidos por seres humanos ou animais

De acordo com a legislação norte-americana, todos os exportadores de produtos
consumidos por seres humanos ou animais nos EUA devem seguir os seguintes requisitos.

O Food and Drug Administration (FDA) exige que o exportador (a) registre-se previamente
junto ao FDA, entidade governamental norte-americana que controla a importação desse
tipo de mercadoria; (b) submeta à apreciação prévia do FDA todos os embarques que
serão realizados para os Estados Unidos; e (c) nomeie agente representante residente nos
EUA.
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O registro da empresa no FDA é gratuito e pode ser feito via Internet através do
preenchimento de formulário eletrônico próprio em inglês:

www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/default.htm

O aviso prévio deverá ser submetido através do sítio da FDA, utilizando o Prior Notice
System.

www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm2006836.htm

Informações em português também estão disponíveis na página do FDA:

www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDoc
uments/FoodDefenseandEmergencyResponse/UCM219800.pdf

É necessário que o importador se certifique de que a mercadoria chegará a seu destino
em condições adequadas para ser comercializada.

Os produtos importados devem ser puros, próprios para o consumo e produzidos
conforme os regulamentos sanitários. Todos os produtos devem conter etiquetas em
inglês com suas especificações.

Os alimentos acidificados devem atender aos requisitos do FDA, que possui padrões de
controle para o tempo de processamento, formulação e temperatura, por exemplo.
Ademais, os estabelecimentos que processam este tipo de alimento devem estar
devidamente registrados perante este órgão. Mais informações estão disponíveis na
página eletrônica:
www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/Lab
elingNutrition/ucm385663.htm
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Os rótulos e embalagens, por sua vez, devem conter as seguintes informações em inglês e
português:

1. Conteúdo;
2. Peso em onças e gramas;
3. Todos os ingredientes usados em ordem decrescente de uso;
4. Nome do fabricante brasileiro, da empacotadora, e/ou distribuidora
norte-americana, inclusive endereço e telefone para contato;
5. Origem: Product of Brazil;
6. Informações nutricionais segundo especificação da FDA.

Os containers devem ser hermeticamente fechados e selados, à prova de vazamentos e
devem estar sempre secos. A parte externa deve ser revestida em papelão novo, sem
qualquer indício de contaminação por parte de pesticidas ou insetos. Deverão conter:
nome e descrição do produto em inglês e português; nome do produtor e/ou embarcador;
qualidade; peso líquido; país de origem; nome do comprador; destino; marcas e logotipos
acordados por ambas as partes e forma como o produto está embalado.

Tarifas e Taxas - Os Direitos de Importação

As alíquotas de importação podem ser compostas por ad valorem, taxa específica ou
ambas. As alíquotas podem variar dependendo do país de origem. Para mais detalhes
sobre direitos de importação sobre produtos específicos, está disponível versão eletrônica
do US Harmonized Tarrif Schedule, na página na Internet da Comissão de Comércio
Internacional dos Estados Unidos: http://dataweb.usitc.gov/. A base de dados estatísticos
das importações dos Estados Unidos pode ser acessada no sítio: www.usitc.gov. Além das
alíquotas de importação, aplica-se à maioria dos bens imposto sobre vendas (sales tax),
que varia de 2 a 10%, dependendo da localidade.
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Sistema Geral de Preferências (SGP)

O SGP prevê a importação com isenção de tarifas de uma gama de produtos oriundos de
países em desenvolvimento. Cerca de 122 países e territórios são beneficiados pelo SGP.
Informações sobre os produtos e lista de países beneficiados podem ser encontrados na
publicação on-line "Importação para os Estados Unidos", na seguinte página eletrônica:
https://ustr.gov/issue-areas/trade-development/preference-programs/generalizedsystem-preference-gsp

Com objetivo de promover a mais ampla divulgação junto ao público brasileiro das
oportunidades de acesso ao mercado dos Estados Unidos, o Itamaraty traduziu para o
português o "Manual do SGP-EUA", publicado pelo Escritório do Representante de
Comércio dos Estados Unidos (USTR).

O Manual detalha as regras de funcionamento do Sistema Geral de Preferências (SGP) e
orienta o exportador brasileiro a melhor aproveitar esse programa, que concede isenção
tarifária a 3.278 produtos brasileiros. Para maiores detalhes sobre o projeto de divulgação
do SGP, acesse:

https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Miami/pt-br/file/SGP-Manual(1).pdf.

Para acessar a lista de produtos elegíveis para o Brasil no SGP-EUA, visite a seguinte
página eletrônica: https://goo.gl/VTFgvg.

Ações Antidumping
Quando o Departamento de Comércio determina que uma classe de mercadorias
estrangeiras está sendo vendida a compradores nos EUA a valor inferior ao de mercado,
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uma investigação de direito antidumping pode ser conduzida. A Comissão de Comércio
Internacional dos EUA (International Trade Commission) é responsável pela condução do
inquérito sobre o prejuízo final. Para mais detalhes sobre ações antidumping, recomendase visitar o sítio eletrônico da Administração de Importação em: http://ia.ita.doc.gov/.

Rotulagem e Marcação - Regulamentos

Especificações sobre embalagens, rotulagem, descrições de ingredientes e aditivos usados
devem estar de acordo com uma série de exigências para evitar a detenção, destruição ou
devolução dos produtos pela alfândega.

Produtos importados são obrigados a serem marcados com o país de origem em inglês. A
marcação deve ser permanente, legível e visível. Rotulagem adicional será necessária em
alimentos, cosméticos, têxteis e vestuários, produtos domésticos selecionados e tecidos
inflamáveis. Mais detalhes estão disponíveis na página eletrônica da Comissão de
Comércio Federal: www.ftc.gov.

Requisitos Específicos de Importação para Produtos Selecionados

Têxteis – Produtos Têxteis devem cumprir regras de etiquetagem. Desse modo, a lei
norte-americana requer: Declaração de País de Origem (U.S. Customs Country-of-Origin
Declaration); a identificação das fibras têxteis e adequação aos padrões de inflamabilidade
requeridos pelo órgão regulador Consumer Products Safety Commission (CPSC) sob a lei
Flammable Fabrics Act (FFA). Conforme o Acordo sobre Têxteis e Vestuário (ACT Agreement on Textiles and Clothing), determinadas categorias de produtos têxteis e de
vestuário originários de determinados países estão sujeitos a quotas de importação por
parte dos EUA. Para obter uma lista dos produtos têxteis alcançados por tal restrição,
consulte a seção sobre quotas na página eletrônica www.cbp.gov/trade/quota/quotarestrict
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Brinquedos – De acordo com a Lei Consumer Product Safety, todos os brinquedos devem
respeitar normas específicas de segurança e é necessária a emissão de uma licença prévia
para as importações de brinquedos. Para mais detalhes, consulte o sítio da Consumer
Product Safety Commission, em www.cpsc.gov. A Associação da Indústria de Brinquedos
dos Estados Unidos (TIA - Toy Industry Association) também defende o cumprimento dos
padrões de segurança estabelecidos pelo Conselho Internacional das Indústrias de
Brinquedos.

Produtos elétricos – Certos eletrodomésticos vendidos para os EUA devem respeitar os
requisitos obrigatórios da UL (Underwriters Laboratories) / ETL (Edison Testing
Laboratories) ou equivalente, a fim de cumprir as normas de segurança federais. Certos
produtos, incluindo rádios, gravadores, aparelhos de som são obrigados a seguir as
normas da FCC (Federal Communications Commission). Para mais informações,
recomenda-se acessar: www.energy.gov ; www.ul.com ; www.fcc.gov.

Alimentos, medicamentos e cosméticos – Todos os alimentos, bebidas, cosméticos e
medicamentos importados são regidos pelas disposições da Lei Federal de Alimentos,
Medicamentos e Cosméticos, sob os auspícios do Food and Drug Administration (FDA).
Para mais detalhes sobre requisitos específicos, deve-se entrar em contato com a agência
governamental APHIS - Animal and Plant Health Inspection Service do Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos (www.aphis.usda.gov) ou com o Food and Drug
Administration (www.fda.gov).

Fontes Adicionais de Referência

Como os regulamentos e controles de importação estão sujeitos a mudanças ao longo do
tempo, é recomendado verificar com as respectivas organizações informações atualizadas.
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US International Trade Commission - dados de comércio online e banco de dados de
tarifas: http://dataweb.usitc.gov

US Customs Service - publicação online do Serviço de Alfândega dos EUA "Importação para
os EUA" acessível em:

https://www.cbp.gov/document/publications/importing-united-states;

O U.S. Customs and Border Protection (CBP) também dispõe de Centros de Excelência,
dedicados aos processos de importação relacionados a diversos setores, os quais podem
ser contatados conforme os dados disponíveis na lista a seguir:

Produtos Agrícolas e Derivados - especializado em produtos agrícolas, aquicultura,
produtos animais, produtos vegetais, alimentos preparados, bebidas, álcool, tabaco ou
indústrias similares. Para informações adicionais sobre os requisitos de importação de
produtos agrícolas e preparados, entre em contato com CBP - Agriculture & Prepared
Products Center Directory (CEE-Agriculture@cbp.dhs.gov).

Calçados, Têxteis e Acessórios - especializado em vestuário, calçados, têxteis, moinhos
têxteis ou indústrias similares. Para informações adicionais sobre os requisitos de
importação de vestuário, calçados e produtos têxteis, entre em contato com CBP Apparel, Footwear & Textiles Center Directory (CEE-Apparel@cbp.dhs.gov).

 Guia de requisitos para Calçados:
http://gsi.nist.gov/global/index.cfm/L1-7/A-630/
 Guia de Requisitos para Vestuário e Têxteis:
http://gsi.nist.gov/global/index.cfm/L1-7/A-630/
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Automotivo e Aeroespacial - especializado na indústria automotiva, aeroespacial, ou
outros equipamentos de transporte e indústrias de peças relacionadas. Para informações
adicionais sobre os requisitos de importação de produtos dessa natureza, entre em
contato

com

CBP

-

Automotive

&

Aerospace

Center

Directory

(CEE-

Automotive@cbp.dhs.gov)

Metais Comuns - especializado em aço, produtos siderúrgicos, metais ferrosos e não
ferrosos, ou indústrias similares. Para informações adicionais sobre os requisitos de
importação de produtos de metal, entre em contato com: CBP - Base Metals Center
Directory (CEE-Basemetals@cbp.dhs.gov).

Produtos de Consumo - especializado em bens domésticos, produtos de consumo ou
indústrias similares e merchandising em massa de produtos normalmente vendidos para
uso doméstico. Para informações adicionais sobre os requisitos de importação de
produtos de consumo em massa, entre em contato com CBP - Consumer Products & Mass
Merchandising Center Directory (CEE-Consumer@cbp.dhs.gov).

Eletrônicos - especializado em tecnologia da informação, circuitos integrados,
equipamentos de processamento de dados automatizados e eletrônicos de consumo. Para
informações adicionais sobre os requisitos de importação de produtos eletrônicos, entre
em contato com CBP - Electronics Center Directory (CEE-Electronics@cbp.dhs.gov).

Materiais de Manufatura e Industrial - especializado em plásticos, polímeros, borracha,
couro, madeira, papel, pedra, vidro, pedras preciosas e metais preciosos ou indústrias
similares. Para informações adicionais sobre os requisitos de importação de produtos
industriais e de construção, entre em contato com CBP - Industrial & Manufacturing
Materials Center Directory (CEE-Industrialmaterials@cbp.dhs.gov).
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Maquinário - especializado em ferramentas, máquinas-ferramentais, equipamentos de
produção, instrumentos ou indústrias similares. Para informações adicionais sobre os
requisitos de importação de maquinário, entre em contato com: CBP - Machinery Center
Directory (CEE-Machinery@cbp.dhs.gov).

 Guia de Requisitos para Máquinas Agrícolas:
http://gsi.nist.gov/global/index.cfm/L1-7/A-630/

Petróleo, Gás Natural e Mineral - especializado em petróleo, gás natural, produtos
derivados de petróleo, minerais e indústrias de mineração. Para informações adicionais
sobre os requisitos de importação de petróleo, gás natural e minérios, entre em contato
com

CBP

-

Petroleum,

Natural

Gas

&

Minerals

Center

Directory

(CEE-

Petroleum@cbp.dhs.gov).

Fármacos, Saúde e Químicos - especializado em produtos farmacêuticos, equipamentos
relacionados com a saúde e produtos das indústrias químicas e aliadas. Para informações
adicionais sobre os requisitos de importação de produtos químicos, farmacêuticos e de
saúde, entre em contato com CBP - Pharmaceuticals, Health & Chemicals Center Directory
(CEE‐Chemicals@cbp.dhs.gov).
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INFORMAÇÕES DE CONTATO DE AGÊNCIAS GOVERNAMENTAIS NOS ESTADOS UNIDOS

AGÊNCIAS GOVERNAMENTAIS REGULADORAS
US Customs Service
US Commercial Service no Brasil
1301 Constitution Ave.,
E-mail: Steve.Knode@trade.gov
NW Washington DC 20229
Tel: 55-11-3250-5429
Tel: (202) 927-0400 / Fax: (202) 927-2064
www.export.gov/brazil/contactus/index.asp
Website: www.customs.ustreas.gov
ASTM International
Consumer Product Safety Commission
100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA
4330 East-West Highway Bethesda, Maryland
19428-2959
Tel: (301) 504-0990; (800) 638-2772
Tel: (610) 832-9585
Fax: (301) 504-0124
Fax: (610) 832-9555
Email: info@cpsc/gov
Email: Service@astm.org
Food and Drug Administration - FDA
Food Safety and Inspection Service
5600 Fishers Lane, Rockville, MD 20857
Room 1175-South Building,
Tel: (301) 975-4040/4038/4036/5155
1400 Independence Ave SW,
Fax: (301) 926-1559
Washington, DC 20250
Website: www.fda.gov
Tel: (202) 720-7943 / Fax: (202) 720-1843
Email: fsis.webmaster@usda.gov
US Fish and Wildlife Service
International Trade Administration
Division of Law Enforcement
Tel: (800) 872-8723
PO Box 3247 Arlington, VA 22203-3247
Email: tic@itc.doc.gov
Tel: (703) 358-1901 / Fax: (703) 358-2264
Website: www.ita.doc.gov
Email: contact@fws.gov
Website: www.fws.gov
Committee for the Implementation of Textile
National Institute of Standards and Technology
Agreements, US Department of Commerce,
100 Bureau Drive MS 2150
International Trade Administration - Office of
Gaithersburg, Maryland 20889-2150
Textiles and Apparel
Tel: (301) 975-4040 / Fax: (301) 926-1559
Rm H3100, 401 Constitution Avenue,
Email: ncsci@nist.gov
NW Washington, DC 20230
Website: www.ts.nist.gov/ncsci
Tel: (202) 482-3400 / Fax: (202) 482-0858
US Department of Commerce
1401 Constitution Avenue
NW Washington, DC 20230
Tel: (202) 482-0337 / Fax: (202) 482-3981
Website: www.commerce.gov
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Propriedade Intelectual – Proteção junto ao Customs and Border Protection (CBP)

Todos os produtos e serviços circulados em território norte-americano devem seguir as
regras estabelecidas pelas leis de Proteção aos Direitos de Propriedade Intelectual. Do
mesmo modo, detentores de direitos de propriedade intelectual podem solicitar, junto ao
CBP, vistoria de mercadoria importada aos Estados Unidos. Esse serviço pode auxiliar
detentores de marcas e direito autoral a identificar possível infração de direitos, como,
por exemplo, produtos pirateados, ou contendo uso indevido de marca.

Caso o detentor de direitos de propriedade intelectual tenha interesse nesse serviço,
deverá registrar sua marca ou produto/obra no sistema eletrônico administrado pelo CBP
denominado Intellectual Property Rights e-Recordation (IPRR). A inscrição no IPRR iniciará
processo de registro administrativo junto ao CBP. Uma solicitação individual é necessária
para cada registro. Os pedidos serão processados na ordem em que são recebidos. A taxa
de registro de direitos autorais é de US$ 190, enquanto a taxa de registro de marcas é de
US$ 190 por classe internacional de mercadorias (mais informações: https://iprr.cbp.gov).

Instruções para registrar marcas junto ao CBP, bem como para proteção de direitos de
propriedade intelectual, estão disponíveis na página eletrônica do CBP:

https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/270/~/ipr---how-to-apply,-update,-orrecord-trademark-with-cbp.

O IPRS (Intellectual Property Rights Search) é um banco de dados pesquisável que contém
versões públicas de registros de direitos de propriedade intelectual dos Estados Unidos. O
IPRS contém registros atuais, mas também apresenta registros expirados, e permite
restringir pesquisas a campos específicos e tipos de registros. (IPRS - http://iprs.cbp.gov)
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O CBP também possui manual com informações sobre como as empresas podem se
associar com o CBP para proteger seus direitos: https://www.cbp.gov/trade/priorityissues/ipr/protection.

Entretanto, cabe ressaltar que, para usufruir da proteção de marcas e patentes em
território norte-americano, é importante solicitar o registro junto ao escritório nacional de
propriedade intelectual. O capítulo a seguir apresenta uma visão geral do tema, bem
como os procedimentos para o registro.
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5. PROPRIEDADE INTELECTUAL NOS ESTADOS UNIDOS
As leis de proteção à propriedade intelectual (PI) podem ser utilizadas para proteger os
ativos intangíveis de uma empresa, desde sua concepção (marca, nome e logotipo), até
seus produtos e serviços (produtos e serviços inovadores, design, métodos, modelos de
utilidades, know-how, produções artísticas e literárias, entre outros).

De maneira geral, os direitos de propriedade intelectual podem ser classificados em 5
tipos. Para usufruir da proteção oferecida pelas legislações nacionais é necessário,
primeiramente, identificar o enquadramento dos produtos e/ou ativos intangíveis de sua
empresa nas categorias existentes. Seguem as definições dos tipos de propriedade
intelectual, de acordo com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI
(www.ompi.org):

Patentes – Direito exclusivo concedido a uma invenção, a qual pode caracterizar-se como
um produto ou um processo. Para obter uma patente, as informações técnicas sobre a
invenção devem ser publicadas por meio de um pedido de patente, que garante ao dono
direito exclusivo sobre a exploração comercial (fabricação, distribuição, importação ou
venda) da invenção durante um determinado período de anos.

Marcas – Consistem em símbolos capazes de diferenciar a origem de produtos e serviços.
A marca pode ser protegida em nível nacional, solicitando-se o registro da mesma junto
ao escritório regional de registro de marcas, por meio de pagamento de taxa, e em nível
internacional, solicitando-se o registro no escritório nacional de registro de marcas de
cada país, ou ainda, por meio do Sistema de Madri, administrado pela OMPI (acesse o link
a seguir para obter maiores informações sobre este sistema de registro:
www.wipo.int/madrid/en/). O registro da marca garante direito exclusivo de uso ao
solicitante por determinado período de tempo, renovável mediante pagamento de taxas.
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Desenho Industrial – Consiste na parte estética ou ornamental de um produto ou artigo.
O desenho industrial pode ser aplicado a uma variedade de produtos e artesanatos. A
proteção do desenho industrial é obtida por meio de diversas formas, tais como patente
de desenho industrial, direito de autor, registro de design, entre outras formas.

Direito de Autor - O direito de autor (ou copyright, como é conhecido nos Estados Unidos)
é o termo legal usado para descrever os direitos que os criadores têm sobre suas obras
literárias e artísticas originais. Obras cobertas pelo direito de autor abrangem desde livros,
música, pinturas, escultura e filmes, a programas de computador, bancos de dados,
propagandas, mapas e desenhos técnicos. O direito de autor protege, portanto, a
expressão de ideias e não ideias em si. O direito de autor pode ser subdividido em dois
tipos: direitos econômicos, que permitem ao titular do direito obter recompensa
financeira pelo uso de suas obras por terceiros; e direitos morais, que protegem os
interesses não econômicos do autor. Na maioria dos países, e de acordo com a Convenção
de Berna, a proteção do direito autoral é obtida automaticamente sem a necessidade de
registro ou outras formalidades. No entanto, a maior parte dos países dispõe de um
sistema que permite o registo voluntário das obras. Esses sistemas de registro voluntário
podem ajudar a resolver disputas sobre propriedade ou criação, bem como facilitar as
transações financeiras, as vendas e a cessão e / ou transferência de direitos.

Indicações Geográficas – Marca utilizada para identificar artigos que possuem uma
origem geográfica específica, a qual atribui aos produtos conjunto de qualidades e/ou
métodos de fabricação exclusivos daquela região. Dentre os produtos protegidos por
indicação geográfica encontram-se: alimentos, vinhos e destilados, artesanatos, produtos
agrícolas e industriais. A proteção de uma indicação geográfica pode ser obtida por meio
da aquisição do direito de uso da marca a qual constitui a indicação (sistema sui generis,
marcas coletivas ou certificações, entre outros).
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Identificar os recursos legais de proteção oferecidos por um país aos bens intangíveis de
uma companhia consiste em estratégia fundamental durante o processo de
internacionalização e/ou estabelecimento de empresa no exterior, uma vez que tais bens
agregam valor ao novo negócio.

Caso o empresário seja detentor de algum tipo de direito de propriedade intelectual no
Brasil (patente, marca registrada, obra artística, etc.), é importante que o mesmo
compreenda o sistema de proteção local, realize pesquisa de anterioridade, no caso de
marcas ou patentes, e solicite o registro no país onde deseja abrir sua empresa, com o
auxílio de agente especializado.

Os Estados Unidos possuem leis próprias de proteção aos direitos de propriedade
intelectual que obedecem a princípios e normas básicas estipuladas no âmbito de
organizações internacionais, tais como a Organização Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI) e Organização Mundial do Comércio (OMC). É possível realizar a consulta da
legislação norte-americana referente à propriedade intelectual, bem como dos acordos
internacionais assinados pelo país relacionados à matéria, acessando a página eletrônica
da OMPI no link a seguir: www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=US

Desse modo, diversas agências governamentais norte-americanas foram criadas com o
objetivo de garantir o cumprimento das leis de proteção aos direitos de propriedade
intelectual, bem como de elaborar políticas públicas sobre o tema. Para maiores
informações sobre os escritórios norte-americanos responsáveis pela administração dos
direitos de propriedade intelectual nos Estados Unidos, consulte a próxima tabela:
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Endereço:
Telefone:
Fax:
E-mail:
Website:

Endereço:

Telefone:
Fax:
E-mail:
Website:

Copyright Office - Library of Congress
101 Independence Avenue, S.E.
Washington, D.C. 20559-6000
+1 (202) 707-3000
+1 (202) 707-8366
copyinfo@loc.gov
http://www.copyright.gov/
United States Department of Commerce
United States Patent and Trademark Office (USPTO)
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450
+1 (571) 272-8600 (Diretoria)
+1 (571) 272-8800 (Patentes)
+1 (571) 272-8901 (Marcas)
+1 (571) 272-1000 (Geral)
+11 (571) 273-0464
IP.Policy@uspto.gov
http://www.uspto.gov

O escritório norte-americano de patentes e marcas, United States Patent and Trademark
Office – USPTO (www.uspto.gov) é o órgão governamental responsável pela análise,
aprovação de pedidos de patentes para a proteção de invenções e pelo registro de
marcas. A agência também enfatiza que os detentores dos direitos de propriedade
intelectual são os principais responsáveis por denunciar possíveis violações e usos
indevidos. A seguir serão apontados, de maneira geral, os procedimentos básicos para
registro de marcas e obtenção de patentes junto ao escritório do USPTO.

5A.) REGISTRO DE MARCAS NOS ESTADOS UNIDOS
A marca de uma empresa (nome, logo, etc.) confere distinção entre os produtos e serviços
oferecidos pela companhia de outros disponíveis no mercado, podendo também
caracterizar a reputação de uma empresa. Desse modo, é importante protege-la do uso
indevido, por meio de registro. Cabe ressaltar que, embora exista diferença, em termos
legais, entre trademark (distingue os produtos oferecidos por uma empresa) e service
mark (distingue os serviços oferecidos por uma empresa), trademark e/ou marca
geralmente referem-se a ambos conceitos.
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Além da diferenciação legal entre os dois tipos de marcas acima citados, existe a diferença
entre nome da entidade ou empresa e marca. O nome da empresa deve ser registrado na
junta comercial do estado no qual o empresário deseja abrir seu negócio. Tal registro não
implica, entretanto, na proteção da marca, mas sim na autorização concedida pelo
governo do estado em questão à empresa, para que esta possa realizar negócios na
jurisdição, sob o nome registrado. O nome da empresa pode ser o mesmo da marca,
entretanto, cada um possui diferente processo de registro.

Nos Estados Unidos, o registro de marca pode ser realizado em nível estadual e em nível
federal, caso o solicitante queira gozar de proteção em todo território nacional. No
primeiro caso, o registro deve ser solicitado junto à junta comercial estadual. Na Flórida, a
agência responsável pelo registro de marcas é a Florida Division of Corporation. Acesse a
página

eletrônica

da

agência

estadual

no

link

a

seguir:

http://dos.myflorida.com/sunbiz/forms/trademark-and-service-mark/, para se informar
sobre os serviços de registro de marcas na Flórida.

Já o registro em nível federal deve ser solicitado junto ao escritório do USPTO. De acordo
com o USPTO, o empresário interessado em registrar marca deverá realizar a solicitação
considerando as seguintes etapas:

1. Identificar se a solicitação de registro é necessária no contexto de seu negócio.

2. Selecionar a marca e realizar busca no banco de dados do USPTO. Nessa etapa é
importante levar em consideração o formato da marca para envio de exemplos, a
identificação dos bens e serviços a ela relacionados, se a mesma preenche os requisitos
elegíveis para registro e posterior proteção (para maiores informações sobre requisitos
necessários para proteção da marca, acesse o link https://www.uspto.gov/trademarksgetting-started/trademark-basics/basic-facts-about-trademarks-videos), e, por fim, indicar
43 | P á g i n a

COMO EMPREENDER NA FLÓRIDA

a base da solicitação: use in commerce (indica que a marca está em uso) ou intent to use/
bona fide (indica a intenção de uso da marca futuramente), nos termos determinados pelo
formulário de solicitação (visite a página eletrônica a seguir para maiores detalhes
https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-basics/basis-filing).

O Sistema Eletrônico de Busca de Marcas – Trademark Electronic Search System – está
disponível para consulta na página eletrônica https://www.uspto.gov/trademarks-gettingstarted/trademark-basics/searching-marks-uspto-database, que permite

verificar a

existência de marcas similares ou idênticas, o que pode resultar no impedimento ou
desaprovação do registro. O website do USPTO também oferece dicas de como utilizar seu
sistema eletrônico de busca de marcas.

3. Preparar e submeter o formulário de solicitação. O formulário pode ser submetido por
meio de sistema eletrônico, Trademark Electronic Application System, mediante o
pagamento de taxa. Tal sistema também permite o acompanhamento do processo.

4. Análise da solicitação por advogado designado pelo USPTO. Nessa etapa, o advogado
pode contatar o solicitante para corrigir erros pequenos, caso necessário, antes da
decisão.

5. Aprovação ou denegação da solicitação. O escritório realiza a publicação da marca e
envia aviso ao solicitante.

6. Manutenção de seu registro. O detentor da marca deve continuar monitorando o status
de seu registro no sistema Trademark Status and Document Retrieval – TSDR –
(http://tsdr.uspto.gov/), mesmo após aprovação, e estar atento aos prazos de renovação.

Cabe ressaltar que o solicitante deve manter dados de endereço atualizados durante todo
o processo.
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As taxas de solicitação de registro, renovação, entre outras, bem como os métodos de
pagamento oferecidos pelo USPTO podem ser consultadas no sítio eletrônico do
escritório, no link a seguir:

https://www.uspto.gov/trademark/view-fee-schedule-

trademark-fee-information.

Embora não seja obrigatório, é possível realizar o processo de registro e renovação do
direito de uso de marcas com auxílio de advogados especializados. O texto completo
sobre os procedimentos de solicitação de registro, busca de marcas e preenchimento de
formulários

estão

disponíveis

na

página

eletrônica

do

USPTO

https://www.uspto.gov/trademark. O escritório também oferece em seu website vídeos
explicativos e treinamentos, em inglês e espanhol, para interessados em se aprofundar no
tema. Ademais, o empresário poderá consultar o guia sobre marcas (disponível em inglês,
no

link

https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/basics/BasicFacts.pdf)

elaborado pelo USPTO.

5B.) REGISTRO DE DOMÍNIO

Além do registro do nome da entidade e da marca, o empresário pode optar por solicitar
registro de domínio, que consiste em endereço eletrônico (website), junto a provedores
de hospedagem de conteúdo na Internet. O domínio pode ou não coincidir com a marca
ou nome da empresa.

5C.) REGISTRO DE PATENTES NOS ESTADOS UNIDOS

Patentes são classificadas em 3 tipos, de acordo com o escritório do USPTO, a saber:
modelo de utilidade (utility patents), patentes de desenho industrial (design patents) e
variedade de plantas (plant patents). Quando o direito a uma patente é concedido, seu
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detentor garante exclusividade na produção e exploração comercial da mesma, durante
20 anos, contados a partir de sua publicação, como consta na lei norte-americana.

O primeiro passo para patentear um invento, método ou desenho industrial é determinar
o tipo de propriedade intelectual e/ou patente em que eles se enquadram. De forma
geral, as próximas etapas para solicitação de patentes junto ao USPTO são:

1. Determine se sua invenção é patenteável a partir dos requisitos estipulados por lei. É
importante ressaltar que uma invenção não poderá ser patenteada caso a mesma já tenha
sido divulgada publicamente. Portanto, deve-se conduzir uma pesquisa de anterioridade
em banco de dados de publicações e patentes. A pesquisa de patentes também deve ser
realizada em âmbito internacional, consultando bancos de dados e publicações
estrangeiras (https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents).

Se o empresário não possuir experiência em busca de patentes, um advogado ou agente
registrado pelo USPTO pode ser contratado/consultado. O USPTO oferece serviço de
pesquisa de anterioridade mediante pagamento de taxa. Caso o indivíduo opte por
realizar sua própria pesquisa, o escritório do USPTO oferece dicas e treinamento de como
conduzir a busca:

 Pro Se Assistance Program - https://www.uspto.gov/patents-getting-started/usinglegal-services/pro-se-assistance-program
 Seven Step Strategy - https://www.uspto.gov/learning-and-resources/supportcenters/patent-and-trademark-resource-centers-ptrc/resources/seven
 Tutorial How to Conduct a Preliminary U.S. Patent Search: A Step by Step Strategy
https://www.uspto.gov/video/cbt/ptrcsearching/

Deve-se considerar também que a pesquisa de patentes requer uma compreensão do
Sistema de Classificação de Patentes. Maiores detalhes sobre o Sistema de Classificação
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de Patentes dos Estados Unidos (USPC) estão disponíveis no link a seguir:
https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-search/classificationstandards-and-development.

Ademais, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) administra o Tratado
de Cooperação de Patente (PCT) que estabelece o Sistema Internacional de Patentes, o
qual oferece recursos de busca e pesquisa em âmbito internacional. O sítio eletrônico da
OMPI possui link dedicado ao assunto (http://www.wipo.int/pct/pt/index.html), incluindo
as taxas dos serviços oferecidos pela organização.

2. Prepare-se para o processo, considerando sua estratégia de solicitação, uma vez que
existem diversos tipos de pedidos/procedimentos. Para compreender em detalhes os
diferentes tipos de pedidos de patentes, acesse o link explicativo a seguir
https://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patentapplicationsproceedings.

Nesse momento, é possível decidir ou não pela utilização de serviços jurídicos
especializados. O tipo de pedido/procedimento também determina o tempo de duração e
custo do processo.

3. Elabore e submeta o formulário de pedido inicial. Consulte o guia de pedido de
patentes (Patent Application Guide) para obter os requisitos legais detalhados acerca do
formulário referente ao tipo de pedido de patente mais adequado. O guia pode ser
acessado no link a seguir: https://www.uspto.gov/patents-getting-started/patentbasics/types-patent-applicationsproceedings.

4. Trabalhe juntamente com o examinador designado pelo USPTO. O examinador revisará
a solicitação e informará caso haja necessidade de correções no pedido, antes da decisão.
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5. Publicação da patente após aprovação. A aprovação da patente será notificada ao
solicitante, seja ele o advogado, representante legal ou indivíduo, caso todos os requisitos
sejam preenchidos.

6. Pague taxas de manutenção e continue checando o status de seu pedido. Após a
emissão e publicação da patente, é possível realizar diversas modificações, tais como
alteração de titular, correção, entre outras. Para acessar maiores detalhes sobre como
manter sua patente, visite a página eletrônica do USPTO por meio do link a seguir:
https://www.uspto.gov/patents-maintaining-patent/maintain-your-patent.

A lista atual de taxas para pedidos de patentes e outros serviços oferecidos pelo USPTO
relacionados com o procedimento, tais como de preenchimento do pedido, pesquisa de
anterioridade e alteração de titular, pode ser obtida na página eletrônica do escritório
norte-americano:
https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule.

Cabe ressaltar que o website do USPTO oferece diversos recursos, como lista de
advogados certificados pela agência, programa de consultoria pro bono para indivíduos
elegíveis, treinamentos e tutoriais sobre pedido de patentes, tornando-se essencial sua
consulta para uma melhor compreensão do sistema de proteção de patentes nos Estados
Unidos. Visite os links a seguir para acessar a lista completa de recursos oferecidos pelo
USPTO destinados a inventores, advogados, pesquisadores e público em geral, sobre o
sistema norte-americano de proteção de patentes e marcas:
 https://www.uspto.gov/patent
 https://www.uspto.gov/trademark
 https://www.uspto.gov/learning-resources
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CENTROS DE RECURSOS PARA MARCAS E PATENTES NA FLÓRIDA E EM PORTO RICO

Centros Especializados em Marcas e Patentes na Flórida e em Porto Rico
Broward County Main Library

www.broward.org/library/Pages/Default.aspx

Miami-Dade Public Library

www.mdpls.org/

University of Central Florida Libraries

http://guides.ucf.edu/patents

Learning Resource Center, Bayamón Campus,
University of Puerto Rico

http://biblioteca.rrp.upr.edu/

General Library, Mayagüez Campus, University
of Puerto Rico

www.uprm.edu/library/en/services/patents/index.html
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6. ÓRGÃOS E ENTIDADES LOCAIS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO,
SOCIALIZAÇÃO E NETWORKING JUNTO À COMUNIDADE BRASILEIRA
A escolha da localização de uma empresa é elemento fundamental no momento do
planejamento de negócios. O próximo passo após determinar a cidade do seu negócio é
consultar os órgãos reguladores locais para registrar sua empresa e verificar a necessidade
de licenças, permissões e inspeções, junto à prefeitura.

As listas a seguir apresentam algumas das principais entidades e órgãos governamentais
localizados em diversos condados do estado da Flórida, estado livre associado de Porto
Rico e Ilhas Virgens Americanas, os quais oferecem os mais variados serviços de apoio e
fomento ao empreendedor e pequeno empresário, bem como oportunidades de
socialização e apoio à comunidade brasileira na Flórida.

6A.) ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
MUNICIPAIS
ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS NO CONDADO DE MIAMI-DADE
http://miamidade.gov/
NOME

Miami-Dade Regulatory
& Economic Resources
Department

Economic Development
& International Trade
Office

Greater Miami
Convention & Visitors
Bureau
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SOBRE
Informações sobre abertura de empresas
Registros, emissão de licenças e permissões.
Programa de assistência para startups.
Programa de certificação e assistência à
pequena empresa.
 Legislação Ambiental e para
desenvolvimento de negócios.






 Missões para desenvolvimento de negócios
internacionais.
 Promoção das Exportações/Importações.
 Business Matchmaking (banco de dados).






Informações e guias turísticos.
Eventos culturais e de negócios.
Planejamento de viagem.
Feriados oficiais.

ENDREÇO/CONTATO

mediaRER@miamidade.gov
www.miamidade.gov/economy/

Stephen P. Clark Center
111 NW 1st Street, 12th Floor
Miami, Florida 33128
Telefone: 305-375-1254
Fax: 305-679-7895
oedit@miamidade.gov
www.miamidade.gov/business/internati
onal-trade.asp
701 Brickell Avenue, Suite 2700
Miami, FL 33131
Telefone: 305-539-3000
Telefone: 800-933-8448
webmaster@gmcvb.com
www.miamiandbeaches.com

COMO EMPREENDER NA FLÓRIDA
ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS NO CONDADO DE BROWARRD
www.broward.org
NOME
SOBRE
ENDEREÇO/CONTATO
 Responsável pelo aprimoramento da
115 S. Andrews Ave.
Broward County
economia do Condado de Broward,
Room A680
Office of Economic
recrutando novas indústrias, apoiando
Fort Lauderdale, FL 33301
and Small Business
indústrias existentes e criando novas
Telefone: 954-357-6400
Development
oportunidades de emprego.
www.broward.org/EconDev/Pages/A
(OESBD)
 Oferece dados estatísticos e
bout.aspx
informações demográficas.
101 NE 3RD Ave., Suite 100, Fort
Greater Fort
 Informações e guias turísticos.
Lauderdale, FL 33301
Lauderdale
 Eventos culturais e de negócios.
Telefone: 954-765-4466
Convention & Visitors  Planejamento de viagem.
Fax: 954-765-4467
Bureau
 Feriados oficiais.
gflcvb@broward.org

ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS NO CONDADO DE WEST PALM BEACH
http://discover.pbcgov.org/
NOME
SOBRE
ENDEREÇO/CONTATO
310 Evernia St,
Business
 Atração de investimentos.
West Palm Beach, FL 33401
Development Board
 Promoção do comércio internacional.
Telefone: 561-835-1008
of Palm Beach
Info@bdb.org
County
www.bdb.org
1555 Palm Beach Lakes Boulevard,
 Informações e guias turísticos.
Suite 800
Discover the Palm
 Eventos culturais e de negócios.
West Palm Beach, FL 33401
Beaches
 Planejamento de viagem.
Telefone: 800-5547256
 Feriados oficiais.
www.thepalmbeaches.com
ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS NO CONDADO DE ORANGE COUNTY
www.orangecountyfl.net
NOME
SOBRE
ENDEREÇO/CONTATO
 Informações sobre abertura de
201 S Rosalind AV, 5th Floor
Orange County
empresas no Condado.
Orlando, FL 32801
Economic
 Oferece cursos e treinamentos para
Telefone: 407-836-7370
Development Office
empresários.
Fax: 407-836-7399
EconomicDevelopment@ocfl.net
Administration Building
Permits & Licenses
201 S. Rosalind AV, 1st Floor
Office
 Solicitação de licenças e permissões.
Orlando, FL 32801
Telefone: 407-836-8181
permittingServices@ocfl.net
 Informações e guias turísticos.
450 E South ST, 3rd Fl
Orange County
 Eventos culturais e de negócios.
Orlando, FL 32801
Visitors Bureau
 Planejamento de viagem.
Telefone: 407-836-3111
 Feriados oficiais.
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Miami
444 SW 2nd Ave, 3rd Floor
Miami, Florida 33130
Tel: 305- 416-1435
Fax: 305-416-2156
www.miamigov.com
Doral
8401 NW 53rd Terrace
Doral, FL 33166
Tel: 305-593-6725
Fax: 305-593-6761
www.cityofdoral.com
Pompano Beach
100 West Atlantic Blvd.
Pompano Beach, FL 33060
Tel: 954-786-4600
www.pompanobeachfl.gov

PRINCIPAIS PREFEITURAS
Miami Beach
1700 Convention Center Dr,
3rd Floor
Miami Beach, Florida 33139
Tel: 305-673-7000
Fax: 305-673-7782
www.miamibeachfl.gov
Coral Gables
405 Biltmore Way
Coral Gables, FL 33134
Tel: 305-446-6800
Fax: 305-460-5371
www.coralgables.com
Orlando
One City Commons
400 South Orange Avenue
Orlando, FL 32801
Tel: 407-246-2121
www.cityoforlando.net

Hialeah
Hialeah-Dade Development, Inc.
501 Palm Ave
Hialeah, Florida 33010
Tel: 305-883-5800
Fax: 305-884-1740
www.hialeahfl.gov
Fort Lauderdale
100 N. Andrews Avenue
Fort Lauderdale, FL 33301
Tel: 954-828-5000
www.fortlauderdale.gov
Tampa
306 East Jackson Street
Tampa, Florida 33602
Tel: 813-274-8211
www.tampagov.net

ESTADUAIS
ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS NO ESTADO DA FLÓRIDA
NOME

Florida Department of
State, Division of
Corporations









Florida Small Business
Development Center
Network






Enterprise Florida
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SOBRE
Departamento estadual.
Registro de empresas.
Pesquisa de registros.
Download e preenchimento online de
formulários.
Informações gerais sobre como abrir
empresa na Flórida.
Entidade público-privada.
Oferece consultoria e treinamento para
pequenos empresários em parceria com
universidades do estado da Flórida.
Serviço de aceleração de crescimento.
Fomento das exportações por meio de
serviços de planejamento de marketing para
exportação.
Possui escritórios em mais de 40 cidades da
Flórida: floridasbdc.org/locations/

 Parceria entre o governo da Flórida e
entidades privadas.
 Oferece serviços de consultoria e pesquisas
de mercado regionais.
 Promoção das exportações.
 Oferece serviços de apoio ao pequeno
empresário e promove ações afirmativas
para empresários das classes minoritárias.
 Promove missões e eventos internacionais.

ENDREÇO/CONTATO
corphelp@dos.myflorida.com
www.sunbiz.org/
Lista completa de endereços e telefones
disponível no link a seguir:
www.sunbiz.org/corp_dir.html
Endereço da Sede:
UWF Center for Research and Economic
Opportunity
Suntrust Tower, Suite 301
220 West Garden Street
Pensacola, FL 32502
Telefone: 850-898-3479
info@FloridaSBDC.org
www.floridasbdc.org
Endereço da Sede em Orlando:
800 N. Magnolia Ave, Suite 1100
Orlando, FL 32803
Tel: 407- 956-5600 / Fax: 407- 956-5599
Endereço do Escritório de Comércio
Internacional e Desenvolvimento
201 Alhambra Circle, Suite 610
Coral Gables, FL 33134
Tel: 305-808-3660 / Fax: 305- 808-3586
www.enterpriseflorida.com

COMO EMPREENDER NA FLÓRIDA

NOME
Florida Department
of Business and
Professional
Regulation, Licensing

Florida Department
of Agriculture and
Consumer Services,
Licensing

Florida Department
of Revenue

Florida Department
of Economic
Opportunity

Florida Convention &
Visitors Bureau
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ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS NO ESTADO DA FLÓRIDA
SOBRE
ENDEREÇO/CONTATO
 Departamento estadual responsável
pelo licenciamento e regulamentação
2601 Blair Stone Road,
de empresas e profissionais no estado
Tallahassee, FL 32399
da Flórida.
Telefone: 850-487-1395
 Informações sobre legislação estadual.
www.MyFloridaLicense.com
 Solicitação de licenças.
 Departamento estadual responsável
pela regulamentação e fiscalização das
atividades agropecuárias.
 Solicitação de licenças e permissões.
 Fomento às atividades agropecuárias.
 Serviços de defesa ao consumidor.
 Departamento estadual de receita.
 Informações sobre diversos tipos de
impostos e taxas estaduais.
 Preenchimento de formulários e
pagamento online de impostos.
 Registro de empresas e entidades.
 Departamento estadual responsável
pela implementação de projetos para o
desenvolvimento econômico regional.
 Oferece suporte financeiro por meio de
incentivos, empréstimos e concessão de
verbas.
 Oferece serviços informativos e de
suporte técnico para a comunidade e
empresas.
 Desenvolvimento de mão-de-obra
especializada, por meio de treinamento.
 Serviços de realocação de força de
trabalho que atenda às necessidades
das empresas da Flórida.
 Empresa de turismo do estado da
Flórida.
 Calendário de eventos.
 Guias turísticos.

Plaza Level 10, The Capitol
400 S. Monroe St.
Tallahassee, FL 32399-0800
Telefone: 1-800-435-7352
www.freshfromflorida.com

5050 West Tennessee Street,
Tallahassee, FL 32399
Telefone: 800-352-3671
www.floridarevenue.com

107 East Madison Street
Caldwell Building
Tallahassee, FL 32399
Telefone: 850-245-7105
www.floridajobs.org

Telefone: 888-735-2872
partner@visitflorida.org
www.visitflorida.com

COMO EMPREENDER NA FLÓRIDA

FEDERAIS
NOME

U.S. Internal
Revenue Service




U.S. Customs
Service, Miami
District - Airport





U.S. Small Business
Administration (SBA)

ORGÃOS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS
SOBRE
ENDEREÇO/CONTATO
Oferece informações sobre
preenchimento de formulários e
pagamento de impostos federais para
Telefone: 800-829-4933
empresas e indivíduos.
www.irs.gov/businesses/small
Pagamento online de impostos.
Informações sobre legislação fiscal dos
Estados Unidos.
6601 NW 25th St.
Miami, Florida 33122
P.O. Box 52-3215
Oferece serviços aduaneiros
Miami, Florida 33152
Telefone: 305-869-2800
Fax: 305-869-2822
www.cbp.gov/xp/cgov/toolbox/cont
acts/ports/fl/5206.xml
O U.S. SBA é uma agência
governamental norte-americana que
tem por objetivo oferecer diversos
Telefone: 800-827-5722
serviços (cursos, empréstimos,
www.sba.gov
subsídios, informações sobre licenças e
legislação americana, etc.) para os
empreendedores interessados em abrir
uma pequena empresa nos Estados
Unidos.

ESCRITÓRIOS DO SBA NA FLÓRIDA
www.sba.gov
Escritório Sede SBA Sul da Flórida
100 S. Biscayne Blvd, 7th Floor
Miami, FL 33131
Tel: (305) 536-5521
Fax: (305) 536-5058
SouthFlorida_DO@sba.gov

Escritório SBA em Ft. Pierce
Vincent LoPresti, SBA
505 South 2nd Street, Suite 225
Ft. Pierce, FL 34950
Tel: (772) 466-1944
Vincent.Lopresti@sba.gov

Escritório Sede SBA Norte da Florida
7825 Baymeadows Way
Suite 100B
Jacksonville, FL
Tel: (904) 443-1900

Escritório SBA em Orlando
200 E. Robinson Street Suite 1270
Orlando, FL
Tel: (407) 648-2891

Escritório SBA em Tampa
Robert Chavarria,
501 East Kennedy Blvd.,
Suite 1210
Tampa, FL 33602
Tel: (813) 228-2100 ext. 24
robert.chavarria@sba.gov

ESCRITÓRIOS DO SBA EM PORTO RICO E ILHAS VIRGENS AMERICANAS
www.sba.gov
Escritório SBA em Puerto Rico
273 Ponce de León Ave, Plaza 273, Suite 510
San Juan, PR
Tel: (787) 766-5572
Fax: (787) 766-5309
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Escritório SBA em St. Croix Post of Duty
Almeric L. Christian Federal Building & U.S. Court House
3013 Estate Golden Rock, Room 167
Christiansted, St. Croix, VI
Tel: (340) 718-5381
Fax: (340) 718-1102
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6B.) ÓRGÃOS NÃO GOVERNAMENTAIS

Os Estados Unidos oferecem diferentes tipos de Organizações, Associações, Federações,
Alianças, Câmaras de Comércio, dentre outros tipos de instituições não governamentais
de apoio ao empresário. De acordo com a Sociedade Americana de Executivos da
Associação (ASAE), aproximadamente mais de mil novas associações e clubes são
formados a cada ano. A conexão estabelecida entre o empreendedor e estes tipos de
entidades pode funcionar como importante ferramenta para o desenvolvimento de uma
empresa.

O empreendedor que pretende constituir sua própria Associação deve considerar,
primordialmente, a existência de um compartilhamento de objetivos ou necessidades por
determinado grupo de pessoas. Observando-se a presença de convicções comuns entre
membros, a formação deste tipo de instituição segue os mesmos princípios da abertura de
uma empresa. No entanto, é importante a obtenção de assessoramento jurídico, contábil
e fiscal apropriados, a fim de viabilizar a caracterização e formação de tal Associação, em
conformidade com as exigências legais locais.

Estão listadas na próxima tabela as principais Câmaras de Comércio e entidades não
governamentais localizadas na jurisdição do Consulado-Geral em Miami.
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PRINCIPAIS CÂMARAS DE COMÉRCIO E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS
Brazilian American Chamber of
Central Florida Brazilian-American
Greater Miami Chamber of
Commerce of Florida - Miami
Chamber of Commerce
Commerce
Tel: 305-579-9030
Tel: 407-610-7158
Tel: 305-350-7700
info@brazilchamber.org
Info@cfbacc.com
reception@miamichamber.com
www.brazilchamber.org
www.cfbacc.com
www.miamichamber.com
Greater Fort Lauderdale
Brazil-Florida Business Council
Brazil Florida Chamber of
Alliance
Tampa
Commerce - Melbourne
Tel: 800-741-1420
Tel: 813-639-7621
Tel: 804-479-1293
Tel: 954-524-3113
info@brazilfloridabusiness.com
Tel: 813-579-5701
info@browardalliance.org
www.brazilfloridabusiness.com
www.brazilflorida.org
www.gflalliance.org
Brazil-Puerto Rico Chamber of
Commerce
Tel: 787-749-4771
info@bprcc.org
www.bprcc.org

Brazilian Executives Alliance Orlando
Tel: 407-276-6108
www.brazilianexecutivesalliance.com

Brazilian Business Group - BBG
Tel.: 855-224-7577
brazilianbusinessgroup.com

The Beacon Council
Tel: 305-579-1300
Fax: 305-375-0271
www.beaconcouncil.com

Florida Business Development
Corporation
Tel: 305-597-5225
Fax: 305-597-4036
www.fbdc.net

Florida International University
College of Law Clinical
Program, Community
Department Clinic
Tel: 305-348-7541
Fax: 305-348-4108
http://law.fiu.edu/

Florida Customs Brokers and
Forwarders Association
Tel: 305-499-9490
Fax: 305-499-9491
www.fcbf.com

SCORE
Tel: 1-800-634-0245
help@score.org
www.score.org

National Entrepreneur Center
Tel: 407-420-4848
www.nationalec.org
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6C.) SOCIALIZAÇÃO E NETWORKING JUNTO À COMUNIDADE BRASILEIRA

A socialização do empreendedor brasileiro junto à comunidade local pode contribuir para
o potencial sucesso durante o estabelecimento de um novo negócio.

Variadas instituições locais oferecem apoio, em diferentes instâncias, ao empreendedor e
à comunidade brasileira em geral. Algumas das principais Associações e Instituições estão
elencadas abaixo, juntamente com suas respectivas informações de contato.

Ademais, é importante ressaltar o papel do Conselho de Cidadãos da Flórida. Trata-se de
órgão constituído em foro informal e apolítico de aconselhamento e assessoria ao
Governo brasileiro. O Conselho de Cidadãos tem como objetivos: aproximar a comunidade
brasileira do Consulado-Geral; planejar e implementar projetos em benefício da
comunidade local; permitir a troca de ideias e a coleta de informações, por parte do
Consulado-Geral, sobre as necessidades, problemas e interesses da comunidade brasileira
da Flórida, a fim de aprimorar a prestação do serviço consular; entre outros.

NOME

ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES DE INTERESSE DE BRASILEIROS
SOBRE
ENDEREÇO/CONTATO

Brazilian Community
Center
Centro Comunitário
Brasileiro - CCB

 Instituicao cívica, sem fins lucrativos, que
presta atendimento gratuito aos imigrantes
brasileiros.
 Tem por objetivo focar na assistência social,
educação, saúde, consciência e participação
cívica da comunidade brasileira na sociedade
norte-americana.
 Os diversos membros envolvidos com o CCB
atuam como voluntários doando tempo e
experiência profissional.

Primeira Igreja Batista
Brasileira

 Organização sem fins lucrativos, fundada em
1994, que tem como objetivo edificar
espiritual, emocional e socialmente a
comunidade brasileira na Flórida.
 Presta assistência à comunidade por meio
de distribuição de alimentos e roupas, banco
de trabalho, doação de carros, atividades
esportivas, aconselhamento.
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2708 N. State Rd. 7,
Margate, FL 33063
Telefone: 954-256-5922
meuccb@gmail.com
www.centrocomunitariobrasileiro.org

1103 NE 33rd Street
Pompano Beach, FL 33064
Telefone: 954-783-0119
Fax: 954-781-1618
igreja@pibflorida.org
www.pibflorida.org
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NOME

Rotary Club de Boca
Raton West

Centro Assistencial
Nova Esperança

Voices for Children
Foundation, Inc.

Centro Cultural Brasil
USA-CCBU

Brazil International
Foundation

Fundação Vamos Falar
Português

AOTP - American
Organization of
Teachers of Portuguese
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ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES DE INTERESSE DE BRASILEIROS
SOBRE
ENDEREÇO/CONTATO
 Organização não governamental, não
partidária, não religiosa e sem fins
lucrativos, que tem como missão servir à
comunidade com ações sociais e suporte,
bem como promover entendimento, boas
ações e paz por meio da comunhão entre
empresas, empresários e cidadãos comuns,
unidos pelo mesmo ideal de serviço.
 Organização sem fins lucrativos, fundada
pela Igreja Nova Esperança, com o objetivo
de prestar assistência aos brasileiros
residentes em Orlando. Promove atividades
religiosas e culturais, com projeto de ensino
da língua portuguesa e cultura brasileira.
 Organização dedicada a levantar fundos para
assegurar que toda criança vítima de abuso,
negligência ou abandono, no Condado de
Miami-Dade, tenha um guardião indicado
pela corte ("Guardian ad Litem"), bem como
para garantir assistência financeira e outros
recursos para suas necessidades sociais, de
saúde e de educação.
 Organização sem fins lucrativos fundada em
maio de 1997, dedicada a divulgação do
idioma português e da cultura brasileira.

 Entidade sem fins lucrativos, mantenedora
do BBG - Brazilian Business Group e do BCG Brazilian Cultural Group. Foi criada com o
objetivo de supervisionar e planejar as
atividades destes grupos.
 Tem como missão assistir às comunidades
brasileiras no exterior
 Organização não governamental, não
partidária e sem fins lucrativos que tem
como missão promover a língua portuguesa,
divulgar a cultura brasileira de modo geral e
promover a manutenção das heranças
culturais brasileiras, no seio da comunidade
brasileira no sul da Florida.
 A Associação tem como objetivos promover
a língua portuguesa nos Estados Unidos e
auxiliar professores de português com a
certificação junto às escolas públicas e a
aprimorarem seus conhecimentos.

PO Box 970593
Tel: (561) 288-0077
E-mail: info@bocaraton.org
Site: http://rotaryclubbocawest.com/

Tel: (407) 275-6163
nhacenter@gmail.com

601 NW 1st Court, 10th Floor, Miami, FL
33136
Tel: (305) 324-5678
Fax: (305) 324-1978
http://beavoice.org/

300 Aragon Avenue, Suite 250 – Coral
Gables, FL 33134
tel (305) 569-0078
ccbu@centroculturalbrasilusa.org
www.centroculturalbrasilusa.org

info@brazilinternationalfoundation.com
http://brazilinternationalfoundation.com
/pt/contato.html

7700 NW 74 Ave
Medley - FL - 33166
Tel: (305) 804-5957/1796
cristiane@vamosfalarportugues.org
www.vamosfalarportugues.org

Tel: (305) 490-0849
info@aotpsite.net
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6D.) SETOR ECONÔMICO E DE PROMOÇÃO COMERCIAL DO CONSULADO-GERAL DO
BRASIL EM MIAMI

O Setor Econômico e de Promoção Comercial (SECOM) do Consulado-Geral do Brasil em
Miami visa aprofundar laços comerciais, de investimentos e de integração econômica com
o estado da Flórida, estado livre Associado de Porto Rico e Ilhas Virgens Americanas. Por
meio de atividades de caráter informativo e promocional, o SECOM tem como objetivo:

1. Incentivar exportações brasileiras
2. Atrair investimentos externos para o Brasil
3. Apoiar o processo de internacionalização
de empresas brasileiras
4. Promover destinos turísticos brasileiros

O SECOM também apoia institucionalmente as empresas brasileiras no desenvolvimento
de relações comerciais entre ambos os países, trabalhando em estreita coordenação com
a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX-Brasil) para
promover os produtos e serviços brasileiros e atrair investimentos estrangeiros para
setores estratégicos da economia brasileira.

CONTATO SECOM

Endereço: 3150 SW 38th Avenue,
Miami, FL 33146
Telefone: 305-285-6217
Fax: 305-285-6229
Email: comercial.miami@itamaraty.gov.br
www.miami.itamaraty.gov.br/ptbr/setor_comercial.xml
Horário de Atendimento: 10:00 – 16:00

SERVIÇOS OFERECIDOS
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Informações sobre como exportar para os EUA.
Elaboração de informações sobre produtos e serviços.
Investimentos no Brasil.
Lista de importadores, advogados, contadores e
consultores locais.
Divulgação de feiras brasileiras.
Promoção de missões empresariais e rodadas de
negócios.
Divulgação de destinos turísticos brasileiros e
informações para turistas.
Apoio institucional a empresários brasileiros durante
participação em feiras locais.
Apoio para internacionalização de empresas brasileiras.

COMO EMPREENDER NA FLÓRIDA

7. PLANO DE NEGÓCIOS E FINANCIAMENTO
7A.) PLANO DE NEGÓCIOS

O plano de negócios representa o fundamento para a abertura de uma empresa em
qualquer lugar do mundo, servindo como guia durante o processo organizacional da
companhia, e desempenhando papel de vitrine expositora durante o processo de
captação de fundos e investimento. Um plano de negócios bem estruturado deve ser
detalhado, porém conciso e adaptável, de modo a facilitar a inclusão de alterações, caso
seja necessário, e conter as seguintes partes:

1. Sumário (Executive Summary)
2. Descrição de Companhia (Company Description)
3. Pesquisa de Mercado (Market Analysis)
4. Estrutura Organizacional da Companhia
(Organization and Management)
5. Linha de Produtos ou Serviços (Service or Product Line)
6. Projeto de Marketing e Vendas (Marketing and Sales)
7. Solicitação de Investimento (Funding Request)
8. Projeções Financeiras (Financial Projections)
9. Anexos (Appendix)

Para atrair investidores é importante que as informações contidas no plano de negócio
estejam embasadas em pesquisas bem elaboradas e fatos comprováveis. Demonstrar
conhecimento do mercado em questão (competidores, preços, público alvo, entre outros)
e domínio das projeções financeiras de forma realística são fatores essenciais e decisivos
para o sucesso na busca por programas de financiamento.
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Caso o empresário necessite de auxílio na elaboração de seu plano de negócios, ele
poderá recorrer às agências governamentais norte-americanas de fomento ao
empreendedorismo.

A agência governamental norte-americana de apoio à pequena empresa, U.S. Small
Business Administration (SBA), oferece, em seu sítio eletrônico, dicas sobre como escrever
um plano de negócios, bem como artigos de autores especializados em administração de
empresas, entre outras ferramentas, para auxiliar o pequeno empreendedor na fase inicial
de concepção de seu negócio. Para acessar as ferramentas disponibilizadas pelo SBA
acesse o link a seguir: https://www.sba.gov/starting-business/write-your-business-plan

Auxílio mais personalizado na elaboração do plano de negócios pode ser solicitado junto à
agência governamental do estado da Flórida destinada ao desenvolvimento do pequeno
negócio, denominada Florida Small Business Development Center Network (Florida SBDC).
Os auxílios podem ser prestados por meio de cursos e consultoria oferecidos em toda a
rede de centros especializados. As informações de contato para a agência Florida SBDC
estão disponíveis no capítulo 6 deste guia.

7B.) FONTES DE FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS

Após a elaboração do plano de negócios, o empresário poderá iniciar o processo de
captação de recursos, solicitação de fundos e empréstimos. Pequenas empresas
estabelecidas na Flórida e em Porto Rico poderão solicitar empréstimos junto às agências
de fomento ao pequeno negócio, companhias certificadas de desenvolvimento de
negócios e redes financeiras. A seguir, estão listados programas de financiamento e de
empréstimos, bem como outras fontes de captação de recursos:
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U.S. Small Business Administration (SBA) – Oferece programa indireto de empréstimos à
pequena empresa por meio de agências financeiras locais, as quais podem auxiliar o
pequeno empresário com o processo de candidatura para empréstimo apoiado pelo SBA.
Para obter mais informações, entre em contato com um dos escritórios do SBA na Flórida
(contatos disponíveis no capítulo 6 deste guia).

Florida Microfinance Programs – Programas de microfinanciamento oferecidos para
empresas estabelecidas no estado da Flórida:
http://www.floridajobs.org/business-growth-and-partnerships/for-businesses-andentrepreneurs/business-resources/small-business-programs/florida-microfinanceprogram
Industrial Revenue Bonds – O Florida Development Finance Corporation, programa
promovido pela Enterprise Florida, oferece essa modalidade de financiamento isento de
impostos, com baixa taxa de juros para empresas privadas e/ou sem fins lucrativos
qualificadas e atuantes em determinados setores de interesse econômico para o estado
da Flórida. Para maiores informações sobre este programa, acesse a página eletrônica da
Enterprise

Florida,

no

link

a

seguir:

https://www.enterpriseflorida.com/small-

business/florida-development-finance-corporation/

Certified Development Companies – São organizações sem fins lucrativos, certificadas e
regulamentadas pelo SBA. Elas fornecem empréstimos para pequenas empresas por meio
de parcerias com instituições financeiras privadas. Para acessar a lista de empresas de
desenvolvimento de pequenos negócios certificadas pelo SBA, confira a tabela a seguir ou
visite a página eletrônica:

https://www.sba.gov/tools/local-assistance/cdc?page=7&from_mobile=true
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Florida & Porto Rico Certified Development Companies
Companhias Certificadas de Desenvolvimento na Flórida e em Porto Rico
Independent Development Services Corporation
8280 College ParkwaySuite 204
Fort Myers, FL 33919
Telefone: 239-652-5588
Fax: 239-652-9988
http://www.idscorp.org/
Business Development Corporation of Northeast
Florida, Inc.
644 Cesery Blvd.Suite 100
Jacksonville, FL 32211
Telefone: 904-724-7455
Fax: 904-724-7457

North Central Florida Areawide Development
Company, Inc.
2009 NW 67 PlaceSuite A
Gainesville, FL 32653

Florida Business Development Corporation
6801 Lake Worth RoadSuite 209
Lake Worth, FL 33467
Telefone: 561-433-0233
Fax: 561-433-8545
Florida First Capital Finance Corporation, Inc.
1351 N. Gadsden
Tallahassee, FL 32315
Telefone: 850-681-3601
Fax: 850-681-3699
Marketing Small Business Finance Corporation
239 Arterial Hostos AvenueCapital Center Bldg.South Tower, S-305
San Juan, PR 00918-1475
Telefone: 787-765-0801
Fax: 787-765-0861

GulfCoast Business Finance, Inc.
227 Second Avenue North
St. Petersburg, FL 33701
Telefone: 727-895-2504
Fax: 727-822-2504
Tampa Bay Economic Development Corporation
7402 N. 56th StreetSuite 425
Tampa, FL 33617
Telefone: 813-984-8100
Fax: 813-914-8810
Corporation para el Fromento Economoco de la
Ciudad Capital
1103 Munoz Rivera Ave.
San Juan, PR 00926
Telefone: 787-756-5080
Fax: 787-758-7570
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Florida Finance Network – Grupo de organizações de desenvolvimento econômico sem
fins lucrativos, com finalidade de garantir, a pequenas empresas, acesso a recursos
financeiros. Para informações mais detalhadas e lista das instituições financeiras
participantes do programa, visite a página eletrônica da organização:
http://floridafinance.org/
Florida Finance Network
Access Florida Finance Corporation
Telefone: 850-765-0375
Email: info@AccessFloridaFinance.com
www.AccessFloridaFinance.com
Florida Export Finance Corporation
Telefone: 786-845-0400
Email: FEFC@gate.net
www.fefc.biz
Neighborhood Lending Partners, Inc.
Telefone: 813-879-4525
Email: info@nlp-inc.com
www.nlp-inc.com

Florida Development Finance Corporation
Telefone: 407-956-5695
Email: bspivey@fdfcbonds.com
www.enterpriseflorida.com/fdfc
Florida First Capital Finance Corporation
Telefone: 561-756-1745
Email: deborah@ffcfc.com
https://ffcfc.com

Cabe ressaltar que o empresário precisa certificar-se de estar em dia com suas obrigações
ficais junto ao IRS (Internal Revenue Service), para candidatar-se aos programas
governamentais de empréstimos e financiamentos.

Ademais, a maioria dos programas de empréstimo e instituições financeiras norteamericanas requer, dos cidadãos e/ou investidores e indivíduos residentes nos Estados
Unidos, bom histórico de crédito pessoal (credit history/credit score) para aprovação de
financiamentos. Bancos e demais instituições financeiras consultam o histórico de crédito
pessoal mantido por grandes agências de crédito, tais como Experian, Equifax e
TransUnion, tornando a pontuação de crédito fator determinante dos termos do
empréstimo (juros, prazo, entre outros).

Agências governamentais norte-americanas procuram informar indivíduos sobre como
garantir bom histórico de crédito, onde consultar sua pontuação e histórico, e como evitar
fraudes e roubo de identidade. Visite a página eletrônica da agência federal norteamericana de proteção ao consumidor, www.consumer.gov, para acessar maiores
detalhes sobre o assunto.
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8. AQUISIÇÃO DE COMPANHIAS E JOINT VENTURES
8A.) TIPOS DE ENTIDADES E FORMAÇÃO DE PARCERIAS

Os principais tipos de entidades de pequeno porte são: (1) empresa individual; (2)
parcerias; (3) empresas com responsabilidade limitada (LLC); e (4) corporações. Pessoas
estrangeiras têm autorização para serem donas destas entidades jurídicas, em todo ou em
parte, com exceção das corporações designadas como "Corporações S" (S Corporations) empresas de capital fechado que oferecem certas vantagens fiscais para os proprietários e
exigem que todos os donos sejam cidadãos ou residentes legais dos Estados Unidos.

Cada estado tem sua regulamentação e leis próprias quanto a corporações. É importante,
portanto, buscar assessoria jurídica no estado em que se pretende estabelecer o negócio.
Além disso, recomenda-se consultar um contador e um profissional qualificado na área
fiscal antes de selecionar o tipo de entidade jurídica.

Para qualquer entidade, exceto uma sociedade individual ou de parcerias, será necessária
assistência da divisão governamental relevante. Por exemplo, para registrar o Estatuto de
uma corporação (cujos proprietários seriam os "acionistas") ou o Contrato Social de uma
empresa de responsabilidade limitada (cujos proprietários seriam "Membros"), isto deve
ser feito através da Divisão de Sociedades Anônimas do referido estado. Alguns estados,
tal como a Flórida, oferecem opção de apresentar tais documentos on-line
(www.sunbiz.org).

Um requisito importante é ter um agente registrado no estado onde se originou a
entidade jurídica, que pode ou não ser o proprietário, mas alguém que será responsável
por receber o correio e documentos oficiais enviados em nome da empresa. Para as
empresas que não possuem endereços físicos no estado de origem (por exemplo: caixa
postal ou mailbox) será necessário terceirizar um agente licenciado (incorrendo em taxa).
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Parcerias não exigem a apresentação de documentos, já que possuem uma natureza
menos formal. Porém, em muitos casos, existem parcerias firmadas simplesmente em
virtude de sua natureza quando as partes não tinham a intenção de contrair tal
relacionamento. Na Flórida, especificamente, uma parceria é criada sempre que duas ou
mais pessoas concordam em realizar negócios conjuntamente com fins lucrativos, mesmo
que não haja nenhuma intenção ou acordo por escrito da formação da parceria.

Além disso, embora não haja um registro formal, ou exigências de registro necessário para
formar uma parceria, as parcerias devem cumprir com os requisitos de registro,
declaração de impostos e pagamento de impostos aplicáveis a qualquer negócio. Se a
intenção é criar uma parceria, existem algumas etapas que devem ser cumpridas para
garantir que os parceiros sigam práticas empresariais sólidas ao iniciar o novo
empreendimento, incluindo:

1. Encontrar um nome para o negócio.
2. Registrar o pedido de um nome comercial junto ao departamento apropriado.
3. Trabalhar com um advogado para elaborar e executar um acordo de parceria
que reflita com precisão os termos do seu relacionamento, bem como a forma
de encerrar a parceria.
4. Obter alvarás profissionais e outras licenças.
5. Requisitar um Número de Identificação do Empregador
(EIN- Employer Idenditication Number) junto ao IRS.

Ao considerar um investimento em uma empresa de pequeno porte, estabelecendo uma
nova empresa ou comprando todo ou parte de uma empresa já existente, há
essencialmente duas opções principais: capital próprio (participação acionária) ou débito
(sem interesse de posse, mas na forma de um empréstimo). O negócio no qual se investe
pode assumir a forma de qualquer uma das entidades descritas acima, no entanto, se um
66 | P á g i n a

COMO EMPREENDER NA FLÓRIDA

investidor estrangeiro pretende investir em uma S-Corporation existente, a empresa SCorporation perderá automaticamente sua designação devido à participação de capital
estrangeiro.

Há riscos envolvidos com a opção de comprar a totalidade ou parte de uma empresa
existente, bem como com a opção de abrir um novo negócio. Alguns desses riscos são
comuns a ambas as opções, enquanto outros não. Para alguns empresários, comprar um
negócio já existente representa menos risco do que começar um novo. É verdade que esta
oportunidade pode ser menos arriscada em alguns aspectos, ter um custo mais baixo de
inicialização e pode gerar lucro rapidamente, principalmente se a empresa já tiver um
histórico comprovado. No entanto, é essencial que se exerça análise abrangente das
operações e da receita da empresa antes de investir, para ter certeza de que está
plenamente consciente da exatidão das informações apresentadas e dos termos da
compra (obrigações e questões legais incorridas pelo proprietário anterior podem ser
bastante problemáticas, podendo, em muitos casos, afetar o desempenho do negócio).

8B.) AQUISIÇÃO DE NEGÓCIO X ASSOCIAÇÃO A EMPREENDIMENTO EXISTENTE

Uma maneira de se ingressar no mercado estadunidense é através da aquisição de
negócios já em operação. No estado da Flórida a compra e venda de negócios (Business
Brokerage) segue a mesma regulamentação da compra e venda de imóveis em geral,
através da Division of Real Estate do Deparment of Business & Professional Regulation,
conforme definições do Capítulo 20, item 20.165 do Estatuto IV da legislação estadual.
Apesar de muitas vezes o processo ocorrer diretamente entre o comprador e o vendedor,
orienta-se trabalhar com corretores licenciados. O corretor de imóveis é autorizado por lei
a também intermediar transações de negócios, bem como, receber comissionamento por
tal atividade. Contudo, associações não-lucrativas de corretores como a Business Brokers
of Florida oferecem capacitação e credenciamento extra aos corretores que desejam se
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especializar em transacionar companhias. É recomendável verificar em tais associações a
listagem de corretores especializados na região em que deseja empreender.

Uma vez que se opta por adquirir uma companhia ao invés de começar uma do zero,
deve-se então definir o ramo de atividade. Quando se trata desta escolha, o cenário
comum ao empreendedor brasileiro é tentar replicar, em solo americano, seu histórico de
sucesso no país de origem. Contudo, é fundamental considerar as diferenças geográficas,
culturais e demográficas antes de optar por manter-se no mesmo ramo de atividade ao
expandir para a Flórida. Um estudo prévio das oportunidades existentes em diversos
setores, em múltiplas cidades e condados, é altamente recomendável. A busca por “bons
negócios” não deve necessariamente limitar-se à trajetória pregressa do empreendedor,
mas pelo contrário, deve focar no sucesso futuro, mirando setores e regiões com maiores
chances de desenvolvimento. Inicialmente, uma importante decisão precisa ser tomada:
investir em uma franquia ou em um negócio próprio.

Se a decisão for por investir em uma franquia, aconselha-se a busca através de empresas
especializadas em comercializar este tipo de negócio. Muitas vezes não há custo direto ao
empreendedor, pois elas são remuneradas pelos franqueadores. As franquias pesquisadas
devem ser negócios já estabelecidos, muito bem pré-formatados quanto aos
procedimentos. É importante lembrar que este tipo de operação tende a ter menor
lucratividade do que um negócio próprio, devido aos custos de ingresso (franchise fees) e
royalties pelo uso da marca e processos. Contudo, há um certo grau de proteção ao
franqueado, uma vez que a lei de franquia norte-americana é rigorosa quanto às
obrigações dos franqueadores.

No caso da compra de um negócio próprio, a orientação do corretor especializado não se
restringe somente à escolha do ramo de atividade e região geográfica da empresa a ser
comprada, mas também inclui a análise prévia da saúde do negócio e dos riscos ao
comprador. Há critérios importantes a se considerar além do valor de compra e do lucro
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líquido da operação. O motivo da venda, tempo de operação da empresa, dependência e
autonomia dos sócios, natureza do negócio em termos de fluxos de caixa futuros e
carteira de clientes fidelizados são alguns dos principais pontos.

Além do corretor de negócios, o auxílio de outros profissionais é crucial ao sucesso do
processo. É importante realizar uma análise financeira da empresa e avaliação contábil do
seu valor venal junto a um contador terceiro credenciado no estado (processo conhecido
por due diligence). O contador poderá também orientar quanto ao método de compra
mais adequado, em termos societários e financeiros, em observância às legislações
brasileiras e americanas, visando a minimizar os custos e encargos ao investidor. Além
disso, o processo deverá ser acompanhado por um advogado corporativo especializado
(corporate attorney), que poderá confeccionar os contratos, intermediar a transação
financeira via conta garantida e orientar quanto às licenças necessárias ao negócio.

É aconselhável verificar o motivo real da venda do negócio e incluir cláusulas especiais no
contrato, como não-competição, transferência de ativos intangíveis e tempo total da
transação. Também aconselha-se definir em contrato um tempo de aconselhamento ao
comprador, seja de forma presencial, seja remotamente, além de verificar se alguma
licença ou credenciamento necessário ao negócio estão vinculados à sua pessoa física. Por
fim, verificar a expiração destas licenças, assim como, de contratos comerciais
significativos, contratos de aluguel e de leasing, estado e manutenção dos maquinários e
veículos são tarefas fundamentais para avançar com uma compra assertiva.

A opção de se associar a um empreendimento existente (joint venture) pode ser uma
alternativa aos empreendedores que desejam iniciar suas atividades nos Estados Unidos.
O conhecimento do local, da cultura e do negócio em si pode tornar o sócio norteamericano um precioso ativo da corporação. Contudo, antes de fazê-lo, deve-se checar o
histórico dos sócios e da companhia, nas esferas comerciais, civis e criminais. Existem
companhias especializadas em background checking que podem fazer um levantamento
69 | P á g i n a

COMO EMPREENDER NA FLÓRIDA

completo das pessoas e organizações envolvidas no projeto. Após a checagem, é
inteligente blindar a nova sociedade com contratos bem escritos, que definam claramente
os poderes e atribuições de cada um dos membros, direitos de transferência de cotas e
saída da organização, dentre outras funções.

Ademais, deve-se traçar um planejamento estratégico para os primeiros 5 anos da nova
sociedade/companhia, de modo que todos os participantes estejam direcionados a um
mesmo caminho, independente das suas visões individuais, cultura e conhecimento do
negócio. Ao investidor brasileiro, adaptar-se à cultura local e definir regras de conduta são
passos importantes, uma vez que os residentes da Flórida negociam e se comportam de
maneira única, com uma mescla das culturas norte-americana e latina.

Na esfera pessoal do empreendedor, a decisão sobre o processo de gerenciamento do
novo negócio é crucial. Ele precisa optar por gerir diretamente o negócio ou contratar
uma companhia ou gestor para fazê-lo. Como a maioria dos microempreendedores
participa ativamente do seu negócio, é recomendado procurar e adquirir primeiro a
companhia antes de tomar outras decisões da esfera pessoal. Uma vez feito isso, o ideal é
buscar estabelecer-se próximo ao negócio, diminuindo assim custos e tempo de
deslocamento. Corretores residenciais podem assessorar na escolha de um local que
atenda às necessidades do investidor e de sua família em termos de valor de aluguel,
infraestrutura, escolas, comodidades etc. Agentes financeiros, como bancos, empresas de
financiamento e empréstimos poderão ajudar com opções para aquisição da casa própria,
ou mesmo a capitalizar o novo negócio.

Por fim, um fator fundamental, se houver a intenção de trabalhar no negócio, é fazê-lo
legalmente, obtendo visto de trabalho. É recomendado verificar as opções de vistos junto
a um advogado de imigração. Tendo presente que alguns vistos estão atrelados à geração
de empregos, é aconselhável fazer os processos de investimento no negócio e petição ao
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visto concomitantemente, consultando o advogado de imigração se o negócio em questão
tem ou não chances de tornar o investidor elegível a um visto.
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9. COSTUMES, DIFERENÇAS LOCAIS, CULTURA DE NEGÓCIOS E IDIOMA
Os princípios básicos da cultura de negócios ocidental são praticados nos Estados Unidos,
ressaltando-se o fato de que o norte-americano valoriza a objetividade, a pontualidade e a
clareza nas negociações. Especificamente em relação ao estado Flórida, percebe-se
também grande influência da cultura latina, que interfere não somente na comunicação,
por meio do vasto uso da língua espanhola, mas também nos hábitos e costumes locais.

Portanto, durante o processo de internacionalização de marca ou produto brasileiro no
mercado norte-americano, é recomendado que o empreendedor realize pesquisa de
mercado para entender as peculiaridades da indústria e do público que pretende atingir,
avaliando assim a possível receptividade que estes potenciais consumidores terão em
relação ao seu produto. Cabe ainda ressaltar que o consumidor e o mercado norteamericano são bastante sofisticados e competitivos.

Em certos casos, é justamente por meio de estudos realizados por empresas
especializadas que será possível identificar a necessidade de rebranding, modificação ou
adaptação do produto ou marca brasileira, de maneira que ele seja mais bem recebido e
interpretado pelo público alvo norte-americano. A capacidade de se implementar, quando
oportuno ou necessário, modificações ou adaptações ao produto ou marca e suas
respectivas estratégias de marketing e vendas, de maneira que se tornem mais adequadas
a cultura local, é ação essencial para maximizar as chances de sucesso do negócio.

Para obter listas com informações de contato de consultores e empresas locais
especializadas na adaptação de produtos e marcas ao mercado norte-americano, entre
em contato com o Setor Econômico e de Promoção Comercial do Consulado-Geral do
Brasil em Miami por meio do correio eletrônico: comercial.miami@itamaraty.gov.br
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10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
10A.) O SISTEMA EDUCACIONAL PÚBLICO NOS ESTADOS UNIDOS
A educação nos Estados Unidos é fornecida e controlada primariamente por três esferas
governamentais: federal, estadual e municipal. Estudantes podem frequentar escolas
públicas, privadas ou domésticas. Escolas públicas geralmente são administradas por
distritos escolares. A educação pública está dividida em três níveis: elementar (elementary
school) do 1º até o 5º ano, média (middle school) do 6º até o 8º ano e secundária (high
school) 9º até o 12º ano. Em geral, o ano letivo possui 180 dias de aula, estendendo-se
aproximadamente entre o fim de agosto de um ano e início do mês de junho do ano
seguinte. A idade em que a matrícula escolar é compulsória varia de estado para estado.
No estado da Flórida, o comparecimento escolar compulsório vale para toda criança de 6
a 16 anos de idade. A escola pública é oferecida gratuitamente, entretanto algumas
escolas podem cobrar taxas de matrícula, bem como taxas para passeios ou atividades
extracurriculares. Cada distrito escolar possui peculiaridades acerca do processo de
matrícula. Em geral, é necessário:
1. Identificar qual a escola atribuída ao local de residência da criança.
2. Preencher diferentes formulários como: registro de estudante, contatos
de emergência, liberação de informações (quando necessário / aplicável),
código de conduta.
3. Documentos que comprovem local de residência.
4. Documento que comprove a idade da criança (exemplo: certidão de
nascimento, passaporte).
5. Exame médico realizado nos últimos 12 meses.
6. Comprovante de imunização (Algumas exceções são aceitas por motivos
religiosos ou médicos, geralmente mediante o preenchimento de
formulários e comprovantes adicionais).
7. Histórico escolar
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Maiores informações sobre a educação pública no estado da Flórida podem ser obtidas no
sítio eletrônico do Departamento de Educação da Flórida, Florida Department of
Education: http://www.fldoe.org/schools/.

10B.) VALIDAÇÃO DE DIPLOMAS ESTRANGEIROS NA JURISDIÇÃO

Desde o dia 14 de agosto de 2016, entrou em vigor no Brasil a Convenção sobre a
Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros (“Convenção
da Apostila”). Por esse motivo, os Consulados não realizam mais legalizações de
documentos públicos estrangeiros.

Para validação de documentos escolares, como diplomas, histórico escolar (“official
transcript”), cartas de recomendação, teses, relatórios, ementas de disciplinas
(“syllabus”), que tenham sido emitidos por instituição de ensino localizada no estado da
Flórida, o documento deverá ser assinado pelo diretor (“Principal”) ou oficial (“Register”)
da instituição, perante Notary Public e ser enviado para a Secretaria de Estado da Flórida,
para que possa ser apostilado de acordo com as instruções publicadas em
http://notaries.dos.state.fl.us/notproc7.html.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS PARA MONTAR O SEU NEGÓCIO
Ao tomar a decisão de abrir uma empresa, o empreendedor brasileiro, seja ele um
veterano que já abriu vários negócios anteriormente, ou aquele que está montando um
novo empreendimento pela primeira vez, deve se empenhar em identificar seus pontos
fortes, habilidades, modelo de negócio, estilo e competências, bem como quaisquer
valores conflitantes que precisem ser superados, com vistas ao estabelecimento de um
negócio bem sucedido nos Estados Unidos.

Nesse sentido, certos questionamentos são relevantes na busca do sucesso quando da
abertura de um novo negócio. De que maneira as decisões serão tomadas? Qual processo
será utilizado? A empresa adotará ambiente interno de colaboração ou competitividade?
Respostas para estas e outras perguntas poderão auxiliar o empreendedor a construir sua
equipe da melhor maneira possível, bem como organizar e sistematizar suas operações
com a eficiência máxima que é demandada para o adequado funcionamento e sucesso da
empresa.

O bom entendimento destes aspectos, aliado à compreensão do conteúdo apresentado
neste Guia, constitui importante ferramenta para o estabelecimento do novo negócio.
Nesse contexto, é importante ressaltar que o Consulado-Geral do Brasil em Miami e o
Conselho de Cidadãos da Flórida acreditam na capacidade empreendedora do brasileiro e
reiteram sua posição de apoio à comunidade e seus empresários residentes no estado da
Flórida. Para maiores detalhes e informações, favor entrar em contato com o Setor
Econômico e de Promoção Comercial do Consulado-Geral em Miami via correio
eletrônico: comercial.miami@itamaraty.gov.br
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