BRAZIL: A TAILOR-MADE COUNTRY FOR YOUR BUSINESS

O Brasil oferece todas as facilidades para a

Os investimentos
estrangeiros diretos são
livres de tributação, bem
como a remessa dos
dividendos ao Canadá.

abertura de seu negócio em solo brasileiro. Você
deseja abrir uma filial da sua empresa no Brasil?
O Brasil permite tanto a abertura de filiais de
empresas estrangeiras, sem qualquer participação

societária de pessoas físicas ou jurídicas brasileiras, ou você pode, neste ultimo caso,
sem qualquer necessidade de autorização governamental prévia, optar por constituir
uma nova empresa, vinculada à empresa estrangeira, com participação societária
brasileira. O dividendo a ser remetido ao Canadá, como recompensa pela participação
na sociedade no Brasil é livre de taxação, bem como o investimento estrangeiro
realizado para integralização de quotas de capital social.
Quem sabe você detém know how e fabrique bens de capital ou possui
tecnologia na área de informática, sem similares em território brasileiro?
Constituindo uma empresa no Brasil, você poderá pleitear junto ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) a concessão do ex-tarifário,
ou seja, redução de alíquota do Imposto de Importação sobre seus bens de capital ou de
informática que sejam de grande importância para a produção por parte das indústrias
brasileiras ou para a modernização do parque industrial destas, resultando em expansão
para o mercado brasileiro de seus equipamentos de ponta.
Talvez, ainda, você queira expandir sua
empresa para a América Latina. O Brasil é o líder do
Mercosul (bloco econômico dos países do ConeSul), bem com um dos países “BRICS”, cotado

O Brasil é o líder do
Mercosul e um dos países
BRICS, cotado para estar
entre as cinco maios
economias globais até 2050.

como uma das cinco maiores potências mundiais até
2050, sendo, portando, uma porta de entrada para o mercado sul-americano. Neste
sentido, a nova empresa brasileira poderá importar de sua matriz canadense os insumos
necessários para fabricação, complementação ou acondicionamento dos produtos em
território do Brasil, destinados à exportação para os países vizinhos. O benefício desta
operação? Suspensão ou até mesmo isenção de todos os tributos que normalmente
incidiriam em uma importação tradicional. Este modelo de “importação para
exportação” é chamado de “drawback”, sendo um benefício concedido pelo MDIC
mediante pleito da empresa interessada.

Quer conhecer o mercado consumidor
brasileiro e a receptividade do seu produto pelo
mesmo? Tudo bem, você pode utilizar do regime
denominado “entreposto aduaneiro de importação”.
Assim, você pode exportar do Canadá para o Brasil,
com

suspensão

de

pagamento

dos

tributos

incidentes, ficando as mercadorias depositadas em

O Brasil possui diversos
benefícios e incentivos
fiscais e aduaneiros para os
mais diversos setores da
economia, tais como extarifário, drawback,
entreposto aduaneiro, dentre
vários outros.

local sob controle fiscal, como portos secos, até a venda para o consumidor brasileiro.
Efetivando a venda, paga-se os tributos até então suspensos, a mercadoria é
nacionalizada, despachada e entregue ao seu cliente brasileiro, permitindo, além de
tudo, agilidade na entrega de um produto importado sem necessidade de abertura de
uma filial no Brasil.
Está interessado em investir no Brasil? Diga-nos qual a peculiaridade de seu
negócio, o Brasil possui o benefício certo para você!

