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Introdução 

Este documento fornece orientações básicas para a realização de negócios e a obtenção de 
visto de investidor nos Estados Unidos (EUA), auxiliando aqueles que estão considerando a 
constituição (ou aquisição) de uma empresa nos EUA, seja como entidade separada ou como 
uma filial de uma empresa brasileira. Também será útil para quem está planejando trabalhar ou 
viver permanentemente nos EUA. 

Este guia fornece uma visão geral das informações relevantes dos Estados Unidos para o 
negócio e/ou necessidades pessoais. No entanto, é essencial que, antes de qualquer negócio 
ser realizado, o investidor obtenha informações através dos profissionais locais, como 
contadores e advogados, no âmbito jurídico, fiscal e de imigração, trabalhando juntos de forma 
a evitar erros potencialmente caros e despesas adicionais no futuro. 

Este guia foi preparado pelas seguintes empresas: 
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Investindo nos Estados Unidos 

1. Como abrir uma empresa nos Estados Unidos? 
a. Considerações Legais: 

i. Para a Pessoa Jurídica: O processo tem início por meio da constituição de uma 
pessoa jurídica. O processo e a documentação variam dependendo do tipo de 
pessoa jurídica. Vide a Tabela 1 e a Tabela 2; 

ii. Para as Pessoas Físicas (Imigração): Caso o Cliente possua um visto de turista ou 
de um programa de renúncia de visto, ele precisará convertê-lo para um visto 
de investidor ou outro visto de negócios, antes de ele/ela assumir o controle da 
empresa; do contrário ele/ela estará violando o visto de turista ou de programa 
de renúncia de visto, e estará desqualificado para a conversão de seu status. 
Recomenda-se que os contratos de constituição da pessoa jurídica estejam em 
vigor com a aprovação do visto ou alteração de status do Cliente. 

2. Quais são os tipos possíveis de empresas que podem ser abertas nos EUA? 
a. Considerações Legais: 

i. Para a Pessoa Jurídica: Há diversos tipos de entidades (vide a Tabela 1). 

 

Tabela 1: Tipos de Pessoas Jurídicas nos Estados Unidos 

Filiais sem personalidade jurídica própria de entidades estrangeiras 

Sociedades Anônimas 

Sociedades de Responsabilidade Limitada (LLCs) 

Sociedades em nome coletivo, sociedades em comandita e joint ventures 

Trusts 

Firmas individuais 

ii. Para as Pessoas Físicas (Imigração): Aconselhamos a obtenção de assessoria de 
um consultor de negócios quanto ao melhor tipo de sociedade para adequar-se 
às suas necessidades e assegurar que estejamos trabalhando de forma 
coordenada a fim de garantir que o tipo de sociedade seja compatível com as 
exigências do visto desejado ou do status de imigração. Em geral, o Cliente 
precisa estar em um cargo executivo, não podendo estar exercendo trabalho 
autônomo. 

3. Quais são as principais características de cada tipo? 
a. Pessoas jurídicas nos Estados Unidos: 

 

Tabela 2 Sociedades Anônimas 
Sociedades de 

Responsabilidade 
Limitada 

Sociedades em 
Comandita 

Capital Social O valor do capital social 
mínimo exigido varia de 
acordo com o estado. 
Tais mínimos, em geral, 
não são de valor 
substancial. 

O valor do capital 
mínimo exigido para um 
sócio varia de acordo 
com o estado. Tais 
mínimos, em geral, não 
são de valor substancial.  

O valor do capital 
mínimo exigido para um 
sócio varia de acordo 
com o estado. Tais 
mínimos, em geral, não 
são de valor substancial.  
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Aportes de capital 
podem ser efetuados na 
forma de dinheiro, bens 
ou serviços em espécie. 
As ações iniciais não 
precisam ser totalmente 
integralizadas antes do 
registro. Uma sociedade 
norte-americana pode 
ser de propriedade 
integral e/ou 
administrada por pessoas 
físicas ou jurídicas 
estrangeiras. 

 
Aportes de capital 
podem ser efetuados na 
forma de dinheiro, bens 
ou serviços em espécie. 
Uma sociedade de 
responsabilidade 
limitada (LLC) norte-
americana pode ser de 
propriedade integral de 
pessoas físicas ou 
jurídicas estrangeiras. 

 
Aportes de capital 
podem ser efetuados na 
forma de dinheiro, bens 
ou serviços em espécie. 
Uma sociedade em 
comandita norte-
americana pode ser de 
propriedade integral de 
pessoas físicas ou 
jurídicas estrangeiras. 

Procedimento de 
Constituição 

O acionista fundador que 
apresentar o Estatuto 
Social às autoridades 
estaduais responsáveis, 
em geral, constitui a 
sociedade. A constituição 
é então ratificada pelos 
acionistas, e os 
conselheiros são por 
estes eleitos. Uma vez 
que a sociedade está 
constituída, ela tem o 
direito de conduzir 
negócios em seu estado 
de constituição. Um 
registro à parte para 
operar como uma 
sociedade “estrangeira” 
deve ser apresentado em 
qualquer outro estado no 
qual a sociedade realize 
negócios. Observe que 
“estrangeiro” neste 
contexto significa 
qualquer outro estado 
dos EUA, não em um país 
estrangeiro. 
  
Muitos estados se 
posicionam no sentido de 
que os tratados de 
imposto de renda norte-
americanos não são 
aplicáveis aos impostos 
estaduais. Dessa forma, 
uma entidade 
estrangeira não sujeita à 

Em geral, uma LLC deve 
registrar seu Contrato 
Social na jurisdição 
estadual ou municipal 
(por exemplo, condado 
ou cidade) na qual está 
localizada ou tem a 
intenção de operar. 

Uma sociedade em 
comandita pode ser 
constituída sem um 
documento por escrito, 
embora um acordo por 
escrito seja altamente 
recomendável. Em geral, 
uma sociedade em 
comandita deve 
registrar-se em todas as 
jurisdições estaduais ou 
municipais (por 
exemplo, condado ou 
cidade) na qual tem a 
intenção de operar. 
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tributação norte-
americana de acordo 
com um tratado de 
imposto de renda ainda 
pode estar sujeita aos 
impostos estaduais e 
municipais nos EUA. 

Informações sobre 
Registro Público 

O estado no qual a 
sociedade está 
constituída determina 
quais informações devem 
ser apresentadas no 
registro público do 
estado. As informações 
podem incluir:  
 

 Capital social; 

 Nomes e endereços 
do conselho de 
administração e do(s) 
diretor(es) gerente(s);  

 Nomes e endereços 
de acionistas com 
poder de voto 
equivalente a cinco 
por cento ou mais;  

 Contrato Social; 

 Demonstrações 
financeiras (quando 
referentes a 
entidades de capital 
fechado em geral não 
são consideradas 
informações 
públicas). 

O estado no qual a LLC 
está constituída 
determina quais 
informações devem ser 
apresentadas no registro 
público do estado. As 
informações podem 
incluir:  
 

 Valor da contribuição 
inicial de cada sócio 
ao capital;  

 Nomes e endereços 
de cada sócio;  

 Direitos de cada sócio 
aos lucros da LLC. 

O estado no qual a 
sociedade em comandita 
está constituída 
determina quais 
informações devem ser 
apresentadas no registro 
público do estado. As 
informações podem 
incluir:  
 

 Valor da 
contribuição inicial 
de cada sócio ao 
capital;  

 Nomes e endereços 
de cada sócio; 

 Designação de cada 
sócio (como sócio 
comanditado ou 
comanditário);  

 Direitos de cada 
sócio aos lucros da 
sociedade em 
comandita. 

Responsabilidade A responsabilidade de 
cada acionista de uma 
sociedade em geral está 
limitada à contribuição 
de capital. 

A responsabilidade de 
cada sócio de uma LLC 
em geral está limitada à 
contribuição de capital 
do sócio. 

Cada sócio em uma 
sociedade em nome 
coletivo é 
conjuntamente 
responsável por todas as 
dívidas e obrigações da 
sociedade. Para 
restringir as 
responsabilidades dos 
sócios, as partes podem, 
como alternativa, 
considerar o uso de uma 
sociedade de 
responsabilidade 
limitada, uma sociedade 
em comandita limitada, 
uma sociedade em 
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comandita ou uma 
sociedade em comandita 
de responsabilidade 
limitada. Embora 
tributada de forma 
distinta, uma sociedade 
anônima também pode 
ser utilizada para limitar 
a responsabilidade. 

Tributação O regime tributário 
corporativo 
normalmente é preferível 
para proprietários 
estrangeiros, uma vez 
que isola as operações 
norte-americanas, e a 
maioria dos proprietários 
estrangeiros pode utilizar 
créditos tributários para 
impostos pagos por uma 
sociedade norte-
americana quando os 
dividendos forem 
remetidos ao país de 
origem. Os proprietários 
de entidades tributadas 
como sociedades 
anônimas não precisam 
apresentar declarações 
de imposto de renda 
norte-americanas, 
embora os proprietários 
diretos precisem se 
identificar para 
receberem dividendos. 

No regime de flow-through de sociedade em 
comandita, a pessoa jurídica não está sujeita a 
tributação da receita direta. Em vez disso, os lucros 
da entidade “passam diretamente” a seus 
proprietários e são tributados, na maioria das vezes, 
como se auferidos diretamente pelos proprietários. 
As sociedades em comandita e a maioria das 
sociedades de responsabilidade limitada são 
tratadas como entidades que intermediam fluxos 
(flow-through entities) para fins tributários norte-
americanos. 
 
No entanto, conforme observado anteriormente, as 
sociedades em comandita e sociedades de 
responsabilidade limitada podem escolher ser 
tributadas como sociedades anônimas para fins 
tributários federais (e normalmente estaduais e 
municipais). 
  
Quase todos os proprietários, incluindo os 
proprietários estrangeiros, de uma pessoa jurídica 
que intermedia fluxos devem apresentar uma 
declaração de imposto de renda norte-americana. 
As exceções são determinados tipos de sociedades 
de investimento, relativamente raros. 

Documentos 
Necessários 

Os seguintes documentos são necessários para a abertura de empresa: 
 

 Registro do Negócio (Business Registration) emitido pelo Estado onde se 
encontra a sede; 

 Alguns estados podem requerer licenças para certos tipos de empresas; 

 EIN: Número de Identificação para efeitos de Imposto de Renda (similar ao 
CNPJ no Brasil).  

b. Considerações Legais: 
i. Para as Pessoas Físicas (Imigração): Aconselhamos a obtenção de assessoria do 

consultor de imigração a fim de assegurar que o tipo de sociedade atenda às 
exigências do visto ou status de imigração desejado. 

4. Quais são os documentos necessários para a abertura? 
a. Considerações Legais: 

i. Para a Pessoa Jurídica:  A Tabela 2 relaciona os documentos que são geralmente 
necessários para a abertura de uma sociedade anônima, uma LLC e uma 
sociedade em comandita. Além desta lista, pode haver documentos e outros 
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requisitos específicos do negócio, do setor e de sua localização nos Estados 
Unidos. 

ii. Para as Pessoas Físicas (Imigração): Aconselhamos a obtenção de assessoria do 
consultor de negócios. A imigração irá exigir a comprovação de capital suficiente 
e de experiência relevante para que a sociedade ou o investimento tenham a 
probabilidade de serem bem-sucedidos. Um forte plano de negócios e o parecer 
de um especialista, do seu consultor de negócios (ou melhor, de alguém não 
relacionado ao investidor) são valiosos nesse sentido. 

5. Quanto tempo será necessário para concluir o processo de abertura? 
a. Considerações Legais: 

i. Para a Pessoa Jurídica: O processo de constituição de uma pessoa jurídica leva 
duas semanas ou menos. Aconselhamos a obtenção de assessoria do consultor 
de negócios para informações adicionais relacionadas ao negócio específico do 
Cliente, seu setor e localização.  

ii. Para a Pessoa Física: O processo de imigração exigirá de quatro a seis meses 
entre elaboração, devida apresentação e recebimento de uma resposta do 
governo. 

b. Considerações Financeiras:  
i. Para a Pessoa Jurídica: Abertura de uma conta para o negócio leva menos de 

duas semanas. 
ii. Para a Pessoa Física: Abertura de uma conta leva até duas semanas. 

6. Quais são os custos envolvidos? 
a. Considerações Legais: 

i. Para a Pessoa Jurídica: Os custos de constituição de uma pessoa jurídica 
variarão entre U$1.000 e US$2.000. Custos adicionais podem ser incorridos na 
obtenção de assessoria profissional quanto à estrutura adequada, tipo de 
entidade a ser usada, etc. 

ii. Para a Pessoa Física: As taxas de imigração são em média de US$2.000,00, 
incluindo uma taxa que permita o processamento agilizado assim que o pedido 
for apresentado. Os honorários advocatícios variam entre US$4.500 a US$6.500 
dependendo da complexidade e do número de dependentes a ser incluídos com 
o solicitante principal. 

b. Considerações Contábeis: 
i. Para a Pessoa Jurídica: O custo dos serviços contábeis dependerá dos serviços 

que o Cliente e a sociedade exigirem. Dependendo da escala e do escopo do 
relacionamento, muitos serviços podem ser gratuitos. 

ii. Para a Pessoa Física: Os custos dependem do escopo e da quantidade de 
trabalho necessário. 

c. Investimento e Considerações Financeiras: 
i. Para a Pessoa Jurídica: O custo dos serviços bancários vai depender dos serviços 

que o cliente e a empresa exigirem. Dependendo da escala e escopo da relação, 
muitos serviços podem ser gratuitos. 

ii. Para a Pessoa Física: Os serviços de gestão de patrimônio e administração de 
carteira são serviços baseados em taxas. A taxa de administração depende do 
nível de investimento e dos serviços prestados. 

7. Quais são as obrigações às quais estou sujeito para atualizar (relatórios, impostos, manutenção, 
etc.)? 

a. Considerações Legais: 
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i. Para a Pessoa Jurídica: Um negócio deve cumprir as leis trabalhistas, as leis de 
imigração, as leis de tributação, e leis específicas do setor em níveis federal e 
municipal. 

ii. Para a Pessoa Física (Imigração): A maioria dos vistos (ou status de imigração) 
são concedidos por períodos de um a dois anos. Por exemplo, um visto para 
investidores L-1 é geralmente de um ano ou dois anos (sendo um ano para 
startups, e dois anos para empresas existentes). Para um investidor categoria 
EB-5, começa com dois anos e depois pode ser convertido para prazos mais 
longos no futuro, incluindo residência permanente legal incondicional (green 
card), que oferece a oportunidade de pleitear a cidadania norte-americana após 
cinco anos. Deve-se apresentar o pedido de renovação com antecedência de 
alguns meses e não é permitido deixar o status vencer sem ter que deixar os 
EUA e iniciar o processo novamente no exterior. Além disso, as apresentações 
de declaração de imposto de renda são um componente chave de comprovação 
para imigração e o(s) contador(es) do Cliente sempre devem trabalhar em 
conjunto com um advogado a fim de assegurar que o status de apresentação 
atenda às exigências do visto desejado/ status de imigração do Cliente.  

b. Considerações Contábeis e Tributação: 
i. Para a Pessoa Jurídica: As declarações de imposto de renda de pessoa jurídica 

devem ser apresentadas anualmente. Uma sociedade constituída nos EUA está 
sujeita ao imposto de renda pessoa jurídica federal sobre sua receita mundial. O 
crédito de imposto estrangeiro, sujeito a diversas limitações, é designado para 
minimizar os efeitos de qualquer bitributação pela jurisdição norte-americana e 
por uma jurisdição estrangeira. O imposto de renda pessoa jurídica geralmente 
é pago antecipadamente, em uma base trimestral. Juros e multas são cobrados 
em geral sobre quaisquer parcelas pagas a menor ou não pagas. As normas de 
pagamento de receita/franquia estaduais e municipais geralmente são 
semelhantes às normas federais. A declaração de imposto de renda federal é 
devida no 15º dia do 3º mês após o fim do exercício fiscal (ou seja, 15 de março 
para sociedades que operam pelo ano civil). Se a data de vencimento cair em 
um sábado, domingo ou feriado federal, então a data de vencimento torna-se o 
dia útil seguinte.  

As sociedades em comandita e LLCs devem reter e remeter os impostos em 
nome de seus sócios e membros em determinadas situações. Em alguns casos, a 
sociedade em comandita ou LLC deve reter e remeter impostos de renda norte-
americanos e estaduais trimestralmente. Essas situações incluem ganhos 
atribuíveis a sócios estrangeiros ou membros estrangeiros para fins de imposto 
federal norte-americano e ganhos atribuíveis a sócios ou membros não 
residentes no estado da entidade para fins de imposto de renda estadual. Essas 
“retenções” são baseadas em lucros alocados para sócios estrangeiros — não 
distribuições de caixa ou bens imóveis — e em geral são pagos à Secretaria da 
Receita Federal em nome do proprietário pela mais alta alíquota do imposto; 
dessa forma, eles são em geral superiores ao imposto real devido. Uma 
restituição normalmente pode ser obtida através da apresentação de uma 
declaração de imposto. As sociedades em comandita e LLCs devem apresentar 
declarações informativas de imposto de renda federais com data de vencimento 
no 15º dia do 4º mês após o encerramento do exercício fiscal (ou seja, 15 de 
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abril para sociedades em comandita e LLCs pelo ano civil). Uma vez que essas 
entidades são entidades que intermediam fluxos (flow-through entities), seus 
proprietários estão obrigados a pagar imposto sobre sua fatia proporcional da 
receita da entidade. Os proprietários devem declarar e pagar impostos com 
base em seu exercício fiscal e tipo de organização (ou seja, pessoa física e 
jurídica). 

ii. Para a Pessoa Física: As obrigações de declaração podem variar dependendo de 
onde o Cliente possui investimentos ou de onde a receita for gerada. 

c. Investimento e Considerações Financeiras: 
i. Para a Pessoa Jurídica: O custo dos serviços bancários dependerá dos serviços 

que o Cliente e a sociedade exigirem. Dependendo do tamanho das contas e do 
número de serviços, muitas taxas podem não ser cobradas. 

ii. Para a Pessoa Física: Serviços de gestão de patrimônio são serviços baseados em 
taxas. A taxa de administração depende do nível de investimento. 

8. Devo ter uma estrutura física? 
a. Considerações Legais: 

i. Para a Pessoa Jurídica: Não. 
ii. Para a Pessoa Física: Embora não seja uma exigência expressa, é praticamente 

impossível convencer a imigração de que um negócio seja real e viável sem uma 
estrutura física. 

9.  Devo ter um representante legal? 
a. Considerações Legais: 

i. Para a Pessoa Jurídica: Sim. 
ii. Para a Pessoa Física: Embora não seja uma exigência expressa, é altamente 

recomendável. A lei de imigração norte-americana é extremamente complexa e 
o que pode parecer como um fator insignificante ou de menor importância pela 
perspectiva do “bom senso”, pode causar graves complicações se não tratado 
adequadamente. Além do mais, confere credibilidade ao pedido. Os 
funcionários que analisam esses pedidos provavelmente não aprovarão um 
negócio que aparente estar “cortando caminho” desde o início. 

10. Possuir uma empresa nos EUA me dá algum direito de permanência diferenciado (visto)? 
a. Considerações Legais: 

i. Para a Pessoa Jurídica: Aconselhamos a obtenção de assessoria do consultor de 
imigração para assegurar que estejamos trabalhando de forma coordenada a 
fim de garantir que o tipo de sociedade é compatível com as exigências do visto 
ou do status de imigração desejado.  

ii. Para a Pessoa Física: Um investidor com US$500.000 - US$1.000.000,00 pode 
requerer o status de EB-5, que inclui a possibilidade de residência permanente. 
No entanto, o investidor deve mostrar que seu investimento leva diretamente à 
criação de empregos em um negócio norte-americano. Investimentos em 
imóveis não serão suficientes em geral, particularmente onde o grosso do 
investimento seja uma casa para o investidor e sua família. O mesmo ocorre 
para investimentos no mercado de ações, etc.  Outra opção seria o L-1, que 
exige que o requerente invista em uma empresa startup que seja subsidiária de 
uma sociedade estrangeira já estabelecida, que continuaria a operar, e o 
investidor ocuparia um cargo executivo na empresa baseada nos EUA com 
participações substancialmente semelhantes nas sociedades norte-americana e 
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estrangeira. Pode haver outras opções para elegibilidade dependendo do 
histórico completo de imigração do Cliente e de outros fatores (instrução, laços 
familiares, etc.); o advogado precisará fazer triagem de cada indivíduo e seu 
cônjuge conforme for aplicável a fim de determinar o melhor caminho para 
aquele Cliente em particular. 

b. Considerações Financeiras: A imigração requer que um requerente que esteja 
pleiteando o status como um investidor demonstre que é pessoalmente responsável 
pelo investimento e coloque seu capital em risco, utilizando programas de empréstimo 
que alavanquem o valor da carteira pessoal de ações e títulos do Cliente que possam 
ajudar a financiar o negócio. Uma carteira de ações e títulos pode ser utilizada como 
garantia para uso de um empréstimo sem finalidade específica para investir no negócio. 

11. Há um valor de capitalização mínimo? 
a. Considerações Legais: 

i. Para a Pessoa Jurídica: Aconselhamos a obtenção de assessoria do consultor de 
imigração para assegurar que estejamos trabalhando de forma coordenada a 
fim de garantir que o tipo de sociedade é compatível com as exigências do visto 
ou do status de imigração desejado. 

ii. Para a Pessoa Física: O processo para o EB-5, sim. Para o L-1, há necessidade de 
um “investimento substancial” uma vez que esse investimento está relacionado 
ao custo geral de abertura do negócio, e, portanto, depende do tipo de negócio 
que será adquirido ou criado. 

12. Há algum relacionamento entre iniciar/adquirir um negócio e as questões de imigração? 
a. Considerações Legais: 

i. Para a Pessoa Jurídica: Sim, conforme descrito. 
13. Um marido ou esposa, ou companheiro/a em união estável, que possui um green card, pode 

trabalhar legalmente nos EUA? 
a. Considerações Legais: 

i. Para a Pessoa Física: Sim, qualquer pessoa com um green card tem a permissão 
de trabalhar nos EUA. A maioria dos status permite que o cônjuge ou 
companheiro em união estável, do titular, obtenha o mesmo status ou status 
semelhante, inclusive autorização de trabalho na maioria dos casos. 

14. Como consigo um contador nos EUA?  
a. Podemos recomendar alguns contadores devido à nossa familiaridade com eles e a sua 

experiência, mas o Cliente tem a liberdade de escolha. 
15. Abertura de contas no exterior: 

a. Quais documentos são necessários para abrir uma conta nos EUA? (Tabela 3) 

 
Para a Pessoa Jurídica Para a Pessoa Física 

Cada proprietário/sócio da Pessoa 
Jurídica deve enviar um W-8BEN 
(Certificate of Status of Beneficial Owner 
for United States Tax Withholding and 
Reporting/Certificado do Legítimo 
Proprietário para o Imposto Retido na 
Fonte e Relatórios). Os seguintes 
documentos são necessários: 
 

 Nome Comercial; 

O Cliente deve enviar um W-8BEN 
(Certificate of Status of Beneficial 
Owner for United States Tax 
Withholding and Reporting/Certificado 
do Legítimo Proprietário para o 
Imposto Retido na Fonte e Relatórios). 
Os seguintes documentos são 
necessários: 
 

 Nome; 
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 EIN (Número de Identificação do 
empregador) /TIN (Número de 
Identificação do Contribuinte); 

 Classificação Fiscal do Negócio 
(Sociedade S, Sociedade C, Firma 
Individual, Sociedade em 
comandita); 

 Documento Legal; 
Ou seja, Contrato ou Estatuto 

Social, Instrumento de 

Constituição. 

 Natureza do Negócio; 

 Receita Anual de Vendas; 

 A empresa possui ações negociadas 
em uma Bolsa de Valores Principal? 
(Sim/Não) 
o Se Sim, Nome da Bolsa de 

Valores.  

 O Negócio está envolvido em 
Apostas pela Internet? 

 Endereço Físico; 
o Além do endereço de 

correspondência, se diferente. 

 Número de Telefone; 

 Número de Locais; 

 A empresa é de propriedade de uma 
sociedade controladora? (Sim/Não) 
o Se sim, forneça o nome da 

sociedade controladora.  

 Proprietários com mais de 25% de 
Participação na Empresa devem 
fornecer o que segue: 
o Nome; 
o SSN (Número de Seguridade 

Social); 
o Data de Nascimento; 
o Percentual de Participação; 
o Endereço de correspondência;  
o Numero de telefone; 
o Forma principal de 

identificação:  
 Para o Documento de 

Habilitação, incluir: Estado 
de Emissão/ número de 
identificação/ data de 
emissão/ data de 
expiração. 

o País de cidadania; 
o Se empregado, ocupação; 
o Nome do empregador; 
o Fonte de receita. 

 SSN (Número de Seguridade 
Social); 

 Data de Nascimento; 

 Endereço de correspondência e 
comprovante de residência; 

 Numero de telefone; 

 Forma principal de identificação;  
o Passaporte. 

 País de cidadania; 

 Se empregado, ocupação; 

 Nome do empregador; 

 Fonte de receita; 

 Cópia do curriculum vitae. 
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16. A presença física é necessária para a abertura de uma conta bancária? Não. 
17. Qual é o custo aproximado de manutenção de uma conta bancária? 

a. Para a Pessoa Jurídica: A taxa de manutenção mensal dos serviços bancários irá variar 
dependendo do tipo de conta selecionado. Tais taxas podem não ser cobradas se o 
saldo da conta exceder mínimos determinados. 

b. Para a Pessoa Física:  
i. Bancos: A taxa mensal de manutenção de serviços bancários varia dependendo 

do tipo de conta selecionada. As taxas podem ser zeradas, desde que o saldo da 
conta ultrapassar certos mínimos. 

ii. Gestão de Ativos: Quando o Cliente abrir contas de gestão de patrimônio, os 
serviços serão baseados em taxas. A taxa de administração depende do nível de 
investimento. Quando o Cliente estabelecer um relacionamento de gestão de 
patrimônio, o custo de manutenção estará incluído na taxa de administração e 
muitas taxas de serviços bancários não são cobradas. 

18. Qual é o valor mínimo necessário para abrir e manter uma conta bancária? 
a. Para a Pessoa Jurídica: O saldo mínimo varia dependendo do tipo de conta selecionada. 
b. Para a Pessoa Física:  

i. Bancos: O saldo mínimo varia dependendo do tipo de conta selecionada. 
ii. Gestão de Ativos: Para abrir uma conta de gestão de patrimônio, o saldo típico 

inicial é de US$1 milhão. 
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Para informações adicionais: 

 
Brazil-Florida Business Council, Inc. 

Sueli Bonaparte 
President and Founder 

 
E-mail: : suelibonaparte@brazilfloridabusiness.com 

Site: www.brazilfloridabusiness.com 
 

 

 
G100 Latin America LLC 

Marco A. Franca 
CEO Latin America 

 
E-mail: marco.franca@g100latam.com 

Site: www.g100latam.com 
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