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Mesmo enfrentando a burocracia, estrangeiros fisgados pela qualidade de vida investem em 
negócios no Brasil. 
 
No ano passado, 1.033 estrangeiros entraram no Brasil com o objetivo de abrir empresas. O 
número é cinco vezes maior do que o registrado em 2005, e a perspectiva é que cada vez mais 
empreendedores falem português com sotaque. A onda de vistos concedidos a empresários foi 
favorecida por uma resolução do Conselho Nacional de Imigração, que, em 2004, reduziu o 
valor mínimo de investimento para a obtenção do visto de permanência de US$ 200 mil para 
US$ 50 mil.  
 
Economicamente estabilizado já há alguns anos, o Brasil está a um degrau de ser considerado 
bom para investir. Atualmente, o país é classificado como “BB+”, e receber qualificação 
positiva significa atrair novos investimentos estrangeiros, uma vez que o Brasil se torna 
ambiente altamente confiável. 
 
De acordo com a advogada Ziara Abud, que presta serviços legais a empresas para a obtenção 
de vistos, fatores conjunturais têm estimulado os investimentos no país. “Hoje, o Brasil 
oferece grandes oportunidades para quem deseja realmente trabalhar. No passado, era 
impossível para os pequenos empreendedores conseguirem visto, porque o valor exigido para 
investimento era muito alto. A cota atual, de 50 mil dólares, já é um valor considerável para 
os padrões de pequenas e médias empresas”, diz. 
 
As solicitações de visto envolvem diversos tipos de negócio, desde os mais comuns, como 
restaurantes, pequenos hotéis e escolas de idiomas, até empresas de consultoria, lava-rápido, 
haras, confecções e comércio. Previsível, só a motivação que leva os estrangeiros a abrirem 
empresas no Brasil: ter o próprio negócio em um país tropical. “Geralmente, são pessoas com 
vida financeira estável em busca de qualidade de vida, que querem investir em lugares 
tranqüilos, mais bonitos do que seus países de origem”, diz. Para a economia brasileira, a 
vinda dos estrangeiros representa entrada de divisas, geração de empregos e desenvolvimento 
das regiões onde se instalam.  
 
Para adquirir o visto de permanência, os estrangeiros precisam primeiro abrir a empresa no 
Brasil e comprovar o investimento através do contrato de câmbio fornecido pelo banco. 
Aprovada a imigração, o dinheiro pode ser utilizado como o empresário achar melhor – 
comprar imóveis, pagar salários, impostos, comprar mercadorias. O prazo para receber a 
resposta do Ministério do Trabalho varia entre quatro e cinco semanas.  
 
Para abrir a empresa, não é preciso ter um sócio brasileiro, mas pelo menos um dos sócios 
estrangeiros deve ter visto de residência. Caso contrário, é necessário constituir um 
procurador e contratar um administrador brasileiro. Depois de concedido o visto, o 
empreendedor estrangeiro pode fazer alterações contratuais e assinar quaisquer documentos. 
 
Em 2005, o número de solicitações deu um salto, mas a tendência daqui para frente é 
estabilizar. Manter o volume de investimentos externos a altas taxas vai depender da 
economia brasileira. “Se continuarmos com a economia estável, inflação baixa e taxa de juros 
caindo, viabilizaremos investimentos de qualquer natureza, inclusive desse tipo de 
personagem”, diz Ziara. 
 
As condições econômicas no país têm melhorado, mas o maior atrativo para os estrangeiros 
ainda é a qualidade de vida. Mesmo com a redução da cota de investimento, eles precisam 
lidar com problemas conhecidos dos empresários brasileiros e percebem que abrir uma 
empresa aqui continua mais difícil do que nos países de origem da maioria dos imigrantes. 
Beleza 
 
O norte-americano Marko Jovovic, 31 anos, só decidiu morar no Brasil porque gosta muito do 
país. Se dependesse da burocracia e dos impostos, escolheria qualquer outro lugar para fazer 



negócios. Ele passou dois anos investindo no Brasil, viajando para cá a cada dois meses, até 
conseguir o visto, em 2005.  
 
Depois de abandonar o emprego bem-sucedido em um banco nos Estados Unidos, montou 
uma importadora de cosméticos e um spa no Brasil, um dos três principais mercados para 
produtos de beleza no mundo. Mas as dificuldades para consolidar o negócio quase o fizeram 
desistir. “Demorou um ano para cumprirmos as formalidades de vistos e certificados de vários 
órgãos do governo.  
 
Depois, mais um ano e meio para registrar os produtos, porque tivemos que fazer os testes 
dos produtos no Brasil. Foi incrivelmente difícil. O mesmo procedimento no México demorou 30 
dias”, diz.  
 
O peso dos impostos foi outro fator que desestimulou Jovovic. Sua empresa é responsável pela 
importação de cosméticos para toda a América Latina, e a rentabilidade em Porto Rico, uma 
ilha com quatro milhões de pessoas, é mais alta do que no Brasil. Apesar do grande público 
consumidor disponível, os impostos de importação e encargos sobre salários reduzem a 
margem de lucro.  
 
Mas o esforço compensou, e o investimento deve ser recuperado em dois anos. Vencido o 
desafio de abrir a empresa, no município de Serra/ES, as coisas ficaram mais fáceis com o 
passar do tempo. Jovovic planeja ampliar a empresa e investir em uma linha própria com 
fabricação no Brasil, para reduzir os gastos com importação. “O maior problema no Brasil é 
começar. Você precisa de muito dinheiro para financiar a abertura da empresa e deve ter 
muita persistência, porque o processo é demorado”, diz. 
 
A norte-americana Mary Lorene Barrette morou 30 anos na Dinamarca, onde era treinadora de 
cavalos, e, depois de algumas férias no Brasil, escolheu o país para viver com seu marido. Em 
2005, viu a possibilidade de treinar cavalos de corrida em Cotia/SP, onde comprou um rancho. 
“Percebi que o trabalho de treinamento de cavalos Quarto de Milha não era bem-feito por aqui 
e decidi explorar esse lado”, diz. 
 
O idioma foi a primeira barreira que Mary encontrou para começar o negócio. Sem saber falar 
português, ela teve dificuldades em entender as exigências governamentais para abrir a 
empresa, que funciona oficialmente desde janeiro. A comunicação com os clientes também é 
complicada, então sua primeira meta é aprender o idioma, para conquistar mais clientes. 
Passada a etapa de adaptação, sua perspectiva é recuperar o investimento inicial em dois 
anos. 
 
Paixão 
 
Andrew William Shepherd, 44 anos, apaixonou-se por uma brasileira na Inglaterra e, depois de 
algumas viagens a passeio, resolveu mudar-se definitivamente para cá. Abandonou seu 
emprego na área de computação e passou a dar aulas particulares de inglês em Taubaté (SP). 
Dois anos depois, o romance terminou, mas ele não conseguiu mais viver longe do Brasil. 
 
Trabalhou como professor de inglês para os funcionários da empresa Mubea e depois abriu 
uma escola de idiomas com a ajuda de amigos brasileiros, a Mr. Brit English. Quatro anos 
depois, ao saber que os imóveis na Inglaterra estavam supervalorizados, vendeu sua casa 
para investir no Brasil. “No final de 2005, consegui meu visto permanente e pude realmente 
tocar o meu negócio, que até então estava registrado no nome de um casal de amigos.  
 
Em outubro do ano passado, mudamos para um prédio melhor, com boa localização, pude 
contratar uma pessoa para cuidar exclusivamente do marketing, porque estávamos fazendo 
tudo sozinhos”, diz Shepherd. Sua escola tem atualmente sete empregados e 60 alunos. A 
meta é chegar a 150 estudantes em agosto e a 200 até o final do ano. 
 
A confiança no crescimento da empresa baseia-se na qualidade de ensino da escola, com foco 
na conversação. “O nível das escolas de inglês em Taubaté é baixo, fazem muita 



‘embromation’, com falsos cognatos. Minha visão é realmente ensinar o idioma, para que faça 
diferença na trajetória profissional do aluno.” 
 
Shepherd diz que abrir um negócio no Brasil foi complicado e que só insistiu por amor ao país. 
Se estivesse na Inglaterra, teria mais incentivos do governo, financiamento de projetos e 
facilidade para adquirir empréstimos. “Lá eu poderia ficar muito rico, poderia dirigir um Rolls 
Royce. Mas para mim não importa, porque vivo melhor aqui, o país é lindo, fico perto da praia, 
minha vida é rica assim. Na Inglaterra, ficaria rico só de dinheiro”, diz. 
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