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Advogados apontam problemas,
desde obtenção de visto de
trabalho até normas tributárias

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

O interesse de empresas estran-
geiras em investir no Brasil é
crescente por conta das oportu-
nidades surgidas com os me-
gaeventos esportivos. Mas a in-
serção de verba no país oriunda
do exterior pode ser afetada pe-
los diversos trâmites necessá-
rios para atuar no mercado na-
cional, além da complexidade
das normas brasileiras.

Sistema fiscal complicado,
legislação ampla e dificulda-
des de obter o visto de traba-
lho são apontados por escritó-
rios de advocacia especializa-
dos em direito empresarial
como os principais obstáculos
para as empresas interessadas
em investir no país.

“O Brasil conta com muitas
dificuldades burocráticas e as
companhias têm de entender
todos os trâmites antes de fazer
um negócio”, afirma José Ro-
berto Baldoini Martins, sócio do
escritório Trench, Rossi e Wata-
nabe Advogados, que aponta a
parte fiscal como o maior em-
pecilho para os estrangeiros.
“Nosso sistema é complexo e
nem sempre lógico, com tribu-
tos diretos e indiretos. E enten-
der essa área é crucial para en-
trar no país”, diz ele.

Consultas sobre o mercado
Desde a oficialização do Brasil
como sede dos eventos, os escri-
tórios que atuam na área passa-
ram a receber consultas frequen-
tes de empresas do exterior que
pretendem investir aqui. Segun-
do Martins, o escritório tem re-
cebido sondagens de países como
China, Coreia, Espanha, Alema-
nha, Inglaterra e Estados Unidos.

“Com o encerramento das licita-
ções e definição dos projetos, a
tendência é a procura se intensi-
ficar ainda mais”, avalia.

Outro escritório que tem as-
sessorado empresas estrangei-
ras é o Barbosa, Müssnich &
Aragão, que já recebeu sonda-
gens dos Estados Unidos, Cana-
dá e Inglaterra. “Há uma carên-
cia no Brasil por uma legislação
mais específica. A tendência é
que isso seja revisto para que o
país entre de vez no cenário glo-
balizado”, aponta o advogado
Luiz Marcelo Góis, especializa-
do em direito empresarial.

“O mercado brasileiro tem
um potencial muito grande. No
entanto, os impostos para im-
portação dificultam a entrada
no país com preços competiti-
vos”, aponta Tomer Koren, di-
retor regional de vendas da is-
raelense Spetrotec, especiali-
zada em sistemas de segurança
para automóveis. ■

Escritórios de
direito começam
a receber consultas
cada vez mais
frequentes de
grupos estrangeiros
interessados em
aprender sobre
os meandros da
legislação brasileira

Burocracia dificulta vida do investidor
● Ter um plano de negócio
bem estruturado.

● Definir a forma como
pretende atuar no país (com
escritório próprio, fazer
uma joint venture, etc).

● Ter uma previsão de quanto
tempo pretende permanecer
no mercado brasileiro.

● Entender como funciona
a legislação brasileira.

● Ter conhecimento sobre
os encargos trabalhistas,
tributários e previdenciários

● Definir anteriormente
a região onde pretende atuar.

PARA INVESTIR NO BRASIL
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