PRETENDE ABRIR UMA EMPRESA
OU AMPLIAR SEUS NEGÓCIOS JÁ EXISTENTES

Para apoiar os micro e pequenos empreendedores, o Consulado Geral em Hartford preparou este
Guia resumido, intitulado “Como Empreender”, que será acompanhado por vídeos disponíveis no
seu portal, na sua página no Facebook e outras redes sociais.
Se estiver recém-chegado a Connecticut ou Rhode Island, será preciso saber os documentos
essenciais a serem obtidos:


ITIN (número de inscrição como contribuinte de impostos)



Carteira de motorista



Contrato de serviços de utilidade pública



Comprovante de abertura de conta bancária



Comprovante de acesso a hospitais

É imprescindível ter informações corretas sobre os procedimentos, a legislação e autorizações
necessárias, para evitar prejuízo financeiro e perda de tempo.
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COMO OBTER OS DOCUMENTOS ESSENCIAIS

1.

Documento de Identificação de Contribuinte de Impostos

O número de identificação de contribuinte pessoa física (Individual Taxpayer Identification
Number – ITIN) é essencial para:


O acesso à moradia;



A contratação de serviços de utilidade pública (água, luz e telefone);



A abertura de conta bancária; e



O pagamento de impostos.

O ITIN é emitido pelo órgão arrecadador de impostos (Internal Revenue Service - IRS), mesmo
para as pessoas não aptas a receber um número de previdência social (Social Security Number),
este último exclusivo para quem tem situação imigratória regular.

- Para preencher o formulário de pedido de ITIN, veja:
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf

- Para instruções sobre impostos, veja:
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw7.pdf
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2.

Carteira de Motorista

Os brasileiros residentes em Connecticut, ainda que em situação imigratória irregular, podem
obter no órgão apropriado (Department of Motor Vehicle – DMV) a carteira de motorista
denominada “apenas para dirigir” (“drive only”).

Os documentos exigidos para tanto são:


Dois comprovantes de residência emitidos há pelo menos 3 meses;



Dois documentos de identidade (carteira de matrícula consular e/ou passaportes); e



Três

cópias

impressas

do

pedido

eletrônico

(online

application).

Veja

http://www.ct.gov/dmv/lib/dmv/20/29/di-4.pdf .

Verifique abaixo as etapas necessárias, passo a passo:

1 - Agendar, pagar a taxa obrigatória para o exame de vista e efetuar a exame teórico
("knowledge test"). Veja https://www.dmvteen.ct.gov/dmv/do-it-online. Se o candidato for
aprovado (acerto mínimo de 20 perguntas de um total de 25), será emitido documento
temporário válido por 90 dias ("Permit").

2 - Providenciar o registro e o seguro do carro em nome do candidato, que implicará o aumento
do valor desse seguro, se este já estiver assegurado por outra pessoa.

3 – Agendar, por telefone, data e hora para o exame prático ("road test").
Se aprovado, o candidato receberá nesse mesmo dia sua carteira de motorista.
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Como se preparar para as provas:



Estudar o Manual do Motorista ("Driver's Manual"); há autoescolas que podem
ajudar com o material em português, disponível também em alguns jornais em
português de circulação na comunidade brasileira.



Fazer o Curso de Segurança ao Dirigir ("Drive Safety Course"), de duração de 8
horas.



Praticar a condução de veículo de acordo com as normas para aprovação.

OBS: Em Rhode Island, diferentemente de Connecticut, pessoas sem situação imigratória
regular não podem obter a carteira de motorista. Em 2016, a Assembleia Legislativa daquele
Estado declarou que o tema não faria parte da pauta de votações.
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3. Contratação de serviços de utilidade pública

Os brasileiros, independente do seu status imigratório, podem contratar serviços de utilidade
pública (água, luz e telefone /internet /tv a cabo).

Caso o novo cliente ainda não tenha crédito no mercado, é comum a exigência de pagamento de
um depósito para garantir pagamento ("security deposit") que, após um ano, pode ser devolvido
se comprovado um histórico positivo de pagamentos.

IMPORTANTE:

O passaporte poderá ser aceito para a contratação de serviços de utilidade pública, caso o
interessado não possua o "social security number".
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4.

Abertura de Conta Bancária

Os brasileiros, independente do seu status imigratório, podem abrir conta bancária em bancos
locais. Muitos desses dispõem de funcionário que fala português.

No ato da abertura,

é exigido o preenchimento do formulário W-8BEN

("Certificate of

Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting
Individuals"), disponível no link: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf .
Para instruções de preenchimento, veja o link https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8ben.pdf .

Verifique abaixo os documentos que, em geral, são exigidos pelos bancos:



passaporte



ITIN ("Individual Taxpayer Identification Number")



comprovante de residência



valor mínimo de depósito inicial, de acordo com as normas internas de cada banco.
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5.

Acesso aos hospitais, mesmo sem ter seguro médico

Todos os cidadãos americanos tornaram-se obrigados a ter um plano de saúde (seja do progama
Obamacare ou de algum plano privado).

No entanto, os emigrantes que ainda não tenham situação imigratória regular não podem obter o
seguro do governo federal.

Na prática, o atendimento hospitalar é obrigatório.
No entanto, se o paciente não tiver seguro de saúde, deverá posteriormente receber em sua
residência a conta, cujo valor (em geral elevado) poderá ser negociado com a ajuda do assistente
social do hospital; este providenciará um plano para pagamento mensal, compatível com a renda
do paciente.
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QUER ABRIR UMA EMPRESA
OU MELHORAR SEUS NEGÓCIOS JÁ EXISTENTES

VERIFIQUE OS PASSOS NECESSÁRIOS PARA SEU SUCESSO
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I.

1.

O PASSO A PASSO PARA ABRIR UMA EMPRESA:

Escolha de um nome comercial (razão social). Cada empresa é uma entidade única

perante a lei e, portanto, para fins de identificação será necessário escolher um nome ainda não
em uso. Pode-se verificar os nomes já existentes no banco eletrônico da Secretaria de Estado
de Connecticut (http://www.concord Sots.ct.gov/CONCORD/online?sn=PublicInquiry&eid=9740).

2.

Escolha da forma jurídica da empresa que, entre outras, pode ser uma Sociedade por

quotas de responsabilidade limitada - Limited Liability Company (LLC), por ser mais seguro. Isto
porque limita a responsabilidade pessoal do proprietário(s) perante eventuais ações judiciais,
com redução de custos financeiros e problemas jurídicos. O procedimento é semelhante àquele
exigido na maioria dos estados nos EUA.

Para facilitar, algumas pessoas preferem contratar um advogado. No entanto, o próprio
interessado pode cuidar do processo de abertura de sua empresa. Para definir a forma jurídica
do seu negócio, veja link: https://www.irs.gov/uac/choosing-a-business-structure.
Se a escolha for uma LLC, no final do nome completo da empresa devem aparecem as
abreviaturas LLC, L.L.C., ou Ltd. Responsabilidade Co. Por exemplo, "Acme Shoes, LLC" seria o
nome da empresa completo, não "Acme Shoes."

Para ter certeza de que o nome escolhido ainda não existe, pode-se solicita, durante a fase de
análise do processo de abertura da empresa, que o mesmo seja reservado por 120 dias, mediante
preenchimento de formulário próprio e o pagamento de taxa (US$60.00).
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3.

Como constituir sua empresa

Em Connecticut, basta preencher formulário específico para criar uma LLC, veja link:
http://www.sots.ct.gov/sots/lib/sots/commercialrecording/allforms/art_of_org_domestic_llc.p
df.

Em Rhode Island, escolha seu negócio e verifique os formulários necessários para abrir uma
empresa

LLC

ou

um

outra

com

forma

jurídica

distinta,

veja

link

https://www.ri.gov/SOS/quickstart/wizard/. Há um formulário específico para cada tipo de
negócio, veja https://www.ri.gov/SOS/quickstart/tasks/.
Para esclarecer dúvidas e obter informações sobre leis trabalhistas e impostos, entre outras,
veja businessinfo@sos.ri.gov - tel 401 -2222185; para conhecer as empresas que operam em sua
área de negócios, veja

http://www.sos.ri.gov/divisions/Business-Portal/Start-Or-Qualify-A-

Business/networking-chambers

4.

Nomear um representante legal

É exigido, na maioria dos estados nos EUA, que uma empresa LLC identifique um representante
legal em caso de citação judicial, que a receba em nome da LLC, se esta for processada.

O representante legal deve ser residente em Connecticut podendo ser um sócio/administrador da
empresa, um executivo designado em documento autenticado fora do Estado ou pessoa jurídica
localizada nesse Estado. O representante deverá assinar o contrato social da empresa, antes de
fazer o registro no órgão estadual (Secretary of the State), que pode ser feito pelo correio,
mediante pagamento da taxa de depósito (US$120.00). O resto da documentação deverá ser
enviada à Commercial Recording Division, Connecticut Secretary of the State, P.O. Box 150470,
Hartford, CT 06115-0470.
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5.

Em

Registrar a marca (nome ou logotipos, etc) da empresa

Connecticut,

deve-se

preencher

formulário

e

pagar

taxa

de

US$

50.00,

veja

http://www.ct.gov/sots/lib/sots/commercialrecording/allforms/tradeservicemarks/app_for_re
g_of_a_certification_mark.pdf ou registrar com o órgãofederal

US Patent and Trademark

Office http://www.uspto.gov/

6.

Elaboração de um acordo operacional (Contrato Social)

É importante proteger sua empresa. Após concluir todos os requisitos para sua abertura, devese considerar a elaboração de um acordo operacional que, embora não seja exigido legalmente em
Connecticut, é muito conveniente. Isso porque estabelece explicitamente as características
particulares da empresa, e pode ser especialmente importante se esta tiver sócios com
participações diferentes no capital da empresa ou em suas operações. Este acordo será usado
em juízo, caso ocorram problemas com sua empresa LLC. Sem um acordo, serão aplicadas as
regras padrão para LLCs, ou seja, todos os sócios têm participação nos lucros e perdas de forma
igual, independentemente do capital investido ou nível de atuação na empresa.

Acordos operacionais geralmente incluem cláusulas relativas às participações no capital,
percentual de cada sócio; direitos e responsabilidades dos sócios; poder de voto dos sócios; a
alocação de lucros e perdas; a estrutura de gestão da LLC; as regras para a realização de
reuniões e as votações. No entanto, o acordo operacional deve ser adaptado a cada empresa em
particular. Tendo em vista a importância de questões jurídicas relativas à sua empresa, seria
conveniente a contratação de um advogado para redigir o acordo operacional da LLC.
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7-

Elaboração de um plano de negócios (Business Plan)

Para o sucesso da empresa, é aconselhável elaborar um bom plano de negócios com o
detalhamento das fases operacionais, que apresenta a seguinte estrutura:


Índice



Resumo Executivo - em que o(s) sócio(s) resume(m)sua(s) visão(ões)



Descrição da empresa - uma visão geral do serviço a ser prestado ao mercado



Produtos e Serviços - descrição detalhada do produto ou serviço único.



Plano de Marketing - estratégia para levar o produto ou serviço aos consumidores.



Plano Operacional - descrição da operação do negócio no dia-a-dia.



Gestão e Organização - descrição da estrutura e a filosofia que rege a empresa



Plano Financeiro - ilustração do modelo de trabalho em relação às finanças e demais
dados de interesse por parte dos investidores.

IMPORTANTE:

Existe na internet material para consulta. No entanto, a entidade "US Small Business
Administration –SBA" pode oferecer orientação no desenvolvimento de um plano de negócios
(https://www.sba.gov/offices/district/ct/hartford - tel 860 240 4654))
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II - PARA OBTER LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, REGISTRE SUA EMPRESA:

NO PLANO MUNICIPAL

É aconselhável obter lista das cidades em Connecticut, veja link http://portal.ct.gov/cities_and_towns/

NO PLANO ESTADUAL

Deve-se

solicitar

um

número

de

Registro

Fiscal

http://www.ct.gov/drs/cwp/view.asp?a=1433&q=265880;
http://www.ct.gov/drs/lib/drs/filllable_applications/reg-1.pdf;

-

TRN,

para
para

verificar

obter
seu

o

site

formulário,

preenchimento,

veja

http://www.ct.gov/drs/lib/drs/forms/2012forms/applications/reg-1-instructions.pdf Em seguida, devese registrar a empresa na Secretaria Estadual do Trabalho, veja https://www.ctdol.state.ct.us

NO PLANO FEDERAL

É uma exigência legal que sua empresa tenha um número de identificação fiscal, que pode ser obtido junto
ao órgão responsável pela arrecadação de impostos (IRS - Internal Revenue Service").
Independente do número de sócios, é igualmente exigido também um número de identificação do
empregador (EIN), igualmente obtido junto ao IRS, veja

https://www.irs.gov/Businesses/Small-

Businesses-&-Self-Employed/Employer-ID-Numbers-EINs.
Dependendo do ramo de negócio e da localização de sua empresa em Connecticut, podem ser necessárias
autorizações, licenças ou registros adicionais.

IMPORTANTE: O órgão do governo estadual - Centro de Recursos Econômicos de Connecticut (CERC) pode ajudar a determinar as exigências de inscrições adicionais, licenças, ou licenciamento
(http://www.ct-clic.com/), inclusive se será necessário registrar sua empresa junto ao Departamento do
Trabalho (Labor Department - https://www.dol.gov )
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III- CERTIFICADOS DE TRABALHO PARA EMPRESAS

No ramo da construção civil:

Os empregados e subempreiteiros devem apresentar o Certificado de Segurança do Trabalho,
que pode ser obtido junto ao órgão federal do "Labor Department", chamado
Administração

de

Segurança

e

Saúde

OSHA –

Ocupacional,

https://www.osha.gov/html/RAmap.htmlhttps://www.osha.gov/dcsp/smallbusiness/index.html

No ramo de alimentação:

Deve ser obtido o certificado emitido pelo "Connecticut Restaurant Association" tanto para a
empresa

quanto

para

as

pessoas

que

irão

manusear

produtos

alimentícios,

veja

http://www.ctrestaurant.org/servsafe.html

Nos demais ramos (no caso de Connecticut):

Verificar

as

exigências

no

site

da

Secretaria

de

Defesa

do

Consumidor

(DCP)

(http://www.ct.gov/DCP/site/default.asp), bem como a licença necessária junto à Secretaria de
Energia e Proteção Ambiental do Estado, se as atividades da empresa tiverem impacto ambiental
http://www.ct.gov/deep/site/default.asp)
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IV.

COMO OBTER SEGUROS PARA A EMPRESA

Verificar as instruções no site http://www.ct.gov/cid/cwp/view.asp?q=390720

V.

AS OBRIGAÇÕES CONTÍNUAS DA EMPRESA



Apresentação de relatório anual à Secretaria de Estado de Connecticut, por via

eletrônica, a partir da data da constituição de sua LLC, veja link
http://www.concord-sots.ct.gov/CONCORD/.



Pagamento, a cada dois anos no dia 15 de abril, do Imposto sobre Entidades

Negociais

(BET),

no

valor

de

US$250.00,

veja

link

http://www.ct.gov/drs/cwp/view.asp?a=1454&Q=307250&PM=1)



Pagamento de imposto sobre vendas incidente sobre empresa de bens e serviços ou

aquela que tiver empregados (não-sócios); para isso deverá efetuar registro junto ao
órgão estadual "Departament of Revenue Service - DRS", veja link
http://www.ct.gov/drs/site/default.asp
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