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aceitável, eles são a abertura para achar as 
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RESUMO 

 

 
O fenômeno da globalização e o avanço de novas tecnologias tornam o mundo cada 
vez menor, fazendo com que as distâncias entre os países, pessoas e organizações 
fiquem cada vez mais reduzidas. Com isto surge a necessidades de “executivos 
globais”. O Brasil, atualmente deixou de ser um exportador mão de obra, para se 
tornar um dos principais destinos de estrangeiros. O número de profissionais 
expatriados trabalhando no Brasil está em crescimento, de acordo com as 
informações fornecidas pelo Ministério do Trabalho e emprego, em 2009 foram 
emitidas aproximadamente 43 mil autorizações para trabalho, confrontando com o 
ano de 2013, onde foram emitidas mais de 62 mil autorizações, afiram-se que houve 
um crescimento de aproximadamente 45%. Algumas organizações chamantes 
estabeleçam políticas onde contemplam os aspectos: tributários, trabalhistas, 
sociais, além de gerenciar custos, bem como os aspectos sociais. O objetivo 
principal do trabalho foi descrever as percepções de estrangeiros no Brasil, bem 
como das organizações, não só no que tange os aspectos culturais e de adaptação, 
mas também com relação às questões tributárias. Os sujeitos da pesquisa foram 5 
profissionais de 5 distintas empresas estrangeiras que possuem filiais no Brasil, o 
acompanhamento foi pelo período de 12 meses. A coleta de dados foi realizada por 
meio de entrevistas pessoais, semiestruturadas, de acordo com um roteiro 
previamente estabelecido. Dentre as maiores dificuldades encontradas, relatou-se a 
barreira do idioma, adaptação cultural e aspectos tributários, muitas vezes até 
desconhecidos. Dentre as contribuições deste estudo, está a compilação dos 
aspectos tributários relativo ao estrangeiro, bem como de imigração. Este trabalho 
pode ainda ser replicado por um período superior a 12 meses, sendo possível desta 
forma, acompanhar a percepção deste estrangeiro ao longo do tempo. 

 
 

Palavras-chave: Expatriados. Tributação. Internacionalização. Gestão 
Internacional de pessoas. Globalização  



 

ABSTRACT 
 
 
 
 

The phenomenon of globalization and the advancement of new technologies became 
the world becoming smaller, causing the distances between countries, people and 
organizations become ever smaller, with this come the need for "global business". 
Brazil, now no longer a labour exporter Brazil has become one of the leading 
destinations in foreigners. The number of expatriates working in Brazil is growing, 
according to information provided by the Ministry of Labour and Employment, 2009 
were issued approximately 43,000 permits for work , comparing with the year 2013 , 
which were issued more than 62 000 authorizations , if affirm that there was an 
increase of approximately 45 % . Some organizations have established some policies 
which include aspects: tax, labour, social, and manage costs. The principal objective 
of this study was to describe the perceptions of foreigners in Brazil, not only in terms 
of adaptation and cultural aspects, but also with respect to tax matters. The subjects 
were 5 professionals 5 different foreign companies that have branches in Brazil. Data 
collection was conducted through semi-structured personal interviews, according to a 
predetermined script. Among the biggest difficulties reported to the language barrier, 
cultural adaptation and tax aspects, often unknown. Among the contributions of this 
study is to compile the tax aspects relating to foreign and immigration. This work can 
also be replicated for more than 12 months, thus enabling accompany the perception 
of foreign, for long term. 
 
 
Keywords: Expatriates. Taxation individuals. Internationalization. International 
Personnel Management. Globalization. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com globalização e internacionalizações das companhias, surge 

consequentemente a necessidade da contratação de executivos globais, os quais, 

num primeiro momento, são enviados para os países onde as companhias instalam 

suas filiais para serem os responsáveis pelas operações, assim como “os olhos da 

matriz”, bem como técnicos com conhecimentos específicos, os quais transferem 

tecnologias para os países de destino e por último um movimento diferente do 

ocorrido nos últimos 20 anos, ou seja, o objetivo dos movimentos mundiais em busca 

de oportunidades tendo em vista a crise mundial, especialmente na Europa. 

 

Estes gestores são em regra geral os responsáveis por implantar e 

administrar as diretrizes do exterior no Brasil, e dentre as principais características 

existe a necessidade de comunicar-se em diferentes idiomas, adaptar-se as mais 

diferentes culturas, ser resiliente e estar preparado aos mais diversos desafios.  

 

 

A vivência internacional exige do profissional uma abertura de 
espírito, o estímulo pelo desafio, a curiosidade quanto ao diferente, 
uma genuína capacidade de observação e de leitura de cenários, 
bem como respeito a uma realidade cultural e simbólica diferente da 
sua. Na medida em que diferentes grupos estarão interagindo com 
maior frequência, cresce o potencial para conflitos e mal-entendidos, 
o que por sua vez implica numa maior habilidade comunicativa e de 
negociação. Lidar com o novo, com múltiplas perspectivas, demanda 
uma alta capacidade de adaptação e de flexibilidade, ao mesmo 
tempo em que requer uma baixa ansiedade para tolerância às 
ambiguidades e o stress resultante da falta de feedback imediato e, 
às vezes, do isolamento prolongado. Este perfil também privilegiará 
as habilidades interpessoais, a sensibilidade cultural, empatia, 
autonomia e certa humildade. (FREITAS, 2002, p. 4). 

 

 

Recentemente o Brasil tem recebido um grande número de estrangeiros, 

tendo em vista o estabelecimento de filiais das grandes multinacionais, assim como 

a promessa de prosperidade com o advento da Copa do Mundo e Olimpíadas o que 

fez do Brasil um dos principais destinos de expatriação. 



18 

 

 

O ambiente atual de internacionalização de negócios encoraja a transferência 

de pessoal com o objetivo de desenvolvimento organizacional. As empresas criam 

políticas e oferecem treinamentos a estes executivos, porém com a mudança do 

perfil dos chamados “expatriados”, onde no passado eram apenas os principais 

excutivos de multinacionais que adentravam ao país com todo suporte empresarial, 

hoje este perfil mudou, e não são apenas os executivos com o respaldo de sua 

matriz, mas sim, posições de média gerência, além de estrangeiros em busca de 

melhores  oportunidades. Fischer (2002, p. 12-13) definiu o modelo de gestão como: 

 

 

Entende-se modelo de gestão de pessoas a maneira pela qual uma 
empresa se organiza para gerencial e orientar o comportamento 
humano no trabalho. Para isso a empresa se estrutura definindo 
princípios, estratégias, políticas e práticas ou processos de gestão. 
Por meio desses mecanismos, implementam diretrizes e orienta os 
estilos de atuação dos gestores em sua relação com aqueles que 
nela trabalham [...] Quando esse conceito é estrategicamente 
orientado, sua missão prioritária consiste em identificar padrões de 
comportamento coerentes com o negócio da organização.  
 
 

 

Pelas razões descritas anteriormente, a proposta desta pesquisa é obter a 

percepção dos estrangeiros no que tange não somente aspectos de adaptação e 

cultura, mas também os aspectos chamados “burocráticos” os quais os expatriados 

geralmente não estão tão familiarizados, tais como a tributação Brasileira e aspectos 

relativos a residência fiscal, além disso, através de pesquisas sobre o tema, 

identificou-se que existem poucos estudos relativo a esta matéria. Além disso, esta 

pesquisa, tem o propósito de compilar a base legal relativa a tributação dos 

rendimentos e patrimônio auferido e/ou mantido no exterior, assim como identificar a 

percepção de 5 expatriados, sobre os questões culturais, adaptação, tributária e de 

imigração, em duas oportunidades, no momento da chegada ao país e após 12 

meses da primeira entrevista. A entrevista também foi realizada com o RH de 

diferentes empresas, com o objetivo de confrontar as respostas obtidas no que 

tange os aspectos tributários, e perceber se existe uma preocupação por parte da 

empresa com os aspectos tributários dos expatriados. 
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As questões que norteiam este trabalho podem ser explicadas da seguinte 

forma: que percepções estes expatriados possuíam ao adentrar no país com relação 

aos aspectos tributários? Quais foram as principais dificuldades encontradas com 

questões documentais, questões trabalhistas? Existem algum conhecimento de 

quando este indivíduo se torna residente fiscal no país? Este estrangeiro sabe quais 

são as obrigações fiscais e tributárias após tornar-se residente fiscal?            

   

Após 12 meses da primeira entrevista, os mesmos expatriados foram 

entrevistados e as novas respostas foram confrontadas com as primeiras, obtendo 

desta forma um comparativo. 

 

Objetivos: 

 

 Identificar as dificuldades encontradas relativas ao entendimento da tributação 

do estrangeiro no Brasil e comparar com a resposta após 12 meses; 

 Identificar se as empresas chamantes estão preocupadas com os aspectos 

tributários e fiscais destes expatriados; 

 

Este estudo está dividido em seis partes: A segunda parte deste trabalho 

inicia-se com o Referencial Teórico, subdividida em Globalização, 

Internacionalização das empresas, Internacionalização de empresas Brasileiras, 

Investimento Direto no Exterior, Investimento Estrangeiro Direto, Expatriados, 

Aspectos de Imigração, Aspectos relativos a residência fiscal, Aspectos Tributários. 

A terceira parte, refere-se a metodologia de pesquisa, com a descrição dos casos, 

tendo a análise de dados como a quarta parte do estudo e por fim, a quinta parte 

trata-se das considerações finais, bem como sugestões para estudos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

Este estudo tem como sustentação teórica este capítulo, dividido em 

grandes tópicos: Globalização, Internacionalização de empresas, Expatriação, 

Aspectos de imigração, e por fim os Aspectos Tributários. Neste capítulo é 

apresentado a revisão da literatura relativo ao estudo apresentado.  

 

2.1 Globalização 

 

A globalização pode ser considerada como um tema atual, porém este 

processo é bastante antigo.  

 

Dentre os diversos conceitos sobre globalização, a expressão que melhor 

contextualiza pode ser dita como o “mundo sem fronteiras”, e que possibilite a 

expansão de mercados já saturados para uma economia global. A globalização 

envolve diversos aspectos, dentre os mais familiares: econômico, cultural, político, 

transportes, bem como as comunicações, este último mais recente. O planeta 

adquiriu um novo status e transformou-se num território de todo o mundo, Giddens 

(2000, p. 24) afirma que: “(...) trata-se de uma revolução global na vida corrente, 

cujas consequências se estão a fazer sentir em todo o mundo, em todos os 

domínios, do local de trabalho à política”. 

 

Por conseguinte, a globalização do mundo de acordo com Giddens, (2000, p. 

22): “não é apenas uma coisa nova, é também algo de revolucionário”. 

 

O homem desde seu nascimento, sempre se deslocou para locais distantes 

do seu nascimento, com a evolução dos meios de transportes o seu deslocamento 

passou a ser em tempo real o que permitiu a troca de informações de forma muito 

mais rápida.  
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Dentre as principais razões históricas para a direção com destino a 

globalização, podemos citar dois autores Thurow e Pacheco (2002, p. 17): 

 

     
a) fim do comunismo, o que deixou sem competidores o sistema 
capitalista e impulsionou a formação de um sistema econômico 
mundial e de uma economia de escala planetária; 
 
b) emergência de uma era de indústrias de inteligência artificial 
criada pelo homem, o que proporcionou a desterritorialização da 
produção e a anulação de qualquer vantagem relativa; 
 
c) grande crescimento, deslocamento e envelhecimento da 
população mundial, o que conduziu a profundas mudanças no 
sistema capitalista e configurou um novo perfil populacional para o 
planeta; 
 
d) emergência de uma economia global desterritorializada, o que 
possibilitou que qualquer bem possa ser produzido em qualquer 
parte do mundo e vendido em todo lugar do planeta; 
 
e) configuração do mundo como um espaço político multipolar sem 
um poder hegemônico, o que conduziu à descaracterização da 
divisão do mundo entre primeiro, segundo, terceiro e quarto mundos 
e relativizou as relações centro-periferia e as relações Norte-Sul. 
 

 

 

Para Pacheco (2002, p. 17) as principais causas são: 

 

 

a) causas demográficas: a explosão populacional da segunda 
metade do século XX, fruto dos surpreendentes avanços da 
Medicina, ocasionou a ocupação de muitos vazios demográficos do 
planeta, intensificando o intercâmbio comercial e migratório entre 
povos antes restritos a territórios estanques; 
 
b) causas tecnológicas: a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e 
as crises do petróleo de 1973 e 1979 induziram os Estados nacionais 
dos países industrializados a alocar consideráveis parcelas de suas 
vultosas receitas fiscais em pesquisa e desenvolvimento 
tecnocientíficos. Como resultado houve o acúmulo, a difusão e a 
compilação de conhecimento científico e de altas tecnologias de 
informação e de telecomunicação; Globalização e Desenvolvimento; 
 
c) causas políticas: o fim da Guerra Fria, a queda do muro de Berlim 
e o fim do bloco soviético, entre outros fatores, contribuíram para a 
redução considerável dos riscos de ordem geopolítica, o que abriu a 
possibilidade de se construir um mundo mais integrado ou 
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interdependente. Além disso, esse processo foi reforçado pelos 
investimentos diretos na constituição de plataformas globais de 
produção e o estabelecimento de canais internacionais de comércio; 
 
d) causas institucionais: a criação de instituições governamentais 
multilaterais, que começaram a dividir a tarefa de regular a ordem 
internacional, encorajando o empreendedorismo dos atores globais e 
auxiliando na complexificação das relações internacionais e na 
criação de relações mais permanentes e estáveis. Neste sentido, “o 
Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI), a 
Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização Mundial do 
Comércio (OMC) encabeçam uma complexa estrutura de inúmeras 
instituições supranacionais voltadas para o estabelecimento e a 
renovação de acordos de cooperação internacional e inter-regional”. 

 

 

 

Não existe apenas uma causa para globalização, mas sim uma união de 

fatores os quais levaram o mundo gradativamente para este processo de “união” 

mundial, trajetória esta que não haverá volta. 

 

Com as novas formas de transportes internacionais em massa, navios 

gigantescos, bem como as formas de comunicação possibilitou uma abertura 

comercial entre os países, provendo ganhos econômicos através do comércio 

mundial, porém este fato não significa obrigatoriamente um maior nível de 

desenvolvimento.  

 

As grandes transformações produtivas e os processos de desenvolvimento 

de produtos globais alterou de forma significativa a forma de trabalho, desta forma a 

globalização a possibilidade de independência de território específico. 

 

A Globalização de fato aproximou as pessoas, mesmo quando há grandes 

distâncias geográficas entre elas. Forçou muitas pessoas e empresas a se 

relacionar mais perto e mais intensamente com seus  pares em outros países, 

alguns com valores culturais completamente diferentes. Em particular novas 

tecnologias, especialmente a internet, tem exercido um importante papel, facilitando 

a comunicação entre as pessoas ao redor do mundo (JUNIOR; MEYER ; MURPHY, 

2006). 
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Com este novo cenário de globalização, surge a internacionalização das 

principais corporações mundiais e consequentemente a rápida expansão de 

empresas o que inevitável a mudança na gestão das companhias, bem como as 

práticas de gestão de RH, surgindo um novo executivo globalizado.  

 

 

2.2 Internacionalização das empresas 

 

Antes de analisar os aspectos conceituais da Internacionalização das 

empresas, é preciso refletir sobre estratégia: Segundo Mintzberg et al. (2003, p.78): 

 

 

Estratégia empresarial é o padrão de decisões em um empresa que 
determina e revela seus objetivos, propósitos ou metas, produz as 
principais políticas e planos para alcançar as metas, define as áreas 
de negócios em que a empresa irá atuar, o tipo de organização 
econômica e humana que é ou pretende ser a natureza da 
contribuição econômica e não econômica que pretende fazer a seus 
acionistas, empregados, clientes e comunidades.  

 

 

A estratégia ainda segundo Mintzberg (2003) trata-se da forma de pensar no 

futuro, integrada no processo decisório, com base em um procedimento formalizado 

e articulador de resultados. A estratégia designa o conjunto de critérios de decisão 

escolhido pelo núcleo estratégico para orientar de forma determinante e durável as 

atividades e a configuração da empresa. Após a breve definição de estratégia, pode-

se avançar no que quesito internacionalização das empresas.  

 

Quando residente de um determinado país consegue acessar bens e 

serviços originados em outro país, ocorre a internacionalização da produção. Este 

processo de industrialização da produção não é distante do fenômeno globalização 

econômica, onde as empresas possuem produção atuando em diversos países. Este 

é o mesmo conceito de Mariotto (2007) que considera que o grande volume de 

exportações e importações, direciona as empresas para internacionalização das 

suas operações. Desta forma, a empresa se torna multinacional a partir do momento 
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em que há o primeiro investimento  direto em  instalações produtivas no exterior, 

tornando-se assim uma multinacional.  

 

Em determinados casos a estratégia das empresas quanto a 

internacionalização está direcionada a expansão dos seus negócios, quando um 

determinado mercado já está saturado. Boone e Kutz (1998) cita este fenômeno 

relatando a importância da estratégia para as organizações e consequentemente 

para a internacionalização das empresas.  

 

Johanson e Wiedersheim-Paulo (1975), criaram um modelo conhecido como  

o Modelo de Uppsala (U-Model), onde o processo de internacionalização é descrito 

através de uma sequência de etapas através de diversos estágios passados pela 

empresa, e através do tempo adquire conhecimento do mercado externo. Através de 

estudos de casos este modelo foi desenvolvido e aplicado em grandes empresas 

suecas que se internacionalizavam de forma de forma gradual, da seguinte forma: 

 

a) Estágio 1 – sem atividades regulares de exportação 

b) Estágio 2 – exportação por meio de representantes independentes 

c) Estágio 3 – subsidiária de venda no exterior 

d) Estágio 4 – unidades de manufatura / produção internacional  

 

O Modelo Dinâmico de Aprendizagem criado por Johanson e Vahlne, 

completando assim o modelo U-Model afirma que o resultado de um ciclo de 

eventos constitui a entrada para o próximo. O contexto principal refere-se a distinção 

entre aspectos do estado e das mudanças relativas as variáveis de 

internacionalização, onde:  

 

 Aspectos de estado – referem-se ao comprometimento e conhecimento sobre 

mercados estrangeiros e operações. 

 Aspectos de mudança – são as decisões a repeito dos recursos investidos e o 

desempenho das atividades de negócios. 
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A matéria sobre industrialização não está vinculada apenas a um modelo, de 

acordo com o estudos sobre o tema. De acordo com Welch e Luostarinen (1998) 

existem dificuldades em dificuldades em se discutir uma teoria da 

internacionalização, corroborando que este tema não se encontra muito bem 

definido, e caracterizam a internacionalização, como sendo o processo de 

envolvimento crescente em operações internacionais. 

 

Já Goulart e Arruda (1994) descrevem internacionalização sendo um 

processo crescente e continuo de desenvolvimento de uma empresa nas operações 

com outros países longe de sua origem. 

 

Ainda sobre a definição de internacionalização de empresas a definição de 

Szapiro e Andreade (2001) diz que é o conjunto de atividades que a empresa 

desenvolve fora dos mercados que constituem seu entorno geográfico natural e vem 

sendo crescentemente objeto de política em grande parte dos países desenvolvidos 

e em alguns em desenvolvimento, assim como o conceito de Goulart et al (1994) 

acrescentam a necessidade de um processo crescente e continuado de 

envolvimento da empresa em operações com outros países, não sendo suficientes 

as iniciativas esporádicas de exportação ou de atuação em mercados potenciais. De 

acordo com o relatório da UNCIDAT 2006 – United Nations Conference on Trade 

and Development 2006, os objetivos das empresas as quais tem como atuar por 

meio de Investimento Direto Estrangeiro, são: 

 

 Busca por mercados (acesso a mercados consumidores); 

 Busca de eficiência (redução de custos, sobretudo de mão de obra); 

 Busca de recursos (matérias-primas); 

 Busca de ativos já criados (por meio de fusões e aquisições); 

 Outros motivos (objetivos estratégias e políticos, redução de risco, hedging 

anticíclico). 

 

Ainda com relação aos aspectos conceituais, de acordo com Carvalho 

(2005), a forma de internacionalização das empresas pode ocorrer da seguinte 

forma: 
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 Constituição de ativos no exterior como a construção ou compra de uma 

fábrica (ampliação da produção ou diversificação de negócios e riscos); 

 Estratégia de fusão ou aquisição da empresa Brasileira, associando-se ou 

incorporando as concorrentes no exterior; 

 Estabelecimento de representação comercial ou filial de distribuição de 

produtos no exterior (ampliar mercados, fixar marca, prestar assistência 

técnica); 

 Esforços de organizar e ampliar a estrutura de exportação ou importação 

(planejamento comercial e logístico). 

 

Para concretizar o processo de industrialização, as empresas devem 

objetivas as estratégias como será inserida no contexto do novo país, desta forma a 

abaixo na figura 1 de acordo com Floriani et al (2006, p. 12) um resumo das 

principais formas de entrada em outro país: 

 

 

Fonte: Floriani et al (2006, p. 12)

Figura 1 - Síntese dos diversos modos de entrada para internacionalização

 

  

 

Explicando a figura 1, a exportação não é uma operação simples, pois 

envolve diversos aspectos, documentos, autorizações, conhecimento no mercado de 

destino, conhecimento das normas internacionais, prazos de pagamentos, formas de 

pagamentos, contratos de câmbio, uso e costume dos consumidores e meios de 

transporte. 
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De acordo com Minervini (2001), mais do que exportar produtos, na maioria 

das vezes, exporta-se a capacidade de projetar, embalar, gerenciar e entender os 

mercados. A exportação está ligada ao compromisso com a qualidade, criatividade e 

profissionalismo, sendo que muitas empresa, especialmente aquelas que surgiram a 

partir de uma formação técnica dos seus fundadores, iniciam a atividade de 

exportação acumulando muitos fracassos, por não terem avaliado antes a sua 

própria capacidade de internacionalização, isto é, a capacidade de adequar a 

empresa, e não só produto, para o mercado internacional.  

 

As exportações estão divididas em direta e indireta. Para a exportação 

direta, a operação é realizada pelo próprio exportador e é faturada diretamente do  

produtor para o importador. Com relação a exportação indireta esta é realizada por 

um interveniente, geralmente uma empresa de exportação, trading company, 

empresas comercias exclusivamente exportadoras, empresa comercial que opera no 

mercado interno e externo, outro estabelecimento da empresa produtora e consorcio 

de exportadores. Dentre as vantagens e desvantagens das exportações direta e 

indireta, destaca-se: 

 

 Direta 

 Maior controle sobre as operações internacionais; 

 Potencial de vendas e lucro mais alto do que com a exportação indireta; 

 Permite que a empresa construa sua própria rede de distribuição como 

subsidiárias de vendas; 

 Maior probabilidade de obter feedback e informações vindas do mercado; 

 É possível tomar decisões estratégicas unilateralmente. Por exemplo, sobre 

distribuição de recursos ou mudanças nos preços praticados; 

 Melhor proteção de marcas registradas, patentes e outras propriedades 

intangíveis. 

 

 Indireta:  

 Gasto reduzido na comercialização do produto;  

 Eliminação da pesquisa de mercado;  
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 Eliminação dos procedimentos burocráticos e seus custos, já que a 

documentação se resume à Nota Fiscal;  

 Redução de riscos comerciais e de movimentação da mercadoria no exterior;  

 Redução do custo financeiro decorrente das vendas a prazo, já que, via de 

regra, as comerciais exportadoras compram à vista e  

 Dedicação exclusiva à produção.  

 

Com tais considerações sobre a internacionalização de empresas, não basta 

apenas iniciar o processo de importar ou exportar, mas sim ter um quadro de 

pessoas capazes de comandar, liderar e que tenham pleno conhecimento do 

assunto e também dos mercados que serão atingidos, isto posto, demonstra-se mais 

uma a necessidade de executivos globais, que estejam dispostos a novos desafios. 

 

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 

através de uma pesquisa histórica elaborada pela equipe da Secretaria de Comércio 

Exterior (Secex) do MDIC sob a coordenação de professores do departamento de 

História da Universidade de Brasília (UnB) e com o apoio da Agência de Promoção 

das Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), elaborou o estudo relatando os 

principais fatos históricos que influenciaram o comércio exterior brasileiro 

sumarizando 200 anos de história, tendo início em 1808:  

 1808-1820 

A corte portuguesa se estabeleceu no Brasil, em 1808. Em 28 de janeiro 

daquele ano, foi publicada a Carta Régia de Abertura dos Portos brasileiros 

às Nações Amigas. Com isso, o Brasil passou a exercer autonomia inédita 

sobre seu próprio comércio exterior. 

 1821-1830 

O principal fato histórico desse período para os brasileiros foi a independência 

do país em 1822. O Brasil assinou o Tratado de Comércio com a Inglaterra, 

ato que revalidou os termos do Tratado de Comércio firmado entre Portugal e 

a Grã-Bretanha em 1810.  

 1831-1840 

A terceira década do século XIX foi marcada, no Brasil, pelo aumento da 
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demanda mundial pela borracha produzida na região amazônica. Entretanto, 

a balança comercial registra sucessivos déficits. Nesta década, o café 

começou a se destacar na pauta das exportações brasileiras. 

 1841-1850 

No ano de 1844 o governo brasileiro extinguiu o Tratado Comercial com a 

Grã-Bretanha. Esta medida aumentou o custo dos produtos importados, 

estimulando a instalação de algumas indústrias no país. As exportações de 

café aumentaram, mas a balança comercial ainda é desfavorável para Brasil.  

 1851-1860   

Pela primeira vez o Brasil conseguiu diversificar os destinos de suas 

exportações, mas as importações continuaram concentradas na Grã-

Bretanha. O primeiro saldo positivo da balança comercial foi obtido em 1860 

graças ao café, que nesta década correspondia a 48,8% das exportações, 

seguido pelo açúcar (21,2%), algodão (6,2%), fumo (2,6%) e cacau (1%).  

 1861-1870 

Nesta década, o café e o algodão são os principais produtos exportados pelo 

Brasil. O total das exportações entre 1851 e 1860 é de 150 milhões de libras 

esterlinas, equivalentes a 11,8% do PIB e as importações somam 132 

milhões de libras. O superávit comercial do período foi de 18 milhões de 

libras.  

 1871-1880 

Entre os anos de 1871 e 1880, os embarques brasileiros de café, açúcar, 

algodão, couros, borracha, cacau, mate e fumo, continuavam crescendo e 

representavam 95% de toda a pauta exportadora.  

 1881-1890 

A balança comercial brasileira registrava sucessivos saldos positivos, 

contribuindo para um acúmulo de capital, que parte era direcionado para a 

expansão das atividades manufatureiras. Em maio de 1888, a Lei Áurea 

aboliu a escravidão no Brasil e em 15 de novembro de 1889 houve a 

proclamação da República.  

 1891-1900 

O comércio exterior continua dependente do café, que constituía o setor mais 

dinâmico da economia e responde por mais de 60% das exportações 
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brasileiras. Na região Amazônica intensificou-se a exploração da borracha, 

valorizada pela nascente indústria automobilística nos Estados Unidos. 

 1901-1910 

Nesta década, iniciou-se uma longa fase de expansão do comércio exterior 

brasileiro. A Região Norte viveu o auge do ciclo da borracha e o Brasil 

respondia por 97% da produção mundial. Em 1906, foi colocado em prática o 

Acordo de Taubaté, para manter em alta o preço internacional do café e 

garantir os lucros dos cafeicultores. 

 1911-1920 

O acontecimento histórico que marca a segunda década do século XX é a 

Primeira Guerra Mundial. A entrada do Brasil na guerra  coincide com uma 

crise no setor cafeeiro, que obrigou o governo a colocar em prática o segundo 

plano de valorização do produto. Os principais produtos de exportação eram 

café,  açúcar, cacau, mate, fumo, algodão, borracha, couros e peles.  

 1921-1930 

A quebra da bolsa de Nova York, em 1929, provoca uma crise que se alastra 

pelo mundo e atinge em cheio a economia cafeeira brasileira. Isso coincide 

com uma extraordinária expansão das lavouras de café e o resultado foi uma 

oferta superior à demanda internacional. A solução encontrada pelo governo 

é a destruição dos estoques excedentes do produto. 

 1931-1940 

Os efeitos da quebra da bolsa de Nova York e da crise do setor cafeeiro 

comprometem o desempenho do comércio exterior brasileiro. No início desta 

década, grande parte da safra do grão se acumula em armazéns. A oferta 

continua muito maior que demanda mundial e para contornar a crise do setor, 

o governo destruiu milhões de sacas de café.O algodão brasileiro desponta 

como o segundo principal produto de exportação. A política de substituição de 

importações favorece o desenvolvimento da indústria nacional. Nesta década, 

houve o início da Segunda Grande Guerra. 

 1941-1950 

Durante a Segunda Guerra Mundial, o intercâmbio comercial brasileiro era 

feito principalmente com os Estados Unidos. Com a guerra, os preços 

internacionais do café se tornam mais uma vez atrativos. A produção e a 
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exportação desse produto volta a sua posição de destaque na economia 

nacional. 

 1951-1960 

Neste período, houve a diversificação da pauta exportadora brasileira e 

também dos destinos desses produtos. No início dos anos 50, a normalização 

das trocas internacionais já tinha feito com que o café voltasse a concentrar a 

maior parte das exportações nacionais, tendo os Estados Unidos como seu 

principal mercado.  

 1961-1970 

Os anos JK foram bastante proveitosos para a indústria nacional, com 

sucessivos aumentos da produtividade, mas não houve avanços do comércio 

exterior brasileiro. Café, açúcar, algodão e minérios ainda são responsáveis 

por 70% da pauta exportadora do país. Na segunda metade da década, a 

participação de produtos manufaturados nas exportações brasileiras passou 

de 7% em 1965 para 30% em 1974.  

 1971-1980 

Nesta década, a economia brasileira conseguiu crescer de forma 

considerável. O milagre econômico, iniciado em 1967, chegou a seu auge, 

com taxas de crescimento anual acima de 11%. A participação dos produtos 

manufaturados na pauta exportadora brasileira aumenta em 47% de 1974 a 

1979 e o Brasil conquistou novos mercados no Oriente Médio e na África. 

 1981-1990 

Brasil e Argentina assinaram a Ata de Buenos Aires, que fixou a data de 31 

de dezembro de 1994 para início das atividades do Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL) e, no âmbito da  Associação Latino-americana de Integração 

(Aladi), foi firmado o Acordo de Complementação Econômica N.º 14, que 

consolidou os protocolos de natureza comercial e propôs uma redução 

tarifária a partir de 1990.  

 1991-2000 

No início da década de 90, o Brasil implementou a abertura comercial com 

redução de tarifas de importação e reformulação dos incentivos às 

exportações. Os fluxos comerciais se intensificaram e foi criado o 

MERCOSUL. Nesta década também foi instituída a Organização Mundial de 
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Comércio (OMC), organismo multilateral responsável pela regulamentação do 

comércio.  

 2001-2007 

A partir de 2000, o comércio exterior brasileiro aumentou num ritmo mais 

vigoroso. O crescimento econômico mundial, o aumento dos preços 

internacionais de produtos básicos, a diversificação dos mercados 

importadores e a maior produtividade da indústria nacional são fatores que 

favoreceram o dinamismo das exportações brasileiras, que passou a atingir 

sucessivos recordes. 

O comércio exterior e internacionalização de empresas pode ser divido entre 

Internacionalização de empresas Brasileiras e Investimento Externo Direto, quando 

empresas estrangeiras aportam capital  no Brasil. Vejamos a seguir. 

 

2.3 Investimento Brasileiro Direto (exterior) – IBD 

 

Historicamente a chamada internacionalização das empresas localizadas em 

países não desenvolvidos, ocorreu de forma muita tardia, somente após a década 

de 1980. O Brasil, China e Índia são alguns exemplos de países que tardaram a se 

internacionalizar. 

 

Dentre os problemas enfrentados pelas empresas para a 

internacionalização, os pontos mais expressivos de acordo com o estudo do MIDIC 

são (p. 13-14): 

 
 

 Excesso de capacidade de produção em nível mundial em 
alguns setores, gerando aumento da competição e necessidade 
constante de inovação; 

 Redesenho organizacional das empresas multinacionais 
tradicionais, com redes globais de produção e foco nos produtos e 
serviços de alta qualidade; 

 Forte interferência dos governos no processo de 
internacionalização, inserida no contexto dos planos de 
desenvolvimento nacional (como os ”campeões nacionais”, da China, 
ou os zaibatsus e keiretsus, conglomerados no Japão);  
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 Regulamentação do comércio internacional - os países, blocos 
e organismos supranacionais consolidam os mecanismos de 
regulamentação do comércio internacional, criando entraves a novos 
investimentos e aumentando as restrições para acesso a mercados; 

 Novas exigências na competência em gestão, política de 
recursos humanos, estratégias de inovação, habilidade em relações 
trabalhistas, adequação às regulamentações ambientais; exigências 
nem sempre aplicadas ou conhecidas no país sede da empresa; 

 Muitas vantagens das empresas de países emergentes não 
são passíveis de transferência no processo de internacionalização, 
pois são baseadas em fatores locais, como mão de obra barata e 
matéria-prima abundante e acessível; 

 Estrutura do capital: no caso do Brasil, poucas empresas 
nacionais estão listadas no mercado internacional de capitais; muitas 
delas não figuram nem no mercado de capitais brasileiro; 

 Governança Corporativa: ainda é possível observar certo 
despreparo dos dirigentes, como membros do Conselho Diretor e 
altos gerentes de muitas empresas que possuem pouca ou nenhuma 
experiência internacional; poucos estrangeiros nesses espaços de 
decisão. 
 
 
 
 

Este desenvolvimento teve como incentivo para empresas de construção 

civil, as grandes obras publicas, para as instituições financeiras o objetivo estava 

vinculado a capitação no mercado financeiro internacional, e em pequena proporção, 

os fluxos de residentes para o exterior, sendo a motivação da Petrobrás como a 

procura de novas fontes alternativas de fornecimento de petróleo para o país, até 

então muito dependente das importações de tais produtos. 

 

De acordo com Caseiro e Masieiro (2012), o Banco do Brasil abriu a sua 

primeira subsidiária em Londres, no ano de 1972, e posteriormente novas 

subsidiárias em Paris e em Luxemburgo, tendo em vista o objetivo de levantar 

recursos para financiar os grandes projetos de investimentos no Brasil. 

 

De acordo com o dados do Banco Central na obra de Lopez (1999), entre 

1983 e 1992, os investimentos diretos no exterior totalizaram não mais do que US$ 

2,5 bilhões, tendo os fluxos concentrados nos três últimos anos do período. Sendo o 

setor financeiro, com 37% do total do investimento, Petrobrás com 30% de 

participação e o setor de manufatura com 10%. 
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O Relatório dos Investimentos Brasileiros no Exterior 2013, da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) aponta que as movimentações de internacionalização de 

empresas brasileiras ocorrem desde meados dos anos 60, porém recentemente 

houve uma grande densidade e diversidade no processo, em termos de números de 

empresas e setores envolvidos, bem como o destino dos investimentos. 

 

Apesar deste crescimento recente, percebe-se que dentre os países em 

desenvolvimento, o Brasil ainda é, entre seus pares emergentes, um ator pequeno. 

Além disso, este movimento continua sendo volátil no país, e está muito sujeito a 

oscilações conjunturais e evoluindo em um ambiente de políticas que não pode ser 

classificado como lhe sendo favorável. 

 

Como foi dito anteriormente o mesmo relatório cita como manter ou ampliar 

o acesso a mercados externos como sendo um dos objetivos das empresas de 

internacionalizar o seu mercado em termos produtivos.  

 

O mesmo relatório cita que os investimentos produtivos em países 

desenvolvidos por empresas de bens de capital, autopeças e de serviços de 

tecnologia de informação com o objetivo principal de acesso a mercados tendem a 

também incluir componentes que são tributários de uma lógica de asset seeking. 

Com este objetivo, o investidor busca o acesso a ativos estratégicos, tangíveis e 

intangíveis, como tecnologias, conhecimentos, direitos de propriedade intelectual, 

em geral passíveis de aquisição naqueles países. 

 

A internacionalização produtiva pode também ser motivada pelo fato de que 

o crescimento da empresa depende de acesso a certos recursos naturais (minérios, 

por exemplo) que não existem – ou não existem em quantidade suficiente – no 

Brasil. Estes investimentos resource-seeking “correm atrás” dos recursos naturais e 

a localização da produção depende da geografia da disponibilidade dos ditos 

recursos. 
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Vimos os entraves os quais dificultam a internacionalização das empresas, 

porém existes diversos fatores que dependem do governo, os quais podem auxiliar 

no processo de internacionalização das empresa Brasileiras.  

 

No Brasil, havia uma grande preocupação com as restrições das remessas 

de capitais para o exterior, tendo em vista a preocupação com o balanço de 

pagamentos, bem como os níveis de empregos. Já nos países desenvolvidos, após 

os anos 50, a liberalização comercial teve um grande impacto relativo a 

internacionalização das empresas. Atualmente os países que mais avançam nas 

questões de liberalização de saídas de capitais, estão localizados na Ásia, entre 

eles: Cingapura, China, índia e Tailândia. 

 

De acordo com o relatório executivo da CNI, atualmente não existe um 

conjunto coerente de políticas que incentivem a internacionalização de empresas, 

tendo em vista o fato de que o movimento de internacionalização de empresas 

brasileiras, ser bem recente.  

 

No relatório da CNI foram apontadas algumas recomendações de melhoria 

no que tange as principais áreas de políticas públicas identificas, a agenda de 

recomendações de política inclui, entre outras medidas, tendo em vista as áreas 

tributária, financiamento de seguro de crédito, política e econômica externa, 

integração entre políticas e inovação de P&D e IDE: 
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Quadro 1 - Recomendações de melhoria na área tributária 

Na área tributária:

Promover reformulação no modelo brasileiro de tributação de lucros 

auferidos no exterior de modo a eliminar as incertezas jurídicas relacionadas 

à interpretação do artigo 74 da MP 2.158-35; 

Aproximar as práticas brasileiras às predominantes nos países da OECD;

O Regime CFC (Controlled Foreign Corporations), pelo qual se tributam em 

bases correntes algumas categorias de renda auferidas em países de 

tributação favorecida, deve deixar funcionar como regime básico e ser 

aplicado – como nos demais países – apenas a algumas categorias de renda 

que tenham finalidade de reduzir artificialmente a base tributária;

Concluir, prioritariamente, a negociação de acordos para evitar a dupla 

tributação com Estados Unidos, Austrália, Colômbia e retomar acordo com a 

Alemanha;

Adaptar a legislação de modo a permitir a consolidação dos resultados 

obtidos pelas subsidiárias das empresas brasileiras no exterior: lucros e 

prejuízos deveriam ser somados de forma que a tributação incida sobre o 

resultado líquido no exterior;

Possibilitar a compensação entre resultados obtidos pelas operações no 

exterior com os resultados obtidos no Brasil;

Eliminar as distorções existentes no regime tributário aplicável sobre os 

serviços contratados no exterior – em especial, a incidência de seis tributos, 

com uma sistemática de cálculo que acarreta em carga tributária de, ao 

menos, 41,08% podendo chegar a 51,26% em alguns casos – de modo a torná-

lo compatível com o regime aplicado na contratação de serviços locais.  

Fonte: Relatório dos investimentos Brasileiros no Exterior 2013 - CNI - Versão do autor  

 

Quadro 2 - Recomendações de financiamento e seguro de crédito 

Na área de financiamento e seguro de crédito:

Agilizar a implementação das formalidades e processos internos necessários 

para que a subsidiária do BNDES em Londres possa funcionar efetivamente 

como tal, captando e emprestando no exterior, reduzindo os custos de 

financiamento para empresas brasileiras que compram ativos no exterior;

Adequar os procedimentos e reduzir os tempos de análise dos pedidos de 

financiamento no BNDES, de modo a torná-los compatíveis com as 

necessidades e características do p rocesso de aquisição de empresas no 

exterior;

Ampliar a atuação do FGE, de modo a oferecer seguro e garantias contra risco 

político (restrições à repatriação de capital e à remessa de lucros, 

expropriação, distúrbios usados por guerras ou outros de natureza política) 

nas operações de investimento direto no exterior.  

Fonte: Relatório dos investimentos Brasileiros no Exterior 2013 - CNI - Versão do autor 
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Quadro 3 - Recomendações na esfera de política econômica externa 

Na esfera de política econômica externa:

Coordenar iniciativas de promoção e de interlocução intergovernamental 

mobilizando diferentes órgãos governamentais e empresariais, dentro de 

modelo cujo benchmark são as estratégias de diplomacia econômica de 

países da União Europeia; 

Intensificar o apoio da diplomacia brasileira à defesa dos interesses das 

empresas junto aos governos dos países de destino dos investimentos. Tal 

apoio é particularmente elevante nos países

em desenvolvimento e de economia centralizada;

Negociar acordos de promoção e proteção de investimentos (APPIs) de 

modo a mitigar os crescentes riscos políticos enfrentados por empresas 

brasileiras em seus investimentos no exterior.  

Fonte: Relatório dos investimentos Brasileiros no Exterior 2013 - CNI - Versão do autor 

 

 

Quadro 4 - Recomendações na área de integração entre políticas de inovação e 
P&D e IDE 

Na área de integração entre políticas de inovação e P&D e IDE:

Apoiar a internacionalização de centros de C&T e universidades brasileiras, 

de forma a atrair estudantes e profissionais de outros países a ampliar suas 

conexões com empresas brasileiras com investimentos no exterior;

Admitir que despesas de P&D com não residentes (ex: engenheiros ou 

pesquisadores contratados por subsidiárias de empresas brasileiras no 

exterior) sejam beneficiadas elos incentivos previstos na Lei do Bem.  

Fonte: Relatório dos investimentos Brasileiros no Exterior 2013 - CNI - Versão do autor 

 

 

 

Como um comparativo, nos anos 90, os fluxos originários dos países em 

desenvolvimento representavam apenas 4,9% do total, chegou a 27,5%, em 2010, e 

superando os 30% em 2012.  
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Gráfico 1- Emissão de IDE dos países desenvolvidos e em desenvolvimento e do 
Brasil - (1990 a 2011) – Participação (%) no total 

 
                 Fonte: UNCTAD, World Investment Report (2013) e relatório CNI 

 
 
 

Entre o período de 2001 até 2012, aponta um crescimento Brasileiro, porém 

a China e Honk Kong foram os que mais cresceram não acompanhou o 

desempenho de outros países em desenvolvimento, como se demonstra na tabela 1: 

 

 

Tabela 1 - Fluxos de saída de IDE de países emergentes (2001 - 2011) em milhões 
de US$ e participação (%) no total 

 
   Fonte: UNCTAD, World Investment Report (2013) e relatório CNI 

 

 

 

Após o ano 2006 até 2012, nota-se uma grande diferença entre o Brasil e os 

países em desenvolvimento, tendo em vista a variação entre o ano de 2006 e 2009, 
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sendo em 2006 os investimentos externos do Brasil era de US$ 28,2 bilhões para 

um investimento negativo em 2009 de US$ 10,1 bilhões. 

 

 

Gráfico 2 - Fluxos de investimento direto no exterior de países em desenvolvimento   
selecionados 2000-2012 (milhões de US$) 

 
Fonte: UNCTAD, World Investment Report (2013) e relatório CNI 

 

 

 

Este fato gráfico demonstra que o Brasil ainda é um país sem grandes 

expressões no que tange os investimentos externos, assim como a grande 

sensibilidade das empresas brasileiras junto as mudanças da economia 

internacional e aos fatores internos no Brasil. 

 

2.4 Investimento Estrangeiro Direto (Brasil) – IED 

 

O investimento estrangeiro direto no Brasil tem crescimento de forma muito 

significativa nos últimos anos. 

 

Os investimentos estrangeiros constituem-se em importantes ferramentas 

impulsionadoras de desenvolvimento econômico no mundo globalizado. No atual 

contexto da realidade Brasileira, verificou-se um grande aumento nos investimentos 

recebidos nos últimos anos. Notadamente o Brasil está no refletor do mundo, tendo 

em vista a Copa do Mundo que terá sede no Brasil em 2014, bem como as 
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Olimpíadas em 2016. De acordo com o conceito de Sandroni (2000, p. 309) o 

investimento estrangeiro é realizado através de aquisição de empresas, 

equipamentos, instalações, estoques, ou interesses financeiros de um país por 

empresas, governos, ou indivíduos de outros países. Ainda de acordo com Sandroni, 

os investimentos privados no exterior têm como principal motivação:  

 

 

a) Visando a um lucro maior, ou as maiores facilidades fiscais 
e/ou legislativas do que se conseguiria no próprio país;  
b) Na expectativa de variações cambiais favoráveis; 
c) Por temor a mudanças políticas ou fiscais no país de origem. O 
investimento governamental, por sua vez, é realizado geralmente por 
razões políticas, diplomáticas ou militares, independentemente de 
possíveis rendimentos econômicos, mas pode ter a função de 
equilibrar, em longo prazo, o balanço de pagamentos do país de 
origem.  

 

 

Ainda com o conceito de Sandroni, para o país receptor do investimento 

estrangeiro pode ser um meio de estimular o crescimento econômico quando o nível 

de poupança interna for insuficiente para atender às necessidades potenciais de 

investimento, embora isso geralmente acentue o grau de dependência econômica e 

política do país anfitrião em relação aos países exportadores de capital.  
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Gráfico 3 - América Latina e Caribe (países selecionados): entrada de investimento 
estrangeiro direto, 2011 e 2012 (milhões de US$). 

 
Fonte: Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), com base em cifras 
preliminares e estimativas oficiais de 29 de abril de 2013 

 

 

O gráfico demonstra o volume de investimento estrangeiro na América 

Latina e Caribe comparando o período de 2011 e 2012, como demonstra o gráfico o 

investimento direto no Brasil é muito superior aos outros países localizados na 

América Latina e Caribe. 

 

O gráfico abaixo demonstra o volume de investimentos estrangeiros no 

Brasil, nota-se que a partir do ano de 2009, o investimento estrangeiro direto 

praticamente dobrou, o que significa o grande potencial de investimento. 

 

 

Gráfico 4 - Investimento Estrangeiro direto no Brasil 

 
        Fonte: Ipeadata. Disponível em: http://www.ipeadata.gov.br. Acesso em: 10 mai. 2014. 

http://www.ipeadata.gov.br/
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Tabela 2: Países com a maior presença de empresas brasileiras 

 

                        Fonte: Página 21 relatório Dom Cabral 

 

 

2.5 O Processo de expatriação 

 

Com o advento da globalização, bem como a internacionalização das 

empresas e o crescente investimento de empresas estrangeiras no Brasil, tais 

conglomerados necessitam desenvolver profissionais que possuem diversas 

habilidades, não apenas culturas mas também de adaptação. Os autores definem 

como expatriação: 

 

“Expatriados são profissionais enviados por multinacionais ao exterior para 

ocupar um cargo específico ou trabalhar pelo alcance de uma meta”. (ARAÚJO, 

CRUZ E MALINI, 2011. p. 05). 

 

 “Expatriação é o processo pelo qual o indivíduo é conduzido a trabalhar em 

uma nova organização”. (TUNG, 1998). 
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“Estratégia ligada a um modelo de gestão de pessoas que visa desenvolver 

nos executivos e gerentes da organização competência próprias ao chamado 

executivo global”. (NUNES, VASCONCELOS E JAUSSAUD, 2008, p. 15). 

 

Este novo profissional com experiência internacional traz consigo um 

profissional sem fronteiras, o chamado “expatriado”, que são os profissionais os 

quais são enviados pelas empresas transnacionais para viver e trabalhar em outro 

país (FREITAS, 1999).  

 

O tema expatriação tem sido muito estudado nos últimos anos, sendo os 

aspectos de remuneração, salários, adaptação, transferência de conhecimento de 

matriz para subsidiária, cargos, adaptação da família, aspectos culturais da família e 

do expatriado, porém raros são os trabalhos relativos aos aspectos tributários. 

 

Para Caligiuri (2000), os expatriados são os executivos os quais são 

enviados por uma empresa multinacionais para viver e trabalhar em país em um 

país estrangeiro por um período superior a 1 ano. De acordo com os estudos do 

Ministério do Trabalho e emprego o número de vistos estrangeiros tem crescido 

consideravelmente nos últimos anos, em 2010 foram concedidas 55.477 

autorizações de trabalhos aos estrangeiros, ao passo que em 2013 foram 

concedidas 62.387 em 2013, o que corrobora para o aumento do estudo, bem como 

deste trabalho.  

 

Para Shaffer et. Al.(2006) consideram em seu estudo com os expatriados, 

dois tipos de competências para efetividade da expatriação: Estáveis e Dinâmicas, 

dentre as competências estáveis, cita-se que o profissional deve ter consciência em 

relação a ser cuidadoso, ter disciplina, ter estabilidade emocional, que é a tendência 

de reagir positivamente e calmamente a eventos estressantes, tendência a ter bons 

relacionamentos interpessoais, estar aberto para novas experiências, ser original, 

inovador, correr riscos, ser extrovertido no seu modo de se expressar e se 

comportar. Relativamente as competências dinâmicas, cita-se  a flexibilidade 

cultural, que é capacidade de substituir as atividades que costuma fazer no seu país 

de origem, por outras habituais do local onde ele está, ter envolvimento e motivação 
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para alcançar os objetivos da empresa e se relacionar com os colegas, entender que 

o padrões culturais do país de destino não são melhores, nem piores que o do seu.  

 

Tendo em vista todas as competências descritas pelo estudo de Shaffer et 

al, ainda sim existe outro estudo realizado por Froese e Peltokorpi (2011) que revela 

algumas dificuldades as quais os expatriados ainda podem enfrentar devido a 

distância cultural entre os países, assim como Van Erp (2011) corrobora para este 

entendimento, tendo em vista em que a atividade intenacional pode acarretar em 

discordâncias interpessoais, sendo que estas divergências podem ocorrer tanto na 

empresa como também em sua vida pessoal. 

 

De acordo com Couto, (2009), o expatriado pode ser classificado nas 

categorias: sobrevivente; abrigado; acompanhante e consequente.  

 

 

- Expatriado sobrevivente: é aquele indivíduo que sai do seu país 
de origem e entra em outro país de maneira ilegal. O motivo que leva 
a pessoa a mudar de país nesse caso é a procura de emprego ou 
ainda por outros interesses particulares. Por entrar ilegalmente no 
país, na maioria das vezes, não tem um prazo estipulado para 
retornar ao seu país de origem. Esse tipo de expatriado, além de 
sofrer pela falta de opção de ir e vir livremente, passa pelo sofrimento 
psicológico e emocional (COUTO, 2009).  
 
- Expatriado Abrigado: conhecidos também na literatura como 
expatriados organizacionais, são profissionais enviados a outros 
países por escolha da própria empresa, instituição ou bandeira, como 
é o caso dos diplomatas ou militares. Nesse caso, geralmente, a 
organização fornece toda estrutura de apoio aos profissionais para 
diminuir o impacto da mudança e sua adaptação. Dentre os 
benefícios oferecidos os mais usuais são: moradia, escolas 
internacionais, deslocamento programado, assistência médica, 
remuneração e incentivos diferenciados (COUTO, 2009; TUNGLI; 
PEIPERL, 2009). 
 
- Expatriado Acompanhante: são os cônjuges que acompanham 
seus companheiros para outros países. O problema enfrentado por 
esses expatriados é que dificilmente terão inserção no mercado de 
trabalho, pois, na maioria das vezes, o país anfitrião impede que 
essas pessoas trabalhem por não terem visto de trabalho. Esse é um 
dos fatores importantes que pode dificultar a adaptabilidade do 
acompanhante à nova cultura (COUTO, 2009; BLACK; 
MENDENHALL; ODDOU, 1991).  
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- Expatriado Consequência: segundo Couto (2009, p. 38), são os 
[...] filhos dos expatriados, abrigados, e de acompanhantes, que se 
tornaram adultos ao longo da expatriação. Durante o período em que 
os pais permanecem no país hospedeiro, os filhos desenvolvem 
laços de amizade, adaptam-se ao mercado de trabalho local e criam 
uma rede de relacionamentos na comunidade. Todos esses fatores 
levam esses jovens a perder as raízes com seu país de origem, por 
isso tomam a decisão de permanecer, embora nunca venham a ser 
tidos como locais pelo país hospitaleiro (COUTO, 2009).  
 
 

 

Ariss (2010) acredita que os expatriados voluntários com formação superior 

vêm conquistando um maior status social no país de destino e em geral estão à 

procura de um crescimento profissional. Esses expatriados ainda podem ser 

classificados em subgrupos. Jokinen, Brewster e Suutari (2008) identificaram seis 

tipos de expatriados voluntários:  

 

 

Os jovens oportunistas são aqueles indivíduos que possuem 
nenhuma ou pouca qualificação profissional e que buscam aprender 
o idioma do país, obter experiências profissionais ou simplesmente 
fazer parte de uma cultura internacional. Os caçadores de emprego 
são aquelas pessoas insatisfeitas com sua vida profissional ou até 
mesmo desempregadas e que vão à procura de novas 
oportunidades. Os oficiais são aqueles que solicitam uma 
expatriação a uma multinacional. Os profissionais localizados são 
aqueles que após uma longa experiência como expatriados 
organizacionais decidiram permanecer no país. Os especialistas ou 
“mercenários” são pessoas que buscam experiências internacionais 
com boas recompensas financeiras e de carreira; por fim, os casais 
de carreira dupla são aqueles que acompanham o cônjuge em 
expatriação internacional e que buscam dar sequência à sua própria 
carreira.  

 

 

Todos estes expatriados são considerados voluntários, uma vez que não são 

enviados diretamente por uma organização para prestarem serviços no exterior ou 

solicitaram sua transferência. 

 

Já para Dowling e Welch (2004) entre as diversas diferenças entre gerenciar 

gestão de pessoas em um contexto internacional com o contexto doméstico, cita que 

diversas atividades não seriam necessárias em um contexto doméstico tais como, 
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impostos internacionais, relações com governos e outras agências internacionais e 

até serviços de tradução. 

 

Notadamente, a gestão de expatriados não é simples para uma organização, 

assim como os custos são bem elevados e outro fator que pode deixar esta conta 

ainda mais elevada é o desconhecimento da tributação no Brasil pelos estrangeiros 

que aqui chegam, por este motivo é de suma importância que as empresas, bem 

como os estrangeiros tenham também esta preocupação no momento de discutir o 

contrato e pacote de expatriação.  

 

 

2.6 Aspectos de Imigração 

 

 

Quando falamos sobre trabalho estrangeiro no Brasil, não podemos deixar 

de citar o principal aspecto para que este estrangeiro exerça atividade remunerada 

no Brasil, o tipo de visto. É através do tipo de visto que a vida profissional e tributária 

será definida. 

 

A legislação que rege a concessão de vistos ao estrangeiro que pretenda 

entrar no território nacional é a Lei 6.815 de 19 de Agosto de 1980 e atualmente no 

país existem 7 tipos de visto concedido ao estrangeiro: 

 

 

Figura 2 - Tipos de vistos 

        I - de trânsito;         V - de cortesia;

        II - de turista;         VI - oficial; e

        III - temporário;         VII - diplomático.

        IV - permanente;

Tipo de visto

 
Fonte: Lei número 6.815 de 15 de Agosto de 1980 – art. 4° 

 

 

Dentre os tipos que vistos temporários, os quais são permitidos o trabalho no 

Brasil, citamos 14 tipos de vistos: 
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Figura 3 - Tipos de vistos temporários 
Tipos de Vistos Temporários

1 - Professor, pesquisador ou cientista estrangeiro 

2 - Estrangeiro sob contrato de prestação de serviço de assistência técnica e/ou 

transferência de tecnologia 

3 - Administrador, gerente, diretor ou executivo com poderes de gestão estrangeiro 

4 - Exercício de função com poderes de gestão concomitante em empresa do 

mesmo grupo ou conglomerado econômico – Art. 5º da RN nº 62/04 

5 - Estrangeiro representante de instituição financeira sediada no exterior 

6 - Estrangeiro artista ou desportista 

7 - Trabalhador estrangeiro a bordo de embarcação estrangeira      destinada a 

turismo 

8 - Trabalhador estrangeiro a bordo de embarcação ou plataforma estrangeira 

9 - Trabalhador estrangeiro na condição de atleta profissional 

10 - Estrangeiro, vinculado a grupo econômico cuja matriz situe-se no Brasil 

11 - Trabalhador estrangeiro com contrato de trabalho 

12 - Tripulante estrangeiro a bordo de embarcação pesqueira estrangeira 

13 - Investidor Estrangeiro - Pessoa Física 

14 - Estrangeiro, vinculado a empresa estrangeira, para treinamento profissional 

junto à filial, subsidiária ou matriz brasileira de mesmo grupo econômico  
Fonte: Ministério do Trabalho e emprego – Guia de procedimentos – Autorização de Trabalho 
Estrangeiro - Ministério do Trabalho e emprego. Disponível em: http://www.mte.gov.br. Acesso em: 10 
mai. 2014. 

 

 

Para este trabalho, o visto analisado foi o item III, visto temporário V, para os 

estrangeiros que entram no Brasil para exercer atividade laboral junto as empresas 

no Brasil. Este visto tem validade de 2 anos, prorrogáveis por igual período. Para 

este visto, é importante ressaltar que o estrangeiro dispõe de 3 meses para entrar no 

país portando tal visto e posteriormente, possui mais 30 dias para efetuar o registro 

junto ao Departamento de Polícia Federal da cidade onde for residir. 

 

Neste caso, a empresa Brasileira possui grande responsabilidade por este 

estrangeiro, pois previamente a empresa é quem solicita junto ao Ministério do 

trabalho e emprego, a autorização de trabalho, observando os requisitos constantes 

Resolução Normativa 99 (anexo 1), de, dentre eles: 

 

 A comprovação da qualificação e experiência profissional para o cargo que 

este estrangeiro irá ocupar no Brasil através de diplomas e certificados, ou 

http://www.mte.gov.br/
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até mesmo através de declarações por entidades as quais este estrangeiro 

exercício atividades, 

 

 Escolaridade mínima de nove anos e experiência de dois anos em ocupação 

que não exija nível superior; ou ainda experiência de um ano no exercício de 

profissão de nível superior, contando esse prazo da conclusão do curso de 

graduação que o habilitou a esse exercício; ou a conclusão de curso de pós-

graduação, com no mínimo 360 horas, ou de mestrado ou grau superior 

compatível com a atividade que irá desempenhar; ou experiência de três anos 

no exercício de profissão, cuja atividade artística ou cultural independa de 

formação escolar. 

 

Na maioria das vezes, este estrangeiro que vem desempenhar suas funções 

no Brasil viaja juntamente com sua família e filhos, desta forma os dependentes 

podem trabalhar desde que tenham a oferta de trabalho no Brasil e individualmente 

obtenham também o respectivo visto de trabalho no Brasil, caso contrário está 

vedado a atividade laboral por parte do dependente do estrangeiro. 

 

A empresa no Brasil deverá ainda justificar o motivo e a necessidade da 

contratação ou transferência do estrangeiro para o Brasil. 

 

Foi citado acima, que o visto deste estrangeiro pode ser renovado por igual 

período ou até mesmo pode ser transformado em Visto permanente, porém para que 

este seja devidamente autorizado, é necessário ainda que a empresa no Brasil 

justifique a necessidade do trabalho estrangeiro, respeitando obviamente o interesse 

do trabalhador Brasileiro nas mesmas condições, assim como a evolução do número 

de empregos Brasileiros na empresa. 

 

Além disso, outro requisito importante é com relação a remuneração que o 

estrangeiro receberá no Brasil, pois somente admite a concessão de autorização de 

trabalho quando a remuneração a ser paga ao estrangeiro no Brasil não for inferior à 

maior remuneração percebida no Brasil para o exercício da mesma função/atividade 

na entidade requerente. Além disso, deve atentar também para o fato de que a CLT, 
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proíbe aos empresários ter em seus quadros de empregados mais de 1/3 de 

empregados estrangeiros, ou seja, para cada 3 empregados na empresa 1 apenas 

pode ser estrangeiro. 

 

Anualmente o Ministério do Trabalho e emprego divulga o número de 

autorizações de trabalho concedidos no Brasil, abaixo o número de autorizações 

concedidas durante o ano de 2010 até 2013.  

 

Identifica-se que o número de concessão de autorizações teve um grande 

incremento em 2011 e 2012, comparando-se com 2010. 

 

 

Tabela 3 - Estatística de autorizações de trabalho no Brasil entre 2010 e 2013 

2010 2011 2012 2013

SP 25283 33575 29576 27710

RJ 22322 24821 24481 22285

MG 2634 1779 2445 1496

RS 946 925 1534 1445

PR 1023 965 1494 1225

Total 52208 62065 59530 54161

5 Estados que mais receberam estrangeiros

 

Fonte: Ministério do trabalho e emprego. Disponpivel em:  
http://portal.mte.gov.br/trab_estrang/estatisticas.htm. Acesso em: 10 mai. 2014. 

 

 

 

A concessão de vistos temporários contempla diversas categorias de 

autorizações, o ministério do trabalho e emprego também divulga a estatística por 

tipos de vistos, abaixo o detalhe das autorizações de vistos. 

 

Nota-se que o estrangeiro a trabalho a bordo de embarcações a turismo, bem 

como em plataforma estrangeira é o grande volume, seguido por assistência técnica 

e posteriormente com vínculo empregatício.  

 

 

 

http://portal.mte.gov.br/trab_estrang/estatisticas.htm
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Figura 4 - Estatística de autorizações temporárias de trabalho 

 
Fonte: Ministério do trabalho e emprego. Disponpivel em: http://portal.mte.gov.br/trab_estrang/estatisticas.htm. 
Acesso em: 10 mai. 2014. 

 
 
 
 

Abaixo a relação dos 5 países que mais expatriam estrangeiros ao nosso 

país: 

 

 1 ° - Estados Unidos – Total de 8.943 estrangeiros 

 2° - Filipinas – Total de 5.117 estrangeiros 

 3° - Reino Unido – 4.089 estrangeiros 

 4° - Índia – 3756 estrangeiros 

 5° - Portugal – 2913 estrangeiros 

 

http://portal.mte.gov.br/trab_estrang/estatisticas.htm
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Gráfico 5 - Países que mais enviaram estrangeiros ao Brasil 

 
Fonte: Ministério do Trabalho e emprego. Disponível em:   
http://www.portal.mte.gov.br/trab_estrang/estatisticas.htm. Acesso em: 10 mai. 2014. 

 
 
 
 
 

Abaixo a figura com a relação de escolaridade dos estrangeiros que 

adentraram ao país com autorização de trabalho: 

 

 

Figura 5 - Estatística – autorizações de trabalho no Brasil entre 2010 e 2013 – 
formação acadêmica 

 
Fonte: Ministério do Trabalho e emprego. Disponível em:  
 http://www.portal.mte.gov.br/trab_estrang/estatisticas.htm. Acesso em: 10 mai. 2014. 

 

http://www.portal.mte.gov.br/trab_estrang/estatisticas.htm
http://www.portal.mte.gov.br/trab_estrang/estatisticas.htm
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Nota-se que em média, 99% dos expatriados possuem curso superior, 

especialização, mestrado ou doutorado, o que indica o alto nível de escolaridade dos 

estrangeiros expatriados. 

 

Tendo em vista as estatísticas do Ministério do Trabalho e Emprego, 

justifica-se mais uma vez a necessidade de um estudo relativo não só aos aspectos 

familiares e de adaptação, mas sim aspectos tributários, trabalhistas e de imigração. 

 

Com suporte das informações acima, podemos passar para os item dos 

aspectos tributários e posteriormente aos aspectos trabalhistas. 

 

 

2.7 Aspectos Tributários 

 

2.7.1 Tributação da renda – bases universais 

 

O Brasil tributa os rendimentos em bases universais, ou seja, o Imposto de 

Renda, tendo em vista a universalidade dos rendimentos, alcança todos os 

rendimentos auferidos pelo contribuinte, residentes e não residentes fiscais no país, 

independente da remessa do valor para o Brasil ou não. 

 

 

2.7.2 Residente e não residente fiscal  
 

 De acordo com a Legislação fiscal vigente, as pessoas físicas domiciliadas 

ou residentes no Brasil, titulares de disponibilidade econômica ou jurídica de renda 

ou proventos de qualquer natureza, inclusive rendimentos e ganhos de capital, são 

contribuintes do Imposto de Renda, sem distinção da nacionalidade, sexo, idade, 

estado civil ou profissão (art. 2° Decreto 3000/1999).  

 

A instrução Normativa 208 de 27 de Setembro de 2002, define quem pode 

ser considerado residente e não residente no Brasil, da seguinte forma: 
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Considera-se residente no Brasil, a pessoa física: 

 

 

a) que resida no Brasil em caráter permanente; 
b) que se ausente para prestar serviços como assalariada a 
autarquias ou repartições do Governo brasileiro situadas no exterior; 
c) que ingresse no Brasil: 
1. com visto permanente, na data da chegada; 
2. com visto temporário: 
2.1 para trabalhar com vínculo empregatício ou atuar como médico 
bolsista no âmbito do Programa Mais Médicos de que trata a Medida 
Provisória nº 621/2013, na data da chegada; 
2.2 na data em que complete 184 dias, consecutivos ou não, de 
permanência no Brasil, dentro de um período de até 12 meses; 
2.3 na data da obtenção de visto permanente ou de vínculo 
empregatício, se ocorrida antes de completar 184 dias, consecutivos 
ou não, de permanência no Brasil, dentro de um período de até 12 
meses; 
d) brasileira que adquiriu a condição de não-residente no Brasil e 
retorne ao País com ânimo definitivo, na data da chegada; 
e) que se ausente do Brasil em caráter temporário ou se retire em 
caráter permanente do território nacional sem apresentar a 
Comunicação de Saída Definitiva do País, durante os primeiros 12 
(doze) meses consecutivos de ausência. 

 

 

 

Para a definição da condição de residente e não residente, não está em 

questão a nacionalidade do contribuinte, mas sim a questão do visto, bem como o 

tempo decorrido em nosso país dentro do período de 12 meses, não importando o 

ano fiscal.  

 

A pessoa física que passar a condição de residente no Brasil está sujeita às 

normas vigentes na legislação tributária aplicáveis aos demais residentes no Brasil, 

a partir da data em que se caracterizar a condição de residente. O controle da data 

em que a pessoa física tornou-se residente fiscal no Brasil é de grande importância, 

pois é a partir desta data, que esta pessoa física passa a ser contribuinte do imposto 

de renda. 

 

Para exemplificar o momento em que a pessoa física se torna residente 

fiscal no Brasil, apresenta-se a figura a seguir: 
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a) Japonês obteve o visto temporário com contrato de trabalho 
com empresa Brasileira em 20 de Março de 2010, entrou no Brasil 
em 30 de Março de 2010, a data da caracterização da condição de 
residente fiscal no Brasil será 30 de Março de 2010, data em que 
entrou no Brasil com o visto temporário com contrato de trabalho; 
 
b) Francês, que obteve o visto temporário para estudo em 26 de 
Fevereiro de 2011 e entra no Brasil em 01 de Março de 2011, 
adquire a condição de residente fiscal em após completar 184 dias 
no Brasil, consecutivos ou não, de permanência no Brasil, dentro de 
um período de 12 meses, ou seja 1° de Setembro de 2011; 

 

 

Figura 6 - Data da caracterização da condição de residente fiscal 

Nacionalidade Tipo de visto
Data da obtenção do 

visto
Data da entrada no país

Data da caracterização da 

condição de residente fiscal 

no Brasil

Japonês
Visto temporário com 

contrato de trabalho
20 de Março de 2010 30 de Março de 2010 30 de Março de 2010

Frances
Visto temporário para 

estudos
26 de Fevereiro de 2011 1° de Março de 2011 1° de Setembro de 2011

Data da caracterização da condição de residente fiscal no Brasil

Fonte: Própria autor 

 

2.7.3 Rendimentos recebidos do exterior 

 

De acordo com as regras de tributação em bases universais, os rendimentos 

auferidos de fontes situadas no exterior, inclusive de órgãos do Governo brasileiro 

localizados fora do Brasil, bem como os ganhos de capital apurados na alienação de 

bens e direitos situados no exterior, por pessoa física residente no Brasil, estão 

sujeitos à tributação pelo Imposto de Renda, observando os acordos e tratados e 

convenções internacionais firmados pelo Brasil ou da existência de reciprocidade de 

tratamento. 

 

Em regra geral, todo e qualquer rendimento auferido no exterior está sujeito 

à tributação no Brasil pelos residentes fiscais no Brasil.  

 

Tendo em vista a legislação interna de cada país, eventual tributação pelo 

Imposto de renda a título de retenção na fonte no exterior, poderá ser compensado 
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com o imposto devido do Brasil, se assim prever possíveis tratados, acordos ou 

convenções entre o Brasil e o país onde foi auferido o rendimento. 

 

A questão dos tratados internacionais para evitar a bitributação dos 

rendimentos é de grande importância para avaliar a tributação dos rendimentos.  

. 

 

2.7.4 Não residente fiscal no Brasil  

 

 

Assim como os rendimentos auferidos no exterior são tributados pelos 

residentes ficais no país, assim definidos, é preciso avaliar a questão da 

caracterização da condição não residente fiscal no Brasil.  

 

Desta forma a renda e os proventos de qualquer natureza percebidos no 

País por residentes ou domiciliados no exterior, ou seja, por não-residentes, também 

estão sujeitos ao Imposto de Renda. O conceito de não residente fiscal no Brasil 

está fundamentado através do art. 3º do Decreto nº 3.000/99 (RIR/1999). 

 

Considera-se não residente no Brasil, a pessoa física: 

 

 

a) que não resida no Brasil em caráter permanente e não se 
enquadre nas hipóteses previstas no tópico I.1; 
b) que se retire em caráter permanente do território nacional, na data 
da saída; 
1) Neste caso, a pessoa física se retire em caráter permanente sem 
apresentar a Comunicação de Saída Definitiva do País, continua 
como residente fiscal durante os 12 primeiros meses de ausência. 
c) que, na condição de não-residente, ingresse no Brasil para prestar 
serviços como funcionária de órgão de governo estrangeiro situado 
no País, ressalvado a hipótese de pessoa física brasileira que 
adquiriu a condição de não-residente no Brasil e retorne ao País com 
ânimo definitivo;  
d) que ingresse no Brasil com visto temporário: 
1) e permaneça até 183 dias, consecutivos ou não, em um período 
de até 12 meses; 
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2.7.5 Rendimentos recebidos do Brasil 

 

 

A pessoa física não-residente que receba rendimentos de fonte situada no 

Brasil deve comunicar à fonte pagadora tal condição, por escrito, para que seja feita 

a retenção do Imposto de Renda pelas fontes pagadoras do Brasil. 

 

A tributação dos rendimentos auferidos no Brasil por não residente fiscal, é 

alcançada inclusive por aquelas pessoas que nunca adquiram tal condição. 

 

Um imóvel adquirido no Brasil por um não residente fiscal, onde produz 

renda através de aluguel é tributado pelo imposto de renda no Brasil, aplicando-se a 

alíquota de 15%, exclusivo de fonte. 

 

2.7.6 Cadastro de Pessoas Físicas 

 

O CPF, cadastro de pessoa física é obrigatório para diversas situações de 

bens e direitos os quais estão sujeitos ao registro público, são eles: 

 

a) imóveis; 

b) veículos; 

c) embarcações; 

d) aeronaves; 

e) participações societárias; 

f) contracorrentes bancárias; 

g) aplicações no mercado financeiro; 

h) aplicações no mercado de capitais. 

 

De acordo com a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal, 864 

de 2008 o cadastro é único e poderá a representação diplomática brasileira no 

exterior ao recepcionar as solicitações de inscrição, alteração de dados cadastrais, 

regularização de situação cadastral e cancelamento de inscrição 



57 

 

 

2.7.7 Declaração de Saída Definitiva do País  

 

2.7.7.1 Saída em caráter permanente 

 

A Receita federal através da Instrução Normativa 208 de 2002 instituiu que a 

pessoa física residente no Brasil que se retire em caráter permanente do território 

nacional no curso do ano-calendário deverá: 

 

 

a) apresentar a Declaração de Saída Definitiva do País, relativa ao 
período em que tenha permanecido na condição de residente no 
Brasil no ano calendário da saída, bem assim as declarações 
correspondentes há anos-calendário anteriores, se obrigatórias e 
ainda não entregues, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subsequente ao da saída definitiva, 
 
b) recolher em quota única, até a data prevista para a entrega das   
declarações de que trata a letra "a", o imposto nelas apurado e os 
demais créditos tributários ainda não quitados, cujos prazos para 
pagamento são considerados vencidos nesta data, se prazo menor 
não estiver estipulado na legislação tributária. 

 

2.7.7.2 Saída em caráter temporário 

 

A pessoa física que se ausentar do território nacional em caráter temporário, 

permanecendo no exterior por mais de 12 meses consecutivos, deve: 

 
 
 
a) apresentar a Declaração de Saída Definitiva do País, relativa 
ao período em que tenha permanecido na condição de residente no 
Brasil no ano-calendário da caracterização da condição de não-
residente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário 
subsequente ao da caracterização; 
 
b) recolher em quota única, até a data prevista para a entrega das 
declarações de que trata o item "a", o imposto nelas apurado e os 
demais créditos tributários ainda não quitados, cujos prazos para 
pagamento são considerados vencidos nesta data, se prazo menor 
não estiver estipulado na legislação tributária. 
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No período em o contribuinte permanecer como residente fiscal no Brasil, ou 

seja, primeiros 12 meses consecutivos de ausência, os rendimentos são tributados 

como qualquer contribuinte residente fiscal no Brasil, ou seja: 

 

 

a) de fontes situadas no Brasil são tributados como os rendimentos 
recebidos pelos demais residentes no Brasil; 
 

b) de fontes situadas no exterior sujeitam-se à tributação no Brasil 
como recebidos de fonte no exterior por residente no Brasil. 

 

 

 

Após os 12 meses de ausência, ou seja, 13° mês, os rendimentos são 

tributados através da tributação exclusiva de fonte ou definitiva. Podemos identificar 

o exemplo de um residente fiscal no Brasil que deixou o país em caráter temporário 

por 12 meses, durante este período os rendimentos auferidos no Brasil e exterior 

são tributados como qualquer residente fiscal no Brasil. 

 

 

Figura 7 – Tributação dos rendimentos auferidos no exterior 

Saída em caráter 

temporário em 

Rendimentos 

tributáveis 

Rendimento 

auferido no 

01 de Agosto de 

2012

01 de Agosto de 

2012 até 01 de 

Setembro de 2013

Tributado 

Carnê-leão

Rendimentos - Saída temporária 

 
                      Fonte: Própria autor 

 

 

 

Neste caso, vale lembrar que os rendimentos ficam também sujeitos ao 

ajuste na Declaração de Imposto de Renda. 

 

A declaração de saída definitiva do país, deve ser entregue no mesmo 

programa da Declaração de Ajuste Anual.  
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Diferentemente da Declaração de Ajuste Anual na Declaração de Saída 

Definitiva do Pais o imposto é apurado mediante a utilização dos valores da tabela 

progressiva mensal, porém existe a multiplicação pelo número de meses em que o 

contribuinte tenha permanecido na condição de residente no Brasil, no ano-

calendário em questão, porém os valores relativos às deduções aplicáveis à 

Declaração de Ajuste Anual também podem ser utilizados, normalmente, na 

Declaração de Saída Definitiva do País, observados os limites e condições fixados 

na legislação pertinente, conforme segue: 

 

 

a) as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia 
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento 
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a 
prestação de alimentos provisionais; 
b) o valor correspondente à dedução anual por dependente; 
c) as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, cujo ônus tenha sido do próprio 
contribuinte e desde que destinadas ao seu próprio benefício; 
d) as contribuições para entidades de previdência complementar e 
sociedades seguradoras domiciliadas no País e Fundos de 
Aposentadoria Programada Individual (Fapi), destinadas a custear 
benefícios complementares aos da Previdência Social, cujo ônus 
seja da própria pessoa física, condicionadas ao recolhimento, 
também, de contribuições para o regime geral de previdência social 
ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos 
servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, 
e limitadas a 12% (doze por cento) do total dos rendimentos 
computados na determinação da base de cálculo do imposto devido 
na Declaração de Saída Definitiva do País; 
e) as despesas médicas e as despesas com instrução, próprias e dos 
dependentes; 
f) as despesas escrituradas em livro Caixa. 

 

 

Existem alguns itens específicos com relação a conversão despesas que são 

de grande importância para elaboração da Declaração de Saída definitiva, bem 

como de ajuste anual:  
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Figura 8 – Conversão dos pagamentos 

Moeda de origem Dólar Americano Reais

data do pagamento

taxa venda - último dia útil 

da 1° quinzena do mês 

anterior ao pagamento

R$ 

Conversão dos pagamentos

 
                         Fonte: Própria autor 

 

 

Na figura acima demonstramos que as deduções e pagamentos efetuados 

em moeda estrangeira, devem ser convertidos para Reais da seguinte forma: Moeda 

de origem para dólar americanos, tendo a taxa de conversão o dia do pagamento e 

de dólares para Reais, utilizando a taxa venda do último dia útil da primeira quinzena 

do mês anterior ao pagamento da despesa. 

 

 

2.7.7.3 Falta da apresentação da Declaração de Saída Definitiva do País  

 

A não entrega da Declaração de Saída Definitiva do país, ou até mesmo a 

apresentação fora do prazo, sujeitará ao contribuinte as seguintes penalidades: 

 

 

a) existindo imposto devido, multa de 1% ao mês ou fração de atraso 
calculada sobre o valor do imposto devido, observados os limites 
mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do valor do imposto devido; 
ou 
b) não existindo imposto devido, multa de R$ 165,74. 
 
 
 

Saliente-se que mesmo fora do prazo de entrega, se obrigatória, se faz 

necessária a entrega da Declaração de Saída Definitiva, cujo intuito é de que o 

contribuinte "acerte as contas" com a Receita Federal, inclusive mediante o 

pagamento de imposto devido decorrente de sua apuração. Portanto, pode-se 

concluir que se o contribuinte perdeu a condição de residente no País deve cumprir 

com suas obrigações, seja acessória ou principal.  
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2.7.7.4 Comunicação de Saída Definitiva do País 

 

 

A comunicação de Saída Definitiva do País foi instituída em 2010, por meio 

da Instrução Normativa 1008, até então existiam 2 programas diferentes para a 

Declaração de Ajuste Anual e Declaração de Saída Definitiva do País.  

 

Por esta nova obrigatoriedade da Receita Federal, está obrigada a 

Comunicação de Saída Definitiva do País o contribuinte que: 

 

 

a) se retirar do Brasil em caráter definitivo; 
b) ou passar à condição de não-residente no Brasil, quando 
houver saído do território nacional em caráter temporário. 

 

 

Ainda disposto na Instrução Normativa 1008, a Comunicação de Saída 

Definitiva do Brasil não dispensa: 

 

 

a) a apresentação da Declaração de Saída Definitiva do País, 
relativa ao período em que tenha permanecido na condição de 
residente no Brasil no ano-calendário da saída ou da caracterização 
da condição de não-residente; 
 
b) a apresentação das declarações correspondentes há anos-
calendário anteriores, se obrigatórias e ainda não entregues; 
 
c) recolher em quota única, até a data prevista para a entrega das 
declarações de que trata o item "a", o imposto nelas apurado e os 
demais créditos tributários ainda não quitados, cujos prazos para 
pagamento são considerados vencidos nesta data, se prazo menor 
não estiver estipulado na legislação tributária. 

 

 

Os prazos devidos são:  
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a) Saída em caráter permanente: a partir da data da saída e até o 
último dia do mês de fevereiro do ano-calendário subsequente, se 
esta ocorreu em caráter permanente. 
b) Saída em caráter temporário: a partir da data da caracterização 
da condição de não-residente e até o último dia do mês de fevereiro 
do ano-calendário subsequente. 

 

 

A apresentação da Comunicação de faz por meio de aplicativo 

disponibilizado no sitio da Secretaria da Receita Federal.  

 

 

2.7.8 Declaração de Ajuste Anual  

 

 

Como o residente fiscal no Brasil é tributado como qualquer outro 

contribuinte, a Declaração de Ajuste Anual também é devida, diferentemente do não 

residente fiscal no Brasil, que está desobrigado da apresentação de tal Declaração. 

 

Os aspectos mais importantes no que tange a Declaração de Ajuste Anual 

para os estrangeiros que se tornam residentes fiscal no Brasil são: 

 

- Conversão dos rendimentos 

- Conversão dos bens 

- Conversão dos pagamentos 

- Conversão do patrimônio 
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2.8 Tratados internacionais para evitar a bitributação dos rendimentos 

 

 

Os Tratados Internacionais que o Brasil possui para evitar a bitributação, 

bem como a evasão fiscal são de importância fundamental quando se fala da 

tributação de um estrangeiro no Brasil e mesmo um Brasileiro no exterior. Daí a 

importância de se conhecer e compreender as prerrogativas da lei, nas quais estão 

amparados os Tratados Internacionais para evitar a bitributação, compreendida, 

aqui, do ponto de vista jurídico, como sendo “a exigência de impostos semelhantes, 

por dois (ou mais) Estados, incidentes sobre o mesmo contribuinte e referentes ao 

mesmo fato e a idêntico período”. (SCHOUERI, 1995, p. 19).  

 

Schoueri, (1995, p. 01) afirma: 

 

 

Os acordos internacionais em matéria tributária se apresentam, pois, 
como o instrumento de que se valem os Estados para, através de 
concessões mútuas, diminuírem ou impedirem a ocorrência do 
fenômeno da bitributação internacional em matéria do imposto sobre 
a renda, além de meio para o combate à evasão fiscal. 

 

 

De acordo com Sandroni (2000 p.56):  

 

A bitributação dos rendimentos ocorre quando dois impostos, 
decretados por entidades diferentes, incidem sobre o mesmo bem ou 
fato gerador. Um caso típico é a sobreposição dos impostos de dois 
ou mais países. Alguns países sujeitam ao Imposto de Renda os 
lucros e dividendos auferidos no estrangeiro por cidadãos que 
continuam residindo no país. Como esses contribuintes também 
devem pagar o imposto no país onde a renda é gerada, ficam 
sujeitos à dupla tributação.  

 

 

Assim, as normas emanadas dos tratados internacionais, em se tratando de 

matéria tributária, servem para disciplinar o direito de tributar dos Estados 

signatários. Nesse sentido, Tavolaro (2004):  
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(...) do fato do intercâmbio entre as nações, e da tributação que cada 
uma delas impõe no exercício de sua soberania nasceu a 
necessidade de se buscar regular as relações tributárias entre os 
países e seus residentes ou nacionais que exerçam atividades em 
outros países ou que deles ou a eles recebam ou paguem 
rendimentos ou deles ou a eles vendam ou comprem bens ou 
serviços, neles empregando ou deles recebendo capital. 
 
 
 

 

De acordo com o acima exposto, os tratados internacionais são uma 

ferramenta no que tange aos rendimentos auferidos no exterior pelos expatriados. 

De acordo com a natureza do rendimento, os tratados determinam qual elemento de 

conexão será utilizado: princípio da fonte, da residência ou de ambos. 

 

Quando estabelecido que determinado rendimento será tributado na fonte ou 

na residência, o tratado elimina a bitributação, garantindo ao Estado uma 

competência exclusiva de tributar (Anexo V,artigo XV). Por outro lado, quando 

estabelecida a tributação na fonte e na residência, competência cumulativa de 

tributar, os tratados definem métodos para diminuir ou anular os efeitos da 

bitributação. Os Estados os quais são signatários dos tratados Internacionais para 

evitar a bitributação dos rendimentos, repudiam a bitributação. Godoy (2008, p. 05) 

lembra: 

 

 

Os acordos implementam métodos para se eliminar ou se atenuar a 
bitributação internacional, e representam avanços nas relações 
internacionais. Propiciam desenvolvimento das atividades comerciais 
e tendência a se diminuírem custos de transações.  

 

 

 Assim, uma vez assinado o tratado, os Estados têm a obrigação de não 

frustrar o objeto e a finalidade do tratado para evitar a dupla tributação. Essa é uma 

demonstração evidente de que os Estados querem garantir o recolhimento dos 

impostos que lhe são devidos sem, contudo, cobrar do mesmo contribuinte impostos 

vinculados ao mesmo objeto tributável.  
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O modelo de acordo tributário seguido pelo Brasil é o veiculado pela 

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Esta, em 

síntese, “presta-se a remover obstáculos referentes à dupla tributação e seus efeitos 

maléficos em relação à circulação de mercadorias, serviços, capitais, tecnologias e 

pessoas.” (GODOY, 2008, p. 6), modelo do Acordo entre Brasil e Chile, anexo V. 

Cabe ressaltar que os regulamentos da Convenção são aplicados aos residentes de 

um ou de ambos os países que aderiram ao pacto, considerando que “a dupla 

tributação exige identificação de duas unidades políticas que em princípio poderiam 

tributar a mesma transação”. (GODOY, 2008, p. 7).  

 

Pelo modelo do acordo, os salários devem ser tributados nos Estados onde 

são prestados os serviços. Entretanto, tais valores podem ser tributados nos estados 

de origem do beneficiário se o mesmo permanecer no Estado onde trabalhou por um 

período inferior a 183 dias dentro de um mesmo ano fiscal. Os artistas e atletas são 

tributados nos Estados nos quais auferem receitas. Já os funcionários públicos 

devem ser tributados pelos Estados para os quais prestam serviço. Conforme 

entende Elias (2007, p. 02): 

 

 

Segundo o modelo da OCDE, quando um residente de um Estado 
Contratante obtiver rendimentos que, de acordo com as disposições 
da Convenção, possam ser tributados no outro Estado Contratante, o 
primeiro Estado mencionado permitirá, observadas as disposições de 
sua legislação relativas à eliminação da dupla tributação, como 
dedução do imposto incidente sobre os rendimentos desse residente 
calculado no primeiro Estado, um montante igual ao imposto sobre 
os rendimentos pagos no outro Estado.  

 

 

Os tratados internacionais podem ser definidos como um acordo de vontade 

firmado por Estados soberanos. Referido acordo estipula direitos e obrigações a 

serem cumpridos pelos Estados.  

 

Conforme prevê o art. 84, inciso VIII da Constituição Federal de 1988, a 

celebração de tratados, convenções e atos internacionais é de competência privativa 

do Presidente da República, estando sujeitos ainda, ao referendo do Congresso 
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Nacional (que aceita ou rejeita o tratado, sem poder alterar seu conteúdo). Assim, o 

Tratado deve ser ratificado pelo Presidente da República, referendado por meio de 

decreto legislativo expedido pelo Congresso Nacional, e publicado por meio de 

decreto presidencial. A denúncia do Tratado pode ser feita pelo próprio Presidente 

da República, sem necessidade da intervenção do Congresso.O CTN - Código 

Tributário Nacional, em seu art. 98, dispõe que os tratados e as convenções 

internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão 

observados pela que lhes sobrevenha. 

 

No que tange a matéria tributária, uma vez que se adota o princípio da 

universalidade da renda, tornou-se possível mais de um país exigir tributação sobre 

a mesma renda. Além disso, com a mobilidade de capitais e a concorrência entre 

países para atrair investimentos externos, os tratados internacionais em matéria 

tributária passaram a ser de grande importância. 

 

Os tratados visam principalmente a integração comercial e econômica entre 

os países, evitando ou diminuindo a bitributação no comércio internacional, sobre o 

mesmo rendimento e automaticamente combatendo a evasão fiscal. Essas medidas 

podem aumentar os investimentos externos, pois as operações entre os dois países 

signatários deverão se tornar menos custosas, tributando referido  investimento em 

apenas um país, e não nos dois. 

 

A figura 9 demonstra a composição da grande maioria dos tratados 

internacionais para evitar a bitributação:  
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Figura 9 - Artigos dos tratados internacionais para evitar a bitributação dos 
rendimentos 

Art. 1º Pessoas abrangidas Art. 16 Honorários de diretores ou outras remunerações semelhantes

Art. 2º Impostos abrangidos Art. 17 Artistas e desportistas

Art. 3º Definições Gerais Art. 18 Pensões

Art. 4º Residente Art. 19 Funções públicas

Art. 5º Estabelecimento Permanente Art. 20 Professores e pesquisadores (na convenção-modelo esse artigo

Art. 6º Rendimentos de bens imóveis trata dos Estudantes)

Art. 7º Lucro das empresas Art. 21 Estudantes

Art. 8º Transporte marítimo e aéreo Art. 22 Outros rendimentos

Art. 9º Empresas associadas Art. 23 Métodos para eliminar a dupla tributação

Art. 10 Dividendos Art. 24 Não-discriminação

Art. 11 Juros Art. 25 Procedimento amigável

Art. 12 Royalties Art. 26 Troca de informações

Art. 13 Ganhos de capital Art. 27 Assistência em matéria de cobrança de impostos (o Brasil não

Art. 14 Serviços pessoais independentes (esse artigo foi suprimido na costuma adotar esse artigo)

Convenção-modelo, mas o Brasil ainda o utiliza em seus Art. 28 Agentes diplomáticos e autoridades consulares

tratados) Art. 29 Extensão territorial (o Brasil não costuma adotar esse artigo)

Art. 15 Serviços pessoais dependentes (rendimentos do emprego) Art. 30 Entrada em vigor

Art. 31 Denúncia

Artigo Assunto

 
   Fonte: Própria autor de acordo com a comparação de acordos 
 

 

 

A relação dos países os quais o Brasil possui tratado para evitar a 

bitributação dos rendimentos estão demonstrados na figura 10: 
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Figura 10 - Artigos dos tratados internacionais para evitar a bitributação dos 
rendimentos 

África do Sul Equador Luxemburgo 

Alemanha* Espanha México 

Argentina Filipinas Noruega 

Áustria Finlândia Países Baixos 

Bélgica França Peru 

Canadá Hungria Portugal 

Chile Índia República Eslovaca 

China Israel República Tcheca 

Coréia Itália Suécia 

Dinamarca Japão Turquia

   *  Acordo sem efeito desde 1º de janeiro de 2006 Ucrânia 

TRATADOS INTERNACIONAIS

 
Fonte: Adaptada pela autora - Relação dos países os quais o Brasil possui acordo internacional para 
evitar a Bitributação dos rendimentos. Disponível em: 
 http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AcordosInternacionais/AcordosDuplaTrib.htm. Acesso 
em: 10 mai. 2014. 

 

 

A Receita Federal do Brasil tratava da aplicação das Convenções 

Internacionais firmadas pelo Brasil para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão 

fiscal em matéria de impostos sobre a renda e dos procedimentos de intercâmbio de 

informações nelas previstos, por meio da Instrução Normativa SRF nº 244 de 

18.11.2002. 

 

No entanto, referida Instrução Normativa foi revogada pela Instrução 

Normativa RFB nº 1.226 de 2011, que dispôs sobre o uso do "Atestado de 

Residência Fiscal no Brasil", do "Atestado de Rendimentos Auferidos no Brasil por 

Não Residentes" e do "Atestado de Residência Fiscal no Exterior". 

 

Em geral, os países fornecem informações sobre a situação fiscal de pessoa 

física ou jurídica, residente ou domiciliada no Brasil ou no exterior, de acordo com o 

interesse da administração tributária brasileira, da administração tributária de país 

com o qual o Brasil tenha firmado acordo para evitar a dupla tributação e prevenir a 

evasão fiscal em matéria de impostos sobre a renda, ou da própria pessoa física ou 

jurídica, obedecerá às regras estabelecidas por meio da Instrução Normativa RFB nº 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AcordosInternacionais/AcordosDuplaTrib.htm
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1.226 de 2011. O atestado de residência fiscal será o documento a ser apresentado 

em um dos países para provar a residência fiscal no outro país. 

 

As informações em relação à pessoa física ou jurídica residente ou 

domiciliada no País serão prestadas pelas seguintes Unidades da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil: 

 

 

a) quando solicitadas diretamente à administração tributária brasileira 
pela administração tributária de país estrangeiro: pela Delegacia da 
Receita Federal do Brasil (DRF), Delegacia Especial da Receita 
Federal do Brasil de Administração Tributária, (Derat), Delegacia 
Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras 
(Deinf) ou Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de 
Maiores Contribuintes (Demac), do domicílio tributário da pessoa 
física ou jurídica, e encaminhadas à Coordenação-Geral de Relações 
Internacionais (Corin), à qual competirá responder à administração 
tributária solicitante; ou b) quando requeridas pelo interessado, ou 
por seu representante legal devidamente autorizado: pela DRF, 
Derat, Deinf ou Demac, de seu domicílio tributário. 

 

 

 A informação prestada pela Delegacia da Receita Federal do domicílio 

tributário do interessado prestará as informações por meio do "Atestado de 

Residência Fiscal no Brasil", de acordo com o modelo – Anexo I. 

 

A comprovação do recolhimento do imposto sobre a renda no Brasil, para 

efeito de compensação em outro país, deverá ser solicitada pelo não residente no 

Brasil, ou por seu representante legal devidamente autorizado, à DRF, Derat, Deinf 

ou Demac, da jurisdição de domicílio da fonte pagadora dos rendimentos. O titular 

da DRF, Derat, Deinf ou Demac certificará a autenticidade do recolhimento, diante 

aposição de data, identificação funcional e assinatura, no “Atestado de Rendimentos 

Auferidos no Brasil por Não Residentes”. 

 

Para que realmente possa utilizar dos benefícios das convenções 

internacionais destinadas a evitar a dupla tributação da renda, firmadas pelo Brasil, o 

interessado, residente no exterior, ou seu representante legal devidamente 

autorizado, deverá apresentar à fonte pagadora dos rendimentos no Brasil o 



70 

 

 

"Atestado de Residência Fiscal no Exterior", modelo abaixo figura 2, e anexo III, ou o 

documento oficial que comprove a sua residência fiscal, emitido pela administração 

tributária do país estrangeiro de acordo com o modelo Anexo I, II e III. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

O trabalho em estudo possui caráter exploratório – descritivo, desta forma 

permitiu também desenvolver outras observações sobre o  assunto relacionado aos 

expatriados, bem como sobre este tema pouco abordado, mas porém de grande 

importância nos dias de hoje. 

 

Antes de iniciar o assunto da metodologia de pesquisa propriamente dita, 

GIL, (2010 pg 1) diz que: 

 

 

Pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e sistemático 
que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que 
são propostos. A pesquisa é requerida quando não se dispões de 
informação suficiente para responder ao problema, ou então quando 
a informação disponível se encontra em tal estado de desordem que 
não possa ser adequadamente relacionada ao problema. 
A pesquisa é desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos 
disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos e técnicas de 
investigação ciêntífica. Na realidade, a pesquisa desenvolve-se ao 
longo de um processo que envolve inúmeras fases, desde a 
adequada formulação do problema até a satisfatória apresentação 
dos resultados. 

 

 

O estudo aqui apresentado tem carácter exploratório que segundo Gil (2010, 

pg 27): 

 

As pesquisas exploratórias têm como propósito proporcionar maior 
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou 
a construir hipóteses. Seu planejamento tende a ser bastante flexível, 
pois interessa considerar os mais variados aspectos relativos ao fato 
ou fenômeno estudado. 

 

 

Segundo Bruyne (1991), a metodologia é a lógica dos procedimentos 

científicos em sua gênese e em seu desenvolvimento, não se reduz, portanto, a uma 

“metrologia” ou tecnologia da medida dos fatos científicos. 
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A metodologia explica não apenas os produtos da investigação 
científica, mas principalmente seu próprio processo, pois suas 
exigências não são de submissão estrita a procedimentos rígidos, 
mas antes da fecundidade na produção dos resultados. (BRUYNE, 

1991, p. 29). 
 

 

3.1 Abordagem de investigação 

 

A abordagem deste trabalho foi qualitativa de natureza interpretativa, para 

Trivinos (1987), Roese (1998) e Yin (1994), possibilita realizar a análise mais 

profunda do objeto para se obter um grande número de informações de um mesmo 

caso. 

 

A escolha dos entrevistados foi definida com base na disponibilidade, após o 

envio da solicitação e acompanhamento após 12 meses da primeira entrevista, fato 

este que restringiu a amostra de 5 para 3 entrevistados. 

 

3.2 Tipo de Pesquisa 
 

A técnica de coleta dos dados que se utilizou neste trabalho foi a entrevista 

semi-estruturada, realizada individualmente com cada expatriado por 2 

oportunidades, com intervalo de 12 meses em cada entrevista, para obter a nova 

percepção após este período. O objetivo principal foi obter informações sobre a 

percepção dos expatriados sobre as principais dificuldades encontradas no que 

tange os aspectos tributários, assim como a percepção da gestão de Recursos 

Humanos sobre os mesmos aspectos. 

 

Os dados secundários compreendem:  

 

(a) dificuldades encontradas com relação ao idioma de um modo geral próximo ao 

início da expatriação e após um ano; 

(b) dificuldades encontradas no contexto do consumo – bens duráveis e restaurantes  

(c) dificuldades encontradas com locomoção;  
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(d) o consenso com relação a insegurança.  

 

Através dos dados analisados foi possível identificar algumas limitações do 

estudo, sendo a primeira delas a falta de tempo entre as agendas dos expatriados, o 

que levou a pesquisadora a reagendar por diversas vezes as entrevistas. 

 

Todos os participantes da pesquisa são estrangeiros.  

 

Figura 11 – Número de entrevistados 

Público Quantidade
Entrevistados 1 

estapa

Entrevistados 2 

estapa

Resultado 

final

Estrangeiros 6 6 5 5

Entrevista com expatriados

 

Fonte: Própria autor 

 

 

3.3 Processo de Amostragem 

 

O Universo de pesquisa ou população, segundo Stevenson (1981), é baseaso 

no todo pesquisado, do qual se extrai uma parcela que será examinada e que 

recebe o nome de amostra. 

 

Inicialmente, as perguntas foram realizadas como teste para 3 pessoas  e 

submetido a um pré-teste para avaliação de sua aplicação com 2 pessoas e, então, 

foi finalizado. 

 

A amostra foi selecionada de forma não probabilística ou por conveniência, 

que, segundo Boyd & Westfall (1984), é o método de escolha da amostra onde 

possibilita a escolha de certo elemento. Neste tipo de amostra é possível a rapida 

obtenção de informações a baixo custo, tendo em vista as limitações de tempo e dos 

entrevistados. 
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Figura 12 – Perfil dos entrevistados 

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5
Idade: 28 anos 36 anos 25 anos 40 anos 34 anos

Profissão: Analista de Sistemas Gerente de Supply Chain Estatística Publicitário Photógrafo

Idioma da entrevista: Português Inglês Português Português Inglês

Sexo: Masculino Feminino Feminino Masculino Masculino

Estado Civil: Solteiro Divorciada Solteira Casado Solteiro

Membros do agregado familiar: 1 Não aplicável Não aplicável 3 Não aplicável

Profissão do cônjuge : Não aplicável Não aplicável Não aplicável Psicóloga Não aplicável

Oportunidade : Indicação do gestor Oportunidade Oportunidade Oportunidade Oportunidade

Local da expatriação: São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo - Canadá São Paulo e Oackland

Profissão Origem: Analista de Sistemas Global Sourcing Manager Analista de dados Estudante Fotógrafo

Profissão destino: Analista de Sistemas Gerente de Supply Chain Analista de dados Gerente de contas Atendimento a clientes

Contrapartida: Bônus - 2 salários Sim Não aplicável Não aplicável Sim

País de origem: Argentina Nova Zelândia Argentina Canadá México

O período de expatriação Permanente 4 anos Permanente 1 ano e meio 4 anos

Dados de identificação

 
Fonte: Própria do autor 

 

 

3.3.1 Entrevistas 

 

As entrevistas foram realizadas de forma presencial, e levarem em média 30 

minutos cada. 

 

As entrevistas também foram transcritas e analisadas por meio de leitura 

crítica. 

 

3.3.2 Questões abordadas 

 

3.3.2.1 Questões abordadas com os expatriados 

 

Como o objetivo do trabalho foi identificar a percepção dos expatriados 

sobre questões tributárias, foi necessários incluir outras que abordem aspectos 

gerais, tais como: Violência, receptividade, mobilidade e benefícios da expatriação, 

abaixo a relação de questões abordadas a cada estrangeiro (Apêndice II): 

 

1) Como foi a adaptação no país de acolhimento? 

2) Houve o apoio da empresa? 

3) Como você avalia o desenvolvimento no que tange o idioma Português 

/ Inglês? 

4) Os Brasileiros do seu circulo de relacionamento falam inglês? 
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5) Como você avalia o atendimento nos restaurantes e locais de 

entretenimento? 

6) Como foram as últimas compras efetuadas?  Como foi o atendimento, 

produto, houve dificuldade? 

7) Você preparou a última Declaração de Imposto de Renda no Brasil? 

8) Se positivo, teve dificuldade? 

9) No país de origem, você preparou a sua Declaração de Imposto de 

Renda? 

10) Se positivo, teve dificuldade? 

11) O que você conhece das questões trabalhistas no Brasil e quais? 

12) O que você sabe sobre tratado para evitar a bitributação dos 

rendimentos com o Brasil? 

13) Os rendimentos que você recebe no exterior devem ser tributados no 

Brasil? 

14) O que você sabe sobre a tributação dos seus rendimentos de forma 

geral no Brasil? 

15) Você sabe quando você se tornou um residente fiscal no Brasil? 

16) Como é percebida a violência por você? 

17) Quais foram as oportunidades encontradas ao chegar no Brasil? 

18) Como o estrangeiro é percebido pelos Brasileiros? 

19) Quais foram os fatos marcantes relacionados às divergências entre a 

cultura do Brasil no ambiente de trabalho? 

20) Como você se desloca pela cidade? Comente. 

21) Qual é a sua percepção sobre o Mercado de Trabalho? 

22) Se pudesse, por quanto tempo você ficaria no Brasil? 

 

 

3.3.2.2 Questões abordadas com a gestão de RH 

 

 

23) Qual o número de expatriados que a empresa possui atualmente? 

24) Qual foi o maior número de expatriados que a empresa já teve? 
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25) No momento do início da expatriação o funcionário questiona sobre a 

tributação no país de destino? 

26) A empresa oferece consultoria aos expatriados no que tange tributação 

do imposto de renda? 

27) Todos os funcionários são elegíveis? 

28) Caso negativo, para quais expatriados é elegível a consultoria 

tributária? 

29) A empresa já enfrentou problemas com questões tributárias destes 

expatriados? 

30) Quais? 

31) A empresa se sente responsável pelo expatriado no que tange os 

impostos pessoais dos expatriados? 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os resultados serão apresentados através de um detalhamento do método 

utilizado. Com a análise das respostas, foram separadas em grupos, para que 

possam ser comparadas e confrontadas. 
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Questões abordadas pelos expatriados 

 

Questão 1 

Questões Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5

1 Como foi a adaptação no país de acolhimento?

O acolhimento muito bom, 

pessoas são muito receptivas com 

os estrangeiros 

Foi bom
Não foi bom. Tive dificuldades 

com relacionamento.

Não foi fácil nas primeiras 

semanas e em geral

Foi dificil por causa do idioma, 

mas as pessoas eram muito 

acessíveis

Respostas 1° fase

 

 

 A primeira questão foi relacionada a adaptação no país de acolhimento, se a adaptação foi difícil ou fácil. Dos 6 

entrevistados 2 disseram que o acolhimento foi muito bom desde o início e 3 citaram problemas com o idioma e relacionamento, 

porém após 12 meses, todos citaram que o acolhimento foi muito bom, assim como adaptação (comentários extras). 

 

Questões Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5

1 Como foi a adaptação no país de acolhimento?

Nos meses seguintes tornou-se 

independente e o clima 

organizacional é muito bom

Depois de um ano foi bem 

melhor

Achou que era organizado, mas 

teve muita dificuldade, 

especialmente com relação a 

documentos.

Com o tempo a relação melhorou 

muito, são muito amigáveis

Muito boa com o passar do 

tempo.

Respostas 2° fase
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Questão 2 

Questões Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5

2 Houve o apoio da empresa?
Sim - documentação, tais como - 

carteira de trabalho, CPF, RNE etc.

sim. Documentos em 

geral
Não Não Sim - acomodação e documentos

Respostas 1° fase

 

 

Na questão 2, na primeira etapa da pesquisa, 3 dos 5 estrangeiros informaram que tiveram apoio da empresa com relação 

a documentos, bem como acomodação por parte da empresa o entrevistado 3 e 4 não tinham esta cláusula em seu contrato. Após 

12 meses a resposta ao mesmo questionamento 2 dos 3 estrangeiros os quais tinham o apoio da empresa utilizaram, ao passo 

que 2 estrangeiro que tinha este suporte não necessitou e os 2 estrangeiros que não possuíam esta cláusula no contrato 

necessitou da ajuda da empresa, porém não informou o motivo. 

 

Questões Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5

2 Houve o apoio da empresa?
Sim, algumas necessidades 

pontuais como médicos etc
Não foi necessário Não Não aplicável sim

Respostas 2° fase
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Questão 3 

Questões Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5

3
Como você avalia o desenvolvimento no que tange o idioma 

Português / Ingles?

Dificuldade no inicio, poucos falam 

inglês e quando percebem um 

estrangeiro com sotaque, fica 

mais difícil

Dificil. Muito bem.

Foi difícil, porém muito rápido o 

aprendizado com o idioma 

português.

Foi difícil no começo.

Respostas 1° fase

 

 

A questão 3 foi respondida como muito difícil por 4 dos 5 entrevistados, todos relataram dificuldades com o idioma, sendo 

que 1 estrangeiro já falava um pouco de português antes de chegar ao Brasil, todos reportaram a dificuldades de alguns brasileiros 

não se esforçar para entender o que é falado, no começo até existe um esforço, porém posteriormente não mais.  Na segunda fase 

de respostas 2 reportaram que possuem dificuldade com o sotaque. 

 

Questões Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5

3
Como você avalia o desenvolvimento no que tange o idioma 

Português / Ingles?

A dificuldade continua, pois é 

muito difícil perder o sotaque, e as 

pessoas quando percebem já 

impõe uma barreira

Mais facil Melhor Muito mais fácil após um ano Ainda um pouco difícil.

Respostas 2° fase
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Questão 4 

Questões Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5

4
Os Brasileiros do seu circulo de relacionamento falam 

inglês?
Sim Alguns poucos. Não

Não, poucos brasileiros falam 

inglês. 
Sim, poucos.

Respostas 1° fase

 

 

 A questão 4 foi respondida por praticamente todos os estrangeiros que em geral poucas pessoas do seu circulo de amigos 

no Brasil falavam inglês. 

 

Questões Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5

4
Os Brasileiros do seu circulo de relacionamento falam 

inglês?
Sim. Todos muito receptivos Alguns poucos Não Poucos, mas estão próximos. sim

Respostas 2° fase
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Questão 5  

Questões Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5

5
Como você avalia o atendimento nos restaurantes e locais 

de entretenimento? 

Atendimento, muito bom - 

precisamente em São Paulo
very good

Gosto muito dos restaurantes e 

atendimento, especialmente em 

São Paulo

Atendimento muito bom, mas 

somente em São Paulo.
Bons serviços

Respostas 1° fase

 

 

A questão 5 foi respondida por todos os estrangeiros, e todos elogiaram muito os serviços no Estado de São Paulo, com 

relação a alimentação, restaurantes e entretenimento. 

 

Questões Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5

5
Como você avalia o atendimento nos restaurantes e locais 

de entretenimento? 
Atendimento continua muito bom very good

Continuo conhecendo novos 

lugares
Atenciosos e muito bom. o mesmo

Respostas 2° fase
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Questão 6 

 

Questões Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5

6
Como foram as últimas compras efetuadas?  Como foi o 

atendimento, produto, houve dificuldade?

Por diversas oportunidades 

surgiram problemas com prazo de 

entrega, produtos com defeito, 

reclamações sem sucesso etc.

Bom. Sem experiência Não foi relatado problemas Carro sem problemas.

Respostas 1° fase

 

 

Com relação a questões gerais do dia a dia, tais como compras, poucos responderam algo consistente, exceto um 

estrangeiro que teve muitos problemas com compras de eletrodomésticos linha branca, as quais foram entregues com problemas, 

e a troca de acordo com o seu relato, demorou mais de 30 dias. Em comparação com 12 meses posteriores mais 2 estrangeiros 

reportaram problemas com cancelamento de TV a cabo e compra com problemas via internet. 

 

Questões Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5

6
Como foram as últimas compras efetuadas?  Como foi o 

atendimento, produto, houve dificuldade?

A mesma percepção de uma no, 

ou seja, comprei novos 

equipamentos alguns chegaram 

com defeito e a troca foi muito 

lenta. Um dos casos em questão 

precisei ir até o atendimento 

central e informar que iria na 

polícia, caso contrário a troca iria 

demorar mais de 1 mês e tratava-

se de um torneira com defeitos

Sem problemas, exceto 

para cancelar a TV a 

cabo.

Muito ruim, muitos problemas 

com atendimento
Não foi relatado problemas Não aplicável

Respostas 2° fase
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Questão 7 e 8 

Questões Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5

7
Você preparou a última Declaração de Imposto de Renda no 

Brasil?

Uma empresa terceira preparou o 

imposto de renda, achei 

complicada a quantidade de 

informações.

Não. Empresa preparou Ainda não. Não, uma empresa preparou. Muito complicado.

8 Se positivo, teve dificuldade? N/A N/A N/A N/A
Sim. Dificuldade pois tem que 

preencher todos os bens.

Respostas 1° fase

 

  

A questão 7 e 8 relata a experiência com Imposto de Renda no Brasil, onde apenas 1 entrevistado teve experiência com a 

Declaração brasileira, reportando dificuldade, enquanto outros 3 estrangeiros tiveram ajuda de uma consultoria, apenas 1 

entrevistado não havia preparado a Declaração. Comparando com as respostas após 12 meses, dos 5 estrangeiros, 3 prepararam 

sozinhos mas com muita dificuldade, tendo em vista que 1 estrangeiro preparou com uma consultoria e 1 ainda não havia 

preparado tal declaração. 

 

Questões Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5

7
Você preparou a última Declaração de Imposto de Renda no 

Brasil?

Preparei sozinho e achei bem difícil 

a questão dos rendimentos no 

exterior e como converter os bens, 

solicitei auxílio.

Empresa 

preparou.contratei
Eu preparei, dificil.

Eu preparei, mas com auxilio de 

terceiros
Não aplicável

8 Se positivo, teve dificuldade? Sim, solicitei auxilio. Contratei um contador
Bem complicado, relação do 

exterior.
Não aplicável Não aplicável

Respostas 2° fase

 

 



85 

 

 

Questão 9 e 10 

Questões Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5

9
No país de origem, você preparou a sua Declaração de 

Imposto de Renda?
Sim. Automática Não Não aplicável Uma empresa preparou

10 Se positivo, teve dificuldade? Não muito. N/A N/A N/A N/A

Respostas 1° fase

 

 

As questões 9 e 10 tratam-se da Declaração de imposto de renda do país de origem, onde apenas 1 estrangeiro preparou 

sozinho, o estrangeiro da Nova Zelândia informou que a Declaração é automática e o entrevistado número 5 informou que a 

Declaração foi preparada por terceiros. 

 

Questões Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5

9
No país de origem, você preparou a sua Declaração de 

Imposto de Renda?
Não mais Não mais Não Não aplicável A mesma empresa

10 Se positivo, teve dificuldade? N/A N/A N/A N/A N/A

Respostas 2° fase
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Questões 11, 12, 13, 14 e 15 

Questões Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5

11
O que você conhece das questões trabalhistas no Brasil e 

quais?
Nada

mais ou menos - foi 

instruida pela KPMG
Nada

Sem conhecimento profundo, 

apenas sobre carteira de trabalho 

e férias

Não sei

12
O que você sabe sobre tratado para evitar a bitributação dos 

rendimetos com o Brasil?
Nada Não sei muito Nada Não tinha conhecimento Não conheço

13
Os rendimentos que você recebe no exterior devem ser 

tributados no Brasil?
Não sei Sim, não todos Não sei. Não sei Não sei

14
O que você sabe sobre a tributação dos seus rendimentos 

de forma geral no Brasil?

Pouco, retenção e algumas 

deduções com médico.

mais ou menos - foi 

instruida pela KPMG
Nada Não sei

Um pouco. Alíquota do imposto 

de renda e dedução com médicos.

15
Você sabe quando você se tornou um residente fiscal no 

Brasil?
Quando entrei no país. Sim Não sei. Não sei. Quando entrei no país.

Respostas 1° fase

 

 

As questões 11, 12, 13, 14 e 15 tratam-se de aspectos gerais relativos ao conhecimentos gerais de questões trabalhistas, 

tributárias e imigração. Na primeira fase da entrevista, apenas 1 tinha conhecimento de questões trabalhistas, tendo em vista o 

apoio de uma consultoria tributária, com relação aos tratados para evitar bitributação dos rendimentos, nenhum entrevistado tinha 

qualquer conhecimento sobre este assunto, quanto ao aspecto da tributação em bases mundiais no Brasil apenas o entrevistado 

que teve assessoria fornecida pela empresa, tinha um pouco de conhecimento, de forma geral relativamente a tributação no Brasil 

3 dos 5 estrangeiros tinham um pouco de conhecimento e apenas dois tinham o conhecimento de quando se tornaram residentes 

fiscais no Brasil. Comparativamente com a segunda entrevista, o cenário não havia alterado, exceto pelo comentário de um 

entrevistado que citou:” No Brasil, você tem que virar especialista para entender sobre as questões trabalhistas, agora entendo um 

pouquinho mais, mas quase nada” 
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Questões Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5

11
O que você conhece das questões trabalhistas no Brasil e 

quais?

No Brasil você tem que virar 

especialista para entender sobre 

as questões trabalhistas, agora 

entendo um pouquinho mais, mas 

quase nada.

Sim. Um pouquinho mais.
Sim, pois precisei comparecer no 

Inss e precisei de auxilio doença
Não aplicável Não. A empresa auxiliou

12
O que você sabe sobre tratado para evitar a bitributação dos 

rendimetos com o Brasil?
Nada Ainda não sei detalhes. Nada Não aplicável Não

13
Os rendimentos que você recebe no exterior devem ser 

tributados no Brasil?
Não Sim. Não Não aplicável Não

14
O que você sabe sobre a tributação dos seus rendimentos 

de forma geral no Brasil?
O mesmo, anterior, 

O mesmo do ano 

anterior.
Um pouco mais Não aplicável Não aplicável

15
Você sabe quando você se tornou um residente fiscal no 

Brasil?
Quando entrei no país. Sim Ainda não sei. Não sei. Quando entrei no país.

Respostas 2° fase
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Questão 16 

Questões Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5

16 Como é percebida a violência por você? Até hoje tranquilo. Assustador

Sem problemas até hoje, mas 

muitos amigos já foram 

assaltados.

Não havia qualquer sinal de 

violência
Existe alguma violência

Respostas 1° fase

 

 

Com relação à violência existe uma diferença entre a primeira entrevista e segunda entrevista, no início da expatriação a 

violência não era percebida tão próxima dos estrangeiros, na segunda fase do questionário, inclusive um entrevistado foi assaltado 

após a primeira entrevista, desta forma a primeira fase de respostas 2 dos 5 entrevistados disseram estar “tranquilo” porém na 

segunda fase das entrevistas todos os 5 entrevistados citaram que a violência existe e está muito mais próxima. 

 

Questões Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5

16 Como é percebida a violência por você?

Sim, muitos colegas foram 

assaltados e tenho muito medo de 

sair a noite, inclusive em 

Ainda com receio, muitos 

próximos foram 

assaltados.

Péssima. Fui assaltada após 4 

meses no Brasil.

Sei que existe, mas não fui 

assaltado.
Sim a violencia existe

Respostas 2° fase
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Questão 17 e 18 

Questões Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5

17
Quais foram as oportunidades encontradas ao chegar no 

Brasil?

Trabalho, o volume de 

informações é muito grande.

Em geral tem muito 

trabalho.

Trabalho e oportunidade de 

crescimento.

Idiomas e experiência  de forma 

geral
Existem oportunidades 

18 Qual é a sua percepção sobre o Mercado de Trabalho?
Eu pensava em reconstruir minha 

carreira no Brasil.

Muitas oportunidades de 

desenvolvimento.
Muito bom! Boas. São boas

Respostas 1° fase

 

 

Relativamente as oportunidades de encontradas no Brasil, bem como as percepções sobre o mercado de trabalho são 

muito semelhantes e unânimes por todos os entrevistados, as oportunidades existem e existe muito trabalho em São Paulo, bem 

como novas oportunidades podem surgir. 

 

Questões Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5

17
Quais foram as oportunidades encontradas ao chegar no 

Brasil?
Tem muito trabalho

Muitas oportunidades 

ainda
Novas oportunidades de trabalho

Idiomas e experiência  de forma 

geral
Muitas oportunidades

18 Qual é a sua percepção sobre o Mercado de Trabalho?

Após um ano no Brasil a minha 

visão foi muito mais positiva, pois 

existe muito mais o que se fazer 

neste país

Ainda muito bom
As expectativas estão cada ves 

melhores
Sim Muito boas

Respostas 2° fase
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Questões 19 e 20 

 

Questões Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5

19 Como o estrangeiro é percebido pelos Brasileiros?
O estrangeiro é muito bem visto 

no Brasil.

Algumas vezes o 

estrangeiro é mais 

valorizado que o 

Brasileiro, mas também 

as vezes os Brasileiros se 

afastam um pouco.

Bem visto Havia uma distinção São valorizados 

20
Quais foram os fatos marcantes relacionados as divergêcias 

entre a cultura do Brasil no ambiente de trabalho?

No inicio eu achava que as 

pessoas estavam muito a frente 

do meu conhecimento

Muito trabalho e trânsito 

especialmente em São 

Paulo.

Sim. Muitas vezes os prazos 

acordados não são cumpridos.

No começo não tenho muito a 

dizer.
Sem resposta.

Respostas 1° fase

 

 

Relativamente aos aspectos da percepção do estrangeiro no Brasil as respostas são muito semelhantes no sentido da 

valorização do estrangeiro, inclusive um entrevistado comenta que “O estrangeiro é mais valorizado que o Brasileiro, pelos 

próprios Brasileiros”. Os aspectos relativos aos fatos marcantes das divergências culturais no ambiente de mercado, as repostas 

foram “muito trabalho e trânsito em São Paulo” e o não cumprimento de prazos por parte dos Brasileiros. 

 

Questões Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5

19 Como o estrangeiro é percebido pelos Brasileiros?

O Estrangeiro é mais valorizado do 

que o Brasileiro, a percepção 

confirmou-se

bem, mas as vezes 

quando atendem e 

percebem que sou 

estrangeira, eles se 

afastam pois não se 

esforçam para entender

Bem visto Havia uma distinção O mesmo

20
Quais foram os fatos marcantes relacionados as divergêcias 

entre a cultura do Brasil no ambiente de trabalho?

O Brasileiro vende muito bem o 

seu trabalho, porém muitas vezes 

demora mais para executar do 

que o prometido

Nada.
Receptivas mas não demonstram 

o que realmente sentem

O desconhecimento dos locais 

com relação ao Brasil
sem problemas

Respostas 2° fase

 



91 

 

 

Questões 21 e 22  

Questões Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5

21 Como você se desloca pela cidade? Comente.

Não existe transporte público, é 

muito difícil e demorado se 

deslocar entre grandes distâncias

Carro ou caminhando.
Transporte publico, mas é bem 

difícil.
Transporte Publico Bicicleta - carro

22 Se pudesse, por quanto tempo você ficaria no Brasil? Pra sempre. 3 anos demais 3 a 4 anos

Ficaria mais tempo 5 anos, porém 

a violência assusta muito, tem 

problema com corrupção, descaso 

etc.

4 anos 

Respostas 1° fase

 

 

Por fim, as questões 21 e 22 tratavam-se sobre o deslocamento pela cidade e o tempo de permanência no Brasil. 

Relativamente à primeira questão, deslocamento as respostas foram variadas, mas todos com formas alternativas de transporte e 

não somente o carro, tais como bicicleta, caminhada e transporte público em ambos os momentos na entrada ao país e também 

na segunda entrevista, 12 meses após. Com relação ao tempo que ficariam no Brasil todas as respostas foram bem semelhantes, 

entre 3 e 4 anos, mas com receio da violência, apenas o entrevistado número 1 informo que ficaria no Brasil por tempo indefinido. 

 

Questões Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5

21 Como você se desloca pela cidade? Comente.

Sem carro é muito difícil a 

locomoção, mas consigo andar 

bem de trem (centro) e Onibus 

(próximo a minha residência)

O mesmo do ano 

anterior.
transporte público - fácil Transporte Publico o mesmo

22 Se pudesse, por quanto tempo você ficaria no Brasil?
Pra sempre, eu reclamo mas eu 

gosto do Brasil.
3 anos

Não sei. Falta segurança e tenho 

medo.
3 anos 4 anos são suficientes

Respostas 2° fase
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Análise dos dados das respostas as entrevistas realizadas com o RH: 

 

Questões Entevistada 1 Entevistada 2

1
Qual o número de expatriados que possue 

atualmente a empresa
20 16

2
Qual foi o maior número de expatriados que 

a empresa já teve
23 25

3
No momento da expatriação o funcionário 

questiona sobre a tributação no país de 

Sim. Alguns questionam, mas não são todos, 

são poucos.
Sim. Alguns questionan, outros não.

4

A empresa oferece consultoria aos 

expatriados no que tange tributação do 

imposto de renda?

Sim. É parte do pacote de relocation do 

expatriado.

Sim. Pois estamos preocupados com os 

impostos pessoais, apesar de não ser de 

responsabilidade da empresa, precisamos 

acessorá-los.

5 Todos os funcionários são elegíveis? Nem todos.
Todos. A partir do momento da expatriação 

todos devem ter direito

6 Para quais?
Esta consultoria é negociada no momento em 

que eles assinam o contrato de expatriação.
Todos.

7
A empresa já enfrentou problemas com 

questões tributárias destes expatriados?
Não Sim. Inclusive multas.

8 Quais? N/A

Alguns não enviam as informações para a 

consultoria tributária, e tentamos explicar o 

quanto isto é importante para ele, assim 

como as multas elevadas.

9

A empresa se sente responsável pelo 

expatriado no que tange os impostos 

pessoais?

Não. Se o expatriado tiver alguma dúvida 

podemos auxiliá-lo, em alguns casos esta 

consultoria é fornecida somente no primeiro 

ano de expatriação, pós a Declaração é conta 

do expatriado.

Sim. Para que ele não seja prejudicado no 

ponto de vista pessoal, imagina um excutivo 

gerente geral, vice-presidente de uma 

empresa com problemas com o fisco 

Brasileiro? Nenhuma empresa quer ficar 

exposta.  
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Através das informações obtidas pelo RH das empresas, nota-se que as 

empresas chamantes, que possuem expatriados em seus quadros, estão sim 

preocupadas com as questões tributárias relativas as pessoas físicas, assim como 

não querem expor a empresa com problemas tributários quanto aos principais 

executivos das empresas. Este fato corrobora com a resposta de alguns expatriados 

desta pesquisa, ou seja, se o estrangeiro não conhece os aspectos tributários do 

Brasil ou entende que são muito difíceis de compreender no período da expatriação a 

empresa chamante providencia uma consultora para dar todos o suporte necessário a 

tais expatriados, desta forma não estarão expostos no que tange os aspectos 

tributários e trabalhistas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O tema central deste estudo foi identificar se os expatriados possuem 

conhecimento sobre a legislação tributária e de imigração Brasileira em dois períodos, 

no momento da entrada no país e após de 12 meses de permanência no Brasil, tendo 

em vista que tais legislações são distintas entre os países, assim como um erro ao 

reportar os rendimentos que por ventura sejam auferidos no exterior no momento do 

assigment no Brasil, pode causar um grande impacto para este estrangeiro, assim 

como perceber até que ponto a empresa chamante se sente responsável por estes 

aspectos uma vez que o estrangeiro nem sempre tem pleno entendimento sobre a 

legislação Brasileira. Estes dois estudos em conjunto são complementares pois como 

foi visto a amostra de estrangeiro que fizeram parte deste trabalho, realmente não 

possui o conhecimento sobre os aspectos tributários e de imigração e trabalhista, 

porém se a empresa chamante oferece uma consultoria especializada o risco para o 

estrangeiro fica reduzido, bem como a preocupação da empresa chamante com as 

questões tributárias de seus principais executivos. 

 

Como limitação deste estudo, o acompanhamento por longo período foi um 

grande destaque, tendo em vista que em 12 meses muitos entraves podem ocorrer, o 

que foi um limitador para esta pesquisa.  

 

Esta pesquisa pode ser ampliada para um número maior de expatriados, o 

que pode ser dificultada a segunda análise da pesquisa, após 12 meses. 

 

Sugere-se que novos estudos sejam desenvolvidos com amostras maiores de 

expatriados, bem como organizações, assim como, testar o mesmo estudo na 

organização a qual foi a chamante deste expatriado, assim é possível ter mais uma 

resposta, ou seja, se a cultura da companhia está em linha com o expatriado. 
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Apêndice I 

 

Idade: 

Profissão: 

Entrevista: 

Sexo:

Estado Civil: 

Membros do agregado familiar:

Profissão do cônjuge :

Motivo da expatriação: 

Local da expatriação: 

Profissão origem: 

Profissão destino: 

Contrapartida financeira: 

País de origem: 

O período de expatriação:

Questões Resposta 1° entrevista Resposta 2° entrevista 

1 Como foi a adaptação no país de acolhimento?

2

Houve o apoio da empresa?

3

Como você avalia o desenvolvimento no que tange o idioma 

Português / Ingles?

4

Os Brasileiros do seu circulo de relacionamento falam 

inglês?

5

Como você avalia o atendimento nos restaurantes e locais 

de entretenimento? 

6

Como foram as últimas compras efetuadas?  Como foi o 

atendimento, produto, houve dificuldade?

7

Você preparou a última Declaração de Imposto de Renda no 

Brasil?

8

Se positivo, teve dificuldade?

9

No país de origem, você preparou a sua Declaração de 

Imposto de Renda?

10

Se positivo, teve dificuldade?

11

O que você conhece das questões trabalhistas no Brasil e 

quais?

12

O que você sabe sobre tratado para evitar a bitributação dos 

rendimetos com o Brasil?

13

Os rendimentos que você recebe no exterior devem ser 

tributados no Brasil?

14

O que você sabe sobre a tributação dos seus rendimentos 

de forma geral no Brasil?

15

Você sabe quando você se tornou um residente fiscal no 

Brasil?

16

Como é percebida a violência por você?

17

Quais foram as oportunidades encontradas ao chegar no 

Brasil?

18

Como o estrangeiro é percebido pelos Brasileiros?

19

Quais foram os fatos marcantes relacionados as divergêcias 

entre a cultura do Brasil no ambiente de trabalho?

20

Como você se desloca pela cidade? Comente.

21

Qual é a sua percepção sobre o Mercado de Trabalho?

22

Se pudesse, por quanto tempo você ficaria no Brasil?

Dados de identificação
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ANEXO I 

ATESTADO DE RESIDÊNCIA FISCAL NO BRASIL 

 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

MINISTÉRIO DA FAZENDA  

Secretaria da Receita Federal do Brasi  

ATESTADO DE RESIDÊNCIA FISCAL NO BRASIL 

CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE IN BRAZIL 

ATESTADO DE RESIDENCIA FISCAL EN BRASIL 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE / TAXPAYER IDENTIFICATION/ IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES (CPF/CNPJ)/  

BRAZILIAN TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER (TIN) 
/NÚMERO DE IDENTIFICACIÍN FISCAL (NIF) BRASILEÑO 

OCUPAÇÃO PRINCIPAL OU RAMO DE 

ATIVIDADE/ 

MAIN BUSINESS ACTIVITY/ACTIVIDAD PRINCIPAL  

NOME OU RAZÃO SOCIAL/FULL NAME OR COMPANY  NAME/NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  

LOGRADOURO (rua, avenida, etc) / STREET / CALLE NÚMERO / NUMBER / NÚMERO COMPLEMENTO / COMPLEMENT / 

COMPLEMENTO 

BAIRRO DISTRITO/DISTRICT/BARRIO  CEP/ZIP CODE/CÓDIGO POSTAL DDD–TELEFONE / PHONE NUMBER/ 

TELÉFONO 

MUNICÍPIO/CITY/CIUDAD ESTADO/STATE/ESTADO PAÍS/COUNTRY/PAÍS 

 

2. RENDIMENTOS AUFERIDOS NO EXTERIOR/INCOME EARNED ABROAD/RENDIMIENTOS PERCIBIDOS EN EL EXTRANJERO 

VALOR BRUTO/GROSS AMOUNT / 

VALOR BRUTO 
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO OU A RETER 

NA FONTE/ 

TAX WITHHELD OR TO BE WITHHELD AT 

SOURCE/IMPUESTO DE RENTA RETENIDO O A 
RETENER EN LA FUENTE 

 

 

 

PERÍODO DE REFERÊNCIA/ 

REFERENCE PERIOD/PERIODO DE REFERENCIA 

 

DE/FROM/DE .................../......................../................... 

 

 

A/TO/A .....…............./.............……......../.....................  

CONVENÇÃO PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO DA RENDA ENTRE/ CONVENTION 

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION OF INCOME BETWEEN/ CONVENIO PARA EVITAR 
LA DOBLE IMPOSICIÓN DE LA RENTA ENTRE 

 ............................................................................................. (PAÍS/COUNTRY/PAÍS)  

E BRASIL/AND BRAZIL/Y BRASIL 

TIPO DE RENDIMENTO E ARTIGO 

CORRESPONDENTE DA CONVENÇÃO/ 

TYPE OF INCOME AND RELATED ARTICLE OF THE 

CONVENTION/TIPO DE RENDIMIENTO Y ARTÍCULO 
RELACIONADO DEL CONVÉNIO 

NOME E ENDEREÇO DA FONTE PAGADORA/NAME AND ADDRESS OF THE SOURCE OF 
PAYMENT/NOMBRE E DIRECCIÓN DE LA FUENTE PAGADORA 

 

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL DA FONTE 

PAGADORA/TAX IDENTIFICATION NUMBER OF THE 

SOURCE OF PAYMENT/ NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 
FISCAL DE LA FUENTE PAGADORA 

 

 

3. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE/TAXPAYER’S STATEMENT/ DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 

CONFIRMO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS E O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO DO PAÍS DA FONTE PAGADORA/ I HEREBY 

CONFIRM THE VERACITY OF THE INFORMATION PROVIDED HEREOF AND THE FULFILLMENT OF THE LEGISLATION OF THE COUNTRY OF 

THE SOURCE OF PAYMENT/ YO CONFIRMO LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES PRESTADAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN 

DEL PAÍS DE LA FUENTE PAGADORA. 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL/ NAME OF THE LEGAL REPRESENTATIVE/ 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL/ 

BRAZILIAN TIN OF THE LEGAL REPRESENTATIVE / NIF BRASILEÑO 

DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

DATA/DATE/FECHA ASSINATURA DO CONTRIBUINTE OU REPRESENTANTE LEGAL/ 

SIGNATURE OF THE TAXPAYER OR LEGAL REPRESENTATIVE/FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE 

LEGAL 

 

 

4. DECLARAÇÃO DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA BRASILEIRA/BRAZILIAN TAX AUTHORITY STATEMENT/DECLARACIÓN DE LA AUTORIDAD 

TRIBUTARIA BRASILEÑA 

A AUTORIDADE TRIBUTÁRIA BRASILEIRA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, CERTIFICA QUE O(A) CONTRIBUINTE É RESIDENTE FISCAL NO 

BRASIL/ THE BRAZILIAN TAX AUTHORITY, MAKING USE OF THE POWERS CONFERRED UPON HIM/HER, HEREBY CERTIFIES THAT THE TAXPAYER IS A 

FISCAL RESIDENT OF BRAZIL/LA AUTORIDAD TRIBUTARIA BRASILEÑA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, CERTIFICA QUE EL/LA INTERESADO/A ES 
RESIDENTE FISCAL DE BRASIL. 

DELEGACIA (DRF, Derat, Deinf  ou Demac) DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO / BRAZILIAN TAX AUTHORITY / AUTORIDAD FISCAL BRASILEÑA  

 

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO / NAME / NOMBRE CARGO/POSITION/POSICIÓN 

 

 

DATA/DATE/FECHA ASSINATURA/SIGNATURE/FIRMA 

 

 

Aprovado pela IN RFB  nº 1.226, de 23 de dezembro de 2011 

Form approved by “Instrução Normativa nº 1.226, de 23 de dezembro” de 2011 of the Secretariat of the Federal Revenue of Brazi l. 

Formulario aprobado por la Instrucción Normativa nº 1.226, de 23 de diciembre de 2011  de la Secretaria de Ingresos Federales del Brasil.  
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ANEXO II 

ATESTADO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS NO BRASIL POR NÃO RESIDENTES 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

MINISTÉRIO DA FAZENDA  

Secretaria da Receita Federal do Brasil 

ATESTADO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS NO BRASIL POR NÃO RESIDENTES 

CERTIFICATE OF INCOME EARNED IN BRAZIL BY NON-RESIDENTS 

ATESTADO DE RENDIMIENTOS PERCIBIDOS EN BRASIL POR NO RESIDENTES 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE / TAXPAYER IDENTIFICATION / IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO FISCAL (NIF) NO PAÍS DE RESIDÊNCIA/ 

TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER(TIN) IN THE COUNTRY OF RESIDENCE/NÚMERO DE 

INSCRIPCIÓN FISCAL(NIF) EN EL PAÍS DE RESIDENCIA  

OCUPAÇÃO PRINCIPAL OU RAMO DE 

ATIVIDADE/ 

MAIN BUSINESS ACTIVITY/ACTIVIDAD PRINCIPAL 

NOME OU RAZÃO SOCIAL/FULL NAME OR COMPANY NAME/NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

LOGRADOURO (rua, avenida, etc) / STREET / CALLE NÚMERO / NUMBER / NÚMERO COMPLEMENTO / COMPLEMENT / 

COMPLEMENTO 

BAIRRO DISTRITO/DISTRICT/BARRIO  CEP/ZIP CODE/CÓDIGO POSTAL DDD–TELEFONE / PHONE NUMBER/ 

TELÉFONO 

MUNICÍPIO/CITY/CIUDAD ESTADO/STATE/ESTADO PAÍS/COUNTRY/PAÍS  

SE REGISTRADO NO BRASIL, NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES (CPF/CNPJ)/IF REGISTERED IN BRAZIL, BRAZILIAN 

TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER (TIN)/CASO REGISTRADO EN BRASIL, NÚMERO DE  IDENTIFICACIÓN FISCAL (NIF) BRASILEÑO 

 

2. RENDIMENTOS AUFERIDOS NO BRASIL/INCOME EARNED IN BRAZIL/ RENDIMIENTOS PERCIBIDOS EN BRASIL 

VALOR BRUTO/GROSS AMOUNT / 

VALOR BRUTO 

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO OU A RETER 

NA FONTE/TAX WITHHELD OR TO BE WITHHELD AT 

SOURCE/IMPUESTO DE RENTA RETENIDO O A 

RETENER EN LA FUENTE 

PERÍODO DE REFERÊNCIA/REFERENCE 

PERIOD/PERIODO DE REFERENCIA 

DE/FROM/DE................./................../................... 

A/TO/A  .................../...................../......................  

CONVENÇÃO PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO DA RENDA ENTRE/ CONVENTION 

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION OF INCOME BETWEEN/ CONVENIO PARA EVITAR 

LA DOBLE IMPOSICIÓN DE LA RENTA ENTRE 
.......................................................................... ................... (PAÍS/COUNTRY/PAÍS)  

E BRASIL/AND BRAZIL/Y BRASIL 

TIPO DE RENDIMENTO E ARTIGO 

CORRESPONDENTE DA CONVENÇÃO/ 

TYPE OF INCOME AND RELATED ARTICLE OF THE 

CONVENTION/TIPO DE RENDIMIENTO Y ARTÍCULO 

RELACIONADO DEL CONVÉNIO 

3. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE/TAXPAYER’S STATEMENT/ DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 

CONFIRMO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS/I HEREBY CONFIRM THE VERACITY OF THE INFORMATION PROVIDED HEREOF/YO 

CONFIRMO LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES PRESTADAS. 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL/ NAME OF THE LEGAL REPRESENTATIVE/ 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL/ BRAZILIAN TIN OF THE 

LEGAL REPRESENTATIVE / NIF BRASILEÑO DEL REPRESENTANTE 

LEGAL 

DATA/DATE/FECHA ASSINATURA DO CONTRIBUINTE OU REPRESENTANTE LEGAL/ 

SIGNATURE OF THE TAXPAYER OR LEGAL REPRESENTATIVE/FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE 

LEGAL 

4. DECLARAÇÃO DA FONTE PAGADORA/PAYING SOURCE STATEMENT/DECLARACIÓN DE LA FUENTE PAGADORA 

NOME/NAME/NOMBRE CPF ou CNPJ/BRAZILIAN TIN/ NIF BRASILEÑO 

ENDEREÇO/ADDRESS/DIRECCIÓN 

DECLARAMOS QUE PAGAMOS AO/À INTERESSADO/A O MONTANTE MENCIONADO, NA DATA DECLARADA, COM RETENÇÃO DO IMPOSTO 

DEVIDO NA FONTE COM BASE NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E/OU NA CONVENÇÃO PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO DA RENDA, 

CONFORME CONSTA DESTE DOCUMENTO/WE HEREBY DECLARE TO HAVE PAID THE CONCERNED PERSON THE AMOUNT REFERRED TO, AT THE 

STATED DATE, WITHHOLDING THE AMOUNT OF TAX DUE AT SOURCE, ACCORDING TO THE BRAZILIAN LAWS AND/OR THE CONVENTION TO AVOID THE 

DOUBLE TAXATION OF INCOME, AS INDICATED IN THIS DOCUMENT/ DECLARAMOS QUE PAGAMOS A EL/LA INTERESSADO/A EN CUESTIÓN EL 

MENCIONADO MONTANTE, EN LA FECHA DECLARADA, CON RETENCIÓN DEL IMPUESTO DEBIDO EM LA FUENTE CON BASE EN LA LEGISLACIÓN 
BRASILEÑA Y/O EN EL CONVÉNIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN DE LA RENTA, CONFORME CONSTA DE ESTE DOCUMENTO. 

NOME DO RESPONSÁVEL/ NAME OF THE RESPONSIBLE PERSON/ NOMBRE 

DEL RESPONSABLE 

CPF DO RESPONSÁVEL/BRAZILIAN TIN OF THE RESPONSIBLE PERSON/ 

NIF BRASILEÑO DEL RESPONSABLE 

DATA / DATE / FECHA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL/SIGNATURE OF THE RESPONSIBLE PERSON/FIRMA DEL RESPONSABLE 

 

5. DECLARAÇÃO DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA BRASILEIRA/BRAZILIAN TAX AUTHORITY STATEMENT/DECLARACIÓN DE LA AUTORIDAD 

TRIBUTÁRIA BRASILEÑA 

A AUTORIDADE TRIBUTÁRIA BRASILEIRA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, CERTIFICA QUE, DE ACORDO COM OS DADOS DISPONÍVEIS, A 

INFORMAÇÃO PRESTADA PELO/A INTERESSADO/A ESTÁ CORRETA/THE BRAZILIAN TAX AUTHORITY, MAKING USE OF THE POWERS CONFERRED 

UPON HIM/HER, HEREBY CERTIFIES THAT, ACCORDING TO THE AVAILABLE DATA, THE INFORMATION PROVIDED BY THE CONCERNED PERSON IS 

CORRECT/LA AUTORIDAD TRIBUTARIA BRASILEÑA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, CERTIFICA QUE, SEGÚN LOS DATOS DISPONIBLES, LA 

INFORMACIÓN PRESTADA POR EL/LA INTERESADO/A ESTA CORRECTA. 

DELEGACIA (DRF, Derat, Deinf ou Demac) DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DA FONTE PAGADORA/ BRAZILIAN TAX AUTHORITY OF THE TAX 

DOMICILE OF THE PAYING SOURCE /AUTORIDAD TRIBUTARIA BRASILEÑA DEL DOMICILIO FISCAL DE LA FUENTE PAGADORA 

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO/NAME OF THE RESPONSIBLE PERSON/ NOMBRE DEL 

RESPONSABLE 

CARGO/POSITION/POSICIÓN 

DATA/ DATE/FECHA 

 

ASSINATURA/ SIGNATURE/ FIRMA 

 

 

Aprovado pela IN RFB  nº 1.226, de 23 de dezembro de 2011 

Form approved by “Instrução Normativa nº 1.226, de 23 de dezembro” de 2011 of the Secretariat of the Federal Revenue of Brazil. 

Formulario aprobado por la Instrucción Normativa nº 1.226, de 23 de diciembre de 2011  de la Secretaria de Ingresos Federales del Brasil. 
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ANEXO III 

ATESTADO DE RESIDÊNCIA FISCAL NO EXTERIOR 

 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

MINISTÉRIO DA FAZENDA  

Secretaria da Receita Federal do Brasil 

ATESTADO DE RESIDÊNCIA FISCAL NO EXTERIOR 

CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE ABROAD 

ATESTADO DE RESIDENCIA FISCAL EN EXTERIOR 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE / TAXPAYER IDENTIFICATION / IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO FISCAL (NIF)/TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER (TIN) 

/NÚMERO DE INSCRIPCIÓN FISCAL (NIF)  
OCUPAÇÃO PRINCIPAL OU RAMO DE 

ATIVIDADE/MAIN BUSINESS 

ACTIVITY/ACTIVIDAD PRINCIPAL 

NOME OU RAZÃO SOCIAL/FULL NAME OR COMPANY NAME/NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

LOGRADOURO (rua, avenida, etc) / STREET / CALLE NÚMERO / NUMBER / NÚMERO COMPLEMENTO / COMPLEMENT / 
COMPLEMENTO 

BAIRRO DISTRITO/DISTRICT/BARRIO  CEP/ZIP CODE/CÓDIGO POSTAL DDD–TELEFONE / PHONE NUMBER/ 

TELÉFONO 

MUNICÍPIO/CITY/CIUDAD ESTADO/STATE/ESTADO PAÍS/COUNTRY/PAÍS  

SE REGISTRADO NO BRASIL, NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES (CPF/CNPJ)/IF REGISTERED IN BRAZIL, BRAZILIAN TIN/ CASO 

REGISTRADO EN BRASIL, NIF BRASILEÑO 

2. RENDIMENTOS AUFERIDOS NO BRASIL/INCOME EARNED IN BRAZIL/ RENDIMIENTOS PERCIBIDOS EN BRASIL 

VALOR BRUTO/GROSS AMOUNT / VALOR 

BRUTO 
IMPOSTO SOBRE A  RENDA RETIDO OU A RETER 

NA FONTE/TAX WITHHELD OR TO BE WITHHELD AT 

SOURCE/IMPUESTO DE RENTA RETENIDO O A RETENER 
EN LA FUENTE 

PERÍODO DE REFERÊNCIA/REFERENCE 

PERIOD/PERIODO DE REFERENCIA 

DE/FROM/DE .................../......................../................... 

A/TO/A .....…............./............……......../..................... 

CONVENÇÃO PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO DA RENDA ENTRE/ CONVENTION FOR THE 

AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION OF INCOME BETWEEN/ CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE 
IMPOSICIÓN DE LA RENTA ENTRE 

 ............................................................................................. (PAÍS/COUNTRY/PAÍS)  

E BRASIL/AND BRAZIL/Y BRASIL 

TIPO DE RENDIMENTO E ARTIGO 

CORRESPONDENTE DA CONVENÇÃO/TYPE OF 

INCOME AND RELATED ARTICLE OF THE 

CONVENTION/TIPO DE RENDIMIENTO Y ARTÍCULO 
RELACIONADO DEL CONVÉNIO 

3. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE/TAXPAYER STATEMENT/ DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 

CONFIRMO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS/I HEREBY CONFIRM THE VERACITY OF THE INFORMATION PROVIDED HEREOF /YO 

CONFIRMO LA VERACIDAD DE  LAS INFORMACIONES PRESTADAS. 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL/ NAME OF THE LEGAL REPRESENTATIVE/ 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL/ BRAZILIAN TIN OF THE LEGAL 

REPRESENTATIVE / NIF BRASILEÑO DEL REPRESENTANTE LEGAL 

DATA/DATE/FECHA ASSINATURA DO CONTRIBUINTE OU REPRESENTANTE LEGAL/SIGNATURE OF THE TAXPAYER OR LEGAL 
REPRESENTATIVE/FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

4. DECLARAÇÃO DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA ESTRANGEIRA/ FOREIGN TAX AUTHORITY STATEMENT/ DECLARACIÓN DE LA AUTORIDAD TRIBUTÁRIA 

EXTRANJERA 

A AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE/THE TAX AUTHORITY OF/LA AUTORIDAD TRIBUTÁRIA DE 

............................................................................................................................. ............................................ (PAÍS/ COUNTRY/ PAÍS)  

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, CERTIFICA QUE O/A INTERESSADO/A É RESIDENTE EM/MAKING USE OF THE POWERS CONFERRED UPON HIM/HER, 

HEREBY CERTIFIES THAT THE CONCERNED PERSON IS A RESIDENT OF/ EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, CERTIFICA QUE EL/LA INTERESADO/A ES 
RESIDENTE EN 

............................................................................................................................. ........................................... (PAÍS/ COUNTRY/ PAÍS) 

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO/NAME OF THE RESPONSIBLE PERSON/ NOMBRE DEL 

RESPONSABLE 

 

 

CARGO/POSITION/POSICIÓN 

 

DATA/DATE/FECHA ASSINATURA/SIGNATURE/FIRMA 

 

 

 

Aprovado pela IN RFB  nº 1.226, de 23 de dezembro de 2011 

Form approved by “Instrução Normativa nº 1.226, de 23 de dezembro” de 2011 of the Secretariat of the Federal Revenue of Brazil. 

Formulario aprobado por la Instrucción Normativa nº 1.226, de 23 de diciembre de 2011  de la Secretaria de Ingresos Federales del Brasil.  
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ANEXO IV 

 
ACORDO PARA EVITAR A BITRIBUTAÇÃO - CHILE 

 
Decreto Legislativo n° 331, de 22 de julho de 2003(*)  

 

Aprova o texto da Convenção entre a República Federativa do Brasil e a 
República do Chile destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em 

relação ao Imposto sobre a Renda, celebrada em Santiago, em 3 de abril de 2001 

O Congresso Nacional decreta :  

Art. 1º Fica aprovado o texto da Convenção entre a República Federativa do 
Brasil e a República do Chile destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão 
fiscal em relação ao Imposto sobre a Renda, celebrada em Santiago, em 3 de abril de 
2001.  

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional 
quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida Convenção, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do art. 49, da 
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 
nacional.  

Art. 2° - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 22 de julho de 2003. 

 Senador JOSÉ SARNEY  

Presidente do Senado Federal  

(*) O texto da Convenção acima citada está publicado no DSF de 18/3/2003  

Receita Federal do Brasil 

 

 

 

 

 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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Decreto n° 4.852, de 2 de outubro de 2003  

 
Promulga a Convenção entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile Destinada a 
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Relação ao 

Imposto sobre a Renda, de 3 de abril de 2001.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 84, inciso IV, da Constituição, e  

Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Chile celebraram, em Santiago do Chile, em 3 de abril de 2001, uma 
Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em 
Relação ao Imposto sobre a Renda;  

Considerando que o Congresso Nacional aprovou essa Convenção per meio 
do Decreto Legislativo nº 331, de 22 de julho de 2003;  

Considerando que a Convenção entrou em vigor em 24 de julho de 2003, nos 
termos do parágrafo 1° de seu Artigo 27;  

DECRETA:  

Art. 1 ° A Convenção entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Chile Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a 
Evasão Fiscal em Relação ao Imposto sobre a Renda, concluída em Santiago do 
Chile, em 3 de abril de 2001, apensa por cópia ao presence Decreto, será executada 
e cumprida tão inteiramente como nela se contém.  

Art. 2° São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que 
possum resultar em revisão da referida Convenção ou que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do art. 49, inciso I, da 
Constituição Federal.  

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasilia, 2 de outubro de 2003; 182º da Independência e 115º da República.  

LUIZ INÁCI0 LULA DA SILVA  

 
Celso Luiz Nunes Amorim  
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CONVENÇÃO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A 
REPÚBLICA  

DO CHILE DESTINADA A EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A  
EVASÃO FISCAL EM RELAÇÃO AO IMPOSTO SOBRE A RENDA  

Governo da República Federativa do Brasil  
e  

O Governo da República do Chile,  

Desejando concluir uma Convenção destinada a evitar a dupla tributação e 
prevenir a evasão fiscal em relação ao imposto sobre a renda,  

Acordaram o seguinte:  

C A P Í T U L O I  
Âmbito de Aplicação da Convenção  

ARTIGO 1  
Âmbito Pessoal  

A Convenção se aplica às pessoas residentes de um ou de ambos os Estados 
Contratantes.  

ARTIGO 2  
Impostos Abrangidos  

1. A Convenção se aplica aos impostos sobre a renda exigíveis por cada um 
dos Estados Contratantes.  

2. Consideram-se impostos sobre a renda os que gravam a totalidade da 
renda ou qualquer parte da mesma.  

3. Os impostos aos quais se aplica esta Convenção são:  

a) na República Federativa do Brasil, o imposto federal sobre a renda 
(doravante denominado "imposto brasileiro"); e  

b) na República do Chile, os impostos estabelecidos na Lei sobre Imposto de 
Renda, Decreto-Lei 824, (doravante denominado "imposto chileno").  

4. A Convenção aplicar-se-à igualmente aos impostos de natureza idêntica ou 
substancialmente análoga que forem estabelecidos após a data da assinatura da 
mesma, seja em adição aos mencionados no parágrafo anterior, seja em sua 
substituição. As autoridades competentes dos Estados Contratantes comunicar-se-ão 
anualmente as modificações significativas ocorridas em suas respectivas legislações 
tributárias.  
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C A P I T U L O II  
Definições  

ARTIGO 3  
Definições Gerais  

1. Para os fins da Convenção, a não ser que de seu contexto se infira uma 
interpretação diferente:  

a) o termo "Brasil" significa a República Federativa do Brasil;  

b) o termo "Chile" significa a República do Chile;  

c) as expressões "um Estado Contratante" e "o outro Estado Contratante" 
significam, de acordo com o contexto, "Brasil" ou "Chile";  

d) o termo "pessoa" compreende as pessoas físicas ou naturais, as 
sociedades e qualquer outro grupo de pessoas;  

e) o termo "sociedade" significa qualquer pessoa jurídica ou qualquer 
entidade considerada pessoa jurídica para fins fiscais;  

f) as expressões "empresa de um Estado Contratante" e "empresa do outro 
Estado Contratante" significam, respectivamente, uma empresa explorada por um 
residente de um Estado Contratante e uma empresa explorada por um residente do 
outro Estado Contratante;  

g) a expressão "tráfego internacional" significa todo transporte efetuado por 
um navio, aeronave ou veículo de transporte terrestre explorado por uma empresa de 
um Estado Contratante, exceto quando tal transporte se realize exclusivamente entre 
dois pontos situados no outro Estado Contratante;  

h) o termo "nacional" significa:  

i) toda pessoa física ou natural que possua a nacionalidade de um Estado 
Contratante; ou  

ii) toda pessoa jurídica, sociedade de pessoas ou associação constituída em 
conformidade com a legislação vigente de um Estado Contratante;  

i) a expressão "autoridade competente" significa:  

i) no caso da República Federativa do Brasil, o Ministro da Fazenda, o 
Secretário da Receita Federal ou seus representantes autorizados;  

ii) no caso da República do Chile, o Ministro da Fazenda ou seu representante 
autorizado.  

2. Para a aplicação da Convenção em um dado momento por um Estado 
Contratante, qualquer termo ou expressão que nela não se encontrem definidos terá, 
a não ser que de seu contexto se infira uma interpretação diferente, o significado que 
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nesse momento lhe for atribuído pela legislação desse Estado relativa aos impostos 
que são objeto da Convenção, prevalecendo o significado atribuído pela legislação 
tributária aplicável nesse Estado sobre o significado atribuído por outras leis desse 
Estado.  

ARTIGO 4  
Residente  

1. Para os fins da Convenção, a expressão "residente de um Estado 
Contratante" significa toda pessoa que, em virtude da legislação desse Estado, esteja 
sujeita a tributação no mesmo em razão de seu domicílio, residência, sede de direção, 
lugar de constituição ou qualquer outro critério de natureza análoga, e também se 
aplica a esse Estado ou a qualquer de suas subdivisões políticas.  

2. Quando, em virtude das disposições do parágrafo 1, uma pessoa física ou 
natural for residente de ambos os Estados Contratantes, sua situação será 
determinada da seguinte forma:  

a) essa pessoa será considerada residente somente do Estado Contratante 
em que disponha de uma habitação permanente; se ela dispuser de uma habitação 
permanente em ambos os Estados, será considerada residente somente do Estado 
com o qual mantenha relações pessoais e econômicas mais estreitas (centro de 
interesses vitais);  

b) se o Estado em que essa pessoa tem o centro de seus interesses vitais 
não puder ser determinado, ou se ela não dispuser de uma habitação permanente em 
nenhum dos Estados, será considerada residente somente do Estado em que viva 
habitualmente;  

c) se essa pessoa viver habitualmente em ambos os Estados ou se não viver 
habitualmente em nenhum deles, será considerada residente somente do Estado de 
que for nacional; e  

d) se essa pessoa for nacional de ambos os Estados ou se não for nacional 
de nenhum deles, as autoridades competentes dos Estados Contratantes resolverão a 
questão de comum acordo.  

3. Quando, em virtude das disposições do parágrafo 1, uma pessoa, que não 
seja uma pessoa física ou natural, for residente de ambos os Estados Contratantes, 
as autoridades competentes dos Estados Contratantes farão o possível para resolver 
o caso. Na ausência de um acordo mútuo, dita pessoa não terá direito a nenhum dos 
benefícios ou isenções tributárias contemplados por esta Convenção.  

ARTIGO 5  
Estabelecimento Permanente  

1. Para os fins da Convenção, a expressão "estabelecimento permanente" 
significa uma instalação fixa de negócios por meio da qual uma empresa realiza toda 
ou parte de sua atividade.  

2. A expressão "estabelecimento permanente" compreende especialmente:  
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a) uma sede de direção;  

 
b) uma filial;  

 
c) um escritório;  

 
d) uma fábrica;  

 
e) uma oficina;  

 
f) uma mina, um poço de petróleo ou de gás, uma pedreira ou qualquer outro local em 
relação à exploração, extração ou explotação de recursos naturais;  

3. A expressão "estabelecimento permanente" também inclui um canteiro de 
obra, construção, instalação ou montagem cuja duração exceda seis meses, 
incorporando somente para fins do cômputo do tempo as atividades de supervisão 
relacionadas com ditas atividades.  

Para fins do cálculo dos limites temporais a que se refere o presente 
parágrafo, as atividades exercidas por uma empresa associada a outra empresa no 
sentido do Artigo 9 serão agregadas ao período durante o qual são exercidas as 
atividades pela empresa da qual é associada, se as atividades de ambas as 
empresas são idênticas ou substancialmente similares.  

4. Não obstante o disposto nos parágrafos precedentes deste Artigo, 
considera-se que a expressão "estabelecimento permanente" não inclui:  

a) a utilização de instalações unicamente para fins de armazenagem, 
exposição ou entrega de bens ou mercadorias pertencentes à empresa;  

b) a manutenção de um depósito de bens ou mercadorias pertencentes à 
empresa unicamente para o fim de sua armazenagem, exposição ou entrega;  

c) a manutenção de um depósito de bens ou mercadorias pertencentes à 
empresa unicamente para o fim de sua transformação por outra empresa;  

d) a manutenção de uma instalação fixa de negócios unicamente para o fim 
de comprar bens ou mercadorias ou obter informações para a empresa;  

e) a manutenção de uma instalação fixa de negócios unicamente para o fim 
de fazer publicidade, fornecer informação ou realizar investigações científicas ou 
outras atividades similares que tenham caráter preparatório ou auxiliar para a 
empresa.  

5. Não obstante o disposto nos parágrafos 1 e 2, quando uma pessoa - 
distinta de um agente independente ao qual seja aplicável o parágrafo 6 - atue por 
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conta de uma empresa e tenha e exerça habitualmente num Estado Contratante 
poderes para concluir contratos em nome da empresa, considerar-se-á que tal 
empresa dispõe de um estabelecimento permanente nesse Estado relativamente a 
qualquer atividade que essa pessoa desenvolva para a empresa, a menos que tais 
atividades se limitem às mencionadas no parágrafo 4, as quais, se exercidas por meio 
de uma instalação fixa de negócio, não permitiriam considerar-se essa instalação fixa 
como um estabelecimento permanente nos termos do referido parágrafo.  

6. Não se considera que uma empresa de um Estado Contratante tem um 
estabelecimento permanente no outro Estado Contratante pelo simples fato de aí 
exercer suas atividades por meio de um corretor, um comissário geral ou qualquer 
outro agente independente, sempre que essas pessoas atuem no âmbito normal de 
suas atividades e que em suas relações comerciais ou financeiras com ditas 
empresas não se acordem ou imponham condições aceitas ou impostas que sejam 
distintas das geralmente acordadas por agentes independentes.  

7. O fato de que uma sociedade residente de um Estado Contratante controle 
ou seja controlada por uma sociedade residente do outro Estado Contratante, ou 
desenvolva atividades empresariais nesse outro Estado (seja por meio de um 
estabelecimento permanente ou de outro modo), não converte, por si só, qualquer 
dessas sociedades em estabelecimento permanente da outra.  

C A P Í T U L O III  
Tributação dos Rendimentos  

ARTIGO 6  
Rendimentos Imobiliários  

1. Os rendimentos que um residente de um Estado Contratante obtenha de 
bens imóveis (inclusive os rendimentos de explorações agrícolas ou florestais) 
situados no outro Estado Contratante podem ser tributados nesse outro Estado.  

2. Para os fins da Convenção, a expressão "bens imóveis" terá o significado 
que lhe atribua a legislação do Estado Contratante em que os bens estiverem 
situados. A expressão compreende, em qualquer caso, os acessórios aos bens 
imóveis da propriedade imobiliária, o gado e o equipamento utilizados nas 
explorações agrícolas e florestais, os direitos a que se aplicam as disposições do 
direito privado relativas à propriedade de bens imóveis, o usufruto de bens imóveis, e 
os direitos a receber pagamentos variáveis ou fixos em contraprestação pela 
exploração, ou concessão da exploração, de jazidas minerais, fontes e outros 
recursos naturais; os navios, embarcações, aeronaves e veículos de transporte 
terrestre não serão considerados bens imóveis.  

3. As disposições do parágrafo 1 aplicam-se aos rendimentos provenientes da 
utilização direta, arrendamento ou parceria, assim como de qualquer outra forma de 
exploração dos bens imóveis.  

4. As disposições dos parágrafos 1 e 3 aplicam-se igualmente aos 
rendimentos provenientes dos bens imóveis de uma empresa e dos bens imóveis 
utilizados para a prestação de serviços pessoais independentes.  
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ARTIGO 7  
Lucros das Empresas  

1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante somente podem ser 
tributados nesse Estado, a não ser que a empresa exerça ou tenha exercido sua 
atividade no outro Estado Contratante por meio de um estabelecimento permanente aí 
situado. Se a empresa exerce ou tiver exercido sua atividade na forma indicada, seus 
lucros podem ser tributados no outro Estado, mas somente na medida em que forem 
atribuíveis a esse estabelecimento permanente.  

2. Ressalvadas as disposições do parágrafo 3, quando uma empresa de um 
Estado Contratante exercer sua atividade no outro Estado Contratante por meio de 
um estabelecimento permanente aí situado, serão atribuídos, em cada Estado 
Contratante, a esse estabelecimento permanente, os lucros que o mesmo teria podido 
obter se fosse uma empresa distinta e separada que exercesse atividades idênticas 
ou similares, em condições idênticas ou similares, e tratasse com absoluta 
independência com a empresa da qual é um estabelecimento permanente.  

3. Para a determinação dos lucros de um estabelecimento permanente, será 
permitida a dedução das despesas necessárias e efetivamente realizadas para a 
consecução dos fins desse estabelecimento permanente, incluindo as despesas de 
direção e os encargos gerais de administração assim realizados.  

4. Nenhum lucro será atribuído a um estabelecimento permanente pelo mero 
fato de que este compre bens ou mercadorias para a empresa.  

5. Quando os lucros compreenderem rendimentos tratados separadamente 
em outros Artigos desta Convenção, as disposições desses Artigos não serão 
afetadas pelas disposições do presente Artigo.  

ARTIGO 8  
Transporte Terrestre, Marítimo e Aéreo  

1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante provenientes da 
exploração de navios, aeronaves ou veículos de transporte terrestre no tráfego 
internacional somente podem ser tributados nesse Estado.  

2. Para os fins deste Artigo:  

a) o termo "lucros" compreende as receitas brutas provenientes diretamente 
da exploração de navios, aeronaves ou veículos de transporte terrestre no tráfego 
internacional;  

b) a expressão "exploração de navios, aeronaves ou veículos de transporte 
terrestre" por uma empresa compreende também:  

i) o afretamento ou arrendamento de aeronaves, veículos de transporte 
terrestre ou navios sem tripulação; e  

ii) o arrendamento de "containers" e o equipamento relacionado,  
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sempre que dito frete ou arrendamento seja acessório à exploração, por essa 
empresa, de navios, aeronaves ou veículos de transporte terrestre no tráfego 
internacional.  

3. As disposições do parágrafo 1 se aplicam também aos lucros provenientes 
da participação em um "pool", em uma exploração em comum ou em um organismo 
internacional de exploração.  

ARTIGO 9  
Empresas Associadas  

Quando:  

a) uma empresa de um Estado Contratante participar, direta ou indiretamente, 
na direção, controle ou capital de uma empresa do outro Estado Contratante, ou  

b) as mesmas pessoas participarem, direta ou indiretamente, na direção, 
controle ou capital de uma empresa de um Estado Contratante e de uma empresa do 
outro Estado Contratante,  

e, em um e outro caso, as duas empresas, nas suas relações comerciais ou 
financeiras, estiverem unidas por condições aceitas ou impostas que difiram das que 
seriam acordadas por empresas independentes, os lucros que, sem essas condições, 
teriam sido obtidos por uma das empresas, mas não o foram em virtude de tais 
condições, poderão ser incluídos nos lucros dessa empresa e, conseqüentemente, 
tributados.  

ARTIGO 10  
Dividendos  

1. Os dividendos pagos por uma sociedade residente de um Estado 
Contratante a um residente do outro Estado Contratante podem ser tributados nesse 
outro Estado.  

2. Todavia, esses dividendos podem também ser tributados no Estado 
Contratante em que resida a sociedade que os pague e de acordo com a legislação 
desse Estado, mas, se o beneficiário efetivo dos dividendos for um residente do outro 
Estado Contratante, o imposto assim exigido não poderá exceder de:  

a) 10 por cento do montante bruto dos dividendos, se o beneficiário efetivo for 
uma sociedade que controle, direta ou indiretamente, pelo menos 25 por cento das 
acões com direito a voto da sociedade que pague tais dividendos;  

b) 15 por cento do montante bruto dos dividendos em todos os demais casos.  

Este parágrafo não afeta a tributação da sociedade em relação aos lucros que 
dão origem ao pagamento dos dividendos.  

3. O termo "dividendos" no sentido deste Artigo compreende os rendimentos 
provenientes de ações ou outros direitos, com exceção dos direitos de crédito, que 
permitam participar dos lucros, assim como os rendimentos de outros direitos de 
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participação sujeitos ao mesmo tratamento tributário que os rendimentos de ações 
pela legislação do Estado Contratante do qual a sociedade que os distribui seja 
residente.  

4. As disposições dos parágrafos 1 e 2 deste Artigo não são aplicáveis se o 
beneficiário efetivo dos dividendos, residente de um Estado Contratante, exerce, no 
outro Estado Contratante de que é residente a sociedade que paga os dividendos, 
uma atividade empresarial por meio de um estabelecimento permanente aí situado ou 
presta nesse outro Estado serviços pessoais independentes por meio de uma base 
fixa aí situada e a participação geradora dos dividendos está vinculada efetivamente a 
esse estabelecimento permanente ou base fixa. Nesta hipótese, são aplicáveis as 
disposições do Artigo 7 ou do Artigo 14, conforme o caso.  

5. Quando um residente de um Estado Contratante mantiver um 
estabelecimento permanente no outro Estado Contratante, esse estabelecimento 
permanente poderá aí estar sujeito a um imposto distinto do imposto que afeta os 
lucros do estabelecimento permanente nesse outro Estado Contratante e segundo a 
legislação desse Estado. Todavia, esse imposto distinto do imposto sobre os lucros 
não poderá exceder o limite estabelecido no subparágrafo a) do parágrafo 2 do 
presente Artigo.  

6. Quando uma sociedade residente de um Estado Contratante obtiver lucros 
ou rendimentos provenientes do outro Estado Contratante, esse outro Estado não 
poderá exigir nenhum imposto sobre os dividendos pagos pela sociedade, exceto na 
medida em que esses dividendos forem pagos a um residente desse outro Estado ou 
na medida em que a participação geradora dos dividendos pagos estiver vinculada 
efetivamente a um estabelecimento permanente ou a uma base fixa situados nesse 
outro Estado, nem submeter os lucros não distribuídos da sociedade a um imposto 
sobre os mesmos, ainda que os dividendos pagos ou os lucros não distribuídos 
consistam, total ou parcialmente, de lucros ou rendimentos provenientes desse outro 
Estado.  

ARTIGO 11  
Juros  

1. Os juros provenientes de um Estado Contratante e pagos a um residente 
do outro Estado Contratante podem ser tributados nesse outro Estado.  

2. Todavia, esses juros podem também ser tributados no Estado Contratante 
de que provêm e de acordo com a legislação desse Estado, mas, se o beneficiário 
efetivo dos juros for um residente do outro Estado Contratante, o imposto assim 
exigido não poderá exceder de 15 por cento do montante bruto dos juros.  

3. O termo "juros" no sentido do presente Artigo compreende os rendimentos 
de créditos de qualquer natureza, com ou sem garantias hipotecárias, e, em 
particular, os rendimentos da dívida pública, de títulos ou obrigações, assim como 
qualquer outro rendimento que a legislação tributária do Estado de onde provenham 
os juros assimile aos rendimentos de importâncias emprestadas.  
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4. As disposições dos parágrafos 1 e 2 deste Artigo não são aplicáveis se o 
beneficiário efetivo dos juros, residente de um Estado Contratante, exerce, no outro 
Estado Contratante de que provenham os juros, uma atividade empresarial por meio 
de um estabelecimento permanente aí situado ou presta serviços pessoais 
independentes por meio de uma base fixa aí situada e o crédito que originar os juros 
está vinculado efetivamente a esse estabelecimento permanente. Nesta hipótese, são 
aplicáveis as disposições do Artigo 7 ou do Artigo 14, conforme o caso.  

5. A limitação estabelecida no parágrafo 2 deste Artigo não se aplica aos juros 
provenientes de um Estado Contratante e pagos a um estabelecimento permanente 
de uma empresa do outro Estado Contratante situado em um terceiro Estado.  

6. Os juros consideram-se provenientes de um Estado Contratante quando o 
devedor for um residente desse Estado. No entanto, quando o devedor dos juros, seja 
ou não residente de um Estado Contratante, tiver num Estado Contratante um 
estabelecimento permanente ou uma base fixa em relação com o qual haja sido 
contraída a obrigação que dá origem ao pagamento dos juros e caiba a esse 
estabelecimento permanente ou base fixa o pagamento desses juros, tais juros serão 
considerados provenientes do Estado Contratante em que o estabelecimento 
permanente ou a base fixa estiver situado.  

7. Quando, em razão de relações especiais existentes entre o devedor e o 
beneficiário efetivo dos juros, ou das que um e outro mantenham com terceiros, o 
montante dos juros pagos, considerando-se o crédito pelo qual são devidos, exceder 
o que teriam acordado o devedor e o beneficiário efetivo na ausência de tais relações, 
as disposições deste Artigo serão aplicáveis apenas a este último montante. Neste 
caso, a parte excedente dos pagamentos poderá ser tributada de acordo com a 
legislação de cada Estado Contratante, tendo em conta as demais disposições da 
presente Convenção.  

8. As disposições do presente Artigo não se aplicarão se o principal propósito 
ou um dos principais propósitos de qualquer pessoa vinculada com a criação ou a 
atribuição do crédito em relação ao qual os juros são pagos for o de obter vantagens 
deste Artigo mediante tal criação ou atribuição.  

ARTIGO 12  
Royalties  

1. Os "royalties" provenientes de um Estado Contratante e pagos a um 
residente do outro Estado Contratante podem ser tributados nesse outro Estado.  

2. Todavia, esses "royalties" podem também ser tributados no Estado 
Contratante de que provêm e de acordo com a legislação desse Estado, mas, se o 
beneficiário efetivo dos "royalties" for um residente do outro Estado Contratante, o 
imposto assim exigido não poderá exceder de 15 por cento do montante bruto dos 
"royalties".  

3. O termo "royalties" empregado neste Artigo compreende as importâncias 
de qualquer natureza pagas pelo uso ou pela concessão do uso de direitos de autor 
sobre obras literárias, artísticas ou científicas (inclusive os filmes cinematográficos e 
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os filmes, fitas e outros meios de reprodução de imagem e de som, de gravação de 
programas de televisão ou radiodifusão), de patentes, marcas de indústria ou 
comércio, desenhos ou modelos, planos, fórmulas ou procedimentos secretos ou 
outra propriedade intangível, assim como pelo uso ou concessão do uso de 
equipamentos industriais, comerciais ou científicos e por informações relativas a 
experiências industriais, comerciais ou científicas.  

4. As disposições dos parágrafos 1 e 2 deste Artigo não se aplicam quando o 
beneficiário efetivo dos "royalties", residente de um Estado Contratante, exerce, no 
outro Estado Contratante de que provêm os "royalties", uma atividade empresarial por 
meio de um estabelecimento permanente aí situado ou presta serviços pessoais 
independentes por meio de uma base fixa aí situada e o bem ou o direito em relação 
aos quais os "royalties" são pagos estão vinculados efetivamente a esse 
estabelecimento permanente ou base fixa. Nesta hipótese, aplica-se o disposto no 
Artigo 7 ou no Artigo 14, conforme o caso.  

5. Os "royalties" são considerados provenientes de um Estado Contratante 
quando o devedor for um residente desse Estado. Todavia, quando o devedor dos 
"royalties", residente ou não de um Estado Contratante, tiver num Estado Contratante 
um estabelecimento permanente ou uma base fixa em relação com o qual haja sido 
contraída a obrigação de pagar os "royalties", e caiba a esse estabelecimento 
permanente ou base fixa o pagamento desses "royalties", tais "royalties" serão 
considerados provenientes do Estado Contratante em que o estabelecimento 
permanente ou base fixa estiver situado.  

6. Quando, em razão de relações especiais existentes entre o devedor e o 
beneficiário efetivo dos royalties, ou das que um e outro mantenham com terceiros, o 
montante dos "royalties" pagos, tendo em conta o uso, direito ou informação pelo qual 
são pagos, exceder o que seria acordado entre o devedor e o beneficiário efetivo na 
ausência de tais relações, as disposições deste Artigo serão aplicáveis apenas a este 
último montante. Neste caso, a parte excedente dos pagamentos poderá ser tributada 
de acordo com a legislação de cada Estado Contratante, tendo em conta as demais 
disposições da presente Convenção.  

7. As disposições do presente Artigo não se aplicarão se o principal propósito 
ou um dos principais propósitos de qualquer pessoa relacionada com a criação ou a 
atribuição de direitos em relação aos quais os "royalties" são pagos for o de obter 
vantagens deste Artigo mediante tal criação ou atribuição.  

ARTIGO 13  
Ganhos de Capital  

1. Os ganhos obtidos por um residente de um Estado Contratante da 
alienação de bens imóveis situados no outro Estado Contratante podem ser tributados 
nesse outro Estado.  

2. Os ganhos provenientes da alienação de bens móveis que façam parte do 
ativo de um estabelecimento permanente que uma empresa de um Estado 
Contratante possua no outro Estado Contratante, ou de bens móveis pertencentes a 
uma base fixa que um residente de um Estado Contratante tenha no outro Estado 
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Contratante para a prestação de serviços pessoais independentes, incluindo os 
ganhos provenientes da alienação desse estabelecimento permanente (isolado ou 
com o conjunto da empresa de que forme parte) ou dessa base fixa podem ser 
tributados nesse outro Estado.  

3. Todavia, os ganhos provenientes da alienação de veículos de transporte 
terrestre, navios ou aeronaves explorados no tráfego internacional ou de bens móveis 
afetos à exploração de tais veículos de transporte terrestre, navios ou aeronaves, 
somente podem ser tributados no Estado Contratante que seja competente para 
tributar os lucros da empresa conforme o Artigo 8.  

4. Os ganhos provenientes da alienação de qualquer outro bem distinto dos 
mencionados nos parágrafos anteriores podem ser tributados em ambos os Estados 
Contratantes.  

ARTIGO 14  
Serviços Profissionais Independentes  

1. Os rendimentos que um residente de um Estado Contratante obtenha pela 
prestação de serviços profissionais ou de outras atividades de caráter independente 
somente podem ser tributados nesse Estado, a não ser que:  

a) as remunerações por tais seviços ou atividades sejam pagas por um 
residente do outro Estado Contratante ou caibam a um estabelecimento permanente 
ou a uma base fixa situados nesse outro Estado; ou  

b) referida pessoa, seus empregados ou outras pessoas designadas por ela 
permaneçam ou as atividades prossigam no outro Estado Contratante por um período 
o períodos que, no total, somem ou excedam 183 dias, dentro de um período 
qualquer de doze meses; neste caso, somente pode ser tributada nesse outro Estado 
a parte da renda obtida das atividades desempenhadas por essa pessoa nesse outro 
Estado; ou  

c) tais serviços ou atividades sejam prestados no outro Estado Contratante e 
o beneficiário disponha, de maneira habitual, nesse outro Estado de uma base fixa 
para o exercício de suas atividades, mas somente na medida em que tais 
rendimentos sejam atribuíveis a essa base fixa.  

2. A expressão "serviços profissionais independentes" compreende, em 
especial, as atividades independentes de caráter científico, técnico, literário, artístico, 
educativo ou pedagógico, assim como as atividades independentes de médicos, 
advogados, engenheiros, arquitetos, dentistas e contadores.  

ARTIGO 15  
Serviços Profissionais Dependentes  

1. Ressalvadas as disposições dos Artigos 16, 18 e 19, os ordenados, 
salários e outras remunerações obtidos por um residente de um Estado Contratante 
em razão de um emprego somente podem ser tributados nesse Estado, a não ser que 
o emprego seja exercido no outro Estado Contratante. Se o emprego for aí exercido, 
as remunerações correspondentes podem ser tributadas nesse outro Estado.  
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2. Não obstante as disposições do parágrafo 1, as remunerações obtidas por 
um residente de um Estado Contratante em razão de um emprego exercido no outro 
Estado Contratante somente podem ser são tributadas no primeiro Estado se:  

a) o beneficiário permanecer nesse outro Estado durante um período ou 
períodos cuja duração não exceda, no total, 183 dias em qualquer período de doze 
meses que comece ou termine no ano fiscal considerado; e  

b) as remunerações forem pagas por, ou em nome de, um empregador que 
não seja residente do outro Estado; e  

c) o encargo das remunerações não couber a um estabelecimento 
permanente ou base fixa que o empregador tenha no outro Estado.  

3. Não obstante as disposições precedentes deste Artigo, as remunerações 
obtidas por um residente de um Estado Contratante em razão de um emprego 
exercido a bordo de um veículo de transporte terrestre, navio ou aeronave explorados 
no tráfego internacional somente poderão ser tributadas nesse Estado Contratante.  

ARTIGO 16  
Remunerações de Conselheiros ou Diretores  

As participações, remunerações, diárias e outras retribuições similares que 
um residente de um Estado Contratante obtenha como membro da diretoria ou de 
qualquer outro conselho de administração ou fiscal de uma sociedade residente do 
outro Estado Contratante podem ser tributadas nesse outro Estado.  

ARTIGO 17  
Artistas e Desportistas  

1. Não obstante as disposições dos Artigos 14 e 15, os rendimentos que um 
residente de um Estado Contratante obtenha de suas atividades pessoais exercidas 
no outro Estado Contratante na qualidade de profissional de espetáculos, tal como 
artista de teatro, cinema, rádio ou televisão, ou músico, ou na qualidade de 
desportista, podem ser tributados nesse outro Estado.  

2. Não obstante as disposições dos Artigos 7, 14 e 15, quando os 
rendimentos provenientes de atividades pessoais exercidas por um profissional de 
espetáculos ou um desportista, nessa qualidade, sejam atribuídos não ao próprio 
profissional de espetáculos ou desportista, mas a outra pessoa, esses rendimentos 
podem ser tributados no Estado Contratante em que sejam exercidas as atividades do 
profissional de espetáculos ou do desportista.  

ARTIGO 18  
Pensões  

1. As pensões e outras remunerações similares provenientes de um Estado 
Contratante e pagas a um residente do outro estado Contratante somente podem ser 
tributadas no Estado de onde provenham.  
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No presente parágrafo a expressão "pensões e outras remunerações 
similares" significa pagamentos periódicos efetuados após a aposentadoria em razão 
de um emprego anterior ou a título de compensação por danos sofridos em 
conseqüência de um emprego anterior e os pagamentos efetuados por ou originados 
de um fundo de pensões que integre o sistema de seguridade social de um Estado 
Contratante  

2. Os alimentos e outros pagamentos de manutenção efetuados a um 
residente de um Estado Contratante somente serão tributáveis nesse Estado se forem 
dedutíveis para quem os paga. No caso em que não forem dedutíveis, serão 
tributáveis somente no Estado de residencia de quem os paga.  

ARTIGO 19  
Funções Públicas  

1. a) Os soldos, salários e outras remunerações, excluídas as pensões, pagas 
por um Estado Contratante ou uma de suas subdivisões políticas ou autoridades 
locais a uma pessoa física ou natural, por serviços prestados a esse Estado ou 
subdivisão política ou autoridade, somente podem ser tributadas nesse Estado.  

b) Todavia, tais soldos, salários e outras remunerações somente podem ser 
tributadas no outro Estado Contratante se os serviços são prestados nesse Estado e 
a pessoa física ou natural é um residente desse Estado que:  

i) seja nacional desse Estado; ou  

ii) não tenha adquirido a condição de residente desse Estado somente para 
prestar os serviços.  

2. As disposições dos Artigos 15, 16, 17 e 18 se aplicam às remunerações e 
às pensões pagas em razão de serviços prestados no âmbito de uma atividade 
comercial ou industrial realizada por um Estado Contratante ou por uma de suas 
subdivisões políticas ou autoridades locais.  

ARTIGO 20  
Estudantes e Aprendizes  

1. Os pagamentos que um estudante ou aprendiz que é, ou foi, em período 
imediatamente anterior à sua visita a um Estado Contratante, residente do outro 
Estado Contratante e que permanece no primeiro Estado Contratante com o único fim 
de estudar ou praticar, receba para sua manutenção, educação ou treinamento não 
podem ser tributados nesse Estado, sempre que provenham de fontes situadas fora 
desse Estado.  

2. Em relação a subvenções, bolsas de estudo e remunerações de empregos 
não compreendidas no parágrafo 1, o estudante ou aprendiz de que trata o referido o 
parágrafo 1, durante o período desses estudos ou dessa formação, terá, ademais, o 
direito de beneficiar-se das mesmas isenções, abatimentos ou deduções, em relação 
aos impostos, concedidas aos residentes do Estado que estiver visitando.  
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ARTIGO 21  
Outros Rendimentos  

Os rendimentos de um residente de um Estado Contratante não mencionados 
nos Artigos anteriores da presente Convenção e provenientes do outro Estado 
Contratante podem ser tributados nesse outro Estado Contratante.  

C A P Í T U L O IV  
Metodos para Eliminar a Dupla Tributação  

ARTIGO 22  
Método de Crédito  

1. No caso do Chile, a dupla tributação será evitada da maneira seguinte:  

Quando um residente do Chile obtiver rendimentos que, de acordo com as 
disposições da presente Convenção, sejam tributáveis no Brasil, poderá creditar 
contra os impostos chilenos correspondentes a esses rendimentos os impostos pagos 
no Brasil, de acordo com as disposições aplicáveis da legislação chilena. Este 
parágrafo será aplicado a todos os rendimentos a que se refere a Convenção.  

2. No caso do Brasil, a dupla tributação será evitada da maneira seguinte:  

Quando um residente do Brasil obtiver rendimentos que, de acordo com as 
disposições da presente Convenção, sejam tributáveis no Chile, o Brasil admitirá a 
dedução, do imposto sobre os rendimentos desse residente, de um montante igual ao 
imposto sobre os rendimentos pago no Chile, de acordo com as disposições 
aplicáveis da legislação brasileira.  

Todavia, tal dedução não poderá exceder a fração do imposto sobre a renda, 
calculado antes da dedução, correspondente aos rendimentos tributáveis no Chile.  

3. Quando em conformidade com qualquer disposição da Convenção os rendimentos 
obtidos por um residente de um Estado Contratante estiverem isentos de tributação 
nesse Estado, tal Estado poderá, todavia, considerar os rendimentos isentos para fins 
de determinação do montante do imposto sobre o restante dos rendimentos de tal 
residente.  

C A P Í T U LO V  
Disposições Especiais  

ARTIGO 23  
Não-Discriminação  

1. Os nacionais de um Estado Contratante não estarão sujeitos no outro 
Estado Contratante a nenhuma tributação ou obrigação a ela correspondente que não 
se exija ou que seja mais gravosa do que aquelas a que estiverem ou puderem estar 
sujeitos os nacionais desse outro Estado que se encontrem nas mesmas condições.  

2. Os estabelecimentos permanentes que uma empresa de um Estado 
Contratante tenha no outro Estado Contratante não estarão sujeitos a tributação 
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nesse Estado de modo menos favorável do que as empresas desse outro Estado que 
exerçam as mesmas atividades.  

3. Este Artigo não pode ser interpretado no sentido de obrigar um Estado 
Contratante a conceder aos residentes do outro Estado Contratante as deduções 
pessoais, abatimentos e reduções tributárias que, para fins fiscais, conceda aos seus 
próprios residentes em função de seu estado civil ou encargos familiares.  

4. A menos que sejam aplicáveis as disposicões do Artigo 9, do parágrafo 7 
do Artigo 11 ou do parágrafo 6 do Artigo 12, os juros, "royalties" e demais gastos 
pagos por uma empresa de um Estado Contratante a um residente do outro Estado 
Contratante são dedutíveis, para determinar os lucros dessa empresa sujeitos a 
tributação, nas mesmas condições que se tivessem sido pagos a um residente do 
estado mencionado em primeiro lugar.  

5. As sociedades de um Estado Contratante cujo capital seja, total ou 
parcialmente, detido ou controlado, direta ou indiretamente, por um ou mais 
residentes do outro Estado Contratante, não estarão sujeitas, no primeiro Estado, a 
nenhuma tributação ou obrigação com ela conexa que não se exija ou que seja mais 
gravosa do que aquelas a que estiverem ou puderem estar sujeitas outras sociedades 
similares do primeiro Estado cujo capital seja, total ou parcialmente, detido ou 
controlado, direta ou indiretamente, por um ou mais residentes de um terceiro Estado.  

6. No presente Artigo, o termo "tributação" se refere aos impostos objeto da 
presente Convenção.  

ARTIGO 24  
Procedimento Amigável  

1. Quando um residente de um Estado Contratante considerar que as 
medidas adotadas por um ou por ambos os Estados Contratantes implicam, ou 
podem implicar, em relação a si, uma tributação em desacordo com as disposições da 
presente Convenção, poderá, independentemente dos recursos previstos pelo direito 
interno desses Estados, submeter seu caso à autoridade competente do Estado 
Contratante de que seja residente ou, se o parágrafo 1 do Artigo 23 for aplicável, à do 
Estado Contratante de que seja nacional.  

2. A autoridade competente, se a reclamação se lhe afigurar justificada e se 
ela própria não estiver em condições de lhe dar solução satisfatória, esforçar-se-á 
para resolver a questão mediante acordo amigável com a autoridade competente do 
outro Estado Contratante, a fim de evitar uma tributação não conforme com a 
Convenção.  

3. As autoridades competentes dos Estados Contratantes esforçar-se-ão, 
mediante um acordo amigável, para resolver as dificuldades ou dirimir as dúvidas a 
que possa dar lugar a interpretação ou aplicação da Convenção.  

4. As autoridades competentes dos Estados Contratantes poderão comunicar-
se diretamente a fim de chegarem a um acordo nos termos indicados nos parágrafos 
anteriores.  
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ARTIGO 25  
Troca de Informações  

1. As autoridades competentes dos Estados Contratantes trocarão as 
informações necessárias para aplicar as disposições da presente Convenção ou as 
do direito interno dos Estados Contratantes relativo aos impostos abrangidos pela 
Convenção, na medida em que a tributação nele previsto não seja contrária à 
Convenção. A troca de informações não estará limitada pelo Artigo 1. As informações 
recebidas por um Estado Contratante serão consideradas secretas da mesma 
maneira que as informações obtidas com base no direito interno desse Estado e 
somente poderão ser comunicadas às pessoas ou autoridades (incluídos os tribunais 
e órgãos administrativos) encarregadas do lançamento ou cobrança dos impostos 
abrangidos pela presente Convenção, das ações declaratórias ou executivas relativas 
a esses impostos, ou da apreciação dos recursos a elas correspondentes. Referidas 
pessoas ou autoridades somente utilizarão estas informações para os fins 
mencionados neste parágrafo.  

2. As disposições do parágrafo 1 não poderão, em nenhum caso, ser 
interpretadas no sentido de impor a um Estado Contratante a obrigação de:  

a) adotar medidas administrativas contrárias à sua legislação ou prática 
administrativa, ou às do outro Estado Contratante;  

b) fornecer informações que não poderiam ser obtidas com base na sua 
própria legislação ou no âmbito de sua prática administrativa normal ou das do outro 
Estado Contratante;  

c) fornecer informações reveladoras de segredos comerciais, industriais, ou 
profissionais, procedimentos comerciais ou industriais, ou informações cuja 
comunicação seja contrária à ordem pública.  

3. Não obstante o disposto no parágrafo 2 do presente Artigo, a autoridade 
competente do Estado Contratante solicitado poderá, observadas as limitações 
constitucionais e legais, e com base na reciprocidade de tratamento, obter e fornecer 
informações que possuam as instituições financeiras, procuradores ou pessoas que 
atuam como representantes, agentes ou fiduciários, da mesma forma que em relação 
a participações sociais ou a participações acionárias, inclusive sobre ações ao 
portador.  

4. Quando a informação for solicitada por um Estado Contratante em 
conformidade com o presente Artigo, o outro Estado Contratante obterá a informação 
solicitada da mesma forma como se se tratasse de sua própria tributação, sem 
importar o fato de que esse outro Estado, nesse momento, não necessite de tal 
informação.  

ARTIGO 26  
Membros de Missões Diplomáticas e  

de Postos Consulares  

As disposições da presente Convenção não prejudicarão os privilégios fiscais 
de que se beneficiem os membros das missões diplomáticas ou dos postos 
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consulares de acordo com os princípios gerais do Direito Internacional ou em virtude 
das disposições de acordos especiais.  

ARTIGO 27  
Entrada em Vigor  

1. Cada Estado Contratante notificará por escrito ao outro, pelos canais 
diplomáticos, o cumprimento dos procedimentos exigidos por seu ordenamento 
jurídico para a entrada en vigor da presente Convenção. Esta Convenção entrará em 
vigor na data de recebimento da última notificação.  

2. As disposições da Convenção aplicar-se-ão:  

a) no Chile:  

em relação aos impostos sobre os rendimentos obtidos e as importâncias 
pagas, creditadas, colocadas à disposição ou contabilizadas como gasto, a partir do 
primeiro dia do mes de janeiro do ano calendário imediatamente seguinte àquele em 
que a Convenção entre em vigor; e  

b) no Brasil:  

i) no tocante aos impostos retidos na fonte, às importâncias pagas, remetidas 
ou creditadas no ou depois do primeiro dia de janeiro do ano calendário 
imediatamente seguinte àquele em que a Convenção entre em vigor;  

ii) no tocante aos demais impostos abrangidos pela Convenção, relativamente 
aos rendimentos produzidos no ano fiscal que comece no ou depois do primeiro dia 
de janeiro do ano calendário imediatamente seguinte àquele em que a Convenção 
entre em vigor.  

3. A Convenção para Evitar a Dupla Tributação da Renda correspondente ao 
Transporte Marítimo e Aéreo, concluída em Santiago, por troca de notas, em 17 e 18 
de junho de 1976, entre Brasil e Chile deixará de produzir efeitos a partir da data na 
qual a presente Convenção entrar em vigor em relação aos impostos aos quais se 
aplica, de acordo com o parágrafo 1 deste Artigo.  

ARTIGO 28  
Denúncia  

1. Qualquer dos Estados Contratantes poderá, mediante forma escrita, o mais 
tardar no trigésimo dia de junho de cada ano calendário seguinte ao período de três 
anos a contar da data de entrada em vigor da Convenção, notificar ao outro a 
denúncia da mesma, pela via diplomática.  

2. Neste caso, as disposições da Convenção deixarão de produzir efeito:  

a) no Chile:  
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em relação aos impostos sobre os rendimentos obtidos e as importâncias 
pagas, creditadas, colocadas à disposição ou contabilizadas como gasto, a partir do 
primeiro dia do mes de janeiro do ano calendário imediatamente seguinte;  

b) no Brasil:  

i) no tocante aos impostos retidos na fonte, às importâncias pagas, remetidas 
ou creditadas no ou depois do primeiro dia de janeiro do ano calendário 
imediatamente seguinte àquele em que a denúncia tenha ocorrido;  

ii) no tocante aos demais impostos de que trata a presente Convenção, 
relativamente aos rendimentos produzidos no ano fiscal que comece no ou depois do 
primeiro dia de janeiro do ano calendário imediatamente seguinte àquele em que a 
denúncia tenha ocorrido.  

Em testemunho do que, os signatários, para isso devidamente autorizados, 
assinam a presente Convenção.  

Feito em Santiago em 03 de abril de 2001, em dois exemplares originais, nas 
línguas portuguesa e espanhola, sendo ambos os textos igualmente autênticos.  

PELO GOVERNO DA 
REPÚBLICAFEDERATIVA DO BRASIL 

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA DO 
CHILE 

Everardo de Almeida Maciel  
Secretário da Receita Federal 

Nicolás Eyzaguirre Guzmán  
Ministro da Fazenda 

PROTOCOLO DA CONVENÇÃO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
E A REPÚBLICA DO CHILE PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E PREVENIR  

A EVASÃO FISCAL EM RELAÇÃO AO IMPOSTO SOBRE A RENDA 

No momento da assinatura da Convenção entre a República Federativa do 
Brasil e a República do Chile para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal 
em relação ao imposto sobre a renda, os signatários, para isso devidamente 
autorizados, convieram nas seguintes disposições que constituem parte integrante 
desta Convenção.  

1. Com referência ao Artigo 1  

a) Qualquer questão que surja em relação à interpretação ou aplicação desta 
Convenção e, em particular, se uma medida tributária está compreendida no âmbito 
desta Convenção, será resolvida exclusivamente de acordo com as disposições do 
Artigo 24 desta Convenção, e  

b) As disposições do Artigo II e do Artigo XVII do Acordo Geral sobre o 
Comércio de Serviços não se aplicarão a uma medida tributária a menos que as 
autoridades competentes acordem que essa medida não está compreendida no 
âmbito do Artigo 23 desta Convenção.  

2. Com referência ao Artigo 7  
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Fica entendido que as disposições do parágrafo 3 do Artigo 7 serão aplicáveis 
tanto se os gastos se efetuarem no Estado em que se encontre o estabelecimento 
permanente como em outra parte.  

3. Com referência ao Artigo 10, parágrafos 2 e 5  

No caso do Chile:  

a) O disposto nos parágrafos 2 e 5 do Artigo 10 desta Convenção não limitará 
a aplicação do Imposto Adicional sempre que:  

i) o Imposto de Primeira Categoria seja completamente creditável contra o 
Imposto Adicional a pagar, e  

ii) a alíquota do Imposto Adicional não exceda de 42 por cento.  

Além disso, quando uma das condições das letras (i) ou (ii) deixe de ser 
cumprida, o disposto nos parágrafos 2 e 5 do Artigo 10 não limitará a tributação em 
nenhum dos Estados Contratantes. Neste caso os Estados Contratantes consultar-se-
ão a respeito de modificar a presente Convenção com a finalidade de restabelecer o 
equilíbrio dos benefícios da mesma.  

b) Da mesma forma, o disposto nos parágrafos 2 e 5 do Artigo 10 desta 
Convenção não limitará a aplicação do Imposto Adicional no caso de retiradas ou 
remessas de lucros ou dividendos pagos por uma empresa quando o investimento 
esteja sujeito a um contrato de investimento estrangeiro acolhido pelo Estatuto do 
Investimento Estrangeiro (Decreto-Lei 600) sempre que a carga tributária efetiva total 
sobre a renda não exceda de 42 por cento.  

4. Com referência ao Artigo 11, parágrafo 4  

As importâncias pagas a título de "remuneração sobre o capital próprio" de 
acordo com o artigo 9 da Lei nº 9.249/95 do Brasil serão consideradas como juros 
para os fins do Artigo 11, parágrafo 3, sempre e quando forem dedutíveis para a 
determinação da renda da pessoa jurídica.  

5. Com referência ao Artigo 12, parágrafo 3  

As disposições do parágrafo 3 do Artigo 12 aplicam-se aos rendimentos 
provenientes da prestação de serviços técnicos e assistência técnica.  

6. Com referência ao Artigo 14  

Se, em data posterior àquela da assinatura da presente Convenção, o Brasil 
concluir uma Convenção com outro Estado em que se acorde uma norma que 
signifique, de qualquer modo, renunciar à aplicação do princípio estabelecido na letra 
a) do parágrafo 1 do Artigo 14 desta Convenção para a determinação do direito de 
tributação de um Estado Contratante em relação aos rendimentos obtidos pela 
prestação de serviços profissionais ou de outras atividades de caráter independente, 
a partir da data de entrada em vigor da Convenção com o outro Estado deixará de ser 



126 

 

 

aplicável a norma estabelecida na letra a) do parágrafo 1 do Artigo 14 da presente 
Convenção.  

7. Com referência ao Artigo 23  

a) As disposições do parágrafo 5 do Artigo 10 da Convenção e o parágrafo 3 
do Protocolo não são consideradas discriminatórias nos termos do parágrafo 2 do 
Artigo 23.  

b) As disposições das legislações dos Estados Contratantes que não 
permitem que os "royalties", como definidos no parágrafo 3 do Artigo 12, pagos por 
um estabelecimento permanente situado em um Estado Contratante a um residente 
do outro Estado Contratante que exerça atividades empresariais no Estado 
Contratante mencionado em primeiro lugar por meio desse estabelecimento 
permanente, sejam dedutíveis no momento da determinação do rendimento tributável 
do referido estabelecimento permanente, não são discriminatórias nos termos do 
Artigo 23.  

c) Nada do Artigo 23 desta Convenção afetará a aplicação da atual disposição 
do artigo 31, número 12, contida na "Lei da Renda" do Chile, mesmo se 
eventualmente modificada sem alterar seu princípio geral. Todavia, a alíquota de 30 
por cento a que se refere dita norma será substituída pela alíquota de 15 por cento 
para os beneficiários efetivos dos pagamentos relativos a "royalties" residentes no 
Brasil.  

d) Para maior certeza, assinala-se que as disposições do Artigo 23 da 
presente Convenção não impedem a aplicação, por um Estado Contratante, das 
respectivas normas internas relativas à subcapitalização ou endividamento excessivo.  

8. Disposições Gerais  

a) As distribuições de um Fundo de Investimento Estrangeiro, constituído ou 
organizado para operar como tal em um Estado Contratante, estarão sujeitas a 
tributação em conformidade com a legislação desse Estado Contratante.  

b) Considerando que o objetivo principal desta Convenção é evitar a dupla 
tributação internacional e prevenir a evasão fiscal, os Estados Contratantes acordam 
que, no caso em que as disposições da Convenção sejam usadas de forma tal que 
concedam benefícios não contemplados nem pretendidos por ela, as autoridades 
competentes dos Estados Contratantes deverão, em conformidade com o 
procedimento amigável do Artigo 24, recomendar modificações específicas da 
Convenção. Os Estados Contratantes acordam, ainda, que qualquer das referidas 
recomendações será considerada e discutida de maneira expedita com vistas a 
modificar a Convenção na medida em que seja necessário.  

c) No caso em que em uma data posterior se implemente em um dos Estados 
Contratantes um imposto sobre o patrimonio, os Estados Contratantes consultar-se-
ão com a finalidade de negociar disposições relativas a seu tratamento.  

Em testemunho do que, os signatários, para isso devidamente autorizados, 
assinam o presente Protocolo.Feito em Santiago, em 03 de abril de 2001, em dois 
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exemplares originais, nas línguas portuguesa e espanhola, sendo ambos os textos 
igualmente autênticos.  

PELO GOVERNO DA 
REPÚBLICAFEDERATIVA DO BRASIL 

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA DO 
CHILE 

Everardo de Almeida Maciel  
Secretário da Receita Federal 

Nicolás Eyzaguirre Guzmán  
Ministro da Fazenda 

Receita Federal do Brasil 
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Portaria MF n º 285, de 18 de novembro de 2003  

DOU de 20.11.2003  

 

Métodos de aplicação da Convenção destinada a evitar a 
dupla tributação e a prevenir a evasão fiscal em relação ao imposto 
sobre a renda, assinada pela República Federativa do Brasil com a 

República do Chile.  

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA , no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto na Convenção destinada a evitar a dupla tributação e a 
prevenir a evasão fiscal em relação ao imposto sobre a renda, assinada pela 
República Federativa do Brasil com a República do Chile, promulgada pelo Decreto 
no 4.852, de 2 de outubro de 2003 (doravante a Convenção), resolve:  

Art. 1º Os dividendos, juros, “royalties” e rendimentos de assistência técnica e 
serviços técnicos de que tratam os Artigos 10, 11 e 12 da Convenção e os itens 4 e 5 
do Protocolo de disposições adicionais à Convenção, decorrentes de investimentos e 
contratos registrados no Banco Central do Brasil, estão sujeitos no Brasil às seguintes 
alíquotas máximas do imposto de renda na fonte quando o beneficiário efetivo for um 
residente ou domiciliado no Chile, ressalvada isenção ou alíquota mais benéfica na lei 
interna:  

a) quanto aos dividendos de que trata o Artigo 10 da Convenção, o imposto 
no Brasil não excederá:  

a.1) 10% (dez por cento) do montante bruto dos dividendos, se o beneficiário 
efetivo for uma sociedade que controle, direta ou indiretamente, pelo menos 25% 
(vinte e cinco por cento) das ações com direito a voto da sociedade que pague tais 
dividendos;  
a.2) 15% (quinze por cento) do montante bruto dos dividendos em todos os demais 
casos;  

b) no caso de juros (inclusive juros sobre o capital próprio) e de “royalties” e 
rendimentos de assistência técnica e serviços técnicos de que tratam os Artigos 11 e 
12 da Convenção e os itens 4 e 5 do Protocolo de disposições adicionais à 
Convenção, o imposto não excederá 15% (quinze por cento).  

Art. 2º Os rendimentos não tratados nos Artigos 10, 11 e 12 da Convenção e 
nos itens 4 e 5 de seu Protocolo e passíveis de tributação no Brasil em virtude de 
outros dispositivos da Convenção estão sujeitos ao imposto conforme a legislação 
interna.  

Art. 3º No caso dos rendimentos não tratados nos Artigos 10, 11 e 12 estarem 
isentos de imposto no Brasil em face de outros Artigos da Convenção, o beneficiário 
efetivo do rendimento ou a fonte pagadora que recolheu o imposto poderá requerer 
sua restituição apresentando à Secretaria da Receita Federal documento fornecido 
pela autoridade fiscal chilena que comprove ser o beneficiário efetivo do rendimento 
residente ou domiciliado no Chile.  
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Art. 4º Quando um residente ou domiciliado no Brasil receber rendimentos 
provenientes do Chile que sejam tributáveis no Brasil poderá reduzir do imposto 
brasileiro, na forma do disposto no parágrafo 2 do Artigo 22 da Convenção, o imposto 
pago no Chile correspondente a esses rendimentos.  

Art. 5º Quando um residente ou domiciliado no Brasil obtiver rendimentos 
que, de acordo com o disposto na Convenção, aqui estiverem isentos de imposto, ao 
se definir a alíquota aplicável do imposto incidente sobre os demais rendimentos, 
deverão ser levados em conta os rendimentos isentos.  

Art. 6º O tratamento tributário estabelecido nesta Portaria se aplica aos fatos 
geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2004, inclusive.  

Art. 7º O Secretário da Receita Federal poderá baixar as instruções que se 
fizerem necessárias à execução das determinações contidas nesta Portaria.  

ANTONIO PALOCCI FILHO  
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ANEXO VI 

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 99, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012 
Disciplina a concessão de autorização de trabalho para obtenção de visto 
temporário a estrangeiro com vínculo empregatício no Brasil. 
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, instituído pela Lei nº. 6.815, de 
19 de agosto de 1980 e organizado pela Lei nº. 10.683, de 28 de maio de 
2003, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº. 840, de 22 de 
junho de 1993, resolve: 
Art. 1º O Ministério do Trabalho e Emprego poderá conceder autorização de 
trabalho para obtenção de visto temporário, previsto no art. 13, inciso V, da 
Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, ao estrangeiro que venha ao Brasil 
com vínculo empregatício, respeitado o interesse do trabalhador brasileiro. 
Parágrafo único. Sendo o empregador pessoa física, o pleito deverá ser 
instruído, no que couber, com o mesmos documentos exigidos de 
empregador pessoa jurídica, nos termos de Resolução específica. 
Art. 2º Na apreciação do pedido será examinada a compatibilidade entre a 
qualificação e a experiência profissional do estrangeiro e a atividade que vir 
exercer no país. 
Parágrafo único. A comprovação da qualificação e experiência profissional 
deverá ser feita pela entidade requerente por meio de diplomas, certificados 
ou declarações das entidades nas quais o estrangeiro tenha desempenhado 
atividades, demonstrando o atendimento de um dos seguintes requisitos: 
I – escolaridade mínima de nove anos e experiência de dois anos em 
ocupação que não exija nível superior; ou 
II – experiência de um ano no exercício de profissão de nível superior, 
contando esse prazo da conclusão do curso de graduação que o habilitou  
esse exercício; ou 
III – conclusão de curso de pós-graduação, com no mínimo 360 horas, ou de 
mestrado ou grau superior compatível com a atividade que irá desempenhar; 
ou 
IV – experiência de três anos no exercício de profissão, cuja atividade artística 
ou cultural independa de formação escolar. 
Art. 3º Não se aplicará o disposto no artigo anterior quando se tratar de 
pedido de autorização de trabalho para nacional de país sul-americano ou 
ainda, excepcionalmente, quando a compatibilidade do perfil profissional do 
estrangeiro com a função a ser desempenhada no Brasil possa ser 
demonstrada por outros meios. 
Art. 4º Os dependentes do estrangeiro autorizado poderão trabalhar desde 
que tenham oferta de trabalho no Brasil e individualmente obtenham o 
respectivo visto temporário previsto no art. 13, inciso V, da Lei nº 6.815, de 19 
de agosto de 1980, que será concedido dentro do prazo de validade do visto 
do titular. 
Parágrafo Único. Para os fins do presente artigo não se aplica o disposto no 
art. 2º desta Resolução. 
Art. 5º A chamada de mão-de-obra estrangeira deverá ser justificada pelo 
requerente. 
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Art. 6º O prazo de estada do estrangeiro portador do visto temporário de que 
trata o art. 1º poderá ser prorrogado ou transformado em permanente, nos 
termos da legislação em vigor. 
§ 1º. Na avaliação do pedido de prorrogação deverá ser considerado: 
I - a continuidade da necessidade do trabalho do estrangeiro no Brasil, 
respeitado o interesse do trabalhador brasileiro; 
II – o cumprimento dos condicionantes estabelecidos quando da concessão 
da autorização de trabalho ao profissional estrangeiro, conforme a Resolução 
Normativa do Conselho Nacional de Imigração aplicável; e 
III – a evolução do quadro de empregados, brasileiros e estrangeiros, da 
empresa requerente. 
§ 2º. Na avaliação do pedido de transformação em permanente deverá ser 
considerado: 
I – a justificativa apresentada pelo estrangeiro sobre sua pretensão em fixar-
se definitivamente no Brasil; 
II - a continuidade da necessidade do trabalho do estrangeiro no Brasil, 
respeitado o interesse do trabalhador brasileiro; e 
III – a evolução do quadro de empregados, brasileiros e estrangeiros, da 
empresa requerente. 
Art. 7º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8º Ficam revogadas as Resoluções Normativas nº 80, de 16 de outubro 
de 2008 e nº 96, de 23 de novembro de 2011. 
 
PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA 
Presidente do Conselho Nacional de Imigração 
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