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COMO EMPREENDER NA AUSTRÁLIA

1 INTRODUÇÃO
O objetivo do guia “Como Empreender na Austrália” é oferecer aos empreendedores
brasileiros residentes na Austrália informações gerais e não exaustivas que os auxiliem a
estabelecer um novo negócio ou a expandir seu empreendimento.
O guia é gratuito e está disponível para download nos websites da Embaixada do Brasil em
Camberra (http://camberra.itamaraty.gov.br) e do Consulado-Geral do Brasil em Sydney
(http://sydney.itamaraty.gov.br).
A iniciativa de apoiar o empreendedor brasileiro no exterior é um dos resultados da 5ª
Conferência Brasileiros no Mundo, realizada em Salvador da Bahia, no ano de 2016. A
constatação do papel do empreendedorismo para o processo de integração das comunidades
brasileiras no exterior levou, ademais, à realização em Brasília, de 13 a 15 de setembro de
2017, da I Conferência sobre Micro e Pequeno Empreendedorismo Brasileiro no Exterior. Na
ocasião, foi delineado plano de ação específico para apoiar e incentivar os empreendedores
brasileiros no exterior, principalmente os de pequeno e médio porte. A elaboração de guia
sobre “Como Empreender” é um dos elementos desse plano de ação.
Este guia representa um primeiro esforço de compilação de informações úteis ao
empreendedor brasileiro baseado na Austrália. As informações aqui contidas deverão ser
complementadas e atualizadas gradualmente.
Para comentários e sugestões que possibilitem o aprimoramento do guia, envie e-mail para
secom.camberra@itamaraty.gov.br ou secom.sydney@itamaraty.gov.br.
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2 ECONOMIA AUSTRALIANA
2.1

CRESCIMENTO ECONÔMICO E PIB

A economia da Austrália é altamente desenvolvida e diversificada. Em 2017, o PIB australiano
atingiu US$ 1.390 trilhões, a 13ª maior economia do mundo por esse parâmetro. De acordo
com as Nações Unidas, a Austrália tinha em 2015 o segundo maior Índice de Desenvolvimento
Humano do mundo. Desde 1991, a economia australiana vem crescendo ininterruptamente,
sem recessões, o que levou a Austrália a alcançar o recorde de mais longo período de
crescimento econômico contínuo na história moderna.

O crescimento real do PIB no início de 2018 situava-se em torno de 3% ao ano.
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Com o Produto Interno Bruto de AU$1.39 trilhões alcançado em 2017, o país quase triplicou
o valor total de sua produção nas duas últimas décadas.
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2.2

PRINCIPAIS SETORES E MERCADOS

A Austrália é uma economia diversificada, com cerca de 60% de seu PIB sendo proveniente
dos serviços (especialmente turismo, educação e finanças). A indústria extrativista mineral
tem alta relevância, assim como as exportações de produtos agrícolas.

O país é importante produtor de ouro, minério de ferro e urânio e o segundo maior
exportador de gás natural liquefeito do mundo. A Austrália é o quarto maior exportador de
vinhos do mundo e um dos principais produtores mundiais de commodities agrícolas.
Além de ser o 11º maior mercado do turismo internacional, a Austrália é também considerada
o terceiro destino mais popular do mundo para estudantes. Depois de cinco países da Ásia, o
Brasil conta atualmente com o maior número de estudantes internacionais na Austrália,
conforme gráfico a seguir.

4|Página

©2018

COMO EMPREENDER NA AUSTRÁLIA

Fonte: Austrade (Australian Trade and Investment Commission)
A relação comercial entre a Austrália e os países da Ásia tem se fortalecido nos últimos anos.
Segundo a Austrade - Australian Trade and Investment Commission (2017), dos 12 principais
mercados de exportação da Austrália em 2015-16, 10 se encontram na região asiática. O valor
combinado do comércio com aqueles países foi de cerca de AU$212 bilhões de dólares
australianos, representando 68% das receitas de exportação de bens e serviços do país.

5|Página

©2018

COMO EMPREENDER NA AUSTRÁLIA
2.3

ÍNDICE DE LIBERDADE ECONÔMICA

O país está em quinto lugar no Índice de Liberdade Econômica de 2018. Conforme informou
The Heritage Foundation (2017), instituição criadora do índice, “a economia da Austrália se
beneficiou de um desenvolvimento empresarial duradouro facilitado por um sistema de
governo efetivo, um sistema jurídico que funciona bem e uma burocracia independente".
Também ressalta que "a Austrália continua sendo um destino de investimento atraente e
dinâmico, com quase todas as indústrias abertas à concorrência estrangeira e uma mão-deobra qualificada prontamente disponível ".
De acordo com a BBC News (2017), “a Austrália utiliza-se de sua participação em instituições
econômicas internacionais para promover ativamente o comércio aberto como instrumento
para o crescimento econômico global e a criação de empregos”.

Ranking de Liberdade Econômica 2018
92
90

90.2
88.8

88
86

84.2

84

81.7

82

80.9

80.4

5. Austrália

6. Irlanda

80
78
76
74
1. Hong Kong 2. Cingapura

3. Nova
Zelândia

4. Suíça

Legenda: Liberdade Econômica
80 a 100
Livre
70 a 79.9
Em sua maioria livre
60 a 69.9
Parcialmente livre
50 a 59.9
Em sua maioria restritivo
0 a 49.9
Restritivo
Fonte: The Heritage Foundation
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2.4

INFLAÇÃO

A partir de meados da década de 1950 até o final da década de 1960, o nível de inflação na
Austrália permaneceu relativamente baixo, até a primeira metade da década de 1970. Com
os choques negativos de oferta das crises do petróleo de 1973 e 1979, criaram-se as condições
para aumento dos patamares inflacionários. Essas pressões inflacionárias persistiram durante
a década de 1980. Na década de 1990, a taxa de inflação foi controlada. Durante a década de
2000, a inflação manteve-se estável em torno de 3% ao ano.
Inflação - Austrália
Year /
Quarter
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

March

June

2.10%
1.30%
1.30%
2.90%
2.50%
1.60%
3.30%
2.90%
2.40%
4.30%
2.50%

1.90%
1%
1.50%
3%
2.40%
1.20%
3.50%
3.10%
1.40%
4.40%
2.10%

September December
1.80%
1.30%
1.50%
2.30%
2.20%
2%
3.40%
2.90%
1.20%
5%
1.80%

1.90%
1.50%
1.70%
1.70%
2.70%
2.20%
3%
2.80%
2.10%
3.70%
2.90%

Annual
1.92%
1.30%
1.50%
2.50%
2.50%
1.70%
3.30%
2.90%
1.70%
4.40%
2.30%

Fonte: ABS - Australian Bureau of Statistics
2.5

DESEMPREGO

A taxa de desemprego média registrada na Austrália de 1978 a 2017 foi de 6,9%. O máximo
histórico de 11,2% foi atingido em dezembro de 1992, com o mínimo de 4% em fevereiro de
2008.

Unemployment Rate Australia- January
1993 - January 2018 (%)
12
10
8
6
4
2
0

Fonte: ABS Labour Force Survey, seasonally adjusted data.
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2.6

SALÁRIO

O salário mínimo nacional durante o período de julho de 2017 a junho de 2018 será de
AUD18,29/hora ou AUD$694,90/semana (38 horas) antes do recolhimento de impostos.
De acordo com o ABS - Australian Bureau of Statistics, (www.abs.gov.au) o salário médio
semanal do trabalhador australiano em novembro de 2017 foi de aproximadamente 1.191,50
dólares australianos, com um aumento de 2.4% em relação a 2016.
A empresa de pesquisas de mercado IBIS World (www.ibisworld.com.au) prevê que o salário
médio semanal aumente em 2,7% em 2018-19, após quatro anos de crescimento bastante
moderado devido ao declínio das atividades do setor de mineração.
Conforme avaliação da IBIS World, a situação econômica das famílias australianas deve
evoluir positivamente de 2018 a 2023. Prevê-se que a confiança empresarial permaneça em
alta ao longo desse período, ajudando a impulsionar o crescimento do emprego e dos salários.
Além disso, espera-se que o consumo familiar continue a impulsionar as vendas no varejo,
criando oportunidades de emprego e aumentando o salário médio.
Para maiores informações consulte o link: https://www.fairwork.gov.au/how-we-willhelp/templates-and-guides
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3 L E G I S L A Ç Ã O M I G R ATÓ R I A 1
Se o empreendedor deseja iniciar um negócio na Austrália, mas não é cidadão australiano ou
residente permanente, é importante que tenha conhecimento dos tipos de vistos aplicáveis
e dos requisitos legais que devem ser cumpridos pelas empresas australianas. O website do
Department of Home Affairs (https://www.homeaffairs.gov.au) fornece mais informações
sobre os possíveis tipos de vistos para empreendedores.
3.1
•

VISTOS PARA EMPREENDEDORES
O “Entrepreneur Stream” do Business Innovation and Investment (Provisional) Visa
(subclass 188) pode ser uma opção para empreendedores que possuem uma ideia
inovadora para um novo produto, serviço ou empresa e que tiverem obtido
financiamento para executar atividades empresariais na Austrália.
“Entrepreneur Stream” é moldado para empreendedores que tenham obtido
financiamento de pelo menos AU$ 200,000 para atividade empreendedora com vistas
a comercialização de produto ou serviço ou para desenvolvimento de negócio na
Austrália. Os candidatos devem ser indicados por governo estadual ou territorial.
Após comprovar histórico de atividades empreendedoras de sucesso na Austrália, o
empreendedor poderá candidatar-se para o visto permanente: Business Innovation
and Investment Visa (subclass 888), como se verá na seção 1.2.

•

O “Venture Capital Entrepreneur Stream” do Business Talent Visa (subclass 132) pode
ser opção para a obtenção de residência permanente para empreendedores que
obtiverem financiamento de empresa de capital de risco australiana.
O “Venture Capital Entrepreneur Stream” é para pessoas que tenham recebido pelo
menos AU$ 1 milhão em fundos de empresa australiana de capital de risco associada
à AVCAL - Australian Venture Capital Association Limited para desenvolver ideia
comercial.

Tanto o Business Innovation and Investment Visa (subclass 188) quanto o Business Talent Visa
(subclass
132)
têm
como
exigência
o
cadastro
no
SkillSelect
(https://www.homeaffairs.gov.au/trav/work/skil), que é serviço online de gerenciamento do
programa australiano de imigração qualificada.
3.2
•

VISTOS PARA PROPRIETÁRIOS DE NEGÓCIOS
O “Business Innovation Stream” do Business Innovation and Investment Visa (subclass
188) é visto provisório, mas que poderá ser o primeiro passo para que, em etapa

Este é um guia meramente informativo. Recomenda-se que o empreendedor consulte sua própria assessoria
jurídica ou agente migratório registrado.
1
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posterior, o empresário se candidate ao visto permanente na categoria Business
Innovation and Investment Visa (subclass 888), após comprovação de atividade
comercial de sucesso na Austrália.
“Business Innovation Stream” é para pessoas que desejam estabelecer, desenvolver e
gerenciar negócio novo ou já existente na Austrália. Os candidatos devem ser
indicados por um governo estadual ou territorial.
•

O “Significant Business History Stream” do Business Talent Visa (subclasse 132) é visto
permanente para pessoas que comprovarem um alto nível de competência comercial.
O “Significant Business History Stream” requer comprovação de histórico de
atividades comerciais de montante considerável.

O cadastro na ferramenta SkillSelect também é obrigatório para candidaturas ao Business
Innovation and Investment Visa - Business Inovation Stream (subclass 188) e ao Business
Talent Visa - Significant Business History Stream (subclasse 132).
•

O Business Owner Visa (subclass 890) é visto de residência permanente para
empresários que já possuem e gerenciem um negócio na Austrália há pelo menos dois
anos. Esse visto permite entrada e saída do país por 5 anos. O demandante deverá
possuir um dos seguintes vistos provisórios: 160, 161, 162, 163, 164 ou 165 e ter vivido
na Austrália com algum desses vistos por pelo menos 12 meses nos últimos dois anos.

•

O State/Territory Sponsored Business Owner Visa (subclass 892) é visto de residência
permanente para empresários que já possuem e gerenciem negócio na Austrália por
pelo menos dois anos e que sejam indicados pelo estado ou território. O demandante
deverá possuir um dos seguintes vistos provisórios: 160, 161, 162, 163, 164 ou 165 e
ter vivido na Austrália com algum desses vistos por pelo menos 12 meses nos últimos
dois anos

3.3
•

VISTOS PARA INVESTIDORES
“Investor Stream” ou “Significant Investor Stream” ou “Premium Investor Stream” do
Business Innovation and Investment visa (subclass 188) são vistos provisórios, que se
aplicam ao demandante que for indicado por governo de estado ou território ou pela
Austrade (Australian Trade and Investment Commission).
- “Investor Stream” dirige-se a investidores que pretendem realizar investimento
específico de pelo menos 1.5 milhões de dólares australianos por pelo menos 4 anos;
- “Significant Investor Stream” aplica-se a investidores que pretendem realizar
investimento de 5 milhões de dólares australianos por pelo menos 4 anos;
- “Premium Investor Stream” é para investidores que pretendam realizar investimento
de 15 milhões de dólares por pelo menos um ano.
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Após comprovar investimentos de sucesso na Austrália, o empreendedor poderá
candidatar-se ao visto permanente Business Innovation and Investment Visa (subclass
888).
Como em outros casos acima, o cadastro no SkillSelect também é obrigatório para a
candidatura ao Business Innovation and Investment Visa - Investor Stream (subclasse
188).
•

Investor Visa (subclass 891) é visto de residência permanente para investidores que já
possuem o visto 162 e que tenham realizado investimento de 1,5 milhões de dólares
australianos por pelo menos 4 anos.

•

State/Territory Sponsored Investor Visa (subclass 893) é visto de residência
permanente para investidores que já possuem o visto 165, que sejam indicados por
governo de estado ou território e que tenham realizado investimento de 750 mil
dólares australianos por 4 anos.

Para mais informações consulte o link: https://www.homeaffairs.gov.au/trav/work/work
3.4

STUDENT VISA (SUBCLASS 500)

O visto de estudante permite que o empreendedor abra uma empresa na Austrália. Ele
precisará de um ABN (Australia Business Number). Para mais informações sobre ANB,
consulte o capítulo 5 deste guia.
O estudante não poderá trabalhar mais de 40 horas quinzenais e deve ser capaz de comprovar
suas horas de trabalho, caso o Departamento de Imigração o exija. Também deverá cumprir
com suas obrigações estudantis.
O estudante-empreendedor poderá ser um prestador de serviço, bem como empregar
pessoas que trabalhem de acordo com as permissões específicas de seus vistos.
Para mais informações consulte o link: https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/Visalisting#Working and Skilled Visas
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4 A B E R T U R A D E E M P R E S A S E G E S TÃ O D E N EG Ó C I O S
4.1

ABERTURA DE EMPRESAS

Embora o processo de abertura de uma empresa na Austrália seja relativamente simples, é
recomendável a contratação dos serviços profissionais para auxiliar o empreendedor. Passos
a serem seguidos para o empreendedor interessado em abrir uma empresa estão listados
abaixo:
•

Escolher a estrutura e o tipo de negócio (consulte o capítulo “Estruturas e Tipos de
Negócios” deste guia)

•

Solicitar o registro do nome comercial da empresa e, se for o caso, o registro da marca
comercial (consulte o capítulo “Registros e Licenças” deste guia)

•

Solicitar cadastro governamental para fins contábeis (consulte o capítulo “Registros e
Licenças” deste guia):
1. ABN – Australian Business Number
2. ACN – Australian Company Number- Somente para empresas (“companies”)

•

Registrar o nome de domínio do website
O nome de domínio é a URL ou endereço do website e fornece uma identidade ou
marca online. É uma importante ferramenta de marketing que auxilia clientes a
encontrarem mais facilmente os serviços e produtos que a empresa oferece.
O empreendedor deverá verificar se o nome de domínio está disponível antes de
registrá-lo. Para registrar o nome de domínio, acesse o website da .au Domain
Administration Ltd: http://www.auda.org.au/

•

Verificar os impostos a serem recolhidos pela empresa (consulte o capítulo
“Impostos” deste guia)
Para mais informações, visite o website do governo australiano:
https://www.business.gov.au/Info/Run/Tax.

•

Verificar quais são os registros e licenças obrigatórios para se iniciar um negócio
(consulte o capítulo “Registros e Licenças” deste guia)
O Australian Business License & Information Service (ABLIS) é uma ferramenta de
pesquisa online que ajuda o empreendedor a encontrar as licenças e autorizações
necessárias para sua empresa.
O ABLIS é um serviço nacional decorrente de parceria entre os governos federal,
estaduais e territoriais. Para encontrar os registros e licenças que se aplicam a sua
empresa, acesse o link: https://ablis.business.gov.au/
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•

Comprar, arrendar ou alugar um estabelecimento comercial
Ao iniciar ou expandir seus negócios, o empreendedor deverá decidir se é mais
adequado comprar um imóvel comercial, entrar em um contrato de arrendamento
comercial ou alugar um imóvel.
Antes de assinar qualquer contrato, é aconselhável que o empreendedor procure
assessoria profissional. Contadores, advogados e outros consultores empresariais
podem aconselhar o empresário sobre as vantagens e desvantagens fiscais e jurídicas
de cada opção.

•

Contratar um seguro para o negócio
É aconselhável que o empreendedor avalie as propostas de várias companhias de
seguros antes de escolher a mais adequada para a sua empresa. As seguradoras
podem oferecer pacotes de seguros especialmente adaptados para as necessidades
de cada tipo de negócio.
Corretores de seguros também podem atuar junto às seguradoras em nome do
empreendedor a fim de auxiliá-lo na busca pela melhor apólice. Os corretores de
seguros devem ter uma licença da Australian Financial Services (AFS) para operar. Para
verificar se um corretor possui a licença da AFS, consulte o link:
https://connectonline.asic.gov.au/RegistrySearch/faces/landing/ProfessionalRegister
s.jspx?_adf.ctrl-state=9ajljwttl_4

4.2

PROVIDÊNCIAS FISCAIS

O empreendedor brasileiro deve estar ciente de suas obrigações tributárias na Austrália ao
abrir uma empresa. Mais informações sobre os encargos trabalhistas e sobre outros impostos
podem ser consultadas em capítulos posteriores.
Os cidadãos australianos são obrigados a recolher, anualmente, o imposto sobre a renda
(income tax). O valor da alíquota varia de acordo com a renda anual do contribuinte. Os
estrangeiros residentes também são obrigados a recolher o imposto de renda. As alíquotas,
contudo, são diferentes.
O estrangeiro deverá cadastrar-se online junto ao Australian Taxation Office (ATO), se pessoa
física, para conseguir online o seu número de identificação de contribuinte (tax file number
ou TFN).
No caso de pessoa jurídica, o empreendedor deverá solicitar ao ATO seu Australian Business
Number (ABN). O requerimento poderá também ser solicitado eletronicamente. Consulte o
link: https://abr.gov.au/For-Business,-Super-funds---Charities/Applying-for-an-ABN/
O empreendedor deverá também registrar sua empresa no ATO para recolher o GST - Good
and Services Tax (imposto sobre bens e serviços). O registro pode ser feito eletronicamente
por meio do portal de negócios do ATO: https://bp.ato.gov.au/.
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O portal também fornece todas as informações essenciais à abertura de negócio na Austrália,
inclusive cálculo da alíquota de imposto de renda, créditos e outras informações pertinentes.
O ATO – Australian Taxation Office é o principal órgão de cobrança de receita do governo. O
papel do ATO é gerir e moldar os sistemas de imposto, impostos especiais de consumo e de
aposentadoria que financiam serviços para os australianos.
Para mais informações:
- Acesse o website: https://www.ato.gov.au
- Consulte também o capítulo “Impostos” deste guia.
4.3

PROVIDÊNCIAS FINANCEIRAS

A Austrália conta com várias opções bancárias e de investimentos. Os maiores bancos do país
são o National Australia Bank - NAB, The Commonwealth Bank of Australia, Westpac Bank
Corporation e Australia and New Zealand Banking Group Ltd - ANZ. Há, contudo, outras
opções de bancos, com a presença no mercado australiano de grandes conglomerados
financeiros internacionais.
Cada banco possui seus próprios requisitos para abertura de conta de empresas. No entanto,
os seguintes documentos são normalmente solicitados:
- Australian Business Number (ABN) ou Australian Company Number (ACN). Para abrir uma
conta bancária na Austrália, não é necessário que o empreendedor resida no país, porém a
empresa deve estar registrada na Austrália e possuir um número de registro ABN ou ACN;
- Documento de identificação dos diretores e acionistas com mais de 25% de participação no
capital da empresa.
Alguns bancos australianos permitem que o cadastramento da conta bancária seja feito
online, desde que os documentos originais sejam apresentados mais tarde.
Geralmente, são necessários poucos dias para a abertura de uma conta bancária, podendo o
usuário receber o cartão para movimentação financeira em cerca de 10 dias úteis. Alguns
procedimentos poderão ser mais demorados (emissão de cartão de crédito, por exemplo),
em razão da necessidade de comprovação do histórico de crédito. Entrar em contrato de
financiamento (por exemplo, compra de imóveis, veículos, etc.) contribui para a construção
do histórico de crédito.
4.4

PREVIDÊNCIA SOCIAL
https://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/medicare-services

A aposentadoria na Austrália funciona de forma diferente da previdência social no Brasil. O
Superannuation, como é chamado, funciona como uma previdência privada. Os recursos do
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Superannuation decorrem de contribuições mensais feitas pelo empregador e, de
preferência, complementadas pelo empregado.
Por lei, o empregador deve depositar 9,5% dos salários de seus funcionários no
Superannuation de seus empregados. Isso é chamado de Super Guarantee. Ao longo da vida
profissional, essas contribuições acumulam-se e são investidas.
Para aqueles que não tenham conseguido contribuir de forma significativa para o fundo de
aposentadoria ao longo da vida profissional, o governo complementará a aposentadoria.
Nesses casos, o empregado deverá submeter-se à avaliação governamental sobre a sua renda
e patrimônio. O valor a ser pago pelo governo dependerá do valor de outras fontes de renda
possuídas pelo empregado.
Para mais informações sobre Previdência Social na Austrália, consulte os links:
https://www.ato.gov.au/Individuals/Super/
https://www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-retirement/how-super-works
4.5

SEGURANÇA NO TRABALHO

A Safe Work Austrália é agência governamental criada em 1º de novembro de 2009 com base
no Safe Work Australia Act 2008. O Safe Work Australia desenvolve a política nacional para
a saúde e a segurança no trabalho (WHS) e para a indenização dos trabalhadores em toda a
Austrália.
Safe Work Australia é responsável pela coordenação e desenvolvimento de políticas e
estratégias nacionais, desenvolvimento e manutenção de leis de segurança no trabalho e
realização de pesquisa e coleta de análise e relato de dados relacionados a esses temas. O
Safe Work Australia trabalha em colaboração com as autoridades da WHS (Workplace Health
and Safety) de todos os estados e territórios australianos, grupos industriais e sindicatos em
prol de ambiente de trabalho saudável, seguro e produtivo. Todos os trabalhadores, sejam
cidadãos australianos ou não, independente do tipo de visto que possuírem, em qualquer
área de atuação, terão direito à proteção relacionada à saúde e à segurança no trabalho
(Workplace Health and Safety).
As empresas na Austrália são obrigadas a contar com o seguro intitulado Workers
Compensation Insurance. Esse seguro garante às empresas a cobertura total pelos custos que
possam decorrer de um acidente de trabalho. Esses custos podem incluir pagamentos
semanais e de montante fixo, despesas médicas, hospitalares e de reabilitação e custos de
regresso ao trabalho.
O Curso de Primeiros Socorros (First Aid) é obrigatório apenas em setores específicos do
mercado de trabalho.
A agência governamental: Fair Work Commission também fornece informações ao
empreendedor sobre legislação trabalhista, manutenção de registros e comprovantes de
pagamentos, entre outros temas.
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Para mais informações, consulte os links:
- Curso de Primeiros Socorros: https://www.safeworkaustralia.gov.au/first-aid
Segurança
no
Trabalho:
information/pages/whs-information

http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/whs-

- Legislação Trabalhista: https://www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business
4.6

PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE MOTORISTA

Na Austrália, as leis para requerimento da carteira de motorista diferem de estado para
estado. De todo modo, se o motorista já possui carteira de outro país, inclusive do Brasil, o
processo para se obter carteira de motorista australiana pode ser facilitado.
Para dar início ao processo, alguns estados australianos exigem que o motorista brasileiro
tenha uma licença internacional, que deverá ser apresentada juntamente com a sua licença
brasileira atual. Outros estados solicitam apenas que o motorista apresente uma tradução
juramentada para o inglês de sua licença brasileira juntamente com o documento original.
Para traduções oficiais na Austrália, o empreendedor poderá consultar o website do NAATI National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (www.naati.com.au).
A Embaixada do Brasil em Camberra e o Consulado Geral do Brasil em Sydney emitem um
documento chamado Declaração Consular, que geralmente é aceito pelo RMS
Australia (Roads and Maritime Services Australia) como um dos documentos a serem
apresentados para se requerer a carteira de motorista australiana. Para mais informações
visite o site do Consulado: http://sydney.itamaraty.gov.br/pt-br/declaracao.xml ou solicite
mais informações por meio dos e-mails consular.camberra@itamaraty.gov.br e
consular.sydney@itamaraty.gov.br.
Na maioria dos estados australianos e territórios (com exceção do Território do Norte), o
brasileiro pode dirigir usando sua carteira de motorista brasileira por um período limitado
depois de sua chegada à Austrália. Saiba mais sobre as leis de cada estado australiano no que
se refere à carteira de motorista no link: http://www.australia.gov.au/information-andservices/transport-and-regional/driving-with-an-overseas-licence
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5 ESTRUTURAS E TIPOS D E NEGÓCIOS

5.1

ESTRUTURAS DE NEGÓCIOS

É recomendável que o empreendedor contrate um contador ou um advogado para constituir a
sua empresa. As principais estruturas de negócios usadas pelas empresas na Austrália são:
5.1.1

Company (Empresa)

Uma company é uma entidade jurídica independente. A empresa tem os mesmos direitos de
uma pessoa física, podendo endividar-se, processar e ser processada. Além disso, uma
empresa paga impostos com base em alíquotas diferentes daquelas aplicadas às pessoas
físicas. Os acionistas de uma empresa podem limitar sua responsabilidade pelas dívidas
incorridas pela empresa. Uma empresa é uma estrutura de negócios relativamente mais
complexa, com custos administrativos mais altos devido, em outros fatores, `a necessidade
de apresentar relatórios periódicos adicionais. Uma empresa deve ser registrada no
Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Proprietários de empresas devem
cumprir as obrigações legais previstas na Corporations Act 2001.
5.1.2

Sole Trader (Empresário Individual)

Nesse tipo de estrutura o empresário comercializa como indivíduo, legalmente responsável
por todos os aspectos do negócio, incluindo quaisquer dívidas e perdas, que não podem ser
compartilhadas com outras pessoas. Como empresário individual, o empreendedor
geralmente tomará todas as decisões sobre como iniciar e executar seu negócio, embora
possa empregar funcionários.
5.1.3

Partnership (Sociedade)

Uma sociedade é uma estrutura de negócios com um determinado número de pessoas que
trabalham em conjunto. Esse tipo de negócio pode ser escolhido se o empreendedor estiver
operando sua empresa com outra pessoa ou com um grupo de no máximo 20 pessoas. Há
dois tipos de sociedades empresariais – limitada e geral. Uma sociedade deve seguir leis
específicas estipuladas por cada estado ou território.
a) Estabelecimento de Sociedades (Partnerships)
Estabelecer uma Sociedade na Austrália é um processo relativamente fácil e barato. Somente
é necessário registrar ABN, TFN e, caso a Sociedade tenha nome próprio, o nome comercial.
Todos esses registros podem ser feitos online.
Caso o nome comercial da Sociedade seja o conjunto de nomes comerciais de seus
participantes (por exemplo “Fulano, Sicrano e Beltrano”), apenas é necessário registrar um
ABN (Australian Business Number) para a Sociedade por meio do website do Australian
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Business Register. Caso a Sociedade tenha um nome comercial próprio é necessário também
registrar esse nome, após ter registrado o ABN, no website da Australian Security &
Investments Commission (ASIC). Há uma taxa anual para manter válido o registro do nome
comercial, atualmente de AU$ 35,00.
Cada participante deve ter TFN individual (Tax File Number), mas a Sociedade precisa também
de seu TFN próprio. TFNs são usados para fins de imposto de renda. Tanto os seus
participantes quanto a Sociedade precisam preencher declaração de imposto de renda, mas
só os participantes pagam impostos. Os rendimentos da Sociedade são divididos entre os
participantes, que adicionam suas parcelas a seus demais rendimentos para calcular seu
imposto individual devido. O registro de TFN pode ser feito online no mesmo website onde
se solicita o ABN e ambos os registros podem ser obtidos ao mesmo tempo.
O empreendedor deve recordar que a Sociedade não tem personalidade jurídica própria e,
portanto, cada participante é pessoalmente responsável pelos atos da Sociedade. A lei
australiana supõe, em princípio, que as responsabilidades e rendimentos da Sociedade são
divididas igualmente pelos participantes. Somente a existência de um acordo escrito de
formação da Sociedade tem valor legal para atestar a existência de diferenças na distribuição
de responsabilidades e rendimentos. Ainda que tal acordo escrito não seja obrigatório, ele é
recomendável, mesmo que a distribuição de responsabilidades e rendimentos seja equitativa.
Caso trate-se de uma Sociedade limitada, em que um dos participantes não tenha autoridade
para agir em nome da Sociedade, há necessidade adicional de registrá-la junto ao escritório
de regulação comercial dos governos estaduais. Essa exigência aplica-se apenas a Sociedades
Limitadas.
Para registro de ABN e TFN, consulte o website do Australian Business Register:
https://abr.gov.au/
Para registro de nome comercial, consulte o website da ASIC:
http://www.asic.gov.au/for-business/registering-a-business-name/steps-to-register-yourbusiness-name/
Diferentemente da Sociedade, uma empresa (“company”) tem personalidade jurídica própria
e, portanto, constitui entidade separada de seus sócios. Consequentemente, o processo para
estabelecer uma empresa não é tão simples quanto o de uma Sociedade.
A ASIC indica aos sócios de uma empresa duas alternativas: pessoalmente preencher a
aplicação para registro de empresa australiana e enviá-la por correio ao órgão ou contratar
prestador de serviço privado para auxiliá-los com o processo. O formulário da aplicação está
disponível no link:
http://asic.gov.au/regulatory-resources/forms/forms-folder/201-application-forregistration-as-an-australian-company/
Os sócios devem estar cientes da lei que rege personalidades jurídicas privadas na Austrália,
o Corporations Act 2001, disponível no seguinte link:
https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00328
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5.1.4

Trust (Fundo)

Trust é uma entidade que detém propriedade ou renda em benefício de outros. Embora a
abertura desse tipo de negócio possa ser mais complexa, dependendo do tamanho da
empresa, o Trust pode ser uma boa opção para o empreendedor. Além de criarem uma
blindagem patrimonial, os fundos podem também trazer benefícios tributários para o
empreendedor.
5.1.5

Joint Ventures

No ambiente empresarial australiano, uma joint venture é um acordo entre duas ou mais
empresas em torno de um projeto ou objetivo estratégico definido. Em uma joint venture, as
empresas signatárias do acordo mantêm suas personalidades jurídicas separadas. As
empresas dividem suas obrigações, lucros e responsabilidades relacionados à execução do
projeto. Uma das vantagens associadas a essa estrutura de associação empresarial é o
aproveitamento de possíveis complementariedades entre as empresas para a redução de
custos em projetos de expansão de negócios em direção a novos mercados.
5.1.6

Aquisição de Empresas e Associação a Negócios já em
Operação

Ao invés de fundar uma nova empresa, o empreendedor pode desejar adquirir ou tornar-se
sócio de um negócio já em operação. Do ponto de vista legal, o processo para associar-se a
uma empresa na Austrália é bem simples. Uma Sociedade pode facilmente reestruturar-se
com o ingresso de novos membros sem precisar trocar ABN e TFN, bastando haver um novo
acordo de Sociedade por escrito. Já uma companhia deve registrar a adesão de novos
membros (officeholders) e a redistribuição de cotas de participação no site da ASIC, mas o
processo é todo realizado online e sem custo. Outra opção que envolve associação a um
negócio já existente é a aquisição de franquias. Nesse caso, o empreendedor deve estar ciente
de que existe um código de conduta sobre franquias (Franchising Code of Conduct)
administrado pela Australian Competition and Consummer Commission (ACCC) que se aplica
a todos os acordos de franquia celebrados na Austrália. O código citado pode ser consultado
no website da ACCC.
O risco relacionado ao ato de associar-se ou de adquirir uma empresa não é menor do que
aquele vinculado à abertura de um novo negócio, mas o empreendedor pode minimizá-lo se
analisar cuidadosamente o histórico da empresa. Caso o empreendimento tenha uma
reputação ruim ou dívidas numerosas, será mais difícil que o empreendedor prospere do que
se tivesse optado pela abertura de um novo negócio. Por outro lado, um negócio já existente
com bom histórico de crédito facilita o acesso a financiamentos. Além disso, associar-se a
empresário experiente pode ser um importante ativo para o empreendedor.
Sugere-se ao empreendedor que liste de maneira clara todas as vantagens e desvantagens de
adquirir ou associar-se a uma empresa já existente, a fim de comparar essa opção com a
alternativa de abrir um novo negócio. Conduzir uma breve pesquisa junto a consumidores da
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empresa já existente pode também revelar detalhes que nem sempre aparecem em relatórios
contábeis e auditorias.
O empreendedor deve ainda buscar quantificar o valor atual e de longo prazo da empresa.
Tal avaliação pode envolver fatores de difícil compreensão para o pequeno empreendedor
pouco experiente. É portanto recomendado, caso possível, buscar o auxílio de empresas ou
entidades especializadas em “business valuation” e “due diligences”.
O empreendedor poderá encontrar catálogo com as oportunidades atuais de compra de
pequenos negócios na Austrália nos seguintes websites:
https://www.businessforsale.com.au
https://australia.businessesforsale.com
https://www.bsale.com.au/businesses-for-sale
Franquias disponíveis no momento podem ser verificadas nos seguintes links:
http://www.franchisebusiness.com.au
https://www.australianfranchises.com.au
https://www.seekbusiness.com.au
A seção do website da ASIC onde se deve registrar inclusão de novos sócios em empresas e
alteração nas cotas de participação pode ser encontrada pelo seguinte link:
http://asic.gov.au/online-services/company-officeholders/
O código de conduta sobre franquias pode ser encontrado no link:
https://www.accc.gov.au/business/industry-codes/franchising-code-of-conduct
5.2

TIPOS DE NEGÓCIOS

Além de decidir sobre a estrutura do negócio, o empreendedor também precisa considerar qual
será o tipo de empresa. Há várias modalidades de negócios e a decisão pode depender das
circunstâncias e interesses pessoais, das finanças e dos objetivos de cada empreendedor. Alguns
exemplos de tipos de negócios são:
5.2.1

Franquia

Uma franquia permite que uma empresa opere sob o nome comercial de uma marca
estabelecida por outra empresa e venda seus produtos e/ou serviços por um período específico.
5.2.2

Empresa Online

Uma empresa online oferece compra e venda de produtos e/ou fornece serviços pela
internet. Será necessário registrar um nome de domínio para os negócios online.
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5.2.3

Empresas Domiciliares

Uma grande parte da comunidade empresarial australiana (quase um milhão de pessoas) é
composta por empresas domiciliares. Trabalhar de casa pode oferecer flexibilidade e
conveniência, e muitas vezes pode ser uma ótima oportunidade para começar uma nova
carreira. É possível maximizar as chances de sucesso de um negócio desde que se analise e
compreenda os riscos e os requisitos governamentais que se aplicam a esse tipo de empresa
para assuntos como impostos, seguros e licenças.
5.2.4

Prestador de Serviços

Os prestadores de serviços regem os seus próprios negócios, oferecendo seus serviços para
outras organizações. Ao contrário dos empregados, os prestadores de serviços negociam suas
próprias taxas e acordos de trabalho e podem trabalhar para vários clientes ao mesmo tempo.
5.2.5

Importador/ Exportador

As operações de importação de bens e serviços podem fornecer insumos para ajudar seu
negócio a atingir seus objetivos. As exportações podem abrir novos mercados para uma
empresa, ampliando sua escala e contribuindo para aumento da competitividade.
Para mais informações sobre estruturas e tipos de negócios, consulte o link:
https://www.business.gov.au/info/plan-and-start/start-your-business/businessstructure/business-structures-and-types
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6 REGISTROS E LICENÇAS
Quando se inicia um novo negócio, é necessário atentar para os registros e licenças necessários,
a fim de que a empresa opere em conformidade com a legislação local.
Fatores a serem considerados quando da abertura de um negócio na Austrália:
1.
2.
3.
4.
5.
6.1

Registro de empresa (“Company”)
Australian Business Number (ABN)
Tax File Number (TFN)
Nome Comercial
Marca Comercial (Trademark)

REGISTRO DE EMPRESA (“COMPANY”)

De acordo com a ASIC (Australian Securities & Investments Commission), há duas formas de
registrar uma empresa:
6.1.1

Provedor de serviços privado

Existem vários profissionais do setor privado, como contadores e advogados, que oferecem
esse serviço, mediante cobrança de uma taxa.
6.1.2

Envio de formulário diretamente para a ASIC

O registro de uma empresa pode ser efetuado diretamente junto à ASIC preenchendo o
Formulário 201 - Application for Registration as an Australian Company (Solicitação de
Registro como Empresa Australiana) e enviando-o para:
Australian Securities & Investments Commission
PO Box 4000
Gippsland Mail Centre VIC 3841
O formulário deve ser preenchido, assinado e enviado para o endereço indicado,
juntamente com ordem de pagamento ou cheque para o pagamento da taxa.
Após o processamento do requerimento, a ASIC fornecerá à empresa os seguintes itens:
–

ACN (Australia Company Number) - número único de nove dígitos que as empresas
(companies) da Austrália possuem;

–

Certificado de registro;

–

Chave corporativa (Corporate Key) para a criação de uma conta online para atualização
dos dados da empresa quando necessário.
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Se o tipo de negócio que o empreendedor abrir for uma empresa (company), ele precisará de
um ACN.
O ACN deve ser solicitado antes de obter um ABN e poderá ser utilizado para o cadastro do
próprio ABN (consulte o item 6.2 abaixo).
Se o empreendedor estiver operando como um empresário individual (sole trader) ou sociedade
e decidir se tornar uma empresa (company), ele deve seguir os seguintes passos:
–
–
–
–

Certificar-se de ter efetuado quaisquer pagamentos obrigatórios, depósitos e apresentado os
relatórios exigidos pelas agências governamentais;
Providenciar o cancelamento de seu ABN atual;
Registrar seu negócio como empresa e receber um ACN;
Solicitar um novo ABN.

Para saber quais licenças são necessárias para operar um negócio, acesse o link:
https://ablis.business.gov.au/
Para mais informações consulte o link: http://www.asic.gov.au/for-business/registering-acompany/steps-to-register-a-company/
6.2

AUSTRALIAN BUSINESS NUMBER (ABN)

O ABN é um número de 11 dígitos que é utilizado para identificar uma empresa. O ABN é similar
ao CNPJ do Brasil. Ele é usado quando empresas negociam entre si. Por exemplo, uma empresa
australiana precisa informar o seu ABN em todas as suas faturas ou outros documentos
relacionados a vendas para outras empresas a fim de evitar a retenção de parte dos pagamentos.
O ABN também é usado no órgão arrecadador de tributos (Australian Taxation Office) ou outros
setores do governo.
Para obter um ABN, o solicitante deverá:
– Possuir empresa registrada nos termos da lei australiana;
– Ser entidade que esteja conduzindo um empreendimento na Austrália;
– Ser residente ou não residente que pretenda empreender na Austrália.
Com um ABN, a empresa estará apta a:
– Confirmar a sua identidade comercial para outros em compras e notas fiscais;
– Evitar o imposto retido na fonte “Pay as You Go (PAYG)” sobre os pagamentos que receber
(consulte o capítulo “Impostos” deste guia);
– Reivindicar créditos de impostos sobre bens e serviços (GST) – (consulte o capítulo “Impostos”
deste guia);
– Reivindicar créditos de concessão de energia;
– Obter um nome de domínio australiano.
A posse de um ABN não é obrigatória. Uma empresa pode operar sem o ABN, mas as empresas
com as quais ela faz negócios serão obrigadas a reter uma parte do pagamento e remetê-lo ao
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órgão tributário australiano Australian Taxation Office – ATO, similar à Receita Federal no Brasil,
quando o ABN não for informado.
O cadastro do ABN pode ser efetuado online. Para mais informações, consulte o link:
https://abr.gov.au/For-Business,-Super-funds---Charities/Applying-for-an-ABN/
6.3

TAX FILE NUMBER (TFN)

É obrigatório possuir um TFN independentemente do tipo de negócio que se está iniciando. Se
o empreendedor planeja operar como um empresário individual, ele pode manter o seu TFN
individual. Se for uma sociedade, empresa ou fundo, precisará cadastrar um novo TFN que será
de uso exclusivo de sua empresa.
O cadastro poderá ser requisitado online. Consulte o link:
https://www.ato.gov.au/Business/Registration/Work-out-which-registrations-youneed/Taxation-registrations/Tax-file-number/
6.4

BUSINESS NAME (NOME COMERCIAL)

Um nome comercial é simplesmente um nome ou título sob o qual uma pessoa física ou jurídica
opera.
O registro do nome comercial não dá proteção legal. Para proteger uma propriedade intelectual,
deve-se registrar uma marca comercial (Trademark). (Consulte o item 5 deste capítulo).
O órgão governamental australiano para se requerer o registro do nome comercial é o ASIC
(Australian Securities & Investments Commission).
Se um negócio for cadastrado como empresa, o empreendedor poderá cadastrar um nome
comercial ou utilizar o ACN (Australia Company Number) que é fornecido pela ASIC quando se
registra uma empresa.
Já o empreendedor que escolher operar os seus negócios como empresário Individual,
sociedade ou fundo, e não como empresa, deverá necessariamente registar um nome comercial.
O registro de um nome comercial será vinculado ao ABN (Australian Business Number) do
demandante.
O registro do nome comercial, do ABN e das inscrições fiscais e empresariais pode ser requisitado
pelo mesmo formulário online.
Para mais informações consulte o link: http://www.asic.gov.au/for-business/registering-abusiness-name/
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6.5

TRADEMARK (MARCA COMERCIAL)

Uma marca comercial dá o direito legal de usar, licenciar ou vender uma marca referente a bens
e a serviços. Não é apenas um logotipo; pode ser uma letra, número, palavra, frase, som, cheiro,
forma, imagem, movimento, aspecto da embalagem ou combinação destes.
O requerimento deverá ser feito diretamente na IP Australia e caso todos os requisitos sejam
preenchidos, a marca será então inscrita no Australian Official Journal of Trade Marks (AOJTM).
As marcas registradas podem ser encontradas na Australian Trade Mark Search.
A diferença entre registro de marcas comerciais e de nomes comerciais pode causar confusão.
O registro do nome de uma empresa, por si só, não assegura nenhum direito de propriedade.
Somente uma marca comercial poderá lhe proporcionar o uso exclusivo do nome ou outro
elemento identificador de sua empresa.
Se a marca comercial tiver sido registrada no Brasil até seis meses antes do registro na Austrália,
a IP Australia concederá o registro da marca a partir da data da concessão de direito de
propriedade intelectual brasileiro.
Para mais informações consulte o link: https://www.ipaustralia.gov.au/trade-marks
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7 I M P O S TO S
O pagamento de impostos dependerá do tipo de negócio e da estrutura da empresa. Alguns
impostos aplicam-se a todas as empresas e outros podem ser obrigatórios a depender do
tamanho e do tipo de empresa. Antes de começar a operar uma empresa, é fundamental saber
o que fazer para cumprir os regulamentos de tributação do governo australiano. Alguns dos
principais impostos no país são:
1. Goods and Services Tax (GST)
2. Company Income Tax
2.1 Capital Gains Tax (CGT)
3. Fringe Benefits Tax (FBT)
4. Payroll Tax
5. Outros Impostos
7.1

GOODS AND SERVICES TAX (GST)

O GST é um tributo de ampla abrangência, no valor de 10%, que incide sobre bens e serviços
comercializados na Austrália. As empresas registradas incluem o GST no preço de venda ao
consumidor, no momento da venda.
O GST é obrigatório para empresas com faturamento de AU$ 75.000 ou mais e para organizações
sem fins lucrativos com faturamento de AU$ 150.000 ou mais. Esse imposto é também
obrigatório se a empresa fornece serviço de táxi ou transporte de passageiros cobrado,
independentemente do volume de negócios.
Uma vez cadastrado para o GST, o imposto deve ser incluído em todas as faturas enviadas aos
clientes.
Para mais informações consulte o link: https://abr.gov.au/For-Business%2c-Super-funds--Charities/Applying-for-other-registrations/Apply-for-GST%2c-PAYG%2c-business-name-andAUSkey/
7.2

COMPANY INCOME TAX

A maior parte da renda recebida por uma empresa é passível de avaliação para fins de
pagamento de impostos, o que significa que as empresas precisam declarar suas receitas.
Em 2016-17, o imposto de renda para pequenas empresas foi reduzido para 27.5%, enquanto
para média e grandes empresas, manteve-se a alíquota de 30%.
Para mais informações consulte o link: https://www.ato.gov.au/rates/company-tax/
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7.2.1

Capital Gains Tax (CGT)

Quando o empreendedor vende um bem de capital, sejam eles bens imobiliários ou ações, pode
registrar-se diferença entre o custo de aquisição do bem e o preço de venda, configurando-se
ganho ou perda de capital, de acordo com o caso.
O empresário precisa informar os ganhos e perdas de capital em sua declaração de imposto de
renda e pagar impostos sobre seus ganhos de capital. Esse imposto faz parte do Company Income
Tax.
Para mais informações consulte o link: https://www.ato.gov.au/General/Capital-gains-tax/
7.3

PAYROLL TAX

O imposto sobre a folha de pagamento é cobrado mensalmente por cada governo estadual sobre
os salários pagos pelos empregadores. A empresa deve se cadastrar para o Payroll Tax em cada
estado ou território em que os empregados estejam localizados se o total de sua folha salarial
para todo o território australiano estiver acima dos limites estabelecidos pelo governo daquele
estado.
Por exemplo, no exercício financeiro de 2013-14, os estados de Queensland e de Nova Gales do
Sul tiveram limites referentes a períodos de 31 dias de AU$ 91.666,00 e AU$ 63.699,00,
respectivamente. Se uma empresa contratou funcionários nos dois estados e sua folha salarial
total para esses 31 dias foi de AU$ 95.000,00, ela precisará se cadastrar para o Payroll Tax em
ambos os estados. Se seu total foi de AU$ 75.000,00, ela só precisa se cadastrar em Nova Gales
do Sul.
Se a folha salarial total para a Austrália estiver abaixo do limite máximo do estado, a empresa
não estará sujeita a pagar o imposto. Para descobrir o limite mensal de um estado específico,
visite o site do Revenue Office do estado.
Para mais informações consulte o link: https://www.business.gov.au/Info/Run/Tax/Payroll-Tax
7.4

FRINGE BENEFITS TAX (FBT)

Fornecer benefícios para funcionários pode encarregar impostos. O imposto FBT é recolhido se
uma empresa oferece ao seu empregado:
–
–
–
–
–

Carro da empresa;
Desconto ou estacionamento gratuito;
Empréstimos com juros baixos;
Festas de natal;
Pagamento de despesas privadas como parte de um pacote salarial, entre outros
benefícios.
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Uma empresa deve se inscrever para a FBT assim que decidir começar a oferecer benefícios
adicionais para seus funcionários.
O cadastro pode ser feito online pelo link: https://www.ato.gov.au/general/fringe-benefits-tax(fbt)/how-to-register-for-fbt/
7.5

OUTROS IMPOSTOS

Existem impostos específicos dependendo do tipo do negócio ou da indústria.
Para mais informações sobre impostos, consulte o link:
https://www.business.gov.au/Info/Run/Tax
O Serviço de Informações e Licenciamento Empresarial da Austrália (ABLIS) também oferece
informações acerca de registros e licenças de indústrias específicas, bem como requisitos
legais e operacionais de cada setor. O empreendedor pode conhecer mais sobre registros e
licenças não tributárias que se aplicam ao seu negócio visitando o website do ABLIS:
https://ablis.business.gov.au
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8 L E G I S L A Ç Ã O E E N C A R G O S T R A B A L H I S TA S
8.1

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

A Fair Work Act 2009 (FW Act) e as Fair Work Regulations 2009 constituem a legislação
trabalhista vigente na Austrália. Em conjunto, fornecem uma rede de segurança para o
cumprimento de direitos mínimos, possibilitam acordos trabalhistas flexíveis e promovem
valores como a equidade no ambiente de trabalho e o combate à discriminação.
O empreendedor poderá acessar a página do Fair Work Australia em português a fim de se
familiarizar com os direitos trabalhistas na Austrália: https://www.fairwork.gov.au/languagehelp/portuguese. Nesse site, o empreendedor encontrará dois guias úteis: o “Guia para
começar um novo emprego” e o “Guia para contratação de novos trabalhadores”.
A Fair Work Act 2009 entrou em vigência em 1° de julho de 2009 e seus termos só podem ser
modificados ou excluídos pelas Fair Work Regulations. A FW Act estabelece uma série de
requisitos trabalhistas para empresas, bem como exige que pequenas empresas cumpram
condições mínimas empregatícias incluindo os seguintes regulamentos: NES (National
Employment Standards), Modern Awards e Enterprise Agreements.
8.1.1

National Employment Standards (NES)

De acordo com o capítulo “Small Business and the Fair Work Act” do guia “Best Practice
Guide”
(2013)
do
Fair
Work
Ombudsman
Governo
Australiano
(https://www.fairwork.gov.au/ArticleDocuments/711/Small-business-and-the-Fair-WorkAct-best-practice-guide.pdf.aspx), todos os empregadores da Austrália devem conceder pelo
menos 10 direitos aos funcionários. Esses direitos mínimos são chamados de Padrões de
Emprego Nacional (National Employment Standards). Alguns desses direitos não se aplicam a
funcionários ocasionais. Direitos de licença maternidade e licença paternidade e regras sobre
prazos de aviso prévio para rescisão de contratos de trabalho se aplicam a todos os
funcionários (incluindo aqueles cobertos por leis industriais estaduais ou territoriais).
Em resumo, os direitos mínimos são:
Horas de Trabalho

Direito de Solicitar
Flexibilidade de Horas de
Trabalho
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Carga máxima de 38 horas semanais (mais um número aceitável
de horas extras) para trabalhadores em tempo integral.
Quando um funcionário tem pelo menos 12 meses de serviços
contínuos, como pai ou responsável, ele tem o direito de
solicitar horários de trabalho flexíveis, até que a criança atinja
idade escolar. Para os pais de uma criança com deficiência, o
mesmo direito se aplica até a criança chegar aos 18 anos de
idade.
Arranjos de trabalho flexíveis podem incluir mudanças nas horas
de trabalho, mudanças em padrões de trabalho e mudanças na
localização do trabalho.
O pedido do funcionário deve ser por escrito e deve indicar os
detalhes e os motivos da mudança. A empresa deve responder
©2018

COMO EMPREENDER NA AUSTRÁLIA

Licença de Maternidade
& Paternidade

Férias Anuais

Licença Pessoal ou
Licença de Cuidador &
Licença de Compaixão
(Personal/carer’s leave
& Compassionate
leave)

Licença de Serviço
Comunitário

Licença Prolongada de
Serviço

Feriados Públicos
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por escrito ao funcionário no prazo máximo de 21 dias se o
pedido é concedido ou recusado. Se o pedido for recusado, a
empresa deve incluir os motivos da recusa na sua resposta. Só
se pode recusar o pedido de flexibilidade de horas de um
funcionário se os motivos comerciais forem aceitáveis.
O empregado (incluindo alguns funcionários ocasionais) que
possua pelo menos 12 meses de serviço contínuo tem direito a
12 meses de licença parental (não-pagas) após o nascimento ou
a adoção de uma criança. Também possui o direito de solicitar a
prorrogação do período por mais 12 meses, a qual só pode ser
recusado por motivos comerciais aceitáveis.
Quatro (4) semanas de férias anuais remuneradas (exceto para
funcionários ocasionais). Cinco (5) semanas pagas de férias
anuais para certos trabalhadores dependendo do turno de
trabalho. Os funcionários de tempo parcial (part-time) recebem
férias proporcionais ao tempo de trabalho.
As férias anuais podem ser tiradas em um período acordado
entre o empregador e empregado.
Dez (10) dias remunerados para licença pessoal ou de cuidador
por ano para funcionários de tempo integral e não ocasional. Os
funcionários de tempo parcial possuem o direito de retirar os
dias proporcionais ao tempo de trabalho. Todos os funcionários
(incluindo ocasional) também têm direito a dois (2) dias não
remunerados de licença pessoal ou de cuidador
(personal/carer's leave) para cada ocasião permitida. Dois (2)
dias remunerados de licença de compaixão (compassion leave)
em cada ocasião admissível quando um membro da família ou
da família imediata do empregado estiver enfrentando uma
doença grave, um ferimento sério ou em caso de morte. Os
funcionários ocasionais têm direito a dois (2) dias de compaixão
não remunerados dependendo das circunstâncias.
Direito à licença para prestar serviço comunitário em atividades
elegíveis, como, por exemplo, cumprir a função de jurado ou
atividades relacionadas a uma emergência ou desastre natural.
Um funcionário tem direito a sair de licença durante o período
da atividade exercida.
A licença de serviço comunitário não é paga, com exceção do
serviço de jurado. O pagamento para o serviço de jurado é
limitado a dez (10) dias. O funcionário deve informar o
empregador de sua ausência.
O direito de retirar licença prolongada de serviço (long service
leave) está associado a longos períodos empregatícios com a
mesma empresa.
Direito de não trabalhar em feriados públicos. O empregador
poderá solicitar que os funcionários trabalhem em um feriado
público, caso necessário. Quando o empregado trabalhar em
feriados públicos deverá receber adicional de horas extras.
O empregado tem o direito de recusar-se a trabalhar se o
empregador não tiver motivos aceitáveis para a solicitação ou
se o motivo da recusa for considerado aceitável. Para considerar
um motivo aceitável ou não, deve-se levar em conta fatores
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Aviso-prévio e
Compensação por
Cessação do Contrato

Declaração de
Informações do Trabalho
Justo

como o tipo de negócio administrado pelo empregador, a
natureza do trabalho realizado pelo empregado, as
circunstâncias pessoais do empregado (incluindo as
responsabilidades familiares) e quanto tempo antes o
empregado foi avisado.
Aviso-prévio (por escrito) antes do término do emprego (ou
pagamento em vez de aviso). O período de aviso prévio
dependerá de quanto tempo o funcionário trabalhou para a
empresa. Geralmente, esse direito se aplica a todos os
funcionários. Há também a compensação por cessação do
contrato (redundancy payment) quando os vínculos
empregatícios são encerrados seja porque a empresa não
necessita de mais ninguém para exercer aquela função ou em
caso de insolvência ou falência da empresa. Em geral, a
obrigação de pagar essa compensação não se aplica aos
empregadores com menos de 15 funcionários ou quando um
empregado cumpriu menos de 12 meses de serviço.
Os empregadores devem fornecer uma cópia da Declaração de
Informações do Trabalho Justo (Fair Work Information
Statement) para todos os novos funcionários antes ou no dia
que iniciarem o trabalho. O Fair Work Information Statement é
publicado pelo Fair Work Ombudsman.

Para mais informações acerca da legislação trabalhista australiana, consulte o website:
www.fairwork.gov.au ou entre em contato com o Fair Work Info Line pelo telefone 13 13 94.
8.2

ENCARGOS TRABALHISTAS

8.2.1

Superannuation

O encargo intitulado “Superannuation” é obrigatório para todas as empresas que contratam
funcionários. Todos os funcionários são cobertos pela legislação de garantia de aposentadoria,
sejam trabalhadores em tempo integral, em caráter de meio expediente ou de contratação
ocasional. Isso significa que o empregador terá de seguir certos procedimentos para
cumprimento de suas obrigações.
Para mais informações consulte o link: https://www.business.gov.au/info/run/superannuation
8.2.2

Worker’s Compensation Insurance

O encargo intitulado “Worker’s Compensation Insurance” (similar ao Seguro de Acidente de
Trabalho) é uma forma de pagamento de seguro para funcionários em caso de acidentes de
trabalho ou enfermidades relacionadas ao trabalho.
O “Workers Compensantion Insurance” é um seguro obrigatório que a empresa deve
contratar para proteger os seus funcionários caso eles sofram algum acidente do trabalho.
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Caso o empregado sofra um acidente de trabalho, o seguro será responsável por pagar o
salário para o empregado até que ele esteja apto a retornar ao trabalho.
Para mais informações consulte o link: https://www.fairwork.gov.au/leave/workerscompensation
8.2.3

“Pay As You Go” (PAYG)

Empresas devem se cadastrar junto ao ATO (Australian Taxation Office) para efetuarem a
retenção do imposto Pay As You Go (similar ao imposto de renda retido na fonte) de seus
funcionários.
A retenção de uma parcela do pagamento é necessária se a empresa faz pagamentos a
funcionários, diretores ou empresas que não possuem ABN. Para cada contratado, deve-se fazer
um cadastro do PAYG separado antes de começar a reter o imposto.
Para mais informações consulte o link: https://www.ato.gov.au/Business/Registration/Workout-which-registrations-you-need/Taxation-registrations/Pay-as-you-go-withholding/
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9 D I R E I TO S D O C O N S U M I D O R E R E S P O N S A B I L I Z A Ç Ã O
DO EMPREENDEDOR
De acordo com a Lei do Consumidor da Austrália, no ato da compra de um produto ou na
contratação de um serviço, o consumidor automaticamente tem direitos legais que garantem
o bom funcionamento do produto e o cumprimento do serviço proposto.
O ACCC (Australian Competition & Consumer Commission) estabelece que as empresas devem
garantir o bom funcionamento dos produtos e serviços que são oferecidos, vendidos, ou
arrendados com valor até AU$ 40.000,00. Caso o valor total da compra seja acima de AU$
40.000,00, a garantia cobrirá apenas produtos e serviços de uso pessoal ou doméstico.
A garantia nos moldes acima mencionados é aplicada automaticamente e independe de
outras garantias porventura já oferecidas pelas empresas na venda de produtos e serviços.
Desde 1° de janeiro de 2011, aplica-se uma série de garantias para a proteção dos
consumidores. Nesse contexto, os produtos devem:
- Ser de qualidade aceitável, ou seja, seguros, com bom funcionamento, duradouros e sem
defeitos, levando em consideração o que seria esperado para esse tipo de produto e custo;
- Corresponder às descrições feitas pelo vendedor em embalagens e rótulos, bem como em
propaganda ou publicidade;
- Corresponder ao modelo ou amostra do produto exibidos no momento da compra;
- Satisfazer os requisitos oferecidos pelo vendedor;
- Possuir título completo de propriedade;
- Ser livres de dívidas ocultas ou custos adicionais;
- Ser de posse completa, não podendo ser retirado o direito de uso;
- Cumprir quaisquer promessas adicionais feitas sobre desempenho, condição e qualidade,
como garantia vitalícia e oferta de devolução de dinheiro;
- Possuir peças sobressalentes e instalações de reparo disponíveis por um tempo razoável
após a compra, a menos que seja oficialmente informado o contrário.
Os serviços, por sua vez, devem:
- Ser fornecidos com cuidados aceitáveis ou conhecimento técnico, tomando todas as
medidas necessárias para evitar perdas e danos;
- Atender ao propósito ou dar os resultados esperados que foram acordados entre
consumidor e empresa;
- Ser entregue dentro de um prazo razoável quando não houver data de entrega acordada.
Se uma empresa não cumprir com alguma dessas garantias, o consumidor poderá solicitar:
- Reparo, substituição ou reembolso;
- Cancelamento do serviço;
- Compensação por perdas e danos.
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Para maiores informações consulte o link: https://www.accc.gov.au/consumers/consumerrights-guarantees/consumer-guarantees#consumer-guarantees-on-products-and-services
9.1

AGÊNCIAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR

https://www.accc.gov.au/contact-us/other-helpful-agencies/consumer-protection-agencies
Cada estado australiano possui uma agência de proteção ao consumidor (às vezes chamada
de 'consumer affairs' ou 'fair trading'), que fornece informações sobre os direitos do
consumidor.
Access Canberra
https://www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/detail/a_id/2270/
Consumer Affairs Victoria
https://www.consumer.vic.gov.au
NSW Fair Trading
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/
NT Consumer Affairs
http://www.consumeraffairs.nt.gov.au/
Office and Fair Trading Queensland
http://www.fairtrading.qld.gov.au/
SA Office of Consumer & Business Services
http://www.cbs.sa.gov.au/
Tasmania Consumer Affairs & Fair Trading
http://www.consumer.tas.gov.au/
WA Consumer Protection – Department of Mines, Industry Regulation and Safety
http://www.dmirs.wa.gov.au/consumer-protection
9.2

TRIBUNAIS DE PEQUENAS CAUSAS (SMALL CLAIMS TRIBUNALS)

https://www.accc.gov.au/contact-us/other-helpful-agencies/small-claims-tribunals
Similar ao Juizado de Pequenas Causas no Brasil, os “Small Claims Tribunals” servem para
resolver pequenos conflitos judiciais com mais rapidez, buscando chegar a um acordo entre
os envolvidos. Muitas das causas entre o consumidor e empresas são resolvidas nesses
tribunais estaduais.
Australian Capital Territory
http://www.acat.act.gov.au/
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New South Wales
http://www.ncat.nsw.gov.au/
Northern Territory
http://www.ntcat.nt.gov.au/
Queensland
http://www.qcat.qld.gov.au/
South Australia
http://www.courts.sa.gov.au/
Tasmania
http://www.magistratescourt.tas.gov.au/about_us/civil/minor_civil_claims
Victoria
http://www.vcat.vic.gov.au/
Western Australia
http://www.magistratescourt.wa.gov.au/
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10

P R O P R I E DA D E I N T E L E C T UA L

A IP Australia é a agência do governo federal responsável pela concessão de patentes, marcas
registradas e direitos autorais. A base legal de sua atuação é o “Patents Act 1990”, que pode
ser consultado no link:
https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00045
O governo australiano disponibiliza mais informações sobre propriedade intelectual no link:
https://www.business.gov.au/info/run/intellectual-property
O website específico da agência IP Australia pode ser acessado pelo link:
https://www.ipaustralia.gov.au/
A IP Australia também disponibiliza videos informativos sobre propriedade intelectual em seu
canal de Youtube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL77CF5AB88C22C0C2
Com a ressalva de que regulamentos específicos podem diferir entre o Brasil e Austrália, o
empreendedor brasileiro interessado em mais informações sobre conceitos de propriedade
intelectual pode consultar também infográfico do SEBRAE no link:
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/infograficos/intelectual/index.html
10.1 PATENTES
Patentes são títulos de propriedade temporária, concedidos pelo Estado, sobre uma invenção
ou modelo de utilidade. A patente dá a seu detentor o direito de impedir terceiros de, sem o
seu consentimento, produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o produto ou
processo objeto de sua patente.
Há dois tipos de patentes na Austrália:
10.1.1

Patente Padrão

Uma patente padrão oferece proteção e controle de longo prazo sobre os direitos relativos a
uma invenção e possui validade de até 20 anos a partir da data de registro (ou até 25 anos
para produtos farmacêuticos).
A invenção objeto de uma patente padrão deve ser nova, envolver um “passo inventivo” e
capaz de ser utilizada ou produzida pela indústria. Para fins de patenteamento, a invenção
deve ser de algum modo diferente das tecnologias existentes e a diferença deve ir além da
simples aplicação de conhecimentos comuns e disponíveis publicamente.
Antes que uma patente padrão possa ser concedida, o pedido será examinado pela IP
Australia para garantir que ela atenda aos requisitos. Dependendo das circunstâncias e do
tipo de proteção que o empreendedor requeira, o processo pode demorar de seis meses até
alguns anos.
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10.1.2

Patente de Inovação

A patente de inovação poderá ser o tipo mais adequado se o empreendedor busca proteção
para invenção com vida de mercado curta, ou seja, que pode ser rapidamente substituída por
inovações mais recentes.
Uma patente de inovação dura até oito anos e é projetada para proteger invenções que não
atendam aos requerimentos exigidos de uma patente padrão. É uma maneira relativamente
rápida e barata de obter-se proteção para um novo dispositivo, substância, método ou
processo.
A patente de inovação requer um “passo inovador e não um “passo inventivo”. A inovação
deve ter caráter inédito e contribuir substancialmente para o funcionamento da tecnologia já
existente.
Esse tipo de patente é geralmente concedido no prazo de um mês após a apresentação da
solicitação de registro.
Uma patente australiana fornece proteção somente dentro da Austrália. Para patentes que
tenham sido registradas no Brasil há menos de doze meses de seu registro na Austrália, a IP
Australia irá considerar a mesma data do registro brasileiro no certificado de registro
australiano.
Para mais informações consulte o link: https://ipaustralia.govcms.gov.au/patentes
10.2 COMO REGISTRAR UMA MARCA COMERCIAL
Primeiro, o empreendedor deve verificar se a marca comercial que deseja usar está disponível
no sistema de pesquisa de marcas comerciais no website da IP Australia. Esta pesquisa irá
indicar as marcas já registradas ou em processo de solicitação. Caso a marca comercial
pretendida já não conste em algum desses casos, o registro pode ser solicitado pelo website
da IP Australia. O empreendedor pode ainda usar o serviço “TM Headstart” para avaliar o seu
pedido antes de registrá-lo publicamente no website.
O prazo para avaliação do registro da marca comercial pode ser de até quatro meses. Caso a
avaliação seja positiva, a marca será anunciada no “Australian Journal of Trade Marks” e sua
concessão poderá ser contestada por terceiros. Não havendo contestações bem-sucedidas, a
marca estará registrada, desde que o pagamento da taxa de registro seja feito dentro do prazo
de 6 meses a partir da apresentação do pedido.
O valor da taxa varia conforme a proteção desejada. Geralmente, o custo mínimo para
registro de uma marca comercial é de cerca de AU$ 250,00 para cada etapa da aplicação. Já
o uso do serviço TM Headstart custa AU$ 200,00 pela pré-avaliação e uma segunda taxa de
AU$ 130,00 por etapa da aplicação. A maioria das pequenas empresas só precisa de uma ou
duas etapas por aplicação.
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Uma vez registrada, a marca está protegida em todos os estados e territórios australianos por
um período inicial de 10 anos. Para proteção internacional, é preciso registrar a marca em
cada país em que se deseja proteção.
O sistema de pesquisa de marcas comerciais da IP Australia pode ser acessado pelo link:
https://search.ipaustralia.gov.au/trademarks/search/quick
O serviço TM Headstart pode ser consultado pelo link:
https://www.ipaustralia.gov.au/trade-marks/applying-for-a-trade-mark/how-to-apply-for-atrade-mark/tm-headstart
O empreendedor poderá encontrar informações atualizadas e notícias sobre lei de patentes
e marcas registradas na Austrália no website do Instituto de Advogados de Marcas e Patentes
da Austrália (Institute of Patent and Trade Mark Attorneys of Australia): https://ipta.org.au/
10.3 COPYRIGHT
Copyright protege a expressão de ideias e informações em determinadas formas, incluindo
escrita, música, imagens, transmissões audiovisuais, gravação de som e programas de
computador. Não há registro formal de copyright na Austrália, os direitos do criador são
garantidos gratuita e automaticamente por um período de 70 anos a partir da criação da
propriedade intelectual.
A legislação australiana de copyright ("Copyright Act 1968") pode ser consultada pelo link:
https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00741
Informações adicionais podem ser encontradas no link:
http://www.copyright.org.au/acc_prod/ACC/Home/ACC/Home.aspx
10.4 DESIGN
Caso um produto tenha aparência visual inovadora e distinta é possível registrar o seu
formato como propriedade intelectual e protegê-lo por até 10 anos com base na lei "Designs
Act 2003", que pode ser consultada pelo link:
https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00044
Caso o empreendedor tenha interesse em registrar o design de seu produto, poderá
encontrar orientações passo a passo no link:
https://www.ipaustralia.gov.au/designs#apply-for-a-design
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N O R M A S E PA D R Õ E S PA R A M E R C A D O R I A S

Uma empresa que venda produtos na Austrália deve atender os requisitos da legislação
australiana do consumidor (Australian Consummer Law, ACL, disponível no link:
http://consumerlaw.gov.au/). O órgão federal responsável por fiscalizar o cumprimento
dessa lei é a Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), cujos serviços são
complementados por agências estaduais de fiscalização (fair trading offices).
11.1 SEGURANÇA DO PRODUTO
Nos termos da ACL, a empresa deve garantir que seu produto contenha instruções claras de
uso, incluindo advertências contra possíveis abusos, e atenda a padrões obrigatórios da
indústria, inclusive em relação a design e publicidade. A empresa deve ainda ter planos e
procedimentos para recall de produtos, conforme necessário, e programa de garantia de
qualidade que inclua possibilidade de responder perguntas e comentários de consumidores.
Visite o site do ACCC (https://www.accc.gov.au) para obter mais informações sobre padrões
exigidos de segurança do produto.
O empreendedor deve também estar atento à publicação de alterações nos requisitos
exigidos para seus produtos na “Commonwealth Gazette” (equivalente no Brasil ao Diário
Oficial da União).
11.2 SEGURANÇA DO PRODUTO ONLINE
A ACCC possui um guia que descreve as etapas que o empreendedor pode seguir para atender
os requisitos de segurança em seu negócio e fornece boas dicas para vendas online, tais como:
- Use fotos de boa qualidade de seus produtos;
- Dê descrições claras de produtos e instruções de uso;
- Forneça uma classificação por idade em produtos para crianças;
- Verifique os padrões e proibições de segurança da Austrália antes de listar um produto à
venda no seu site;
Baixe o guia online de segurança do produto no website do ACCC, por meio do link:
https://www.accc.gov.au/publications/consumer-product-safety-online
11.3 LEGISLAÇÃO SOBRE PRODUTOS POR ESTADO OU TERRITÓRIO
Território da Capital Australiana (Australian Capital Territory):
https://www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/detail/a_id/2273/~/product-safetyalerts
Nova Gales do Sul (New South Wales):
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/Businesses/Product_safety.html
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Território do Norte (Northern Territory):
http://www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ProductSafety/Pages/default.aspx
Queensland:
https://www.qld.gov.au/law/your-rights/consumer-rights-complaints-and-scams/productsafety-for-consumers
Austrália do Sul (South Australia):
https://www.sa.gov.au/topics/rights-and-law/consumer-rights/legal-matters/productsafety-and-public-warnings
Tasmânia:
http://www.consumer.tas.gov.au/about_us/legislation
Victoria:
https://www.consumer.vic.gov.au/resources-and-tools/legislation/legislation-weadminister
Austrália Ocidental (Western Australia):
http://www.commerce.wa.gov.au/consumer-protection/product-safety-business-0
No website “Product Safety Australia” é possível obter mais informações sobre os direitos e
obrigações do fabricante ou fornecedor:
https://www.business.gov.au/info/run/goods-and-services/selling-goods-andservices/selling-goods/product-safety-rules-and-standards
Para verificar normas de padronização de produtos na Australia, o empreendedor poderá
consultar o website da ONG Standards Australia pelo link:
http://www.standards.org.au/Pages/default.aspx
Informações sobre seguro de responsabilidade civil estão disponíveis no link:
https://www.business.gov.au/Info/Run/Insurance-and-workers-compensation/Liabilityinsurance-and-professional-indemnity
11.4 MEDIÇÃO COMERCIAL
Empresas que vendem ou embalam produtos por medidas (seja quilos, litros ou unidades, por
exemplo) devem estar cientes das normas administradas pelo National Measurements
Institute (Instituto Nacional de Medidas, NMI). A fim de evitar multas, é necessário garantir
que os instrumentos de medição utilizados (balanças, fitas métricas, bombas de gasolina etc)
sejam licenciados pelo NMI, estejam em bom estado e corretamente nivelados (indicando
zero quando em repouso, por exemplo). Recomenda-se que ocasionalmente a empresa
contrate técnico licenciado pelo NMI para verificar seus instrumentos de medição. Essas
normas aplicam-se tanto a atacadistas quanto a varejistas.
O NMI disponibiliza guia para os vendedores de produtos embalados ("pre-packaged goods",
comuns em padarias e mercados), acessível pelo link:
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http://www.measurement.gov.au/Publications/trademeasurement/Documents/Guide-tothe-Sale-of-Pre-packaged-Goods.pdf
A legislação australiana sobre medidas é baseada no "National Measurement Act 1960" e no
"National Trade Measurements Regulations 2009", que podem ser consultados,
respectivamente, nos links a seguir:
https://www.legislation.gov.au/Series/C1960A00064
https://www.legislation.gov.au/Details/F2009L03479
Técnicos licenciados pelo NMI podem ser solicitados pela empresa através do email tmlicensees@measurement.gov.au . Na mensagem, a empresa deve indicar nome e
contato, sua localização e o tipo de instrumento que deve ser verificado. Consulte a atuação
dos inspetores de medida no link:
http://www.measurement.gov.au/Publications/trademeasurement/Documents/Role-ofTrade-Measurement-Inspector.pdf
Mais informações sobre medição comercial na Austrália podem ser obtidas nos links:
http://www.measurement.gov.au/Industry/Pages/default.aspx
http://www.business.gov.au/info/run/goods-and-services/selling-goods-andservices/selling-goods/australias-trade-measurement-laws
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I M P O R TA Ç Ã O E E X P O R TA Ç Ã O

A Austrália tem fortes laços comerciais com o resto do mundo, em particular com a região da
Ásia-Pacífico. Sua localização permitiu que o país se tornasse um importante fornecedor de
bens e serviços para os mercados dessa região. O governo australiano conta com um conjunto
de políticas com o intuito de auxiliar as empresas baseadas na Austrália a usufruir das
vantagens oferecidas pelo comércio internacional. Outras políticas buscam proteger as
indústrias domésticas e os consumidores dos riscos associados a mercadorias nocivas ou
perigosas provenientes do exterior.
12.1 ACORDOS DE LIVRE COMÉRCIO
Os ALCs são acordos para ampliar o acesso de bens, serviços e investimentos produzidos pelos
países associados aos mercados dos países participantes. A ampla cobertura oferecida pelos
ALCs assinados pela Austrália gera oportunidades para os empreendedores estabelecidos em
seu território. Em abril de 2018, a Austrália tinha em vigor acordos de livre comércio com dez
países ou grupo de países (entre parênteses, a sigla pela qual o acordo é conhecido):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Austrália-Nova Zelândia - (ANZCERTA ou CER);
Cingapura-Austrália (SAFTA);
Austrália-EUA (AUSFTA);
Tailândia-Austrália (TAFTA);
Austrália-Chile (ACl-FTA);
ASEAN-Austrália-Nova Zelândia (AANZFTA), juntando inicialmente oito países:
Austrália, Nova Zelândia, Brunei, Myanmar, Malásia, Filipinas, Cingapura e Vietnã.
Incorporaram-se depois Tailândia, Laos, Camboja e Indonésia;
Malásia-Austrália (MAFTA);
Coréia-Austrália (KAFTA);
Japão-Austrália (JAEPA);
China-Austrália (ChAFTA).

A Austrália também concluiu as negociações de dois grandes acordos de livre-comércio que
ainda não estavam em vigor em abril de 2018:
•
•

a “Parceria Trans-Pacífica Abrangente e Progressiva” (Comprehensive and Progressive
Trans-Pacific Partnership - TPP-11); e
o “Acordo para relações econômicas mais próximas no Pacífico” (Pacific Agreement
on Closer Economic Relations - PACER Plus).

Foi assinado pela Austrália e pelo Peru em fevereiro de 2018 ALC que ainda não está em vigor.
O Mercosul mantém diálogo com Austrália e Nova Zelândia (CER) com vistas a eventual
negociação de acordo comercial.
Consulte o website do Departamento de Negócios Estrangeiros e Comércio da Austrália
(DFAT) para mais informações sobre acordos de livre comércio:
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http://dfat.gov.au/trade/agreements/pages/trade-agreements.aspx
12.2 TARIFAS APLICÁVEIS AO COMÉRCIO COM O BRASIL
O Brasil está listado como um país em desenvolvimento de acordo com o Anexo 1 da Lei
“Custom Tariff Act 1995” e o intercâmbio comercial entre empresas baseadas no Brasil e na
Austrália pode beneficiar-se de tarifas particulares para países classificados nessa categoria
(Developing Countries Rates of Duty).
O
Custom
Tariff
Act
1995
pode
ser
https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00276

acessado

no

seguinte

link:

Instituído em 1º de janeiro de 1974, o Sistema Geral de Preferências da Austrália beneficia
165 países, entre países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo. O Brasil,
que tem um total de 803 produtos beneficiados pelo SGP australiano, integra a categoria
“Developing Countries subject to DCS rates of duty”, contando com alíquotas preferenciais
de zero, 4% ou 5%. Dos 803 produtos elegíveis para o Brasil, 118 são agrícolas e 685
industriais. Desse universo, 189 contam com tarifa zero.
A
lista
de
803
produtos
pode
ser
consultada
no
seguinte
http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_ecocom/SGP-Australia-ResultadoFinal.pdf

link:

Para usar o SGP australiano, os exportadores têm a opção de completar uma declaração de
origem na frente da própria fatura comercial ou de utilizar uma fatura comercial normal
acompanhada do Formulário A ("Form A") devidamente preenchido.
O Certificado de Origem "Form A" é o documento por meio do qual o governo do país
exportador beneficiário do SGP atesta que os produtos nele relacionados foram produzidos
em consonância com as regras especificadas pelo outorgante no âmbito do Sistema. É emitido
como prova documental de origem exclusivamente para a solicitação das preferências
tarifárias do SGP, mediante pedido por escrito do exportador ou de seu representante
autorizado.
Veja
o
Certificado
de
Origem
“Form
A”
no
seguinte
link:
http://www45.bb.com.br/fmc/frm/fw0704846_1.jsp?_ga=1.203066329.958167442.149019
2057
O empreendedor interessado em importar produtos na Austrália pode obter informações
mais gerais sobre as tarifas de importação australianas acessando o seguinte website:
https://www.homeaffairs.gov.au/busi/cargo-support-trade-and-goods/importinggoods/tariff-classification-of-goods/current-tariff-classification/schedule-3
Outras informações sobre importação de produtos na Austrália podem ser obtidas nos
seguintes websites:
http://www.homeaffairs.gov.au/Busi/cargo-support-trade-and-goods/importing-goods
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https://www.business.gov.au/info/run/import-and-export
12.3 BIOSSEGURANÇA,
FITOSSANITÁRIAS

QUARENTENA,

MEDIDAS

SANITÁRIAS

Os regulamentos relativos à biossegurança são tratados com particular atenção na Austrália,
que em razão do isolamento geográfico encontra-se muito exposta à propagação de pragas e
doenças. Muitos produtos de origem vegetal, animal, mineral e biológica enfrentam
restrições ou mesmo tem seu ingresso proibido, a depender de sua origem.
Para consultar os requisitos de biossegurança aplicáveis às importações de produtos
específicos, o empreendedor pode consultar o portal “Australian Biosecurity Import
Conditions” (BICON) no seguinte link: https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/.
O portal BICON contém banco de dados com as informações relativas à importação de mais
de 20 mil produtos de origem vegetal, animal, mineral e biológica e permite determinar as
restrições existentes e as licenças necessárias.
Na Austrália, é particularmente importante estar atento aos regulamentos de quarentena
para importação de bens. Caso os bens a serem importados estejam sujeitos a quarentena, o
empreendedor deve solicitar licença de importação e esperar o prazo necessário para análise
quando da entrada do bem na Austrália. Produtos vegetais, animais, minerais e biológicos
precisarão ser analisados por órgão do Departamento de Agricultura.
Mais informações sobre os requerimentos da quarentena podem ser obtidas no link:
www.business.gov.au/info/run/import-and-export/quarantine-requirements-for-importedgoods
Informações gerais sobre medidas sanitárias e fitossanitárias aplicáveis às importações
podem ser encontradas no link: http://www.agriculture.gov.au/import
12.4 REQUISITOS DE ROTULAGEM PARA PRODUTOS IMPORTADOS
Produtos importados devem ser rotulados de maneira específica. Alguns bens não podem ser
importados a menos que o rótulo contenha descrições completas em inglês. Deve haver
indicação clara do local de origem do produto.
Os requerimentos para rotulagem de produtos importados para à Austrália podem ser
consultados
no
link:
www.business.gov.au/info/run/import-and-export/labellingrequirements-for-imported-goods
É interessante que o empreendedor esteja a par das normas quanto ao uso do logotipo
“Australian Made”, que distingue bens produzidos na Austrália. Além da utilidade para
exportadores, o uso do logotipo pode favorecer também a venda de produtos dentro do
mercado australiano, junto a clientes que busquem favorecer a produção local. Essas normas
podem ser consultadas no website:
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https://www.austrade.gov.au/Contact/FAQs/how-can-i-use-the-australian-made-logo-onmy-products
12.5 IMPORTAÇÕES PROIBIDAS OU RESTRITAS PARA A AUSTRÁLIA
A Austrália proíbe ou restringe a importação de certas categorias de produtos. A lista
completa desses produtos pode ser encontrada pelo link:
https://www.homeaffairs.gov.au/busi/cargo-support-trade-and-goods/importinggoods/prohibited-and-restricted
Ao selecionar os produtos restritos listados no endereço acima, o empreendedor terá
indicação dos procedimentos a serem cumpridos ou órgãos a serem contactados a fim de
obter permissão para importação de produtos restritos, quando possível.
12.5.1

Importação de produtos químicos

Para importar produtos químicos industriais (por exemplo, sabão, cosméticos, tinta, cola,
tinta de impressão e produtos de limpeza) para fins comerciais, é preciso registrar-se no
"National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme" (NICNAS) e pagar taxa
anual de inscrição. O registro pode ser realizado por meio do link a seguir:
https://www.nicnas.gov.au/register-your-business
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13

F I N A N C I A M E N TO

Obter financiamento é, em geral, etapa essencial para iniciar um empreendimento e poderá
ser necessário para dar continuidade ao projeto. Empresas já consolidadas na Austrália têm
acesso a uma variedade de opções de "business loans" (empréstimos para negócios)
oferecidas pela maioria dos bancos, mas o empreendedor que deseja iniciar uma empresa
pode não ter condições de cumprir os requerimentos para receber esses empréstimos,
especialmente se tiver imigrado recentemente para a Austrália e, portanto, não possuir
histórico de crédito local. Felizmente, há uma série de outras modalidades de empréstimos
direcionados para empresas iniciantes ou de pequeno porte, além de formas inovadoras de
se obter os recursos necessários para transformar ideias em realidade.
13.1 MODALIDADES DE EMPRÉSTIMOS PARA PEQUENAS EMPRESAS
13.1.1

Empréstimo sem garantias (Unsecured Business Loan)

Diferente dos empréstimos tradicionais, os empréstimos sem garantias não exigem que o
empreendedor apresente bens ou propriedades como garantia. Enquanto os requerimentos
de um empréstimo tradicional na Austrália incluem, tipicamente, uma rigorosa análise das
finanças e do histórico da empresa, que em alguns casos envolve exigência de que ela esteja
em operação por pelo menos um ano e a hipoteca de imóveis ou bens de alto valor, um
empréstimo sem garantias pode exigir apenas que a empresa comprove ter um fluxo de caixa
regular nos últimos 3 meses.
O valor emprestado pode ser usado para qualquer finalidade. Entretanto, em razão do alto
risco para o emprestador, os juros são mais altos, os prazos de vencimento mais curtos
(tipicamente de 3 a 12 meses) e as quantias ofertadas não costumam exceder AU$ 300 mil.
Embora o procedimento para obter esse empréstimo sejam muito simples e o prazo de
concessão seja normalmente de 24 horas, o empreendedor não deve deixar de analisar
cuidadosamente os termos e as condições do empréstimo até que entenda claramente o
impacto sobre suas finanças.
13.1.2

Linha de crédito (Line of credit)

No financiamento por linha de crédito, uma quantia fixa é disponibilizada para que a empresa
possa sacá-la a qualquer momento. Normalmente, o emprestador só cobrará juros sobre o
valor sacado. Trata-se de uma forma de financiamento flexível, mas sem estabilidade de longo
prazo, pois a qualquer momento a linha de crédito pode ser cancelada e os valores
emprestados podem ser cobrados. Geralmente também haverá uma taxa a ser paga mesmo
que o crédito não seja utilizado.
13.1.3

Financiamento por fatura (Invoice Finance)

Nessa modalidade, a empresa vende ao emprestador uma fatura (invoice) por serviço
prestado ou produto vendido a um consumidor. Em contrapartida, o emprestador paga até
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80% do valor da fatura à empresa e recebe o direito de coletar o valor integral devido pelo
consumidor.
O Financiamento por Fatura tem a vantagem de permitir que a empresa receba
imediatamente um valor que só seria pago no futuro e remove o risco de haver inadimplência
do consumidor. Geralmente, é uma forma de financiamento mais cara que um empréstimo e
muitos emprestadores não estão dispostos a comprar faturas de empresas sem histórico de
vendas.
13.1.4

Adiantamento
Advance)

de

receita

comercial

(Merchant

Cash

É uma forma de injeção de dinheiro imediata. A empresa recebe um montante fixo e em troca
o emprestador coleta um porcentual de suas vendas por um período como pagamento.
Somente está disponível para estabelecimentos comerciais que trabalham com vendas a
débito ou a crédito, e poderá ser exigido que a empresa comprove um volume mínimo de
vendas regulares. Os juros dessa modalidade são geralmente mais caros que os demais e é
preciso olhar com atenção os termos e condições. Entretanto, o pagamento do empréstimo
é ligado diretamente ao fluxo de caixa e não há datas de vencimento para pagamento das
parcelas.
13.1.5

Financiamento de equipamentos (Finance equipment)

Trata-se de uma alternativa caso a necessidade de empréstimo seja para que a empresa possa
adquirir máquinas e equipamentos. Os requisitos são mais simples e o prazo de concessão é
mais rápido que um empréstimo regular, mas as taxas de juros costumam ser mais altas e a
empresa não é dona do equipamento até que o contrato seja cumprido.
13.1.6

Empréstimo pessoal

Nesse caso, é o empreendedor e não a empresa que contrai o empréstimo e é pessoalmente
responsável pelo pagamento. Empréstimos pessoais são ofertados sem burocracia pela
maioria dos bancos australianos, normalmente sendo necessário apresentar apenas
comprovante de renda, extratos bancários mais recentes e documento de identidade.
Para estrangeiros, entretanto, pode ser muito difícil obter empréstimos nessa modalidade
caso tenham acabado de chegar na Austrália. Sem histórico bancário, os bancos poderão não
conceder empréstimo pessoal para o imigrante.
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13.2 OUTRAS FORMAS DE FINANCIAMENTO
Apesar das diversas modalidades de empréstimos bancários existentes, há a possibilidade de
que nenhuma delas esteja disponível em um determinado momento, particularmente para
empresas novas. Nessa situação, a solução tradicional é buscar empréstimos junto a amigos
e familiares. Há, no entanto, outras alternativas disponíveis ao empreendedor.
13.2.1

Financiamento coletivo (Crowdfunding)

Websites de financiamento coletivo permitem que um indivíduo apresente suas ideias em
público e outros indivíduos possam financiar o projeto. O sucesso, nesse caso, depende
sobretudo de uma campanha de arrecadação bem realizada, que atraia interesse de
potenciais investidores. Mesmo empresas bem estabelecidas têm usado websites de
financiamento coletivo para vender produtos inovadores ou de maior risco comercial, pois
esses sites permitem a seus usuários medirem o tamanho da demanda antes de ofertar o seu
produto. Se uma ideia alcança um nível de apoio suficiente (estabelecido por seu criador), a
campanha é considerada bem-sucedida, o dinheiro dos investidores é arrecadado e eles
recebem o produto quando disponível. Entretanto, se uma ideia não obtém a arrecadação
necessária nem o criador perde e nem o dinheiro dos investidores é arrecadado. Algumas
empresas que partiram do zero tornaram-se bilionárias em poucos anos usando essa via.
Graças a modalidade do financiamento coletivo muitos empreendedores iniciantes têm
podido realizar suas ideias.
A onda de financiamentos coletivos fortaleceu-se com o website Kickstarter
(www.kickstarter.com), que tem alcance internacional e é muito usado na Austrália. Outras
opções locais incluem Pozible (https://pozible.com) ou OzCrowd (https://ozcrowd.com)
O governo do Estado de Victoria disponibiliza informações online sobre crowdfunding e dicas
sobre como configurar uma campanha bem-sucedida. São informações úteis
independentemente de onde o empreendedor queira se instalar, disponíveis no link:
http://www.business.vic.gov.au/money-profit-and-accounting/raisingcapital/crowdfunding-in-australia
13.2.2

“Crowd-Sourced Funding”

Crowd-sourced funding é uma variedade de financiamento coletivo, introduzida na
Austrália em setembro de 2017. Por esse mecanismo, pessoas físicas e jurídicas podem
investir até AU$ 10.000,00 por ano em empresas novas ou pequenas em troca de ações. Dessa
forma, uma empresa pode arrecadar pequenas quantias de dinheiro de um grande grupo de
investidores.
Websites de arrecadação de fundos nessa modalidade precisam ter licença para operar
emitida pela Australian Securities & Investment Commission, órgão do governo australiano
equivalente à Comissão de Valores Mobiliários no Brasil. Empresas de capital aberto recémcriadas e em operação na Austrália podem usar essas plataformas, desde que não tenha ações
listadas em bolsa de valores e tenham menos de AU$ 25 milhões em ativos e receita anual.
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Estima-se que empresas participantes possam obter até AU$ 5 milhões por ano caso tenham
sucesso na atração de investidores.
13.2.3

Fundos de Capital de Risco (Venture Capital)

Fundos de capital de risco podem proporcionar financiamento e assessoria profissional para
empresas com ideias inovadoras. Um plano de negócios bem elaborado que destaque o
caráter inovador da empresa é essencial ao candidatar-se a uma parceria com fundo de
capital de risco. A demanda por esse tipo de financiamento é muito grande e o empreendedor
deve estar preparado para convencer os gestores do fundo a escolhê-lo dentre muitas outras
opções de empresas.
Na Austrália existem fontes públicas e privadas de capital de risco. O governo australiano
distingue os fundos em duas categorias: “Venture Capital Limited Partnerships” (VCLP),
dedicados à atração de investidores estrangeiros, e “Early Stage Venture Capital Limited
Partnerships” (ESVCLP). Informações atualizadas sobre condições de aplicação e lista de
fontes de capital de risco em operação podem ser encontradas nos links:
VCLP: https://www.business.gov.au/Assistance/Venture-Capital/Venture-Capital-LimitedPartnerships
ESVCLP: https://www.business.gov.au/Assistance/Venture-Capital/Early-Stage-VentureCapital-Limited-Partnership
13.2.4

"Business Angels"

Business Angel é um termo usado para caracterizar indivíduos com alta riqueza disponível e
intenção de investir em empresas iniciantes, que operam de forma similar a fundos de capital
de risco, oferecendo financiamento e experiência empresarial. Nos últimos 15 anos, o volume
de financiamentos oferecidos por Business Angels aumentou rapidamente. Geralmente, uma
das dificuldades dessa modalidade de financiamento é estabelecer o contato inicial entre os
empreendedores e os potenciais investidores. O empreendedor poderá consultar a lista de
Business Angels nos seguintes websites:
https://businessangels.com.au/
https://www.australianinvestmentnetwork.com/.
13.3 PROGRAMAS LOCAIS DE INCENTIVOS A EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
13.3.1

Concessões Tributárias

O Australian Taxation Office (ATO, equivalente à Receita Federal do Brasil) reconhece como
pequena empresa o empreendimento cujo volume de negócios não exceda AUD$ 10 milhões
em um ano fiscal (contado de julho de um ano a junho do ano seguinte). Caso se enquadre
nessa categoria, a empresa deve, a cada ano, registrar-se como pequena empresa perante o
ATO a fim de fazer jus a deduções de impostos e demais facilidades.
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Empresas com volumes de negócio inferior a AUD$ 10 milhões fazem jus a quase todas as
concessões tributárias. A lista completa de benefícios concedidos a pequenas empresas pelo
ATO está disponível no link:
https://www.ato.gov.au/Business/Small-business-entityconcessions/Concessions/Concessions-at-a-glance/
13.3.2

Incentivos locais a pequenas empresas

Na Austrália, o apoio para a abertura de novas empreendimentos fica geralmente a cargo dos
governos estaduais, mas o governo federal também oferece diversos benefícios pontuais para
as pequenas empresas. As ações de incentivo mantidas pelo governo federal e pelos governos
estaduais da Austrália podem ser consultadas no seguinte website:
https://www.business.gov.au/assistance.
Ao acessar o link indicado, o empreendedor poderá selecionar situações de seu interesse,
como "começando um negócio" ("starting a business") ou "levando sua idéia ao mercado"
("taking your idea to the market"), e verificar quais programas disponíveis poderão favorecer
sua empresa especificamente. Vale a pena consultar o link periodicamente, pois mudanças
na oferta de incentivos ocorrem com frequência.
13.4 MODELO DE PLANOS DE NEGÓCIOS
Ao buscar financiamento, seja na forma de empréstimo ou em alguma das vias alternativas,
o empreendedor está tentando persuadir outras pessoas e organizações a apostarem em suas
ideias. O plano de negócios da empresa é documento útil para ajudar o empreendedor a
apresentar suas ideias de forma simples e objetiva e é fundamental para atrair o apoio de
financiadores.
Um plano de negócios bem elaborado terá utilidade para empresa em qualquer país onde ela
esteja, mas, para apresentar seus projetos a financiadores na Austrália, é importante estar
atento a modelos locais de planos de negócios. O governo federal australiano disponibiliza
um modelo padrão no link:
https://www.business.gov.au/Info/Plan-and-Start/Templates-and-tools/Business-PlanTemplate-and-Guide
Nesse link, o empreendedor encontrará o modelo típico utilizado na Austrália e um guia de
elaboração de planos de negócios. O governo australiano também oferece um aplicativo
gratuito para tablets chamado “MyBizPlan”, com o objetivo de ajudar empreendedores a
elaborar seus planos de negócios.
Cabe estar atento, além disso, às orientações oferecidas pelo SEBRAE sobre o tema, que
podem ser consultadas no capítulo deste guia dedicado a “Capacitação”.

50 | P á g i n a

©2018

COMO EMPREENDER NA AUSTRÁLIA

14

C A PA C I TA Ç Ã O

São várias as instituições de ensino da Austrália que oferecem cursos de capacitação,
conforme lista não exaustiva a seguir:
14.1 CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES
14.1.1

Austrália
a) TAFE - Technical and Further Education

A TAFE (Technical and Further Education) é instituição educacional mantida pelos governos
estaduais de toda a Austrália. A TAFE oferece uma variedade de cursos técnicos, incluindo
cursos de curta e longa duração, cursos a distância e certificados de Diploma Avançado. A
TAFE é registrada como provedora de educação superior e oferece, também, programas de
licenciatura.
Para mais informações, consulte os links:
Tafe New South Wales
https://www.tafensw.edu.au/
Tafe Queensland
http://tafeqld.edu.au/
Tafe South Australia
https://www.tafesa.edu.au/
Tafe Tasmania
https://www.tastafe.tas.edu.au/
Tafe Victoria
http://www.skills.vic.gov.au/victorianskillsgateway/Students/Pages/tafe.aspx
Tafe Western Australia
https://www.tafewestern.edu.au/
b) Escolas de Empreendedorismo
Australian Institute of Entrepreneurship (AIE)
http://www.aiemel.vic.edu.au
Academy of Entrepreneurs
https://www.aestudy.com/
BSchool
www.bschool.edu.au
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Centre for Entrepreneurial Research and Innovation
http://ceri.org.au
Canberra Entrepreneur
www.canberraentrepreneur.com
Darwin Innovation Hub
http://darwininnovationhub.com.au/
Entrepreneur Education
http://www.entrepreneur.edu.au/facultyofentrepreneurship
Sydney School of Entrepreneurship
https://sse.edu.au
Tasmanian Entrepreneur Show
http://tasmanianentrepreneurshow.com
The Canberra Innovation Network (CBRIN)
http://cbrin.com.au
14.1.2

Brasil
a) SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae
• Plataforma Canvas
https://www.sebraecanvas.com
O Sebrae Canvas é uma ferramenta utilizada para o planejamento de negócios inovadores e
permite que o empreendedor desenvolva suas idéias de negócio ou até reestruture um
modelo de negócio já existente. São fornecidos tutoriais online com aplicativo disponível para
o sistema operacional IOS (iphones e ipads).
O mapa visual da ferramenta contém nove blocos:
- Proposta de valor: qual o valor para os clientes do que a empresa oferece;
- Segmento de clientes: quais consumidores serão foco de sua empresa;
- Os canais de distribuição: como o cliente compra e recebe seu produto e serviço;
- Relacionamento com clientes: como a sua empresa se relacionará com cada segmento da
clientela;
- Atividade-chave: quais são as atividades essenciais para que seja possível concretizar o
objetivo da empresa;
- Recursos principais: são os recursos necessários para realizar as atividades-chave;
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- Parcerias principais: são as atividades-chave realizadas de maneira terceirizada e os recursos
principais adquiridos fora da empresa;
- Fontes de receita: são as formas de obter receita por parte da empresa.
- Estrutura de custos: São os custos relevantes para que a estrutura proposta possa funcionar.
As ideias representadas nos nove blocos formam a “conceitualização do negócio”, que
caracterizam a forma como o empreendedor irá operar e gerar valor ao mercado, definindo
seus principais fluxos e processos e permitindo análise e visualização do seu modelo de
atuação.
• Manual Como Elaborar um Plano de Negócio
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead/iniciando%20um%20pequeno%20e%20
grande%20negocio,5a3a662493ba8510VgnVCM1000004c00210aRCRD
O SEBRAE oferece gratuitamente o manual Como Elaborar um Plano de Negócio, que tem
como objetivo auxiliar o empresário que está abrindo um novo empreendimento ou
ampliando um negócio já existente.
Entre outras questões, o manual oferece:
- Explicações sobre o que são as etapas da elaboração do plano de trabalho e como proceder
em cada uma delas;
- Dicas sobre questões específicas importantes para a construção de um plano de trabalho
eficiente;
- Quadros e exemplos a serem preenchidos para praticar os pontos apresentados;
- Um modelo de plano de negócio como exemplo.
• Cursos a distância do Sebrae
O SEBRAE oferece cerca de 80 cursos a distância.
Um dos cursos oferecidos é o “Iniciando um Pequeno e Grande Negócio”, onde o
empreendedor irá aprender:
- Conhecimentos sobre o que e como fazer para iniciar um novo negócio;
- Compreensão do negócio como um processo;
- Noções de qualidade para produtos e serviços;
- Dicas sobre comportamentos e iniciativas capazes de impulsionar o empreendimento;
- Técnicas para a elaboração de pesquisas de mercado, que possibilitarão maior
conhecimento dos clientes, fornecedores e concorrentes;
- Orientações para a construção de um plano de negócio para os pequenos
empreendimentos.

14.2 CURSOS UNIVERSITÁRIOS
O empreendedor brasileiro que pretenda exercer sua profissão na Austrália deverá ter seu
diploma brasileiro reconhecido. O processo de reconhecimento de certificados de estudo
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brasileiros dependerá de cada profissão. Muitas vezes a validação do diploma universitário é
possível, mas em alguns casos é preciso refazer partes do curso ou mesmo o curso inteiro na
Austrália para poder exercer a profissão no país.
Para mais informações, consulte o link do website do Departamento de Educação do governo
australiano referente a Qualificações e Reconhecimento de Habilidades:
https://www.australia.gov.au/information-and-services/education-andtraining/qualifications-and-skills-recognition

14.2.1

Charles Darwin University – Northern Territory

http://www.cdu.edu.au/business/postgraduate
–

Programa de Pós-graduação em Negócios

O Programa de Pós-graduação em Negócios fornece ao aluno exposição a amplo leque de
conceitos e estratégias empresariais.

14.2.2

Monash University (Melbourne - Victoria)

https://www.monash.edu/it/student-experience/entrepreneur
–

Programa para o Empreendedor

O curso aborda estudos sobre o empreendedorismo, análise de oportunidade, análise de
viabilidade, propriedade intelectual, pesquisa de mercado, contabilidade, gestão financeira,
fontes de financiamento, modelos de negócios, trabalho em equipe e planejamento de
negócios. O objetivo do curso é fornecer aos empreendedores ferramentas para identificar,
analisar e desenvolver oportunidades para a criação de novos produtos e serviços.

14.2.3

RMIT University (Melbourne – Victoria)

https://www.rmit.edu.au/study-with-us/business/entrepreneurship
–

Programa para o Empreendedor

O programa de estudos sobre o empreendedorismo da instituição está centrado no
desenvolvimento de habilidades para o aproveitamento de novas oportunidades de negócios
e para o gerenciamento de empresas de forma profissional, a partir da análise das técnicas e
estratégias utilizadas por empresários australianos.
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14.2.4

The University of Melbourne (Melbourne - Victoria)

https://coursesearch.unimelb.edu.au/grad/1977-master-of-entrepreneurship
–

Mestrado em Empreendedorismo

O Mestrado em Empreendedorismo proporciona aos alunos o conhecimento e as habilidades
necessárias para desenvolver empresas inovadoras com foco na comercialização de produtos
e serviços.
Os alunos aprenderão como projetar novos produtos e serviços, bem como desenvolver
modelo de negócios. Como parte do programa, os estudantes conhecerão empreendedores
e terão a oportunidade de desenvolver suas próprias iniciativas e criar as suas próprias
empresas.

14.2.5

The University of New South Wales (UN SW)

https://www.business.unsw.edu.au/research/research-centres-institutions/innovationentrepreneur-centre
–

Centro para a Inovação & Empreendedorismo (CIE - Centre for Innovation &
Entrepreneurship)

Fornece cursos visando o estímulo à inovação e ao desenvolvimento de habilidades
empresariais.
–

Young Entrepreneurs - www.youngentrepreneurs.unsw.edu.au/

Promove programas e eventos estruturados para apoiar e promover o empreendedorismo
incentivando a criação de start-ups.

14.2.6

The University of Queensland

https://www.business.uq.edu.au/programs/master-entrepreneurship-and-innovation
–

Mestrado em Empreendedorismo e Inovação

O Mestrado em Empreendedorismo e Inovação busca incentivar o estudante a encontrar
soluções criativas para problemas de mercado.

14.2.7

The University of Sydney

http://sydney.edu.au/courses/uos/IBUS6023
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–

Programa Empresarial e de Inovação

O programa é oferecido em diversos contextos, que podem incluir estágios em empresas na
Austrália ou em cidades da Ásia. O empreendedor trabalhará diretamente com uma empresa
ou comunidade para resolver um problema específico e aplicar idéias empresariais e ações
para desenvolver uma empresa existente ou nova. O curso tem como foco o aprendizado
ativo e aplicado a situações práticas
14.2.8

The University of Western Australia

http://www.business.uwa.edu.au/mba/graduate-certficate-in-entrepreneurship-andinnovation
–

Certificado de Pós-Graduação em Empreendedorismo e Inovação

O Certificado de Pós-Graduação em Empreendedorismo e Inovação busca oferecer a
empresários iniciantes ou já experientes as habilidades e conhecimentos gerenciais
necessários para administrar novos negócios ou empresas já estabelecidas.
O empreendedor aprenderá como lidar com a incerteza, gerenciar a inovação e melhorar o
negócio através da aplicação das melhores práticas de gerenciamento de pequenas empresas
e de desenvolvimento de novos produtos.

14.2.9

University of Tasmania

http://www.utas.edu.au/courses/bus/courses/37i-master-of-entrepreneurship-andinnovation
–

O Mestrado em Empreendedorismo e Inovação (MEI)

O Mestrado em Empreendedorismo e Inovação (MEI) é projetado para oferecer aos
empreendedores as habilidades criativas, intelectuais e motivacionais necessárias para criar
e identificar novas oportunidades e para iniciar seus próprios negócios. Os alunos se
envolverão com o material didático na sala de aula e também em projetos empresariais,
visitas de campo e relacionamentos com mentores.
Depois de observar os empreendimentos empresariais existentes, os alunos desenvolvem
suas próprias ideias em contextos regionais e globais, guiados por acadêmicos e mentores da
indústria.
14.3 LITERATURA SOBRE COMO EXPORTAR PARA A AUSTRÁLIA
•

Guia “Como Exportar Austrália”, que apresenta dados sobre aspectos gerais da
Austrália, comércio exterior, economia e finanças, relações econômico-comerciais
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Brasil-Austrália, acesso a mercado, estrutura de comercialização, bem como
recomendações a empresas brasileiras.
https://investexportbrasil.dpr.gov.br/arquivos/Publicacoes/ComoExportar/CEXAustralia.pdf
•

Manual de Exportação de Bens e Serviços Culturais, que tem como objetivo estimular
os empreendedores a levarem a diversificada produção cultural brasileira para além
das fronteiras do país.
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/1475153/MANUAL+DE+EXPORTA%C3%87%C
3%83O+-+vers%C3%A3o+para+publica%C3%A7%C3%A3o+2.pdf/c90f5a9c-d271-489e-a35bf86d5809213b
14.4 LITERATURA SOBRE GESTÃO FINANCEIRA NA AUSTRÁLIA
•
•
•
•
•

“Financial Planning in Australia: Advice and Wealth Management”, Sharon Taylor
“Financial Management: Principles and Applications”, Sheridan Titman, Tony Martin,
Arthur J. Keown e John D. Martin
“Australian Master Financial Planning Guide 2016/17”, Jennifer Brookhouse, Graeme
Colley, CCH Australia Limited, Louise Biti e Kim Guest
“Financial Planning in Australia”, Sharon Taylor e Roger Juchau
“Australian Financial Accounting”, Craig Deegan

14.5 LITERATURA SOBRE NEGÓCIOS NA AUSTRÁLIA
•
•
•
•
•

“How to Organise and Operate a Small Business in Australia”, John English
“Australian Business Law 2016”, Paul Latimer
“Taxation for Australian Businesses”, Rod Caldwell
“Property Investment Australia: Revised Edition”, Kizzi Nkwocha
“Business Statistics Australia New Zealand”, Eliyathamby A. Selvanathan, Saroja
Selvanathan e Gerald Keller

14.6 FEIRAS
O website Invest & Export Brasil do Ministério das Relações Exteriores, Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
apresenta dados sobre feiras comerciais em outros países, inclusive Austrália.
http://www.investexportbrasil.gov.br/feiras-no-exterior
Informações sobre feiras e eventos que acontecem na Ásia e Oceania podem, também, ser
encontradas no website da AUSTRADE - The Australian Trade and Investment Commission:
https://www.austrade.gov.au/
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15

Ó R G Ã O S E E N T I DA D E S D E F O M E N TO E A P O I O A O
EMPREENDEDORISMO

Existem diversos órgãos de apoio ao empreendedorismo tanto no Brasil quanto na Austrália.
Tais órgãos oferecem os serviços de profissionais experientes e especializados, de modo a
garantir ao empreendedor o acesso ao aconselhamento necessário para levar adiante o seu
negócio e para aproveitar oportunidades de crescimento.
15.1 ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS (AUSTRÁLIA)
15.1.1

Department of Jobs and Small Business – Governo Federal

https://www.jobs.gov.au/self-employment-new-enterprise-incentive-scheme-neis
O governo australiano incentiva jovens empresários por meio de iniciativa de apoio ao
empreendedorismo de seu Departamento de Empregos e Pequenos Negócios.
Os interessados em abrir e administrar uma pequena empresa podem ser elegíveis para
participar do Novo Sistema de Incentivo Empresarial (New Enterprise Incentive Scheme NEIS).
O programa NEIS conta com rede de 21 provedores de assistência, que fornecem ajuda
individualizada a novos empreendedores.
O programa oferece:
–
–
–

Treinamento credenciado para pequenas empresas e seminários de até 52 semanas;
Apoio financeiro por até 39 semanas (NEIS Allowance) e pagmento de aluguel (NEIS
Rental Assistance) por até 26 semanas;
Orientação e apoio personalizados de um provedor NEIS no primeiro ano do novo
negócio, de modo a colocar em prática a ideia comercial do empreendedor.

Para participar do programa NEIS, o interessado deve cumprir com os seguintes requisitos:
–

–
–
–

Ser maior de 18 anos de idade;
Ser legalmente habilitado a trabalhar na Austrália;
Ter disponibilidade para participar do Treinamento NEIS e ao mesmo tempo trabalhar
em tempo integral em seu negócio;
Não ter recebido assistência do programa NEIS nos últimos três anos anteriores;
Não ter sido proprietário de uma empresa falida com dívidas não liquidadas
(“undischarged bankrupt”).

Caso o interessado atenda os requisitos, o provedor NEIS avaliará o modelo de negócios
proposto para se certificar de que ele atende aos critérios de elegibilidade.
Critérios de elegibilidade:
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–
–
–
–
–

–
–
–

Não estar operando em base comercial;
Estar apto a montar uma estrutura de negócios independente;
Estar de acordo com as leis e capaz de cumprir os requerimentos da fiscalização
pública;
Ter sido avaliado como comercialmente viável pelo provedor NEIS;
Não competir diretamente com negócios já existentes, a menos que se comprove que
há uma demanda não atendida para o produto ou serviço, ou o produto ou serviço
poderá ser fornecido em uma nova perspectiva;
Se estabelecer e operar exclusivamente na Austrália;
Ser estruturado para manter o apoio do NEIS durante todo o programa;
Ser uma empresa com fins lucrativos.

O site https://jobsearch.gov.au/selfstart fornece informações para orientar o empreendedor
nas etapas iniciais de seu negócio, com recursos e informações em onze áreas temáticas,
entre as quais planejamento, busca de apoio local, marcas e design.
15.1.2

Department of Industry, Innovation and Science – Governo
Federal

https://www.business.gov.au/assistance/entrepreneurs-programme-summary
O governo australiano, através de seu Departamento de Indústria, Inovação e Ciência, oferece
aos empresários programa de treinamento intitulado “Programa de Empreendedores”. O
apoio a empresas, pesquisadores e empreendedores inclui aconselhamento por parte de
profissionais com relevante experiência do setor privado; apoio financeiro à comercialização
de novas propriedades intelectuais sob a forma de novos produtos, processos e serviços; e
financiamento para aproveitar as oportunidades de crescimento e de colaboração.
15.1.3

Australian Trade and Invesment Commission (AUSTRADE) –
Governo Federal

https://www.austrade.gov.au
https://www.austrade.gov.au/Local-Sites/Brazil/Contact-us
A Agência de Promoção de Comércio e Investimentos do governo australiano (AUSTRADE),
presta as informações necessárias aos interessados no estabelecimento ou na expansão de
empresas na Austrália. A agência ajuda o empresário a conectar-se com possíveis parceiros
de negócios, fornecedores e prestadores de serviço, apresentando-lhes oportunidades de
empreendimentos e investimentos na Austrália e fornecendo, gratuitamente, informações
gerais sobre como exportar e fazer negócios nos mercados internacionais.
A AUSTRADE também oferece apoio ao empreendedor através do programa “Export Market
Development Grant” – EMDG” (Apoio financeiro para o Desenvolvimento de Mercados de
Exportação). Trata-se de programa de assistência financeira para aqueles que já exportam e
para aqueles que aspiram atingir o mercado internacional. O mecanismo apoia uma ampla
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gama de setores da indústria e, em particular, encoraja as pequenas e médias empresas
australianas a desenvolver mercados de exportação para seus produtos e serviços.
15.1.4

Department of Industry – Governo Estadual - NSW

https://www.industry.nsw.gov.au/business-and-industry-in-nsw
O governo do estado de New South Wales apoia o empreendedor nas áreas de planejamento
e financiamento para a abertura de um novo negócio.
Business Connect
https://www.industry.nsw.gov.au/business-and-industry-in-nsw/businessconnect
O “Business Connect” é programa que oferece apoio ao empreendedor e às pequenas
empresas desde o momento da concepção do negócio. O objetivo do programa é contribuir
para que as empresas se tornem sustentáveis e tenham sucesso. O programa busca sugerir
novas opções para a expansão dos empreendimentos apoiados. No estado de Nova Gales do
Sul o programa conta com assessores de língua portuguesa.
O empreendedor que desejar usufruir dos serviços de um consultor empresarial do “Business
Connect”, poderá registrar-se online ou através do telefone 1300 134 359.
15.1.5

Business & Industry – Governo Estadual - Victoria

https://www.vic.gov.au/business-industry.html
A seção “Business & Industry” do site do governo do estado de Victoria oferece diversos
recursos para empresas, incluindo orientações sobre como iniciar e executar projetos, como
buscar apoio para o crescimento da empresa, como resolver disputas, como participar de
licitações, como obter licenças e regulamentos, e como atuar na área da importação e da
exportação.
15.1.6

Department
of
State
Development,
Manufacturing,
Infrastructure and Planning – Governo Estadual Queensland

https://www.statedevelopment.qld.gov.au
O Departamento de Desenvolvimento Estadual, Manufatura, Infraestrutura e Planejamento
do Estado de Queensland presta diversos serviços de apoio à empreendimentos naquele
estado australiano.
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15.1.7

Department of State Development – Governo Estadual South Australia

https://statedevelopment.sa.gov.au/industry
O Departamento de Desenvolvimento de South Austrália oferece apoio à criação de empresas
para que se tornem financeiramente viáveis e inovadoras.
15.1.8

Department of Jobs, Tourism, Science & Innovation
Governo Estadual – Western Australia

–

http://www.jtsi.wa.gov.au/
O Departamento de Empregos, Turismo, Ciência e Inovação do estado da Austrália Ocidental
é a principal agência para desenvolvimento econômico, comércio internacional, investimento
e turismo daquele estado. Ele também lidera a promoção e o desenvolvimento dos setores
de defesa, educação internacional, ciência e inovação na Austrália Ocidental.
15.1.9

Department of Trade, Business & Innovation – Governo
Estadual - Northern Territory

https://business.nt.gov.au/
O Departamento de Comércio, Negócios e Inovação fornece uma série de informações sobre
mecanismos de apoio ao empreendedor em todo o Território do Norte.
15.1.10

Department of State Grown – Governo Estadual - Tasmania

https://www.stategrowth.tas.gov.au
https://www.business.tas.gov.au
O portal do governo da Tasmânia - “Business.tas.gov.au” - presta apoio a pequenos
empreendedores em diversas etapas do desenvolvimento de seus negócios.
15.2 ÓRGÃOS NÃO GOVERNAMENTAIS (AUSTRÁLIA)
15.2.1

Conselhos de Cidadãos Brasileiros

15.2.2

Conselho de Cidadãos Brasileiros em Sydney

- https://fr-fr.facebook.com/groups/827741620675151/
15.2.3

Conselho de Cidadãos Brasileiros em Victoria

- http://www.ccbvaustralia.org
- https://www.facebook.com/ccbravictoria/
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15.2.4

Conselho de Cidadãos Brasileiros em Western Australia

- https://www.facebook.com/ccwabrasil/
Os Conselhos de Cidadãos Brasileiros fazem parte do CRBE – Conselho de Representantes de
Brasileiros no Exterior. Representam os cidadãos brasileiros no exterior junto ao MRE –
Ministério das Relações Exteriores. A finalidade dos Conselhos de Cidadãos é permitir o
diálogo coletando informações sobre as necessidades e interesses da comunidade brasileira
residente na Austrália para auxiliar na definição de políticas em favor dos brasileiros no
exterior.
15.2.5

ABCC - Australia Brazil Chamber of Commerce Inc.

www.australiabrazilchamber.com
A Câmara de Comércio presta assistência às empresas e aos empresários com o objetivo de
promover o comércio e o investimento entre Brasil e Austrália.
É uma entidade sem fins lucrativos com representantes em toda a Austrália. Trabalha em
conjunto com a Câmara de Comércio Brasil-Austrália-COCBA, sediada na cidade de São Paulo,
com a Embaixada do Brasil em Camberra e com o Consulado Geral do Brasil em Sydney.
15.2.6

ALABC - Australia-Latin America Business Council

http://www.alabc.com.au/
O ALABC promove, estimula e facilita o comércio, o investimento e as ações bilaterais entre
a Austrália e os países da América Latina. Trabalha em colaboração com organizações e
governos para facilitar o acesso ao mercado, aumentar a conscientização sobre as
oportunidades e superar as barreiras comerciais.
15.2.7

AUBRBC - Australia Brazil Business Council

www.aubrbc.org
O Conselho Empresarial Austrália-Brasil (AUBRBC) atua como um mecanismo de diálogo e
comunicação empresarial e é mantido por conta da iniciativa da comunidade empresarial com
vínculos com o Brasil e com a Austrália. Promove os investimentos e o comércio bilateral por
meio de encontros, visitas e missões comerciais e empresariais.
15.2.8

BRACCA - Brazilian Community Council of Australia

www.bracca.org/principal
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O BRACCA possui como objetivos promover a cultura brasileira na Austrália, identificar e
defender as necessidades da comunidade brasileira e trabalhar para fortalecer a relação entre
Brasil e Austrália. Com mais de 20 anos de atuação, possui mais de 4.000 sócios e promove
eventos culturais e empresariais em Sydney, com foco no pequeno empreendedor.
15.2.9

Associações Brasileiras

As associações brasileiras, abaixo, operam sem fins lucrativos e têm como objetivos promover
a cultura brasileira na Austrália, identificar e defender as necessidades da comunidade
brasileira e trabalhar para fortalecer a relação entre Brasil e Austrália, além de promover
eventos comerciais e culturais.
a) ABRASSO – Australia Brazil Association – Brisbane
http://www.brazilinaustralia.com.au/profissionais-empresas-brasileiras-naaustralia/wpbdp_category/servicos-comunitarios/
b) ABRISA – Associação Brasileira para o Desenvolvimento Social e Integração na
Austrália – Melbourne
http://abrisa.org.au/wp/
c) BACANA – Brazilian Association of Canberra
https://www.facebook.com/brazilianassociationofcanberra/
d) BASA – Brazilian Association of South Australia
https://australiabusinessinfo.com/brazilianassociationofsouthaus
e) BRAZILWA – Brazilian Association of Western Australia – Perth
http://brazilwa.com/

15.3 ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS (BRASIL)
15.3.1

MRE – Ministério das Relações Exteriores
a) Embaixada do Brasil em Camberra

http://camberra.itamaraty.gov.br/
b) Consulado-Geral do Brasil em Sydney
www.sydney.itamaraty.gov.br
Os Setores de Promoção Comercial, Investimentos e Turismo (SECOMs) da Embaixada do
Brasil em Camberra e do Consulado-Geral do Brasil em Sydney tem como focos principais o
apoio às exportações brasileiras para a Austrália e à atração de investimentos australianos
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para o Brasil, além da divulgação do Brasil como destino turístico. Apoiam, nessas condições,
a comunidade empresarial brasileira com empreendimentos na Austrália.
Os SECOMs atuam nos seguintes segmentos:
- Prestação de apoio aos exportadores brasileiros interessados no mercado australiano,
facilitando contato com potenciais importadores de produtos e serviços;
- Organização e apoio às missões comerciais do Brasil na Austrália, providenciando
informações sobre as oportunidades e desafios do mercado australiano;
- Assistência às empresas australianas interessadas em importar produtos brasileiros e/ou
investir no Brasil;
- Participação em feiras comerciais na promoção de produtos e serviços brasileiros;
- Divulgação de informações sobre oportunidades comerciais e de investimentos;
- Organização de eventos comerciais e de investimentos.
Os Ministérios das Relações Exteriores (MRE); do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC); e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em ação conjunta
iniciada em 2012, oferecem o Guia de Comércio Exterior e Investimento – Invest & Export
Brasil (www.investexportbrasil.gov.br).
A plataforma digital reúne acervo consolidado de informações sobre oportunidades de
negócios e de investimentos e sobre condições de acesso a mercado para extensa gama de
produtos, serviços e mercados.
O empreendedor encontrará também dados sobre exportação e importação, estatísticas,
eventos, legislação, normas administrativas e tributárias, sistemas de comércio exterior,
internacionalização, incentivos, entre outras informações.
No website Invest & Export Brasil, encontra-se o diretório Vitrine do Exportador (VE)
(www.vitrinedoexportador.gov.br), que conta com cerca de 3.500 exportadoras de bens e
cerca de 9.000 exportadoras de serviços. A empresa participante pode individualizar sua
página nos idiomas português, inglês e espanhol com a inserção de texto de apresentação,
além de informações comerciais, imagens, vídeo, geolocalização, principais produtos e
regiões de destino. Os importadores estrangeiros podem acessar a Vitrine do Exportador e
apresentar propostas diretamente às empresas participantes por meio de formulário
existente na vitrine virtual. Todos os serviços oferecidos são gratuitos.
No site Invest & Export Brasil o empreendedor encontrará o guia “Como Exportar Austrália”
(http://www.investexportbrasil.gov.br/serie-como-exportar), que apresenta dados sobre
aspectos gerais da Austrália, com informações sobre comércio exterior, economia e finanças,
relações econômico-comerciais Brasil-Austrália, acesso a mercados, estrutura de
comercialização, bem como recomendações às empresas brasileiras.
c) Agência Brasileira de Exportações e Investimentos (APEX-BRASIL)
www.apexbrasil.com.br
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A APEX-Brasil atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair
investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. Além de
divulgar os produtos e serviços brasileiros, a APEX-Brasil estimula as empresas a buscar
formas de aumentar a sua competitividade no cenário internacional com base em inovação,
design e sustentabilidade. Realiza ações de promoção comercial como, por exemplo, missões
prospectivas para conhecimento do potencial de mercados, missões comerciais e rodadas de
negócios no exterior. Presta apoio a compradores estrangeiros e formadores de opinião para
que visitem o Brasil e conheçam a estrutura produtiva do país.
Com o PEIEX - Programa de Qualificação para Exportação, a agência procura estimular a
competitividade e promover a cultura exportadora das empresas, qualificando e ampliando
os mercados de empresas iniciantes em Comércio Exterior. O programa promove encontros
de capacitação para melhoria de gestão de processos e produtos.
O Programa de Internacionalização de Empresas da APEX-Brasil apoia a estruturação de
estratégias de internacionalização das empresas e presta apoio local para a instalação de
empresas por intermédio de seus escritórios no exterior e dos SECOMs de Embaixadas e
Consulados brasileiros em todo o mundo.
15.3.2

MDIC – MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E
SERVIÇOS

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços tem a missão de formular, executar e
avaliar políticas públicas para a promoção da competitividade, do comércio exterior, do
investimento e da inovação nas empresas e do bem-estar do consumidor.
a) Portal Siscomex – Sistema Integrado de Comércio Exterior
http://www.portalsiscomex.gov.br/
O Portal Siscomex apoia a simplificação do acesso aos serviços e sistemas governamentais e
à legislação relativos às operações de comércio exterior. O empreendedor poderá encontrar
no Portal Siscomex todas as informações referentes às normas que regem as importações e
exportações brasileiras.
b) Comex Stat – Sistema para Consultas e Extração de Dados do Comércio
Exterior Brasileiro
http://comexstat.mdic.gov.br
O Comex Stat é um portal para acesso gratuito às estatísticas de comércio exterior do Brasil,
que possibilita consultas detalhadas das exportações e importações brasileiras com as
diversas variáveis da base de dados estatísticos.
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15.3.3

MINC – MINISTÉRIO DA CULTURA
a) Mercado de Indústrias Culturais do Sul (Mic-Sul)

Maior evento multi-setorial da economia criativa da América do Sul realizado a cada dois anos
por indiciativa dos órgãos nacionais de culturas dos países sul-americanos. O objetivo é
estimular os negócios entre empreendedores, empresas de setores criativos, produtores e
artistas e promover o intercâmbio de conhecimento, bens e serviços entre os países da
América do Sul. Da delegação selecionada para participar do evento, algumas vagas são
reservadas para empreendedores culturais brasileiros residentes no exterior.
b) Atlas Econômico da Cultura Brasileira
http://www.cultura.gov.br/publicacoes1//asset_publisher/xadX3oKvTsLq/content/atlas-economico-da-cultura-brasileira/10883
A Coleção “Atlas Econômico da Cultura Brasileira” apresenta abrangente compreensão da
importância da cultura na composição do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Os dois
primeiros volumes da coleção já foram lançados e ao todo, serão seis obras que pretendem,
utilizando metodologia e critérios unificados de aferição, dimensionar o impacto da cultura
na economia do País.
c) Manual de Exportação de Bens e Serviços Culturais
O primeiro Manual de Exportação de Bens e Serviços Culturais tem como objetivo estimular
os empreendedores a levarem a diversificada produção cultural brasileira para além das
fronteiras do país.
O guia se encontra no seguinte link:
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/1475153/MANUAL+DE+EXPORTA%C3%87%C
3%83O+-+vers%C3%A3o+para+publica%C3%A7%C3%A3o+2.pdf/c90f5a9c-d271-489e-a35bf86d5809213b

15.3.4

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae
O SEBRAE apoia o empreendedorismo fornecendo cursos de capacitação (vide Capítulo
Capacitação deste Guia) para todos que desejem abrir, melhorar, ampliar e desenvolver
habilidades para gerir uma empresa, oferecendo cursos presenciais e a distância. Apresenta
também ideias e oportunidades de negócios além de orientações gerais para ajudar na gestão
empresarial.
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15.4 NETWORKING
Muitos órgãos não governamentais sediados na Austrália (vide item 2 deste capítulo)
promovem regularmente eventos dirigidos aos empreendedores, que propiciam valiosa
oportunidade para networking.
Os brasileiros que se tornaram empresários australianos, aqueles que desejam abrir empresas
na Austrália e brasileiros à procura de parcerias no país podem participar desses encontros.
É recomendado aos potenciais empreendedores que se associem às entidades promotoras
desses eventos e se mantenham informados sobre os eventos a serem realizados em sua área
de atuação.
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16

C O S T U M E S L O C A I S , C U LT U R A D E N E G Ó C I O S E
IDIOMA

16.1 COSTUMES LOCAIS
A pontualidade é um valor importante para os australianos. Australianos costumam chegar
com dez a quinze minutos de antecedência para participar de reuniões e aguardam o
momento certo para apresentar-se. Quando ocorrer algum atraso, é prática comum se
desculpar por telefone ou e-mail.
Também no que diz respeito às reuniões sociais, festas ou confraternizações, os australianos
geralmente chegam no horário marcado. O convite para eventos profissionais ou sociais em
geral deverá, assim, explicitar os horários de início e de encerramento. Os convidados
comumente se despedem alguns minutos antes do horário marcado para o final do evento.
Na Austrália, os nomes são, geralmente, compostos de um prenome – simples ou composto
– e um sobrenome. A cultura empresarial australiana é de modo geral informal. Os mais
jovens podem ser tratados apenas pelo primeiro nome. Ao dirigir-se às pessoas mais idosas,
no entanto, o usual será usar o sobrenome, antecedido de expressão como Mr (pronuncia-se
“mister”) ou Ms (pronuncia-se “miz”). Em correspondências, inclusive por e-mail, também é
comum chamar a pessoa pelo sobrenome. Chamar pelo primeiro nome em correspondências
comerciais denota intimidade excessiva. Por fim, deve-se avaliar o segmento de mercado
onde se trabalha para saber o grau de formalidade ou informalidade aceitáveis no tratamento
de colegas e parceiros de trabalho.
Raramente os australianos ostentam sua riqueza (comercial ou pessoal). A sociedade
australiana tem forte viés igualitário e perguntas sobre níveis de renda e patrimônio não são
bem aceitas e devem ser evitadas.
O código de vestuário para o ambiente de negócios australiano guarda semelhanças com o
do Brasil. Em ambientes de trabalho mais formais, os homens australianos usam ternos
escuros com gravata ou ao menos calça e camisa social tradicionais. O uso da gravata, no
entanto, vem-se tornando menos comum. Para as mulheres, também há preferência por
roupas de corte tradicional e de cor escura em ambiente profissional mais formal. Como no
Brasil, o código de vestuário para ocasiões sociais tende a ser relaxado, com óbvias exceções
para eventos formais. Também como no Brasil, os hábitos de vestuário são influenciados pelo
clima regional. Assim, mais ao norte, com clima mais quente, adota-se vestuário diferente do
sul do país, onde prevalece clima mais frio, especialmente no inverno.
O horário de expediente comercial na Austrália normalmente é das 9h às 17h, de segunda a
sexta-feira. Comparado ao Brasil, os horários comerciais, inclusive de restaurantes e bares,
são bem menos extensos, devido ao alto custo da mão de obra, que é agravado pelas “penalty
rates” (salários mais altos pagos por trabalho fora do horário normal).
A maioria do comércio encerra suas atividades entre cinco e seis horas da tarde. Alguns
shopping centers mudaram seus horários de funcionamento para estender o atendimento até
as 19h. Em algumas cidades, acontece nas quintas-feiras o chamado “late night shopping”,
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quando as lojas ficam abertas até às 21h . As grandes redes de supermercados, entretanto,
encerram suas atividades entre 22h e 24h.
Cada estado australiano possui feriados específicos. Caso o feriado ocorra no final de semana
haverá feriado adicional na segunda-feira subsequente à data festiva. Os feriados tradicionais
australianos são:
•

1º de janeiro - Ano Novo.

•

26 de janeiro - Dia da Austrália.

•

Sexta-feira Santa.

•

Sábado de Páscoa.

•

Domingo de Páscoa.

•

Segunda-feira de Páscoa.

•
25 de abril - ANZAC Day (ANZAC é a sigla para “Australian and New Zealand Army
Corps” – Corporações dos exércitos australiano e neozelandês.
•
Aniversário da Rainha - Segunda segunda-feira de junho em todos os estados e
territórios, exceto na Austrália Ocidental e em Queensland, que comemoram em datas
móveis em setembro e outubro, respectivamente (a Austrália é ao mesmo tempo uma
democracia representativa e uma monarquia constitucional, tendo a rainha Elizabeth II como
Chefe de Estado).
•
25 de dezembro – Natal (os australianos comemoram o Natal no dia 25 de dezembro,
geralmente com almoços ou um churrasco em família).
•
26 de dezembro - “Boxing Day” - Dia de promoções e liquidações em todo o comércio
australiano.
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O Dia do Trabalho é celebrado em diferentes datas, de acordo com a legislação de cada estado
ou território:

Estado/Território

Dia do Trabalho

Australian Capital Territory

Primeira segunda-feira do mês de outubro

New South Wales

Primeira segunda-feira do mês de outubro

Northern Territory

Primeira segunda-feira do mês de maio

Queensland

Primeira segunda-feira do mês de outubro

South Australia

Primeira segunda-feira do mês de outubro

Tasmania

Segunda segunda-feira do mês de março

Victoria

Segunda segunda-feira do mês de março

Western Australia

Primeira segunda-feira do mês de março

16.2 CULTURA DE NEGÓCIOS E IDIOMA
Os australianos são em geral amigáveis e receptivos, porém são reservados no que diz
respeito a suas vidas pessoais.
Ao tratar de negócios com australianos, há sempre a expectativa de que seja falada a língua
inglesa. Sendo assim, esteja pronto para se expressar em inglês ou, caso não seja fluente,
providencie um intérprete, ainda que a reunião ocorra no Brasil.
Quando for cumprimentar alguém, é costume apertar as mãos de maneira firme e breve no
início e no final das reuniões. Esse é o gesto preferido para homens e mulheres. No ambiente
de trabalho, prefira falar com a pessoa sem tocá-la. No primeiro encontro, mesmo entre
homens e mulheres é comum que as partes apenas apertem as mãos. Não é comum beijar o
rosto de pessoas como forma de cumprimento.
As reuniões empresariais são agendadas, geralmente, com no mínimo três semanas de
antecedência.
Os horários das reuniões são rigorosamente obedecidos. Geralmente o profissional chegará
alguns minutos antes da hora marcada. Caso haja um inconveniente e esteja atrasado –
mesmo que o atraso seja de apenas 5 minutos – é comum avisar por telefone ou email.
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Trate sobre temas informais antes do início da reunião. Para os australianos, essa é uma
maneira de criar um vínculo com seus colegas e é um elemento importante na cultura de
negócios local. Passeios turísticos, esportes e o clima são bons tópicos para conversa. Evite
discutir aspectos de sua vida pessoal durante as negociações. A privacidade é importante para
os australianos.
Não exagere ou se vanglorie sobre a capacidade de sua empresa. A cultura australiana não
aprecia a autopromoção excessiva.
Para a maioria dos empresários, é importante estabelecer uma presença local, ao importar
ou exportar produtos, por meio de um agente, distribuidor ou escritório de representação.
Evite tratar de negócios entre o Natal e o Ano Novo. Lembre-se de que, como no Brasil, janeiro
é mês de férias escolares de verão, quando muitos empresários e profissionais também
entram em férias.
16.3 CALENDÁRIO DE COMPRAS
O início do período de vendas promocionais no verão se dá a partir do feriado “Boxing Day”
(26 de dezembro). O início do período de vendas promocionais de inverno ocorre na terceira
segunda-feira de junho e vai até a última semana de agosto. As promoções de inverno estão,
também, conectadas com o fim do ano fiscal (30 de junho), quando as empresas tentam
esgotar seus estoques. Os períodos tradicionais de vendas, no entanto, nem sempre vem
sendo observados estritamente na Austrália. Com base em diferenças de legislação entre os
diferentes estados e territórios e devido aos interesses empresariais, vendas promocionais
podem ocorrer durante todo o ano.
Como no Brasil, comemorações como Dia dos Namorados, Dia da Mães e Dia dos Pais também
têm relevância no calendário empresarial australiano.
Segue abaixo calendário com as datas mais importantes para o comércio na Austrália:
Janeiro
- Dia 2 – liquidações e promoções no primeiro dia de comércio do ano.
- Meados de janeiro - compras escolares. Para a maioria das escolas na Austrália, as aulas
começam na última semana de janeiro ou na primeira semana de fevereiro.
Fevereiro
- Dia 14: Dia dos Namorados (Valentine’s Day).
Maio
- Segundo domingo do mês: Dia das Mães.
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Junho
- Terceira segunda-feira do mês de junho: início das vendas de inverno.
Setembro
- Primeiro domingo do mês: Dia dos Pais.
Novembro
- Black Friday (Sexta feira após o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos): data importante
para compras em lojas físicas e online, especialmente de eletrônicos.
Dezembro
- 24/12: Véspera de Natal - As lojas permanecem abertas até mais tarde para facilitar as
compras de Natal.
- 26/12 – Boxing Day – promoções pós-natalinas.
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