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APRESENTAÇÃO
Tenho o prazer de apresentar esta versão atualizada do guia “Como Empreender no
Reino Unido”, cuja primeira edição foi elaborada pelo Consulado-Geral do Brasil
em Londres e lançada em novembro de 2016, há quatro anos. Trata-se de iniciativa
que se insere na política consular do Ministério das Relações Exteriores de prestar
cada vez mais apoio a todos os segmentos das comunidades brasileiras radicadas no
exterior, que neste caso são os(as) futuros(as) e atuais micro e pequenos
empreendedores no Reino Unido.
Este guia apresenta informações práticas e úteis para esse segmento, usando como
fontes primordiais os sites governamentais do Reino Unido, entre outras, que trazem
orientações sobre como empreender no Reino Unido.
Uma novidade deste documento em relação à primeira versão da cartilha é a inclusão
de informações específicas sobre como empreender nas cidades britânicas onde há
maior concentração de brasileiros, além dos seis principais boroughs londrinos onde
residem muitos de nossos conacionais, que se encontram na seção 4 do Guia. Na
atual conjuntura de crise econômica, o governo britânico tem oferecido apoio
específico aos empreendedores e trabalhadores, que sofrem os efeitos da pandemia
da Covid-19, mediante programas e ações concretas, e links para essas iniciativas
constam do presente documento.
Por ser de caráter informativo, o conteúdo nele consolidado não é, naturalmente,
exaustivo, e não substitui consultas diretas, por parte dos interessados, a fontes
oficiais do governo britânico e a profissionais habilitados.
Mais de trinta consulados e embaixadas do Brasil, em diferentes cidades no exterior
com expressivas comunidades de brasileiros, compilaram guias semelhantes.
Caso tenha sugestões de aperfeiçoamento e atualização do presente documento, não
deixe de mandar uma mensagem para comunidade.cglondres@itamaraty.gov.br
para nos transmitir sua contribuição.
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Boa leitura a todos, com meus votos de pleno sucesso nos futuros empreendimentos
a serem realizados neste país!
Tarcísio Costa
Cônsul-Geral do Brasil em Londres
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INTRODUÇÃO
Esta é a segunda edição da cartilha Como Empreender no Reino Unido – Guia para
empreendedores. A primeira versão do documento foi elaborada pelo setor de relações com
a comunidade do Consulado-Geral do Brasil em Londres e divulgada à comunidade
brasileira no Reino Unido em novembro 2016. O presente Guia tem como objetivo divulgar
informações práticas e úteis para atuais e futuros micro e pequenos empreendedores
brasileiros no Reino Unido, em todas as áreas relevantes.
Decorridos quase quatro anos desde seu lançamento, o Consulado-Geral em Londres
decidiu atualizar o documento, diante de crescente disponibilidade e permanente
atualização de diversas fontes de informações em meio digital, de grande utilidade tanto
para o(a) empreendedor(a) já estabelecido(a) no mercado britânico quanto para novos(as)
e potenciais empreendedores(as) brasileiros(as).
Como é de amplo conhecimento, a pandemia da Covid-19 gerou expressivo impacto
negativo sobre a economia britânica nos últimos meses e resultou em fechamento de muitas
empresas e consequente aumento da taxa de desemprego no país. Nesse contexto, a
presente cartilha, devidamente atualizada, também visa a contribuir para a melhor
divulgação de medidas e programas governamentais existentes na área de apoio a micro e
pequenos empreendedores.
Nesse momento de importantes desafios, o micro e pequeno empreendedor brasileiro no
Reino Unido necessita ter acesso facilitado e ágil a fontes e links de informações úteis,
reunidas num único documento ou site, que o ajudará a desenvolver soluções inovadoras e
criativas para abrir ou manter seu negócio e fazê-lo crescer.
Os efeitos da pandemia têm sido exaustivamente analisados por especialistas e merecido
atenção especial das autoridades locais competentes, que têm implementado medidas
concretas com vistas a atenuar os efeitos da crise econômica no país. A título de ilustração,
no site Welcome to GOV.UK o governo britânico divulgou, em 24 de setembro passado,
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um Winter Economy Plan para “proteger empregos e apoiar empreendimentos” ao longo
dos próximos meses.
Da mesma forma, em 2 de setembro foi lançado o Kickstart Scheme do governo britânico.
Com investimento de 2 bilhões de libras, a iniciativa tem como objetivo criar milhares de
novos empregos para jovens (16-24 anos), grupo que foi duramente atingido pela crise da
pandemia da Covid-19. Empresas interessadas podem, desde já, aderir ao plano, seguindo
o link acima.
Recomenda-se leitura atenta dessas medidas, facilmente encontradas nos sites acima
indicados.
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INFORMAÇÕES GERAIS

Nesta cartilha, encontram-se dados econômicos e comerciais básicos sobre o Reino Unido,
tópicos relativos a abertura e gerenciamento de empresas no país, indicação de agências
governamentais

responsáveis

pelo

fomento,

capacitação

e

financiamento

ao

empreendedorismo no país e recomendações sobre práticas negociais observadas
localmente.
Os conteúdos consolidados neste Guia – assim como em centenas de outros disponíveis no
mercado – não substituem a leitura atenta das informações publicadas em canais oficiais
do governo britânico. Essa é a garantia de que a informação obtida é correta e atualizada.
Nesse contexto, uma orientação importante aos brasileiros e brasileiras que pretendam
investir ou já tenham aberto micro ou pequenos negócios no Reino Unido é que consultem
regularmente a plataforma Welcome to GOV.UK e os sites das cidades e dos conselhos
(Councils) dos boroughs onde residem.
A plataforma Welcome to GOV.UK centraliza dados de todos os departamentos e agências
do poder executivo responsáveis pela regulação e apoio aos investimentos no país. Para
acessá-la, basta colocar em ferramenta de busca da Internet (Google, Bing, etc.), entre
aspas, as palavras-chaves da informação desejada e acrescentar a entrada gov.uk
(exemplos: “types of business” gov.uk, “employing people” gov.uk, “setting up a bank
account” gov.uk). Mais do que explicações sobre o tema, a plataforma indica as fontes
oficiais onde informações completas e práticas podem ser encontradas (regulamentos,
dados estatísticos, lista de órgãos e agentes públicos competentes, canais oficiais para
esclarecimento de dúvidas etc.). Em paralelo, alerta para diferenças nas legislações dos
países que formam o Reino Unido e sugere diversos links de páginas tratam de temas
correlatos à matéria pesquisada.
Essas fontes de informação contam com links específicos sobre as ações e recomendações
do governo para combater a atual pandemia da Covid-19 na área de negócios e também
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em relação à proteção da saúde dos trabalhadores, a serem observadas pelos(as)
empreendedores(as).
Conforme dito acima, no site Welcome to GOV.UK o governo britânico divulgou, em 24
de setembro passado, um Winter Economy Plan para “proteger empregos e apoiar
empreendimentos” ao longo dos próximos meses.
Da mesma forma, em 2 de setembro foi lançado o Kickstart Scheme, que prevê
investimento público de 2 bilhões de libras, com vistas a criar milhares de novos empregos
para jovens (16-24 anos), grupo que foi duramente atingido pela crise da pandemia da
Covid-19. Empresas interessadas podem, desde já, aderir ao plano, seguindo o link acima.

O site governamental (clique aqui) apresenta informações gerais importantes
sobre o processo de transição no contexto do Brexit, com informações específicas para
empreendedores(as).

Nesta versão atualizada da cartilha, foram acrescentadas algumas informações especificas
sobre apoio oficial a empreendedores(as) oferecido pela prefeitura de Londres, que
concentra aproximadamente 60% da comunidade brasileira no Reino Unido, e
especificamente nos seis boroughs londrinos identificados pelo Consulado-Geral onde há
maior concentração de nacionais brasileiros: Barnet, Brent, Harengey, Lambeth, Tower
Hamlets e Southwark.
As informações foram extraídas dos sites dos conselhos (Councils) desses boroughs, que
reúnem guias práticos, modelos de planos de negócios, legislação, dados sobre perfil da
economia local e outros programas disponíveis para os empreendedores que vivem em
cada região. Ao navegar nesses sites, o(a) empreendedor(a) encontrará outras informações
de seu interesse.
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Da mesma forma, foram incluídas nessa nova versão da cartilha informações úteis
disponibilizadas pelas prefeituras de Birmingham, Bristol, Liverpool,

Manchester,

Edimburgo e Glasgow, cidades onde também reside número elevado de nacionais
brasileiros e onde o Consulado-Geral em Londres realiza consulados itinerantes,
temporariamente suspensos em função da pandemia.

Alguns dos sites importantes indicados nesta seção são:
• Welcome to GOV.UK
• Winter Economy Plan (“proteger empregos e apoiar empreendimentos” ao longo
dos próximos meses)
• Kickstart Scheme (mais empregos para jovens)
• Apoio para empreendedores no contexto do Brexit

Os conteúdos deste Guia não substituem o parecer técnico de profissionais
habilitados, particularmente em relação a questões complexas como regime de tributação
e legislação laboral. Nesse contexto, vale recordar que há inúmeros profissionais
brasileiros qualificados que atuam neste mercado em áreas como direito, marketing e
contabilidade. Por conhecerem a realidade do Brasil e do Reino Unido, estão habilitados a
auxiliar os empreendedores(as) e empresários(as) brasileiros(as) a compreenderem as
peculiaridades da legislação e das práticas negociais locais.
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ECONOMIA E MERCADO BRITÂNICOS – BREVE PERFIL

O Reino Unido é uma das principais potências econômicas e comerciais da atualidade. O
Produto Interno Bruto (PIB), soma dos bens e serviços produzidos no país em um ano ou
determinado período, supera US$ 2,8 trilhões (6º PIB mundial) e o PIB per capita
ultrapassa US$ 42.000. O Reino Unido conta com território relativamente pequeno
(inferior a 250 mil km2, equivalente ao do estado de São Paulo) e população inferior a 67
milhões de pessoas (22a população mundial), empregada majoritariamente no setor de
serviços (81%) e concentrada nas cidades (urbanização de 84%), com destaque para
Londres (cerca de 9 milhões de habitantes).
Como resultado desse perfil, o mercado local é altamente capitalizado, diversificado e
dinâmico, o que gera um ambiente de negócios atrativo para investidores dos mais diversos
setores e com os mais variados níveis de renda e capacidade financeira.
Ao mesmo tempo, é altamente competitivo, o que exige de empresários e trabalhadores
constante atualização e investimento para prosperarem.
A exemplo do que ocorreu no resto do mundo, a pandemia da Covid-19 teve forte impacto
sobre a economia britânica. Estatísticas recentes revelam que a recessão é profunda: o PIB
sofreu retração de 20,4 % no quadrimestre de abril a junho de 2020 (fonte: Office for
National Statistics), sendo que as empresas cujas atividades envolvem contatos diretos com
consumidores foram particularmente atingidas, devido às restrições ao distanciamento
social imposto pela pandemia.
Entre março e agosto de 2020, 2,7 milhões de trabalhadores solicitaram apoio financeiro
governamental, que representa aumento de 120%. Em termos de desemprego, a faixa etária
mais atingida foi a dos jovens (16-24 anos). Por esse motivo, os governos têm oferecido
programas específicos de apoio para os trabalhadores nessa faixa etária, alguns dos quais
estão indicados nesse guia, nos links indicados.
Informações atualizadas sobre a economia do país e sobre as instituições que constituem
seu mercado (sistema financeiro, base regulatória, políticas de inovação, fontes de
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investimento, etc.) estão disponíveis em canais oficiais do governo britânico, de centros de
estudo e pesquisa e de entidades privadas, do próprio país e internacionais.
Exemplos de materiais de referência publicados pelo governo local são o Invest in Great
Britain & Northern Ireland, e os relatórios do Office for National Statistics. Exemplos de
fontes não-governamentais de informações sobre a economia e o mercado do Reino Unido
são os bancos de dados das Nações Unidas, do Banco Mundial, da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento e do The Economist Intelligence Unit.
Ao final desta cartilha, há lista indicativa de outros sítios eletrônicos britânicos e brasileiros
com informações sobre empreendedorismo e temas correlatos, que recomendamos
pesquisar.

Câmara de Comércio Brasileira na Grã-Bretanha
Fundada em 1942, a entidade organiza eventos e divulga informações sobre a economia
brasileira, por meio de seminários, edição de boletins e eventos de networking. Ao
promover o comércio entre o Brasil e a Grã-Bretanha, a Câmara também funciona como
uma comunidade de contatos para indivíduos e organizações que tenham (ou queiram ter)
laços comerciais com o Brasil ou outros tipos de interesse no país. No site indicado abaixo,
há informações sobre como virar membro da Câmara:
Recomenda-se que o(a) empreendedor(a) navegue no site da Câmara de Comércio
Brasileira na Grã-Bretanha, que divulga informações úteis para empreendedores(as),
além de indicar publicações, como a revista da entidade, a Brazil Business Brief. Você
também pode se inscrever no site para receber a Newsletter da Câmara.
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EMPREENDIMENTOS DE BRASILEIROS NO REINO UNIDO
Perfil
A comunidade brasileira no Reino Unido é estimada em cerca de 200.00 a 220.00 pessoas,
grande parte residente na região de Londres e composta de migrantes econômicos. Em
linhas gerais, os empreendimentos dessa comunidade enquadram-se em dois grupos,
bastante distintos.
O primeiro é formado por empresas de alto perfil que têm se instalado na praça de Londres
como parte de estratégia de expansão e consolidação em mercados internacionais. Elas
contam com recursos humanos, financeiros e de inteligência comercial adequados para
competirem no mercado britânico. São exemplos de empresas com esse perfil a Havaianas,
H.stern, Chilli Beans, Melissa, JBS e Embraer. A elas, unem-se empresas nacionais com
destacada capacidade de exportação, como Garoto, Antarctica e Mabel.
O segundo grupo inclui micro e pequenas empresas, com reduzida capitalização e
penetração limitada no mercado local, não raro voltada à própria comunidade brasileira.
Nesse grupo, destacam-se empreendimentos que atuam no comércio varejista (produtos
típicos e regionais brasileiros, carnes e embutidos, lingeries e trajes de banho etc.), no setor
de alimentos (restaurantes, comidas preparadas, etc.) e uma vasta gama de
empreendimentos no setor de serviços (aluguel de acomodações, limpeza residencial,
construção e reforma, agências de viagem, transporte pessoal e de carga etc.).
Entre os setores que têm observado crescente participação de empreendedores(as)
brasileiros(as), incluem-se os relacionados à estética pessoal (cabeleireiros(as),
maquiadores(as) etc.), à saúde (médicos(as), dentistas, etc.) e ao desenvolvimento
tecnológico (programadores(as), desenhistas gráficos, administradores(as) de sistemas e de
banco de dados etc.).
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Retorno ao Brasil – apoio oficial
Existe, ainda, a parcela de brasileiros(as) residentes no Reino Unido que manifestam o
desejo de retornar ao Brasil e eventualmente iniciar negócio próprio.
O processo de retorno ao país, depois de muitos anos no exterior, exige novo processo de
adaptação. Uma boa preparação prévia, que envolve pesquisa sobre a cidade/região onde
pretende residir, ajudará, sem dúvida, a tornar esse processo mais fácil, com menores
transtornos.
Caso pretenda investir em novo empreendimento no Brasil, recomenda-se vivamente
conhecer e pesquisar a realidade local e elaborar, com a devida antecedência, um plano de
negócios bem-estruturado, que leve em consideração todos os aspectos importantes, como
mercado local, existência de outras empresas no setor (concorrentes), legislação,
marketing, demanda para o serviço/mercadoria a ser oferecido, normas para vendas online,
legislação trabalhista etc.
As informações gerais sobre elaboração de planos de negócio no Reino Unido contidas
neste guia certamente serão úteis para os(as) futuros(as) empreendedores(as) no Brasil,
guardadas as devidas diferenças.

No caso de retorno ao Brasil, recomenda-se, igualmente, sempre verificar os
sites dos governos federal, estaduais e municipais, onde podem ser encontradas
informações úteis na área de apoio ao empreendedorismo ou assuntos correlatos porventura
existentes, além de outros dados relevantes.

Por exemplo, o site (clique aqui) traz informações sobre os programas "Incubadoras Brasil
Criativo" e " Criativa Birô": “As 13 Incubadoras Brasil Criativo implantadas em parceria
com os governos estaduais (e uma Universidade Federal) fornecem assessorias,
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consultorias, oficina e cursos sobre assuntos financeiros, jurídicos, gerenciais e logísticos
para empreendedores e empreendimentos dos setores culturais.”
Em https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-isencao-ou-reducao-fixa-de-75-do-impostode-renda-para-pessoa-juridica, explica-se como se pode solicitar “o incentivo fiscal de
redução de 75% do IRPJ para empreendimentos instalados na área de atuação da
SUDENE”.
O Programa Progredir, por sua vez, existe para “apoiar você que está inscrito no Cadastro
Único a conseguir um emprego ou se capacitar. Conforme indica o link acima, todos os
serviços são gratuitos:
➢ QUERO UM EMPREGO: ensina você a fazer seu currículo e enviar para as vagas de
empregos em empresas parceiras.
➢ QUERO ME QUALIFICAR: aqui você pode conseguir cursos, presenciais e à distância.
➢ QUERO EMPREENDER: ajuda você a conseguir microcrédito para financiar seu negócio.

➢ QUERO EMPREENDER EM GRUPO: uma oportunidade para quem planeja crescer junto
com a família ou com amigos.

Não deixe de pesquisar o site do Ministério da Economia do Governo brasileiro, onde há
informações úteis e importantes (no Menu principal, clicar em “Assuntos” e depois em
“Produtividade, Emprego e Competitividade” sobre a Camex (Câmara de Comércio
Exterior), inovação, comércio e serviços, micro e pequena empresa e aprendizagem
profissional, e suas respectivas iniciativas e programas.

Por fim, não deixe de verificar se precisa vir ao Consulado-Geral em Londres antes de
partir, com a devida antecedência, para solicitar serviços necessários ao retorno, como
atestado de residência, autenticação de cópias, procurações etc.
➢ Não deixe isso para a última hora, pois alguns desses documentos exigem certo tempo
para serem elaborados
16

➢ Lembre-se, qualquer empreendimento bem sucedido depende de um bom
PLANEJAMENTO. Aliás, isso é ESSENCIAL. O site do Consulado-Geral traz todas as
informações necessárias sobre como solicitar serviços consulares necessários para o
retorno ao Brasil.
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1. Abertura da empresa
Neste capítulo, apresentam-se tópicos a serem considerados pelos(as) empreendedores(as)
previamente à abertura de suas empresas.
1.1 Exigências Migratórias
Para iniciar um negócio no Reino Unido, o interessado deve ter um status migratório que
lhe permita trabalhar e investir no país – como regra, ter nacionalidade britânica ou ser
detentor de visto que autorize a residência permanente. O Home Office (Ministério do
Interior) e as representações britânicas no exterior (embaixadas, consulados, etc.) têm
competência para analisar casos concretos e prestar as informações cabíveis sobre essas
exigências migratórias.

Os meios de contato podem ser encontrados nesses dois links:
UK Visas and Immigration
UK-GOV-BRAZIL
Atualmente, empresários(as) que desejem solicitar visto para empreender no Reino Unido
devem enquadrar seu projeto, necessariamente, nas categorias de negócio inovador ou
startup.

Assim, o negócio no qual se pretende investir deve apresentar características inovadoras,
e sua ideia ou projeto deve contar com o endosso de instituição acreditada pelo Home
Office. O(A) investidor(a) deve dispor, via de regra, de capital mínimo de £50,000
(cinquenta mil libras esterlinas), salvo se a empresa já tiver sido estabelecida e já endossada
com base em investimento anterior.

Maiores informações acerca dos requisitos, elegibilidade, valores e prazos podem ser
obtidas na página do governo britânico.
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No caso de vistos para startups, a instituição competente para o endosso deve ser uma
universidade britânica ou empresa privada que já possua histórico de apoio a
empresários britânicos. Além disso, requisitos mínimos são: o projeto do negócio
represente ideia inovadora, ou seja, algo original e diferente de tudo já antes visto no
mercado e viável, isto é, com potencial negocial e de crescimento.

Informações adicionais também poderão ser extraídas da página do governo britânico.
Há ainda o Tier 1 na modalidade investidor (investor), destinado àqueles que pretendem
investir acima de £2.000.000 (duas milhões de libras esterlinas) no Reino Unido, conforme
pode se verificar aqui.

É recomendável também analisar com atenção as normas de imigração (immigration
rules). Em torno delas é que se conforma a legislação migratória do país, que tem sofrido
reformas nos últimos anos, especialmente no contexto do Brexit.
O Home Office apresenta compilações dessas normas e publica guias online sobre a
matéria, como em gov.uk/guidance/immigration-rules. Um ponto a destacar é o dever do
empregador de observar a lei, naturalmente, e ter total ciência do status migratório de seus
funcionários. Se o governo concluir que foi negligente ou que colaborou com trabalho
ilegal, o empregador poderá amargar pesadas multas e outras penalidades (illegal working
civil penalty).
Há guia oficial que trata desse tema de maneira detalhada: www.gov.uk/penalties-foremploying-illegal-workers.
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1.1

Plano de negócios

Preparar um bom plano de negócios é fundamental como estratégia, principalmente para
empreendedores que pretendam atrair financiamento ou conseguir empréstimos. Vários
modelos de planos, referentes a diferentes indústrias e setores, e orientações para a
preparação de planos de negócios podem ser obtidos em gov.uk/write-business-plan, como
o Essential Guide to writing a business plan, o Business Finance Plan. Há inclusive dicas
especiais para gerenciar um negócio em meio à pandemia da Covid-19, por exemplo.
Conforme destacado, um plano de negócios é um documento escrito que decreve seu
empreendimento. O plano deve contemplar objetivos, estratégias, vendas, publicidade,
marketing, e previsões financeiras, entre outos aspectos.

Um plano bem-estruturado permite ao(à) empreendedor(a):
➢

ter noção clara de sua ideia de negócio

➢

identificar, previamente, possíveis dificuldades

➢

definir suas metas

➢

acompanhar seu progresso
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Vale ressaltar que mais outras informações sobre elaboração de planos de negócios foram
incluídas nos textos dos itens da seção 4 desta cartilha, com dados sobre as cidades e
boroughs britânicos onde há maior concentração de brasileiros.
Não deixe de pesquisar o site governamental o Guia para criação de empresas no
Reino Unido. Disponível em português, esse site traz informações e orientações sobre:
➢ como estabelecer sua base de negócios no Reino Unido
➢ apoio a pesquisa e desenvolvimento
➢ registro de uma empresa
➢ impostos e incentivos
➢ financiamento

Ademais, esse guia do governo britânico conta com canal de contato online chamado
“Precisa de ajuda?”, com formulário simples a ser preenchido, em poucos segundos, que
indicará ao interessado ao final o endereço e dados de contato do trade office de sua região,
para esclarecimento de dúvidas.

Lembre-se: o primeiro passo rumo a um empreendimento bem-sucedido é a elaboração
de um bom plano de trabalho!

Merece destaque o site browse-business do governo britânico, que disponibiliza extensa
informação para os empreendedores autônomos (self-employed), com vários itens, com
destaque para:
➢ abertura de seu negócio
➢ impostos e questões fiscais
➢ financiamento
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➢ elaboração de plano de negócios (business plan)
➢ importação e exportação
➢ vende e encerramento de seu negócio
➢ patentes
➢ pesquisa e desenvolvimento (R&D)

1.2

Contas bancárias
As opções para abrir conta bancária em nome da empresa (pessoa jurídica) são:

➢ abrir a conta no próprio Reino Unido
➢ usar conta bancária existente no país de origem
➢ abrir conta em libras esterlinas no exterior.

Caberá ao(à) empresário(a) contatar os bancos de sua preferência e analisar os encargos
financeiros relativos à manutenção das contas e a movimentações internacionais, que
variam substancialmente. Como regra, é necessário ter um endereço no Reino Unido para
abrir conta bancária no país.
Para obter financiamento, o(a) empresário(a) será submetido à pesquisa sobre seu histórico
de crédito (credit history) para a avaliação da capacidade de pagamento (credit score), o
que é um complicador para investidores(as) recém-chegados(as), que precisam aguardar
alguns meses para estabelecer seu histórico de crédito.
O Department of Trade do governo britânico disponibilizou, inclusive em português, site
com informações práticas sobre como abrir conta bancária para empresas no Reino Unido.
Confira aqui.
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Há inclusive um canal de contato no link acima que permite ao interessado obter
aconselhamento gratuito sobre qual banco terá a melhor solução para seu
empreeendimento.
PRAZOS - segundo estimativa publicada no site, a depender do caso, abrir uma conta
bancária de empresa pode “demorar apenas 2 horas; já as soluções de contas bancárias
completas podem demorar entre 4 semanas e 3 meses para aprovação de um pedido de
conta bancária para empresas.”

Tenha o fator “tempo” em conta no processo de planejamento da sua empresa.

Importante: O site também ressalta que não houve alterações significativas no processo
de abertura de conta bancária no Reino Unido devido ao Brexit.
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1.4

Registro

A abertura de negócios no Reino Unido tem como principal regulamento o Companies Act
2006.
Esse site contém o texto completo da legislação, por capítulos, com as devidas atualizações
normativas. A responsabilidade pelo conteúdo, naturalmente, é da inteira responsabilidade
do governo britânico.
Como regra geral, o empreendedor deverá escolher a modalidade mais adequada a seu
negócio: empresa individual/autônomo (sole trader), companhia limitada (private limited
company) ou sociedade (business partnership).
Informações governamentais sobre essas especificidades podem ser encontradas em:
➢ sole-trader
➢ limited-company
➢ business-partnership
O site governamental Set-Up-Business traz mais informações detalhadas sobre como
registrar sua empresa.
Cada modalidade tem implicações fiscais, jurídicas e previdenciárias e regimes de
responsabilização pessoal do investidor distintas.
A título de ilustração, antes de registrar seu negócio verifique as eventuais regras sobre:
➢ Licenças ou autorizações necessárias
➢ Seguro
➢ Regras sobre vendas online
➢ Comprar ou vender mercadorias no exterior
➢ Como salvar ou usar dados pessoais
➢ Regras para trabalhar de casa
➢ Regras (e descontos) para alugar ou comprar imóvel para seu negócio
➢ Regras sobre contratação de funcionários
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Há nesse site Set-Up-Business links para obter ajuda com impostos, exportação e
elaboração de plano de negócios, além de apoio para desempregados.
Neste link oficial, há dados de contato (email, telefone, mídias sociais) das Business
Support Hotlines de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, também
indicados no item 3.1 desta cartilha.
Conforme dito acima, o registro de empresas em determinados setores exige a realização,
em paralelo, de procedimentos, como a contratação de seguros e obtenção de licenças.
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1.5

Regulamentação

1.5.1

Regulamentação tributária

Os impostos aplicáveis dependem da modalidade do empreendimento (sole trade, private
limited company ou business partnership, indicados na seção 1.4 acima).
Informações sobre a legislação tributária estão disponíveis em guias publicados pelo
Department for International Trade. Como regra geral, as sole traders são registradas no
HM Revenue and Customs (HMRC). Devem manter atualizados demonstrativos de receitas
e despesas, fazer declaração anual de impostos (self assessment tax return), pagar tributos
sobre os lucros e a vigência de seguros (Class 2 e Class 4 National Insurance). Empresas
com volume de negócios acima de £83.000 devem, ainda, ter registro de VAT (value added
tax). Detalhes sobre a regulamentação tributária dessa modalidade empresarial estão
disponíveis em set-up-sole-trader.
As private limited companies são registradas na Companies House, e os detalhes podem
ser lidos aqui: register-limited-companies. A inscrição para o pagamento do imposto sobre
as sociedades (corporation tax) deve ser feito em até 3 meses após o início das atividades.
O diretor deve inscrever-se para a declaração de imposto anual (self assessment tax return)
e pagar seguro nacional (national insurance). Empresas com volume de negócios acima de
£83.000 devem, ainda, ter registro de VAT (value added tax).
Detalhes sobre a regulamentação tributária dessa modalidade empresarial estão disponíveis
neste link.
As business partnerships, com a nômina dos sócios, são registradas no HM Revenue and
Customs (HMRC). Cada sócio deve inscrever-se para a declaração de imposto anual (self
assessment tax return). Sociedades com volume de negócios acima de £83.000 devem,
ainda, ter registro de VAT (value added tax).
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1.5.2

Regulamentação relativa à seguridade social

A seguridade social refere-se ao conjunto de políticas relativas à saúde, aos benefícios
temporários, às pensões e ao amparo dos desvalidos. O sistema público de saúde (National
Health Service – NHS) pode ser utilizado gratuitamente por pessoas que residem
legalmente no país. Para informações sobre o NHS no Reino Unido, clique nos links
abaixo:
• Inglaterra
• País de Gales
• Irlanda do Norte
• Escócia
O Health and Safety Executive (HSE) é o órgão regulador responsável por questões
referentes a saúde, segurança e doenças no ambiente de trabalho. As contribuições à
previdência geral, que garante o pagamento de auxílio e pensões em situações relacionadas
à maternidade e à inabilitação ao trabalho, são obrigatórias e compartilhadas entre
empregados e empregadores.
Informações sobre o tema estão disponíveis aqui. Além de contribuírem à previdência geral
(national insurance), os empreendedores têm outras responsabilidades decorrentes da
modalidade da empresa (sole trader, private limited company ou business partnership).
Como regra, empresários empregadores devem contratar um seguro especial (employers'
liability insurance). A apólice deverá ser de no mínimo £5 milhões e deverá ser feita por
uma seguradora autorizada. Mais informações sobre seguros para empregadores estão
disponíveis neste link.
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1.5.3

Regulamentação trabalhista

Ao contratar, o empreendedor deve atentar às peculiaridades dos contratos trabalhistas
(employment contract), conforme nesses dois links úteis:
➢ Contratos
➢ Trabalho legal
Deve observar, ainda, os mínimos salariais previstos em lei (national minimum wage), o
regime previdenciário aplicável e a regularidade migratória do funcionário e pendências
criminais que possam restringir contratações (disclosure barring service checks). Deverá,
ainda, ao se tornar empregador, fazer o registro dessa condição no HM Revenue and
Customs, e contratar seguro (employers' liability insurance).
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1.6

Carteira de motorista

Relativamente à licença para dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação brasileira, a
“CNH”, como regra, é válida e pode ser utilizada por doze meses após a entrada no Reino
Unido para dirigir veículos pequenos (carros e motocicletas).
Nesse período, o(a) interessado(a) deverá solicitar a carteira de motorista provisória local,
que exigirá aprovação em teste teórico e prático.
Informações oficiais sobre obtenção de carteira de habilitação no país estão disponíveis
aqui.
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2. Gestão da empresa
Neste capítulo, apresentam-se tópicos a serem considerados pelos empreendedores para o
gerenciamento de suas empresas.
2.1

Proteção de dados pessoais

As regras que restringem o compartilhamento de informações privadas (de funcionários,
clientes, terceiros, etc.) e os mecanismos de responsabilização de empreendimentos que
deixarem de observá-las constam da Data Protection Act 2018, disponível em neste link.
A lei prevê normas sobre como o direito de saber como seus dados pessoais serão usados,
acesso a seus dados pessoais, fazer reclamações, assim como elenca os princípios gerais
sobre proteção de dados.
2.2

Direito do consumidor

O Consumer Rights Act 2015 é o principal regulamento relativo ao direito do consumidor
e aos mecanismos de responsabilização de empreendimentos que deixarem de observá-lo.
Informações práticas a esse respeito podem ser buscadas em:
• https://www.gov.uk/government/publications/consumer-rights-act-2015/consumerrights-act-2015
• https://www.gov.uk/government/collections/cma-consumer-enforcement-guidance
• https://www.gov.uk/consumer-protection-rights
2.3

Regulamentação aplicável a mercadorias

Sobre as normas de qualidade e segurança para a produção e comercialização de bens, o
Department for Business, Energy & Industrial Strategy publica guia detalhado sobre as
principais questões envolvendo segurança, design, embalagem e seguro para os
fabricantes.
O guia pode ser acessado neste link e apresenta orientações sobre:
➢ normas sobre segurança de produtos
➢ comprovando a conformidade com as normas
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➢ ações corretivas, recalls and segurança contra incidentes
➢ responsabilidade e seguro os produtos
➢ segurança de produtos e aplicação das normas
Nesse contexto, destacam-se as normas relativas às exigências sanitárias, de higiene, de
segurança e os mecanismos de inspeção aplicáveis a empresas que atuam na área de
alimentação, que podem ser acessadas em sites como o da Food Standards Agency.
Destacam-se, ainda, as relativas a bens embalados (Weights and Measures Packaged
Goods Regulations 2006), a embalagens e rótulos, e a medição e pesagem, editadas pelo
Regulatory Delivery.
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2.4

Legislações especiais

Existem setores com legislações especiais relativas à oferta de serviços e à comercialização
de produtos, de que são exemplos as restrições relativas a álcool e tabaco, cujos detalhes
podem ser acessados aqui.
Informações práticas sobre vendas à distância e online, particularmente importantes no
contexto da pandemia atual, estão disponíveis aqui. Há orientações sobre:
➢ cobertura dos contratos
➢ informação que deve ser obrigatoriamente divulgada
➢ contratos eletrônicos
➢ direitos de cancelar
➢ pagamentos complementares
➢ taxas relativas a Helpline
➢ entregas e riscos
➢ produtos entregues e não solicitados

2.5

Registro de marcas e propriedade intelectual

A regulamentação aplicável a questões de propriedade intelectual, como patentes, marcas,
direitos autorais, design, registros e proteção, está disponível aqui.
Em resumo, para registrar uma nova marca, o empresário deverá, inicialmente, verificar se
a marca desejada poderá ser registrada, de acordo com parâmetros indicados no link.
O registro da marca poderá ser concluído na plataforma online, mediante pagamento de
taxas. Para registrar uma patente, caberá ao empresário avaliar se este registro é o tipo de
proteção mais indicado para seu negócio e considerar todos os custos envolvidos no
procedimento.
Se persistirem dúvidas, poderá solicitar ajuda a profissional para o registro de patentes,
seguindo as instruções disponíveis em patent-before-you-apply.
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2.6

Disputas trabalhistas

A legislação trabalhista no Reino Unido é ampla e complexa, envolvendo normas especiais
relativas, por exemplo, a funcionários idosos e portadores de necessidades especiais e a
saúde e segurança no local de trabalho.
Compilações de normas trabalhistas estão disponíveis neste site.
Em caso de disputas, é possível obter orientação por meio de serviços públicos de consulta,
conciliação e arbitragem (Advisory, Conciliation and Arbitration Service - Acas).
Informações sobre esses serviços podem ser lidas aqui.

33

2.7

Disputas comerciais

A composição de disputas comerciais compete primordialmente às cortes mercantis
(circuit comercial courts), sem restrições quanto ao grau de complexidade.
Já a composição de determinadas disputas comerciais nacionais e as internacionais
compete às cortes comerciais (commercial courts).
Informações detalhadas sobre as atribuições dessas cortes estão disponíveis aqui.
Normalmente essas cortes tratam de processos sobre:
➢

disputas sobre contratos e documentos formais

➢

seguro

➢

vendas

➢

importação, exportação e transporte de mercadorias

➢

negligência profissional

➢

serviços financeiros e de bancos

➢

informações confidenciais

Existem, ainda, formas alternativas de resolução de disputas comerciais, explicadas neste
link.
As principias modalidades empregadas no Reino Unido são mediação, conciliação e
arbitragem.

2.8 Associações de comércio
Listas de associações de comércio no Reino Unido estão disponíveis online nos sítios, por
exemplo, da British Services, da Federation of Small Business, e da Enterprise Europe
Network.
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Há muitas informações interessantes e úteis para empreendedores(as) nesses sites. Ao final
deste Guia, há outros links para sites informativos de outras entidades (governamentais e
privadas, indicadas nos sites oficiais) que prestam apoio a pequenos empreendedores.

Hoje em dia, há vários aplicativos (apps) disponíveis para download
gratuitamente no seu celular para gerenciamento de um micro ou pequeno negócio ou
projeto avulso. Pesquise e veja qual app atenderia melhor às suas necessidades!
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3. Apoio a empreendedores
Neste capítulo, apresentam-se tópicos relativos a assessoramento e consultoria a micro e
pequenos empreendedores, oportunidades de capacitação, opções de financiamento e
empréstimos e programa de incentivo fiscal, entre outros temas de interesse.
3.1 Assessoramento e consultoria
Existem serviços públicos de assessoramento para potenciais empreendedores e gestores
de negócios:
➢ Business

Support

Helpline

(Inglaterra)

enquiries@businesssupporthelpline.org

Telefone: 0300 456 3565 SMS: 0191 581 0052
➢ Business Wales Helpline (País de Gales) Telefone: 0300 060 3000 Segunda a sextafeira, 8h30-17h30 14
➢ Business Gateway (Escócia) Telefone: 0845 609 6611 SMS: 0141 952 7053
➢ Invest Northern Ireland (Irlanda do Norte) Telefone: 0800 181 4422
Em paralelo, existem plataformas online por meios das quais os interessados podem buscar
informações e esclarecimentos sobre questões específicas. São exemplos dessas
plataformas:
➢ Business is Great - portal governamental de fomento ao empreendedorismo da Inglaterra
➢ Business Gateway - portal governamental da Escócia
➢ Business Wales - portal governamental do País de Gales
➢ Invest NI - portal governamental da Irlanda do Norte .
➢ Outset.org – portal privado para prestar apoio a novos empreendedores
Existem, ainda, inúmeros outros exemplos de serviços de consultoria, de que são exemplo
o Investors in People, e a Marketing Donut, para estratégias de marketing.
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Manter um fluído relacionamento com o empresariado também é prática recomendada aos
empreendedores. A participação em eventos de business networking, presenciais ou
virtuais, especialmente no contexto da pandemia da Covid-19, permite inserção nas redes
de socialização locais e aprendizado de códigos não-escritos a serem observados nas
negociações e no relacionamento entre empresários e clientes.
Exemplos de páginas online de busca de eventos relacionados a negócios no Reino Unido
são business-events. org.uk e innovateuk.blog.gov.uk. No primeiro (business-events), é
posssível fazer busca por eventos com base em localidade, distância de seu endereço, setor
e tipo de evento. O site também divulga lista de eventos a serem realizados nas próximas
semanas.
Há também link para os atualmente 38 Growth Hubs existentes na Inglaterra. Conforme o
site, “they join up national and local business support so it is easy for businesses to find
the help they need”.

Para empresas brasileiras – no geral de maior porte – que desejam entrar no mercado
britânico, sugere-se o contato com o setor comercial da Embaixada do Brasil em Londres
e consulta às informações disponíveis no site do Department for International Trade.
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3.2

Capacitação

Listas de cursos e eventos de treinamento podem ser facilmente obtidas online, em páginas
como a do governo britânico Career Skills and Training
➢ National Careers Service – Inglaterra
➢ My World of Work – Escócia
➢ Careers Wales – País de Gales
➢ Careers Services Northern Ireland – Irlanda do Norte
O site oficial Skills Toolkit divulga vários cursos gratuitos para trabalhadores se
capacitarem nas áreas de:
➢ matemática para o dia a dia
➢ informática
➢ desenvolvimento profissional
➢ crescimento pessoal
➢ empreendedorismo e finanças
➢ design digital e marketing
➢ computação
➢ programação (coding)
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3.3

Financiamento e empréstimos

As opções de financiamento e empréstimos para empresas no Reino Unido variam
conforme o tipo de negócio e fatores como valor do financiamento e expectativas de lucros
do negócio.
Informações gerais sobre financiamento estão disponíveis neste link do governo. Existem
também guias online de entidades independentes que explicam as diferentes formas de
financiamento existentes, como o publicado pelo British Business Bank, e o Startuploans.

3.4

Programa de incentivo fiscal

No Reino Unido, há diversos programas locais de incentivos fiscais a companhias de todos
os portes. A elegibilidade para esses programas depende de critérios estabelecidos.
Informações sobre os distintos tipos de incentivo fiscal podem ser obtidas aqui e no HMRC
Services.
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4. Regiões de maior concentração de brasileiros no Reino Unido - Informações úteis
e apoio governamental oferecido. Orientações gerais sobre como empreender

4.1 Londres
Londres concentra cerca de 60% da comunidade brasileira radicada no Reino Unido. A
prefeitura de Londres possui um site com informações úteis para pequenos
empreendedores e investidore. Na página, há abundantes informações sobre as seguintes
iniciativas, entre outras:

➢ London Business Hub, ferramenta online para dar apoio a abertura, sustentabilidade e
crescimento de negócios.
➢ Brexit Business Support,
➢ Business Improvement Districts (BID)- áreas geográficas em que o comércio local
decidiu (por voto) investir em conjunto para melhorar o ambiente de negócios. Há mapa
da cidade indicando as áreas no site. A informação é facilmente encontrada fazendo busca
no site acima indicado.
➢ Good Working Standard – reúne informações sobre as melhores práticas de negócios e
apresenta links para recursos e apoio em Londres para ajudar empregadores a tornar seu
empreendimento mais eficiente.
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➢ O site também divulga informação detalhadas sobre Apoio a empreendimentos,
Estratégia Econômica, setor de Alimentação, iniciativa Smart London, estabelecimento de
parcerias com a prefeitura (Partner with Us) e divulgação mensal do Business Bulletin.

4.1.1

Seis boroughs londrinos de maior concetração de comunidades brasileiras

4.1.1.1 Conselho de Barnet
O Conselho (Council) de Barnet possui um site extenso, que apresenta informações úteis
e práticas para empreendedores na região.
Há um link específico sobre Business, com vários dados sobre negócios em Barnet, com
destaque para o link Starting and Growing your Business, onde há um guia passo a passo
para abrir um negócio em Barnet, cobrindo todos seus aspectos (legal, laboral, impostos,
local de trabalho etc).
O link Thinking of starting a business traz um FAQ para esclarecer as dúvidas mais
recorrentes dos empreendedores(as). Ademais, há links do Conselho nesse site sobre
Networking, Ampliar seus negócios e Apoio e Aconselhamento.
Está disponível no link Ampliar seus negócios a Business Support Helpline, com número
de telefone e email para envio de consultas.

4.1.1.2 Conselho de Brent
A principal fonte de informação é seu sítio eletrônico. O link sobre Business, destaca e
indica, por exemplo, serviços de marketing, para ajudar empreendedores a atingir melhor
seu público-alvo,
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O Employee benefits scheme de Brent, cujos detalhes podem ser lidos no site acima, prevê
parceria com negócios locais para oferecer descontos e funcionários do borough, de modo
a trair mais clientes e expandir as vendas.
Por ser, conforme o site, o maior empregador em Brent, o conselho apresenta informações
sobre como concorrer e ser prestador de serviços ao conselho (tenders and contracts), com
links para guias práticos gratuitos em formato pdf para conhecer melhor essa possibilidade.
Há possibilidade de fazer filmes na região (Filming in Brent), onde há localidades
interessantes para essa atividade: This is vibrant and cosmopolitan borough offers an
abundance of film locations with stark contrasts of inner city and genteel suburbia. The
architectural styles range from Victorian terrace to country cottages and thatched houses.

4.1.1.3 Conselho de Harengey
O link Jobs and Training é bastante extenso e traz informações úteis para o atual ou
potencial empreendedor nesse bairro. Seguem alguns exemplos:
O Haringey´s Good Economy Recovery Action Plan contempla apoio a empreendedores
locais e nas high streets do borough. O plano apresenta 4 prioridades para os próximos 12
a 18 meses: i) reabrir e apoiar negócios locais, ii) apoiar negócios a se recuperarem e
renovarem, iii) apoiar residentes para encontrar emprego e se capacitar, iv) investimentos
nas vizinhanças e comunidades locais.

Há vasta informação sobre abertura de negócios neste link, em todas as suas vertentes
(financiamento, investimento,

treinamento, aspectos legais. etc), bem como sobre

crescimento da empresa), com destaque para identificar possibilidades de financiamento,
encontrar locais apropriados para instalação do negócio, identificar possíveis mentores,
entre outras.
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O link News and events divulga informações úteis atualizadas para os empreendedores
sobre eventos de interesse acontecendo na região, além de divulgação de boletim
informativo.

4.1.1.4 Conselho de Lambeth
O site www.lambeth.gov.uk/ é igualmente rico em fontes de informações práticas para
empreendedores.
➢ informa sobre a existência de número de de telefone para pedir conselhos sobre negócios
(Business Advice Line)
➢ apresenta guia chamado Business continuity guide, especialmente útil em momentos de
crise, com informações praticas para desenvolver um Business Continuity Management
Plan, com destaque para resolução de problemas como perda de acesso ao local de
trabalho, perda de funcionários ou falta de capacitação, perda de tecnologia ou de dados e
dificuldade de de acesso a fornecedores, entre outros.
➢ o site também apresenta informações práticas sobre como se candidatar a ser fornecedor
de serviços para o conselho de Lambeth, com guia completo e prático sobre o tema.

4.1.1.5 Conselho de Southwark
O Conselho de Southwark disponibiliza informações específicas sobre como participar e
vender nas feiras (markets) públicas locais, como Deal Porter Square, East Street, North
Cross Road, Peckham Trading e The Blue, assim como as feiras operadas por empresas
particulares, indicadas no site, com dicas sobre como obter licenças para funcionamento
nesses locais.
O link sobre Business Compliance Advice orienta sobre os regulamentos e padrões para
negócios na região e como respeitar as regras. Divulga informações sobre como vender
produtos com restrição de vendas para menores, medidas contra a falsificação de dinheiro,
segurança de produtos, definição de preços, e normas sobre medidas e pesos para
funcionar em mercados e feiras locais.
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Esse site publica orientações opráticas sobre vendas de produtos controlados (por idade),
localizar propriedades para alugar ou adquirir, segurança de mercadorias
A exemplo dos demais conselhos indicados neste Guia, o site possui um link sobre apoio
específico oferecido a empresas no contexto da pandemia de Covid-19, nas áreas de apoio
geral, gerenciamento do impacto da crise sobre seu empreeendimento e reabertura do seu
negócio. Nesse contexto, o conselho elaborou um Economic Renewal Plan.

4.1.1.6 Conselho de Tower Hamlets
A exemplo dos demais boroughs acima descritos, o site do conselho de Tower Hamlets
também traz expressiva quantidade de informações úteis para empreendedores(as).
O link sobre Business and enterprise indica que a economia de Tower Hamlets tem PIB
de 6 bilhões de libras, com expressivo crescimento econômico nos últimos anos.
O link indica email e número de telefone para receber orientações e esclarecer dúvidas
sobre o funcionamento de seu negócio em Tower Hamlets.
O link Target Advice for your business contém informações úteis sobre várias categorias,
entre as quais:
➢ Negócios dirigidos por mulheres
➢ Negócios nos setores cultural e criativo
➢ Orientações para jovens empreendedores
➢ Emprego e capacitação
Há links para solicitar apoio com vistas ao desenvolvimento de projetos para novos
empreendimentos e outros já estabelecidos, como https://theretailplace.co.uk/ (site não
governamental), rico em informações para ajudar empreendedores a se desenvolverem na
região. Esse link contém, por exemplo, catálogo completo de negócios registrados no site
existentes na região.
Tower Hamlets também possui número expressivo de mercados locais (clique aqui).
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Dúvidas sobre como participar nessas feiras como empreendedor podem ser enviadas para
streetmarkets@towerhamlets.gov.uk

4.2

Birmingham

O site da prefeiutrira de Birmingham é igualmente rico em informações práticas paara
empreendedores(as).
A seção sobre apoio a negócios divulga informações sobre serviços disponíveis na
biblioteca da cidade, dicas sobre lugares indicados para fazer filmes, como abrir um
negócio em sua casa, zonas econômicas d Birmingham e outras orientações úteis.
O Big City Plan da cidade constitui planejamento de 20 anos com vistas a transformer a
cidade num world class city centre, com o objetivo de gerar 50 mil novos empregos, criar
novos espaços para negócios (1.5 milhão de metros quadrados), melhorar e ampliar
espaços públicos e criar cinca zonas de transformação para apoiar o crescimento do centro
urbano.
A cidade também possui um City Center Enterprise Zone, composto por 39 localidades,
em 7 clusters com a finalidade de estimular serviços finacneiros e de negócios, tencnologia
de informação, ind´strias criativas e mídias digitais
O site também possui informaçoes prática sobre licensiamento, mercados e feiras,
capacitação.
Há indicação de link específico sobre disponibilidade de empréstimos para pequenos
negócios.

4.3

Bristol

Como todas a cidades que constam deste Guia, Bristol também possui um site oficial com
quantidade expressiva de informações úteis para empreendedores(as).
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Em Starting your Own Business, a prefeitura de Bristol informa sobre várias iniciativas e
serviços próprios e de outras entidades de apoio aos(às) empreendedores(as), tais como:
➢ Outset in Bristol – como abrir um negócio. Site muito rico em informações práticas e
úteis.
➢ Brave – apoio para small businees na cidade.
➢ Business West – apoio geral para ajudar um(a) empreendedor(a) na região da Inglaterra
Ocidental.
➢ South Bristol Enterprise Support – apoio geral para abrir e manter seu negócio no sul da
cidade.
No link sobre apoio e conselhos, há diversos textos sobre Covid-19 e negócios, abrir um
negócio em Bristol,

empréstimos e financiamentos,

acesso a banda larga,

empreendimentos nas high streets da cidade etc.

4.4

Liverpool

A prefeitura dessa cidade possui link específico sobre apoio a empreendimentos.
Seu Business Information Service oferece, em parceria com outras organizações:
➢

Acesso gratuito a bases de dados sobre proproiiedade intectual, pesquisas de marketing

dados sobre empresas, e notícias geraos sobre negócios na cidade
➢

Acesso a orientadores especializados na área de empreendedorismo

➢

Workshops e eventos para ajudar a abrir e ampliar seu negócio em todos seus apectos,

com acesso a orientação jurídica e outros especialistas
➢

Divulgação de eventos sobre negócios e outras atividades programadas para acontecer

na região de Liverpool
No site da prefeitura, há links para informações úteis sobre impostos, emprego,
capacitação, licitações e apoio especial no contexto da pandemia da Covid-19.
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4.5

Manchester

O site www.manchester.gov.uk/business da prefeitura da cidade traz três categoarias de
temas de interesse direto para os empreendedores(as):
➢ Abrir seu negócio
➢ Ampliar seu negócio
➢ Transferir seu empreendimento para Manchester
➢ Manter um negócio “verde” e sustentável
No primeiro tópico, há orientações sobre o que significa abrir um negócio, apoio para
estabelecer

uma

empresa

nova,

propridade

intelextual,

dicas

para

jovens

empreendedores(as) (16 a 30 anos de idade), pesquisa e estatísrticas, registro e possível
impacto do Brexit sobre seu negócio.
Sobre como “ampliar seu negócio”, o site disponibiliza dados sobre growth hubs, a
Mancheter Enterprise Zone, oferecer empregos a emprego a jovens, higiene e segurança
na empresa, eventos na cidade e licitações.
O terceiro item acima indicado traz infromações sobre por que deve se escolhger a cidade
de Manchester para estabelecer seu negócio, apoio aos(às) empreendedores(as) mediante
parcerias locais, ajuda para encontrar um imóvel adequado e descontos para futuros
negócios.
O site sobre negócios da cidade também inclui link sobre como obter empréstimos.
O link sobre Planning and Regeneration disponibiliza muitas orientaões sobre como obter
licença para seu negócio em Manchester, legislação pertinente, zonas ambientais
protegidas e planejamento estratégico.

4.6

Edimburgo

No link da cidade Support for Business, que pode ser acessado no site da prefeitura de
Edinburgo, as autoridades informam sobre várias iniciativas de apoio, entre a quais:
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➢ Edinburgh's Employer Recruitment Incentive - EERI), para dar apoio a empresas e seus
desempregados,
➢ Business Continuity, para dar apoio aos emprendedores(as) no contexto da pandemia e
quaaisuer outros fatores que interrompam as atividades normais da empresa,
➢ Empréstimos (start-ups, East of Scotland Investment Fund etc),
➢ Existência de rede de negócios responsáveis na cidade, Edinburgh Partnership,e
Business Improvement Districts.
O site da prefeitura refere-se, igualmente, à iniciativa Scotish Cities Alliance. Resultado de
cooperação entre sete (7) cidades escocesas, Aberdeen, Dundeee, Edimburgo, Glasgow,
Inverness, Perth e Stirling, esse grupo tem como objetivo atrair investimentos e fomentar
o crescimento dessas cidades, destacando o potencial delas como locais privilegiados para
estabelecimento de novos empreendimentos.
O site da prefeitura de Edimburgo também disponibiliza informações sobre
➢ Propriedades para venda ou aluguel
➢ Saúde e segurança no trabalho
➢ Licenças e autorizações
➢ Serviços de tecnologia
➢ Fornecedores
➢ Padrões para o comércio
➢ Apoio para crescimento de epresas nos setor social
➢ Empréstimos para start-ups na Escócia como um todo (veja link na seção 5 deste Guia).

4.7

Glasgow

No site sobre empreendimentos da prefeitura da cidade, há informações úteis sobre como
abrir ou expandir um negócio, encontrar mão de obra qualificada para seu negócio, mapear
cursos de treinamento, participar de licitações da cidade, e ter acesso a informações sobre
incubadoras.
Ademais, o Glasgow Business Growth Programme tem como objetivo criar uma rede
colaborativa de apoio a empreendedores(as), disponibilizando apoio especializado para
empresas nas áreas de:
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➢ Estruturação de um negócio
➢ Crescimento da empresa
➢ Liderança, habilidades e recursos
➢ Gerenciamento financeitro do empreendimento
➢ Design
➢ Desenvolvimento digital e inovação
➢ Resiliência
➢ Aceleração do negócio
➢ Internationalização
A Federation of Small Businesses, por sua vez, oferece serviços e apoio gerais e
especializados a seus sócios.
Todos essas cidades e boroughs, vale reiterar, divulgam informações e orientações práticas
sobre medidas a serem adotadas pelas empresase indivíduos no contexto da pandemai da
Covid-19.
Recomenda-se vivamente que as fontes de informações indicadas neste guia
consultadas frequentemente, uma vez que são passíveis de atualização permanente.
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sejam

5. Outros sites de interesse (lista de caráter meramente indicativo):

Governo brasileiro

https://www.gov.br/pt-br (geral)
https://www.gov.br/economia/pt-br (Ministério da Economia)

Governo britânico

https://www.gov.uk
https://www.gov.uk/transition (Brexit)
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energyand-industrial-strategy
https://www.gov.uk/government/organisations/competition-and-markets-authority
https://www.gov.uk/set-up-business
https://www.gov.uk/browse/business
https://www.gov.uk/government/news/landmark-kickstart-scheme-opens
https://www.gov.uk/government/organisations/competition-and-markets-authority

Entidades privadas, referenciadas nos sites governamentais

https://www.brazilianchamber.org.uk/ (Câmara de Comércio Brasileira na GrãBretanha)
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www.outset.org (Business start-up)
https://www.fsb.org.uk/ (Federation of Small Business)
https://www.businesscompanion.info/ (Trading standards law)
https://www.fca.org.uk/ (Financial Conduct Authority)
https://www.startuploans.co.uk/scotland
https://www.businesshub.london/resource/covid-19-coronavirus-support-forbusinesses-and-employers/ (Business Hub London – coronavirus support)

Birmingham

https://www.birmingham.gov.uk/
https://www.birmingham.gov.uk/info/20139/business
https://www.birmingham.gov.uk/info/20139/support_for_business/67/birmingham
_city_centre_enterprise_zone
https://www.birmingham.gov.uk/info/20005/council_tax
https://www.birmingham.gov.uk/info/20057/about_birmingham
https://www.birmingham.gov.uk/info/20017/benefits_and_support
https://www.birmingham.gov.uk/info/20008/planning_and_development
https://www.birmingham.gov.uk/info/20012/business_and_licensing
https://www.birmingham.gov.uk/info/20139/support_for_business/711/run_a_busi
ness_from_home
https://www.birmingham.gov.uk/LA2003premiseslicence
https://www.birmingham.gov.uk/info/20150/markets
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https://www.birmingham.gov.uk/info/20012/business_and_licensing/2025/the_sup
plier_skills_programme

Bristol

https://www.bristol.gov.uk/
https://www.bristol.gov.uk/business-support-advice/starting-a-new-business
https://www.bristol.gov.uk/business-support-advice
https://www.bristol.gov.uk/business-support-advice/business-finance
https://www.bristol.gov.uk/council-tax Council Tax
https://www.bristol.gov.uk/benefits-financial-help
https://www.bristol.gov.uk/planning-and-building-regulations
https://www.bristol.gov.uk/jobs-training
https://www.bristol.gov.uk/planning-and-building-regulations-forbusiness/planning-for-business
https://www.brave.org.uk/ (Bristol)
https://www.sbes.org.uk/ (South Bristol)

Liverpool

https://liverpool.gov.uk/
https://liverpool.gov.uk/business/
https://liverpool.gov.uk/business/tenders-and-procurement/
https://liverpool.gov.uk/business/business-support-and-advice/
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https://liverpool.gov.uk/business/business-support-and-advice/coronavirussupport-for-businesses-and-employers/
https://liverpool.gov.uk/council-tax/
https://liverpool.gov.uk/planning-and-building-control/
https://liverpool.gov.uk/jobs-and-training/
https://liverpool.gov.uk/schools-and-learning/adult-learning/
https://liverpool.gov.uk/jobs-and-training/help-finding-work/
https://liverpool.gov.uk/communities-and-safety/emergencyplanning/coronavirus/advice-and-guidance/

Manchester

https://www.manchester.gov.uk/
https://www.manchester.gov.uk/business
https://www.manchester.gov.uk/info/200013/starting_a_business
https://www.manchester.gov.uk/info/827/growing_and_maintaining_a_business
https://www.manchester.gov.uk/info/350/locating_or_investing_in_manchester
https://www.manchester.gov.uk/info/827/growing_and_maintaining_a_business/53
99/the_business_growth_hub
https://www.manchester.gov.uk/info/827/growing_and_maintaining_a_business/61
15/business_events
https://www.manchester.gov.uk/helpinghands
https://www.gmchamber.co.uk/events#filter=.submit-chamber
Chamber of Commerce)
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(Manchester

Edimburgo

https://www.edinburgh.gov.uk/
https://www.edinburgh.gov.uk/business
https://www.edinburgh.gov.uk/support-business/support-business-1/1
https://www.edinburgh.gov.uk/council-tax
https://www.edinburgh.gov.uk/business-rate-reductions
https://www.edinburgh.gov.uk/planning-building
https://www.edinburgh.gov.uk/licences-permits
https://www.edinburgh.gov.uk/licences-permits/licences-permits-applications
https://www.edinburgh.gov.uk/commercial-property-sale-let/find-commercial-property-salelet
https://www.edinburgh.gov.uk/support-business/scotland%E2%80%99s-employerrecruitment-incentive-seri?documentId=12454&categoryId=20026
https://www.edinburgh.gov.uk/support-business/edinburghs-responsible-businessframework?documentId=12506&categoryId=20026
https://www.edinburghcompact.org.uk/our-purposes/social-enterprise/

Edimburgo

https://www.glasgow.gov.uk/
https://www.glasgow.gov.uk/article/15896/Business
https://www.glasgow.gov.uk/businesssupport
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https://www.glasgow.gov.uk/article/17135/Starting-or-Growing-a-Business
https://www.glasgow.gov.uk/article/25531/Glasgow-Business-Growth-Programme
https://www.glasgow.gov.uk/article/15901/Services-in-My-Area
https://www.glasgow.gov.uk/counciltax
https://www.glasgow.gov.uk/planningandbuildingcontrol (Planning and Building)
http://investglasgow.com/
https://www.bgateway.com/local-offices/glasgow/local-support

Outros

https://www.businesswest.co.uk/ (West of England)
https://www.businesswest.co.uk/grow/ewoe (West of England)
https://www.startuploans.co.uk/scotland (Scotland)
https://www.scottishcities.org.uk/ (Scottish cities)
https://www.startuploans.co.uk/scotland (Scotland - loans)
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