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DRUMMOND ADVISORS
QUEM SOMOS

▪ Consultoria especializada em transações entre Brasil e Estados Unidos.

▪ Equipe conta com contadores e advogados certificados nos dois países.

▪ Escritórios em Boston, Miami, Orlando, Nova York, São Paulo e Belo Horizonte.

▪ Mais de 10 anos de atuação.

▪ Mais de 3 mil clientes atendidos.

▪ Equipe com mais de 170 colaboradores.

Accounting & Tax 
Services 

Legal 
Services 

Consulting 
Services 

Ventures Services 



AGENDA

▪ Internacionalização 

▪ Estruturas societárias

▪ Tributação nos Estados Unidos 



Acesso ao mercado internacional 

Demanda internacional pelo 
produto ou serviço 
(feiras/eventos)

Demanda de 
investidores

Parceiros/Canais

Suporte ao cliente



Etapas da Internacionalização

Exportação

Representação

Filial

Subsidiária



Aspectos importantes



Aspectos importantes



PRINCIPAIS ESTRUTURAS SOCIETÁRIAS

CORPORATION
Sócios são detentores de ações e a administração fica a cargo de um Board of Directors
and Officers

LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC) 
Administrada por sócios ou gerentes de acordo com o estabelecido no contrato social

LIMITED PARTNERSHIP 
Deve ter ao menos um general partner e um limited partner







TRIBUTAÇÃO NOS EUA

Pessoa Física Estrangeira

ALIEN

Não é um cidadão americano

RESIDENT-ALIEN

Alien que possui o green card ou excedeu o 
teste de presença (SPT)

NON-RESIDENT ALIEN

Alien que não possui o green card e não 
excedeu o teste de presença (SPT)



9 - Alíquotas dos Impostos - EUA

109

Declaração em conjunto Declaração individual Dividendos qualificados / Ganho de Capital  (longo prazo) Imposto sobre herança Trust

10% - até $19,900 10% - até $9,950 Declaração individual Estrangeiros 10% - até $2,650

12% - $19,901 a $81,050 12% - $9,951 a $40,525 0% - $0 a $40,400 0% - até $60,000 24% - $2,651 a $9,550

22% - $80,051 a $ 172,750 22% - $40,526 a $86,375 15% - $40,401 a $445,850 26% to 39% - até $1,000,000 35% - $9,551 a $13,050

24% - $172,751 a $329,850 24% - $86,376 a $164,925 20% - acima de $445,850 40% - acima de $1,000,000 37% - acima de $13,050

32% - $329,851 a $418,850 32% - $164,926 a $209,425 Declaração em conjunto Residentes americanos

35% - $418,851 a $628,300 35% - $209,426 a $523,600 0% - $0 a $80,800 Individual - Isenção até $11,70 milhões

37% - aicma de $628,300 37% - acima de $523,600 15% - $80,801 a $501,600 Casal - Isenção até $23,4 milhões

20% - acima de $501,600

Ganho de Capital (curto prazo)

Tributado como renda ordniária - 10% a 37%



Dê atenção ao transfer price
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SIGA NOSSAS
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FALE COM A GENTE:
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