
PROCESSO DE ABERTURA DE EMPRESA EM DUBAI

Assim que seu visto for emitido, a lei local nos Emirados Árabes Unidos exige que todas as pessoas físicas passem pelo menos um dia em Dubai a cada 180 dias, a fim de manter ativas 
tanto a residência isenta de impostos quanto a identidade dos Emirados.

1. CONSULTORIA 2. NOSSA OFERTA

 
3. O SEU CONTRATO 4. VAMOS LÁ!

• Caso necessário, haverá uma consultoria local com os nossos par-
ceiros em Dubai
• Detalhes adicionais após a consultoria com o Christoph, etc
• Elaboração de estratégia e plano de viagem 

• Oferta de abertura de empresa, residência, etc
• Questionário (UBO, substância econômica, etc.)
• Documentação (cópias do passaporte, fotos, etc.)

• Confirmação do cliente
• Envio da documentação necessária
• Pagamento da fatura

• Abertura remota de empresa  (possível para a Zona Franca)
• Confirmação do visto de imigração (aproximadamente 4 dias após a 
abertura de empresa)
• Presença física para completar o processo de residência (3 dias VIP)

EMPRESA EM DUBAI
COMO UMA LLC 100% PRÓPRIA

EMPRESA NA ZONA FRANCA
COMO UMA LLC 100% PRÓPRIA

PRAZOS
• 1-2 dias até a entrada
• Estadia em Dubai
 Duração média: 12 dias úteis
 Duração VIP: 5 dias úteis

INÍCIO DO PROCESSO DE ABERTURA 
•  Registro Inicial
• Reserva de nome comercial
 Duração: 1-2 dias úteis 

ABERTURA DE EMPRESA 
•  Assinaturas no DED (Departamento de Desenvolvimento Econômico)
• Assinaturas em cartório
• EJARI = Registro do endereço da empresa
• Emissão da documentação da empresa
 Duração: 1 hora

LICENÇA COMERCIAL
• O Cartão de Estabelecimento é um pré-requisito para o Visto
 Duração: 2-3 dias úteis

VISTO E IMIGRAÇÃO
• Mudança de status do visto
• Emissão do Visto Eletrônico (E-Visa)
 Duração: 2-3 dias úteis

EXAMES MÉDICOS 
• No dia seguinte ao teste PCR, iremos acompanhá-lo para o exame médico
• Exame médico = coleta de sangue e radiografia (seu sangue é testado em uma  
 clínica VIP para HIV, hepatite (A, B, C) e tuberculose)
 Duração: Resultados levam de 2 a 7 horas

CONTA BANCÁRIA 
• Caso necessite de uma conta bancária para si e para a sua empresa no Dubai,  
 organizaremos uma reunião com o nosso parceiro bancário na noite seguinte ao  
 exame médico
 Duração: Abertura de conta bancária leva de 2 a 6 semanas

IDENTIDADE
• Solicitação de ID dos Emirados
• Biometria
 Duração média: Depende de agendamento pelos órgãos locais
 Pode levar entre 1 a 2 semanas após receber testes negativos oriundos do  
 exame médico
 Duração VIP: Uma hora para exame médico & leitura de impressão digital
• Recepção da ID dos Emirados (EID) realizada por nós mesmos
 Duração: 5-10 dias úteis

CARIMBO DE VISTO
• Seu passaporte será levado por nós após a digitalização da impressão digital e  
 os resultados negativos do exame médico e entregue no escritório de imigração.  
 Pegaremos seu passaporte com seu visto e entregaremos pessoalmente a você
• O retorno até o seu país de origem é permitido
 Duração média: 3-5 dias úteis
 Duração VIP: 24 horas

PRAZOS
• 2 a 3 semanas até a entrada
• Estadia em Dubai
 Duração média: 12 dias úteis
 Duração VIP: 3- 5 dias úteis

INÍCIO DO PROCESSO DE ABERTURA
• Registro Inicial
• Reserva de nome comercial
• Aquisição de licença apropriada para fins comerciais
• Solicitação do Cartão de Estabelecimento
• Solicitação do Visto Eletrônico (E-Visa) e encaminhamento via e-mail
 Duração: 2 a 3 semanas 

CHEGADA
• Apresente o seu Visto Eletrônico (E-Visa) no aeroporto para receber o carimbo

TESTE PCR
• Realize o teste PCR em Dubai no dia seguinte à sua chegada
• Imprima o resultado do teste PCR e tenha-o em mãos
 Duração: Resultados levam de 4 a 7 horas

EXAMES MÉDICOS 
• No dia seguinte ao teste PCR, iremos acompanhá-lo para o exame médico
• Exame médico = coleta de sangue e radiografia (seu sangue é testado em uma  
 clínica VIP para HIV, hepatite (A, B, C) e tuberculose)
 Duração: Resultados levam de 2 a 7 horas

CONTA BANCÁRIA 
• Caso necessite de uma conta bancária para si e para a sua empresa no Dubai,  
 organizaremos uma reunião com o nosso parceiro bancário na noite seguinte ao  
 exame médico
 Duração: Abertura de conta bancária leva de 3 a 8 semanas

IDENTIDADE
• Solicitação de ID dos Emirados
• Biometria
 Duração média: Depende de agendamento pelos órgãos locais
 Pode levar entre 1 a 2 semanas após receber testes negativos oriundos do  
 exame médico
 Duração VIP: Uma hora para exame médico & leitura de impressão digital
• Recepção da ID dos Emirados (EID) realizada por nós mesmos
 Duração: 5-10 dias úteis

CARIMBO DE VISTO
• Seu passaporte será levado por nós após a digitalização da impressão digital e  
 os resultados negativos do exame médico e entregue no escritório de imigração.  
 Pegaremos seu passaporte com seu visto e entregaremos pessoalmente a você
• O retorno até o seu país de origem é permitido
 Duração média: 3-5 dias úteis
 Duração VIP: 24 horas


