
Resistência financeira 
enquanto indocumentado: 
Como abrir um negócio
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QUEM 
NÓS 
SOMOS
Somos Vivimos Juntxs, Comemos Juntxs, ou você também pode nos chamar de Vivemos Juntos, 
Comemos Juntos! Somos um grupo de pessoas, atualmente ou anteriormente, indocumentadas, e 
aliados confiáveis. Acreditamos que juntos temos o poder de construir uma cidade onde tenhamos 
acesso aos serviços e recursos necessários para uma vida digna. Podemos nos apoiar uns aos outros 
compartilhando as nossas experiências, e este kit de ferramentas é a nossa maneira de fazer isso. 
Esperamos que ache isso útil!

Para saber mais sobre quem somos e nossos projetos anteriores, sinta-se à vontade para visitar nosso 
site www.vjcj.org!
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Como pessoas indocumentadas, contribuímos para a sociedade trabalhando, 
pagando impostos, criando famílias, construindo relacionamentos, iniciando 
negócios e muito mais. Mas, apesar disso, somos impedidos de acessar os serviços 
e recursos de que precisamos e muitas vezes somos aproveitados pela economia 
capitalista exploradora do Canadá, que prioriza o lucro acima de pessoas.

As nossas vidas foram agravadas pela pandemia do COVID-19. Se formos 
demitidos ou ficarmos doentes, simplesmente seremos substituídos por outra 
pessoa como nós. Sob este sistema capitalista, há mais pessoas na base (classe 
trabalhadora ou pobre) do que no topo (os ricos). Uma das maneiras pelas 
quais o Canadá garante que haja mais pessoas no fundo do poço é por meio da 
imigração - dando cidadania e residência permanente a alguns, mas não a todos 
nós. Eles dizem que “não há recursos suficientes para todos”, e é por isso que eles 
não podem nos dar residência permanente e nossos direitos iguais. Mas sabemos 
que isso não é verdade. Há o suficiente para todos e não vamos a lugar nenhum!

Já encontramos formas de viver e trabalhar aqui, e uma delas é abrindo os 
nossos próprios negócios jurídicos. Neste kit de ferramentas, você aprenderá 
sobre algumas das maneiras pelas quais nós e outras pessoas indocumentadas 
iniciamos negócios para sustentar financeiramente a nós mesmos e nossas 
comunidades. Estamos compartilhando isso consigo porque acreditamos 
que todos devem estar financeiramente seguros e estáveis, e que temos a 
capacidade de ajudar uns aos outros a prosperar. Como pessoas indocumentadas 
proprietárias de nossos próprios negócios, podemos garantir que não exploramos 
aqueles ao nosso redor da maneira como fomos ou somos explorados e, em vez 
disso, fazemos parte da construção de uma sociedade justa e igualitária. 

Lembre-se: um prejuízo para um, é um prejuízo para todos!

POR QUE 
FIZEMOS ESTE 
PROJETO?
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Empresa 
Individual
(Empresa de propriedade de uma pessoa)

Uma sociedade unipessoal é um tipo de negócio de propriedade e administrado por uma pessoa. 
Não há distinção legal entre o proprietário e o negócio. Isso significa que o proprietário obtém 
todos os benefícios, mas também é responsável por todos os riscos do negócio. O proprietário pode 
trabalhar sozinho ou contratar outras pessoas.

“Então, porque nos dias difíceis, e esses 
dias chegam, ou dias instáveis   no começo, 

você precisa acreditar em algo que te 
permite continuar. Então, no geral, minhas 
emoções são muito positivas. Amo muito o 

que faço, amo de verdade. E é isso que me 
ajuda a continuar.”

- Luna 

BENEFÍCIOS:
• Ter uma empresa individual permite ser contratado 

como subcontratado e receber o pagamento. Um 
subcontratado, ou um contratado independente, 
significa que você está sendo pago através do seu 
negócio e não por meio de um Número de Seguro 
Social.

• Este processo envolve menos papelada e 
requisitos para iniciar (em comparação com outros 
tipos de propriedade do negócio).

COMO ABRIR UNA EMPRESA UNIPERSONAL:

Pague com cartão de débito/crédito e Você Terminou!
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Crie uma chave One-ID. Você pode usar isso para gerenciar sua conta ou solicitar documentos 
relativos à sua empresa individual → One-key account (só pede um nome de usuário e uma 
senha, além de 3 perguntas de segurança)

1 Vá para este site → https://www.ontario.ca/page/business/start/register-your-business-online 
(você também pode seguir as etapas listadas neste site)

Depois de criar sua conta ONe-Key, clique neste website para preencher a sua propriedade 
individual (Proprietário Individual - $ 60)

Preencha as informações solicitadas (não é necessário fornecer seu endereço real)4
5

Você vai precisar de 
acesso à internet.

É um processo rápido, você pode 
finalizá-lo em cerca de uma hora!

Você não precisa colocar seu endereço real ou nome legal 
completo, apenas certifique-se de que parte dele corresponda 
a um documento de identidade emitido pelo governo.

O site está em inglês. Se você não fala 
inglês, chame um amigo para ajudá-lo.
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“Também há aquele medo de ser apanhada… porque eu não sabia que o ServiceOntario 
não estava ligado à imigração… era medo, e de não saber o que poderia eventualmente 
acontecer… O ServiceOntario não está ligado ao CBSA, porque é um departamento provincial , 
e CBSA é federal. Portanto, explique o processo como um todo e saiba que há um risco mínimo”
- Ana

“Ao criar sua empresa, certifique-se de não 
emprestá-la a outras pessoas para que elas 

recebam. Se um dia você regularizar sua 
situação, o governo cobrará  impostos a si, 

pelo que alguém trabalhou.”
- Arturo

“Olha, eu me sinto bem-sucedida aqui porque 1) sou uma pessoa em situação 
precária que está aqui há 15 anos. Vivemos de forma independente, trabalhando 
muito, obviamente. Mas nós temos o que é preciso. Não sou rico, nem um pouco. 
Não tenho luxos, pois um carro seria um luxo para mim. Não tenho, mas também 

não vou morrer sem esses luxos. Eu me sinto bem-sucedida.”
 - Frida

“Acho que foi um sucesso. E que se eu me 
esforçar, será de novo. Como eu disse, 

podem ser apenas 30 pessoas, mas eles 
são leais *risos*, gostam do molho. Eles 

voltaram. Acho que há esperança!”
- Pocahontas

PRINCIPAIS DESAFIOS:
• Em uma sociedade unipessoal, não há diferença entre você e a empresa. Se houver alguma ação 

judicial contra você, seus bens, como poupança pessoal e sua casa, podem ser levados para pagar 
contas em atraso e multas.

• As pessoas não podem investir no seu negócio ou fazer parte do crescimento do seu negócio. Isso 
significa que pode ser mais difícil para você obter apoio financeiro de outras pessoas.

• Se o seu negócio envolve muitos riscos, você pode querer estabelece-lo como uma corporação para 
evitar a responsabilidade legal e não ter seus bens retirados (consulte a seção sobre corporações).

Clique em “solicitar documentos”. Você será cobrado $ 3 CAN para cada cópia. Certifique-se 
de salvar um arquivo digital ou imprimir um e fazer cópias, se necessário!

COMO OBTER UMA CÓPIA DO SEU NÚMERO COMERCIAL:

3

2

1

4

5

Faça login na sua conta One-Key.

Procure o nome do seu serviço e clique no seu perfil. Ele o enviará para outra página.

Quando estiver na nova página, clique em “Solicitar produtos de pesquisa” e, em 
seguida, clique em “Listar cópias de documentos de solicitação” no menu suspenso.

No topo, coloque uma marca de seleção ao lado de “Registro de nome comercial 
para uma empresa individual” e, em seguida, role para baixo e digite seu e-mail.

$ O custo é de $ 60 CDN! Se alguém te disser que custa mais, está enganado!
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Corporação
(Empresa pertencente a uma ou mais pessoas)

Uma corporação é o registro de uma empresa por uma ou mais pessoas com o governo provincial ou 
federal. Você deve apresentar documentos que descrevem o tipo de negócio, ter um estatuto social e 
nomear as pessoas envolvidas na corporação. Isto é referido como os artigos de incorporação.

1

2

3Você pode enviar 
os artigos de 
incorporação online.

Você pode ir ao escritório do 
Land Registry/Service Ontario 
en 20 Dundas St West, Unit 
420, Toronto, ON M5G 2C2.

Você pode enviá-lo por correio para 
o Business and Personal Property 
Branch at 393 University Ave, Suite 
200, Toronto, ON M5G 1E6 

$
Custa 300 dólares. Você 
pode pagar on-line 
usando apenas um débito 
ou crédito, ou por cheque 
enviado pelo correio

Você pode acessar este site para obter mais informações: 
https://www.ontario.ca/page/incorporating-business-corporation

COMO ABRIR UMA EMPRESA: Existem três maneiras de enviar sua documentação:

BENEFÍCIOS:
• Se você incorporar sua empresa federalmente, o nome da empresa só poderá ser usado por você em 

todo o país.
• Você será tributado a uma taxa menor.
• Você tem acesso a “responsabilidade limitada”. Isso significa que os investidores, também conhecidos 

como acionistas, não são responsáveis   pelas dívidas de uma corporação. Se sua corporação falir, seus 
acionistas perderão apenas o que investiram.

• As corporações têm os mesmos direitos que uma pessoa real, incluindo propriedade, obtenção de 
empréstimos e celebração de contratos.

• As corporações sobrevivem até que fechem, juntem-se a outra corporação ou até que vão à falência.
• Você tem acesso mais fácil ao apoio financeiro, por exemplo, pode pedir dinheiro emprestado com 

impostos mais baixos.
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COMO ABRIR UMA CONTA EMPRESARIAL NUM BANCO:

• Você precisará de duas peças de identificação e da licença comercial. Por exemplo, você pode usar 
um passaporte válido e sua identidade com foto de Ontário (que você pode solicitar em Ontário se 
tiver um passaporte válido).

• Ao abrir uma conta bancária, é comum que os bancários peçam o SIN (Cadastro do Seguro Social), 
embora não seja obrigatório. Eles perguntam isso porque:

• “A Lei do Imposto de Renda exige que os bancos solicitem seu Número de Seguro Social (SIN) 
quando você abre uma conta com juros, para que o banco possa relatar sua receita de juros ao 
governo. Outras contas, porém, podem ser abertas sem o seu SIN. 30 de setembro de 2019”

• Devido a essa exigência legal, certifique-se de pedir para abrir uma conta corrente para essa conta 
comercial para evitar fornecer um SIN

O QUE VOCÊ DEVE SABER ANTES DE ABRIR UMA EMPRESA: 

• Para criar uma corporação, você deve abrir uma ‘conta comercial online’. Aqui eles vão te pedir um 
SIN (Social Insurance Number) ou um TTN (Temporary Tax Number).

• >> Quando você insere um SIN ou TTN expirado, o site pode ficar ‘congelado/bloqueado’. Se isso 
acontecer, você terá que entrar em contato com a Canada Revenue Agency (CRA) para aprovação do 
número usado.

• >> Isso pode colocá-lo numa posição desconfortável, então é importante que saiba que o CRA não 
se comunica com a Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá (IRCC) ou Agência de Serviços de 
Fronteiras do Canadá (CBSA). No final das contas, eles se preocupam mais com o seu dinheiro do que 
se você estiver aqui no Canadá sem status.

• Se você não tiver um SIN ou TTN vencido, precisará encontrar um parceiro de negócios que tenha.
• Depois de aprovado pelo CRA, você precisará criar:
• * ‘MINHA conta CRA’ para cuidar de questões pessoais e;
• * ‘MINHA conta comercial’ para cuidar dos negócios, como HST,  pagamentos e impostos 

corporativos.
• Você precisará preparar um balanço patrimonial para sua corporação. Este é um documento contábil 

que mostra os lucros e perdas da empresa.
• Finalmente, você também precisará abrir uma conta comercial em um banco. Leia a próxima seção 

para algumas dicas!

“Eu queria fazer isso porque seria uma oportunidade para pessoas sem números 
SIN e essas coisas, poder trabalhar com conforto suficiente e ter esse acesso. 
Porque muitos trabalhos querem isso e aquilo, mas dá muito trabalho. A longo 
prazo, se eu pudesse como uma parceria.”
- Whitney

PRINCIPAIS DESAFIOS:
• Normalmente, pelo menos 25% dos proprietários ou diretores da corporação devem ser residentes 

permanentes ou cidadãos. No entanto, se uma corporação tiver menos de quatro diretores, um deles 
deverá ser residente permanente.

• Esta opção pode ser mais difícil de abrir. A ajuda profissional de um advogado e/ou contador pode ser 
útil; no entanto, custaria mais dinheiro.
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(Continuado)

“Alguns amigos meus me perguntam se podem trabalhar comigo… Não faço 
ideia porque nunca faço assim, para contratar pessoas […] No futuro terei 

maior demanda, posso contratar alguns as pessoas porque [...] elas querem 
ganhar dinheiro extra para, né, ganhar mais dinheiro para pagar todas as 

suas despesas, suas contas. Então, estou disposta a ajudá-los, sabe, por 
meio de minhas conexões. Isso é o que eu quero ser.”

-Grace

DICAS PARA ABRIR UMA CONTA EMPRESARIAL EM UM BANCO OU UNIÃO DE CRÉDITO:

• Se você já possui uma conta bancária pessoal, recomendamos ir a esse mesmo banco para abrir 
uma conta comercial, pois eles já o conhecem!

• Se você estiver abrindo uma conta bancária pela primeira vez, eles devem aprová-lo no mesmo 
dia. Sugerimos que você agende uma reunião com o gerente do instituto para evitar os caixas 
da frente que podem não saber os requisitos para abrir uma conta desse tipo.

• Se você está nervoso ou não se sente à vontade para falar em inglês, recomendamos levar um 
amigo ou outra pessoa com você.

• Você também pode solicitar contas comerciais em cooperativas de crédito - como Meridian 
Credit e Alterna - no entanto, se for feito on-line, eles solicitam um SIN (Social Insurance 
Number). Recomendamos tentar abrir uma conta comercial pessoalmente em sua agência local.

Lembre-se: você sempre pode tentar abrir uma conta corrente 
primeiro, já que o SIN não é obrigatório. Feito isso, você pode tentar 
abrir outras contas (e ver se encontra alguma barreira).
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Empresa sem
fins lucrativos

As organizações sem fins lucrativos são administradas por um conselho de administração, que 
é eleito por seus membros. A diretoria não é proprietária da organização sem fins lucrativos e 
não pode usá-la para ganhos financeiros pessoais. No entanto, a organização sem fins lucrativos 
pode participar de atividades que beneficiem seus membros e a comunidade. Por exemplo, sua 
organização sem fins lucrativos pode fazer uma venda de bolos para arrecadar dinheiro para seus 
membros, mas você não pode usar a organização sem fins lucrativos para ganhar dinheiro para 
investir pessoalmente ou comprar ações.

VANTAGENS:
• Você tem a capacidade de possuir propriedade 

sob o nome da organização sem fins lucrativos.
• A organização sem fins lucrativos pode 

processar ou ser processada.
• Você tem acesso à proteção de 

responsabilidade para os membros do 
conselho.

• Seus membros não são responsáveis   por 
qualquer dívida ou obrigação vinculada à 
organização sem fins lucrativos.

• Você pode se inscrever para oportunidades 
de bolsas restritas a candidatos sem fins 
lucrativos.

DESVANTAGENS:
• Você deve seguir a Lei das Corporações sem fins 

lucrativos (ONCA) se registrar sua organização 
sem fins lucrativos.

• Se você não seguir essas diretrizes, penalidades 
podem ser impostas aos diretores da 
corporação ou sua organização sem fins 
lucrativos pode ser cancelada.

• Você pode não conseguir solicitar subsídios ou 
outro dinheiro dado pelo governo ou empresas 
que restringem as inscrições de organizações 
sem fins lucrativos.

VOCÊ PRECISA INCORPORAR SUA ORGANIZAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS?
Você não precisa legalmente de incorporar a sua organização sem fins lucrativos em 
Ontário, mas ainda pode ser ativo sem registrar sua empresa junto ao governo. Existem 
vantagens e desvantagens em incorporar sua organização sem fins lucrativos em Ontário:

Uma organização sem fins lucrativos é como uma corporação, mas é separada de seus 
membros. Isso significa que a organização sem fins lucrativos existe por si só e pode ter deveres, 
benefícios e obrigações legais. Um membro é uma pessoa que foi aceita na organização sem 
fins lucrativos em um processo definido em seus estatutos.
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Os tipos mais comuns de organizações sem fins lucrativos são:
• Mais comuns: associações de contribuintes, associações profissionais, organizações 

comunitárias;
• Organizações Desportivas + Atléticas;
• Clubes sociais;
• Serviços (saúde, educação, etc);
• Caridades.

DICAS:
• Para abrir uma organização sem fins lucrativos, você precisa de pelo menos uma pessoa com status 

de residente permanente ou que seja cidadã canadense. Você pode perguntar a um membro da 
família ou a um aliado que você confie.

• Você deve apresentar os nomes e endereços da diretoria ao enviar a sua inscrição para a organização 
sem fins lucrativos. Você deve declarar se eles são residentes canadenses. Converse primeiro 
com os membros do conselho para verificar se eles se sentem à vontade para compartilhar essas 
informações. 25% dos membros do conselho também devem morar no Canadá.

• Lembrete: ser um residente canadense não tem nada a ver com seu status de imigração. Você é um 
residente canadense se o Canadá é o lugar onde você mora regularmente.

• Se você incorporar sua organização sem fins lucrativos, provavelmente precisará abrir uma conta 
bancária para fins lucrativos. Pode haver alguns obstáculos, como fornecer um número SIN e outra 
documentação ao banco. Mantenha isso em mente.

• Se você não conseguir criar ou integrar sua própria organização sem fins lucrativos, ainda poderá 
fazer parte de uma organização sem fins lucrativos existente e até mesmo fazer parte de seu 
conselho de administração. Mantenha suas informações confidenciais e compartilhe apenas o que 
for conveniente para você.

“Então, à medida que crescemos, o plano é sempre não apenas cuidar de nós mesmos, 
mas de toda a comunidade e temos muitas ideias de como fazer isso, e quanto mais 
recursos tivermos, mais vamos fazer isso. Isso é sempre uma motivação para nós em 
termos de como operamos, ‘o que podemos fazer melhor, não apenas para nós mesmos, 
mas para todos os outros?’ ” -  Ken

COMO CONFIGURAR SUA ORGANIZAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS:
1. Acesse o site ServiceOntario (https://www.ontario.ca/page/serviceontario)
2. Role para baixo até o subtítulo ‘Serviços comerciais’ e clique na seção  ‘Sem fins lucrativos’ 
3. Role para baixo até o subtítulo ‘as leis’ e clique em ‘Incorporar uma organização sem fins 

lucrativos’ e siga as etapas fornecidas no site.

$ O custo para incorporar uma organização 
sem fins lucrativos. $155 CAD
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BENEFICIOS DE INCORPORAR SUA COOPERATIVA:
• As cooperativas são de propriedade dos membros e controladas pela Lei de Corporações Cooperativas de 

Ontário (CC ACCT). A incorporação dá à cooperativa direitos legais e reconhecimento sob a lei.
• Limita a sua responsabilidade pessoal.
• Você pode comprar bens através de sua cooperativa.

Cooperativo
Uma alternativa para uma corporação é uma cooperativa. As cooperativas, também 
conhecidas como co-ops, destinam-se a apoiar a economia local, os negócios e o crescimento 
da comunidade. Eles têm modelos diferentes que podem ser usados   de várias maneiras. As 
cooperativas ainda podem vender ações, mas em comparação com as corporações, os acionistas 
só podem ter um voto, independentemente de quantas ações possuam.

Os lucros da cooperativa podem ser distribuídos de várias maneiras. O lucro extra pode ser 
dada aos membros com base em seu uso ou necessidade da cooperativa. Os membros também 
podem entrar e sair a qualquer momento. As cooperativas também têm a capacidade de possuir 
propriedades, fazer hipotecas e celebrar contratos.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: 
Nunca ouvimos falar de uma cooperativa totalmente propriedade de um grupo de pessoas sem 
documentos em Ontário. Se você deseja iniciar sua própria cooperativa com outras pessoas 
indocumentadas, entre em contato conosco em comemosjuntxs@gmail.com e o guiaremos para os 
suporte e recursos certos!

EXEMPLOS DE COOPERATIVAS EM TORONTO:
Riverdale Co-operative: https://riverdalecoop.ca/
Current Members - Urbane Cyclist Co-op: https://www.ucycle.com/service/worker-owners/
List of Co-ops in Ontario: https://canadianworker.coop/join/members/

DICAS:
Uma cooperativa requer pelo menos cinco pessoas para incorporar.
Se você incorporar uma cooperativa de trabalhadores, precisará apenas de 3 pessoas.
Você deve ter pelo menos 18 anos de idade.

INCORPORANDO UMA CO-OP:
Acesse este site e clique em CO-OP:

https://www.ontario.ca/page/ontario-business-registry
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“O conselho que eu daria é abrir a empresa, 
sem medo. Tantas portas serão abertas 

depois disso. É o conselho que eu realmente 
compartilharia. Talvez não como eles foram 

abertos para mim, talvez ainda mais para eles.” 
- Frida

Este kit de ferramentas foi criado a partir das experiências de pessoas indocumentadas como você, que 
corajosamente compartilharam suas histórias. Sem eles, isto nunca teria acontecido, e somos muito gratos 
por a sua confiança em nós. Aqui está mais um pouco do que as nossas comunidades  tinham a dizer a 
todos vocês:

“Sem esse apoio, um, eu não ia conseguir 
saber o que eu sei, e dois, eu não teria 

vendido nada, sabe? Acho que esse apoio 
tem sido tudo, até deu todo o propósito 

para a criação desta empresa. Significa 
tudo para mim e para o meu negócio”

- Pocahontas “Só não desista, continue lutando. Seja como 
for, se você quiser fazer negócios, apenas faça. 
Não pare. …. Não pare de se conectar com 
outras pessoas. Esteja aberto, esteja aberto para 
compartilhar seu conhecimento. O que quer 
que você tenha. Como se alguém precisasse de 
sua ajuda, apenas tente ajudar. - Graça

“Traga outras pessoas com você. Ajude outros. E 
às vezes é tão fácil quanto apenas compartilhar 
conhecimento. É grátis! Compartilhe suas 
experiências, compartilhe suas vitórias tanto 
quanto você compartilha seus desafios. E ajude 
os outros, apoie os outros e seja gentil. Como eu 
mencionei, é como você reage às situações que 
importa, e às vezes podemos escolher reagir de 
maneiras diferentes.”  - Luna

“  Então, eu não mudaria nada além de 
compartilhar informações, mas fiz isso, 

então… Seja mais aberto. Não precisamos 
nos esconder, há tanto medo, e não é sem 

razão, mas devemos nos cuidar”. - Ana

Queremos reconhecer significativamente que todos nós envolvidos na criação deste kit de ferramentas 
vivemos e trabalhamos em Huron-Wendat, Haudenosaunee, Anishinabe, Mississaugas do território do Novo 
Crédito. Para encontrar os territórios em cujas terras você está localizado, clique aqui: https://native-land.ca/. 

Agradecemos generosamente à Fundação Metcalf por nos apoiar financeiramente.
Muito obrigado ao FoodShare Toronto por nos confiar.
Agradecemos calorosamente ao Toronto Queer Media & Arts Centre pela parceria conosco.
Agradeço carinhosamente à Butterfly: Asian and Migrant Support Network por trabalhar conosco.
Agradeço imensamente a Tanya Aberman por caminhar conosco.
Muito obrigado a todos os participantes da entrevista por confiarem em nós.
Obrigado a todos por nos ler.

comemosjuntxs@gmail.com www.vjcj.org


