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ECONOMIA

Emissãodevistospara
investirnosEstados
Unidosdispara
MIGRAÇÃO Ter uma residência permanente em terras
norte-americanas é desejo de muitos brasileiros; em
dez anos, emissão anual do EB-5 saltou de oito para 282
Katherine Alexandria
katherine.alexandria@opopular.com.br

Do desejo de maior segurança ao maior rendimento financeiro e fuga da crise econômica,
os motivos são diversos para a
migração de brasileiros para os
Estados Unidos. Os vistos para
viver legalmente no país são
muitos, mas entre eles há opções para investidores e empreendedores, escolha que disparou nos últimos dois anos. Só
a emissão de vistos no chamado
EB-5 – programa que exige desembolso mínimo de US$ 500
mil do investidor que irá adquirir o green card – passou de oito,
em2007, para282em 2017.
Os vistos desse tipo para os
brasileiros representaram, no
ano passado, 62,81% das emissões que ocorrem para toda a
América do Sul, segundo dados
do governo norte-americano.
De escritório em Goiânia, o advogado especialista em internacionalização de empresas e migração para os Estados Unidos
WiterDeSiqueirasenteoaquecimento da demanda. Ele atende
cerca de seis pessoas por semana, dezenas de ligações e somou
400atendimentos desde2017.
“Asaídaé emmassa”,diz.Pelo menos seis empresários goianos, que pedem descrição, abri-

“

Gosto do jeito
norte-americano de
viver. E quero sair
daqui pela
segurança, política e
burocracia”
CélioPereira, mágicoem
processodemigração

ram processos com ele recentemente. “A situação econômica e
política do Brasil está em pedaçose eles querem segurança. Há
dois anos atrás, a classe de pessoas que mais queria mudar era
a dos recém-formados em buscadeemprego.Hoje,sãoempresários de médio porte (faturam
de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões
porano)”,descreve.
Comclientesnovos,eleexplica que a consulta dura em torno
deduas horas,para saberoquea
pessoa faz, escolaridade, se tem
algo de genial a oferecer e assim
é possível fazer o planejamento
para escolher o visto que se encaixa,o negócioe até mesmo em
qual região o governo permitirá
que fique. No caso dos investimentos, é preciso gerar emprego onde as taxas estão em baixa.
“Donald Trump é um empresário. Com ética ou sem, ele é prónegócio e, por isso, o visto para
investirestámaisfácildoqueparaquemvailimparbanheiro.”
Witer já trabalhou do outro
lado,nadeportação.Porisso,explicaque,independentedoprocesso, o imigrante precisa ter
um planejamento bem feito para não perder dinheiro. Do passado civil e criminal até pesquisa de mercado e plano de negócio, o processo é rígido, mesmo
com o desembolso de milhões.
Por isso, a indicação é procurar
especialistas para orientar em
todos os passos. “Os pedidos em
Goiás são representativos, há
muitaspessoascomdinheiroparacompraroEB-5.”
Esse dinheiro, por outro lado, precisa também ter sua origem comprovada.Umcaminho
cheio de detalhes que pode levaratédoisanosparaserpercorrido. O mágico Célio Pereira, de
56 anos, abriu processo no ano
passado.Desde2015, elepesquisa como poderia migrar com segurança. “Pesquisei uma infinidade de projetos para investir
atéter certeza”,pontua.

“

Cométicaousem,
ele(Trump)é
pró-negócioe,por
isso,ovistopara
investirestámaisfácil
doqueparaquemvai
limparbanheiro”
WiterDeSiqueira, advogado
Contratou a consultoria LCR
e vai investir em um hotel da redeFourSeasons(Miami),queestá pronto, para gerar os dez empregosintegraisdoEB-5.“Acondiçãoédequeoprojetogereemprego, o que no caso já foi gerado, o risco é mínimo”, declara.
Ele usará a herança que recebeu
do pai e precisou reunir uma
série de documentos, como as
declarações de Imposto de Renda dos pais, para provar de onde
a grana veio. Ele tem um amigo
cujo vistosaiu em 14 meses, mas
sabe que a busca pelo green
cardpode duraraté doisanos.
AlémdosUS$500mil,dizque
é preciso ter reserva para pagar o
processo,cercadeUS$50milpelataxadeadministração,maisadvogado(US$15mil) eoutros custos. “Quando conseguir, ficarei
por dois anos com o green card
provisório,depoistrocopordefinitivoecincoanosmaistardeposso trocar pela cidadania norteamericana.” Se tudo der certo, o
investimentopoderetornarapós
seteanos,semlucro.
Caso contrário, volta para casa e perde o investimento. “Não
souhomemde negócio.Essadecisão é para colocar esse tanto
de dinheiro em algo. Gosto do
jeito norte-americano de viver.
Equero sair daquipelasegurança,política e burocracia.”

Muitosbrasileiros
apostamemfranquias
A taxa de aprovação de pedidosdevisto parainvestir nos EstadosUnidos é maior do queparatrabalho,aumentade 25%para 90%. Por isso, a atenção de
quem quer migrar se volta para
essa opção. Entreas possibilidades, além do EB-5, que exige investimento alto e ficou famoso
entre artistas, há o visto E-2.
Nesse caso, os brasileiros precisam ter segunda nacionalidade
em país que possui tratado com
os Estados Unidos, o que é mais
fácilpara quemtem descendência europeia.
O investimento é menor (a
partir de US$ 100 mil) para
abrir um negócio por lá nesse
programa, que dá direito a morar de forma legal, mas o visto
precisa ser renovado a cada cinco anos. Por outro lado, o tempo do processo é mais rápido,
há casos em que a entrevista
ocorre após três semanas, se-

gundo o gerente de relacionamento da Visa Franchise, Bruno Bezerra.
No caso da consultoria, há
trabalho com franquias norteamericanas,queoimigranteadquire. “O mercado é competitivo,temdetudonosEstados Unidos. E quando entra através de
franquia tem todo o suporte de
um modelo estabelecido”, defende. Mas há casos também de
empresários que levam franquias brasileiras para lá. A condição do governo é a geração de
dois a três empregos full time.
O empresário brasileiro
com nacionalidade italiana Renato Toraci Dulcetti mora em
Miami e conseguiu o visto em
três meses, investiu em uma rede de barbearias. “Fazer negócio aqui é muito mais fácil que
no Brasil. Você abre uma empresa pela internet em menos
de um dia”, cita ele.

Revisãodeprogramaaumentarávalorparainvestidor
OCongressonorte-americano
divulgounofinaldemarçoa
prorrogaçãodoProgramaVisto
deInvestidorEB-5atéodia30
desetembro.Comoanúncio,o
valordoinvestimentoparaos
interessadosemobtergreen
cardsemanteveemUS$500
mil,queéacotadestinadaa
projetoscujoobjetivoégerar
postosdetrabalhoemsolo
norte-americano.Essevalorvai
aumentareaexpectativaéde
queultrapasseUS$1milhão.A
vice-presidentenoBrasilda

LCRCapitalPartners,AnaElisa
Bezerra,pontuaquefazquase
trêsanosqueestamudança
estáparaocorrereháchances
dequeocorraantesdoprevisto.
“OvistoEB-5éparticularnas
exigências.Basicamentetem
duasformas.Primeiroémanter
emmentequeéuma pessoa
físicaqueaplicaepodeaplicar
diretamentenopróprionegócio
ouindiretamenteemum
investimentopassivo,em
projetoquecumpreas
exigênciasdalei.Mundialmente,

96%fazemdeformaindireta,
porquenopróprionegóciotem
deserempresagrande,com
investimentosuperioraUS$2
milhões.”Deformaindireta,
entreasvantagens,destacaque
nãohánecessidadedemorarno
mesmolocalqueinveste.Para
ela,oboomdebrasileirosnesse
investimentoéaindaoresultado
apenasdequemaplicouem
2015porqueháademorade
doisanosparaaemissãodovisto
e,assim,aindahaverámais
crescimentonospróximosanos.

Ana Elisa diz que mudança na emissão do EB-5 está prestes a ocorrer
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Marcello Dantas

Malla e bollso prep
parados
Opção de investir para moraar legalmente nos
EUA cresce entre os brasilleiros

VISTOS PARA
INVESTIDORES
EB-5

E-2

Para investidor qualiﬁcado
e seus familiares diretos
(cônjuge e ﬁlhos com até
21 anos de idade) para a
residência permanente
nos EUA, através de
investimento mínimo
de US$ 500 mil em um
negócio que gere dez
novos postos de trabalho
na economia dos EUA.

Visto
o
temp
porário de 5
anos para investidor
de “p
país com tratado”, o
que não inclui o Brasil, mas
brasileiros podem se qualiﬁcar
atravé
és de dupla-nacionalidade com
paíse
es como Itália e Espanha, e pode
poste
eriormente ser renovado. O cônjuge
receb
be autorizaçção de trabalho e criançças estão
o
incluídas sob o status do visto dos pais. O investimento
varia, mas é possível com quantia mínima de US$150 mil.

L-1
Temporário, oferece às empresas multinacionais opção de visto para transferir executivos, gerentes
e pessoal especializado à em
mpresa ﬁliada nos EUA. O trabalho tem de ser por pelo menos um ano
contínuo e precisa ser renovado anualmente.

VISTOS EMITIDOS PARA
RA
A BRA
RASILEIROS
A
NO PROGRA
RAMA
A
EB-5
O advogado Witer
DeSiqueira orienta que a
migração para os
Estados Unidos precisa
ser muito bem planejada
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Dois lados da receptividade aos
imigrantes nos Estados Unidos
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Pedro Araujo Pietrafesa, professor de Relações Internacionais na Pontifícia
Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), é doutor em Ciências Sociais

Háotipodeimigrante que vai
levarriqueza para osEstados
Unidos.Ele temdeter umvalor
mínimopara pedirogreen
cardetem condicionantes,
comoempregar
norte-americanos.Issoé um
facilitadordeemissãodevisto.
Ehouve aumento recenteda
procuradebrasileirospor
investirem algumascidades.
Entreelas, amais famosaé
Miami.Onorte-americano é
abertoaesse tipodeimigrante.
Poroutrolado,vemos
atualmenteofechamento de
fronteirascom política que
vemdesde ogovernoBarack
Obamaeque agora háum
fortalecimentocomDonald
Trumpem relação aos
imigrantesilegais,que chegam
pormeio doMéxico, Cuba epor
viaaérea.Mas esse imigrante
nãogeraa riquezaque os
investidoresgeram. Játeve
grandefluxodeles combaixa
qualificação,fugindoda
pobrezaeviolênciaque háem
seuspaíses para buscaruma
vidamelhor. Esse tiponãotraz,
segundo aperspectiva
norte-americana,riqueza ou
knowhow.Paraquem vaipor
coiotes,barcos ouavião sem
perspectivaequalificação, a
situaçãojá teria chegadoao
limite.O que vimos, nasemana
passada,comaseparação de
filhosdeseus paisé oretratodo
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17
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16

2009

queocorre nos últimosanos.
Ficouemblemático, mas o
fechamentovem desdeo
governoObama,há quasedez
anos,coma política de
dificultaraentrada de
imigrantesilegais.A
deportaçãoaumentou com
Trump,que explicitamente
segueessapolítica e vai
dificultaravida desses
indivíduos.Logodepoisque ele
foieleito, vimosnainternet
cenasdepessoas hostilizando
imigrantes.Trump fezcom que
partedosentimento de
norte-americanos,que estava
silencioso, aflorasse,oque o
levouàvitória. Umsentimento
dequeosimigrantes mais
atrapalhamosEstados Unidos
doque ajudam. Hásensaçãode
queé precisorever apolítica de
geraçãodeemprego.Há
capacidadeociosa,gerada em
2008pelacrise,e sentimento de
preservarapopulação local.Já
passarampelopior, comovão
reconstruiraeconomia? A
intençãoégeração deemprego
parao eleitormédio,para
quemTrump sedirecionava
naseleições. Osimigrantes
ilegais,poroutro lado,não
ocupamasoportunidades da
classemédia.Ficam em
subempregos.Sóque é fatoque
háparcelaconsiderável da
populaçãoque concorda coma
políticadeTrump.

Países com maior emissão
do visto EB-5 em 2017
China continental
(Mainland Born)

Vietnã

471

7.567

28
30
34

Brasil

282

150

282

2017

PERFIL DOS EMPREENDEDORES *
Consultoria Visa Franchise entrevistou 210 empresários estrangeiros
residentes nos Estados Unidos oriundos de 30 países, entre eles o Brasil

Cargahoráriadedicadaaonovonegócio

Principais características
Casado

77%

Com
ﬁlhos

Consultou um
advogado de imigração

73%

Tempo
integral

62,16%

Meio
período

Somente
investidor

64,86% 41,62% 31,89%

Nível de inglês
Fluente

45%

Avançado

Intermediário

18%

Proﬁssional

17%

Iniciante

12%

8%

Qual a principal razão para a mudança para os Estados Unidos
Oportunidade
de negócios

Qualidade de vida

Educação para
as crianças

58,1%

72,86%

46,19%

Segurança

Outros

34,76%

10%

Mais de
500 mil

Outros
valores

O quanto deseja investir (em dólar)
100 mil a
149 mil

26,88%

150 mil a
249 mil

37,1%

250 mil a
349 mil

15,59%

350 mil a
349 mil

7,53%

5,91%

6,99%

Visto escolhido para investir
E-2

83,91%

L-1

14,94%

EB-5

13,79%

Outro visto

2,3%

Não preciso de visto

1,15%

*Coleta dos dados ocorreu de 1º a 31 de maio de 2018
Fonte: Visa Franchise / LCR / U.S. Department of State – Bureau of Consular Affairs

