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Ataxadeaprovaçãodepedi-
dosdevistoparainvestirnosEs-
tadosUnidosémaiordoquepa-
ratrabalho,aumentade25%pa-
ra 90%. Por isso, a atenção de
quemquermigrar sevoltapara
essaopção.Entreaspossibilida-
des,alémdoEB-5,queexigein-
vestimento alto e ficou famoso
entre artistas, há o visto E-2.
Nessecaso,osbrasileirospreci-
sam ter segunda nacionalidade
empaísquepossui tratadocom
osEstadosUnidos, oqueémais
fácilparaquemtemdescendên-
ciaeuropeia.

O investimento é menor (a
partir de US$ 100 mil) para
abrir um negócio por lá nesse
programa, quedádireito amo-
rar de forma legal, mas o visto
precisaserrenovadoacadacin-
co anos. Por outro lado, o tem-
po do processo é mais rápido,
há casos em que a entrevista
ocorre após três semanas, se-

gundo o gerente de relaciona-
mento da Visa Franchise, Bru-
noBezerra.

No caso da consultoria, há
trabalho com franquias norte-
americanas,queoimigrantead-
quire. “Omercadoé competiti-
vo,temdetudonosEstadosUni-
dos. E quando entra através de
franquia tem todo o suporte de
um modelo estabelecido”, de-
fende.Mashácasos tambémde
empresários que levam fran-
quiasbrasileiras para lá.A con-
diçãodogovernoéageraçãode
doisatrêsempregosfull time.

O empresário brasileiro
comnacionalidade italianaRe-
nato Toraci Dulcetti mora em
Miami e conseguiu o visto em
trêsmeses, investiuemumare-
de de barbearias. “Fazer negó-
cio aqui é muitomais fácil que
no Brasil. Você abre uma em-
presa pela internet em menos
deumdia”, citaele.

KatherineAlexandria
katherine.alexandria@opopular.com.br

Dodesejo demaior seguran-
ça ao maior rendimento finan-
ceiro e fugadacrise 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 op-
ções para investidores e em-
preendedores, escolha que dis-
parounosúltimosdois anos. Só
aemissãodevistosnochamado
EB-5 – programa que exige de-
sembolso mínimo de US$ 500
mildo investidorque irá adqui-
rirogreencard–passoudeoito,
em2007,para282em2017.

Os vistos desse tipo para os
brasileiros representaram, no
ano passado, 62,81% das emis-
sões que ocorrem para toda a
América do Sul, segundo dados
do governo norte-americano.
De escritório em Goiânia, o ad-
vogadoespecialistaeminterna-
cionalização de empresas emi-
gração para os Estados Unidos
WiterDeSiqueirasenteoaqueci-
mento da demanda. Ele atende
cerca de seis pessoas por sema-
na,dezenasde ligaçõesesomou
400atendimentosdesde2017.

“Asaídaéemmassa”,diz.Pe-
lomenosseisempresáriosgoia-
nos,quepedemdescrição,abri-

ramprocessos comele recente-
mente.“Asituaçãoeconômicae
política do Brasil está em peda-
çoseelesqueremsegurança.Há
dois anos atrás, a classe de pes-
soasquemaisqueriamudar era
a dos recém-formados em bus-
cadeemprego.Hoje,sãoempre-
sários de médio porte (faturam
de R$ 3milhões a R$ 5 milhões
porano)”,descreve.

Comclientesnovos,eleexpli-
caqueaconsultaduraemtorno
deduashoras,parasaberoquea
pessoa faz, escolaridade, se tem
algodegenial a oferecer e assim
é possível fazer o planejamento
para escolher o visto que se en-
caixa,onegócioeatémesmoem
qual região ogovernopermitirá
que fique. No caso dos investi-
mentos, é preciso gerar empre-
goondeas taxasestãoembaixa.
“Donald Trump é um empresá-
rio.Cométicaou sem,ele épró-
negócio e, por isso, o visto para
investirestámaisfácildoquepa-
raquemvailimparbanheiro.”

Witer já trabalhou do outro
lado,nadeportação.Porisso,ex-
plicaque,independentedopro-
cesso, o imigrante precisa ter
umplanejamentobemfeitopa-
ranãoperder dinheiro. Dopas-
sadocivil e criminal atépesqui-
sa demercado e plano denegó-
cio, o processo é rígido,mesmo
com o desembolso de milhões.
Por isso, a indicação é procurar
especialistas para orientar em
todosospassos. “Ospedidosem
Goiás são representativos, há
muitaspessoascomdinheiropa-
racompraroEB-5.”

Esse dinheiro, por outro la-
do, precisa também ter sua ori-
gemcomprovada.Umcaminho
cheio de detalhes que pode le-
varatédoisanosparaserpercor-
rido.OmágicoCélio Pereira, de
56 anos, abriu processo no ano
passado.Desde2015,elepesqui-
sacomopoderiamigrarcomse-
gurança.“Pesquiseiumainfini-
dade de projetos para investir
atétercerteza”,pontua.

Contratou a consultoria LCR
evai investiremumhoteldare-
deFourSeasons(Miami),quees-
tápronto,paragerarosdezem-
pregosintegraisdoEB-5.“Acon-
diçãoédequeoprojetogereem-
prego, o queno caso já foi gera-
do, o risco é mínimo”, declara.
Eleusaráaherançaquerecebeu
do pai e precisou reunir uma
série de documentos, como as
declaraçõesde ImpostodeRen-
dadospais,paraprovardeonde
a grana veio. Ele temumamigo
cujovistosaiuem14meses,mas
sabe que a busca pelo green
cardpodeduraratédoisanos.

AlémdosUS$500mil,dizque
éprecisoterreservaparapagaro
processo,cercadeUS$50milpe-
lataxadeadministração,maisad-
vogado(US$15mil)eoutroscus-
tos. “Quando conseguir, ficarei
por dois anos com o green card
provisório,depoistrocopordefi-
nitivoecincoanosmaistardepos-
so trocar pela cidadania norte-
americana.” Se tudo der certo, o
investimentopoderetornarapós
seteanos,semlucro.

Casocontrário,voltaparaca-
sa e perde o investimento. “Não
souhomemdenegócio.Essade-
cisão é para colocar esse tanto
de dinheiro em algo. Gosto do
jeito norte-americano de viver.
Equerosairdaquipelaseguran-
ça,políticaeburocracia.”

Cométicaousem,
ele(Trump)é
pró-negócioe,por
isso,ovistopara
investirestámaisfácil
doqueparaquemvai
limparbanheiro”

WiterDeSiqueira,advogado

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
emmentequeéumapessoa
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.

Muitosbrasileiros
apostamemfranquias

ECONOMIA

Gostodojeito
norte-americanode
viver.Equerosair
daquipela
segurança,políticae
burocracia”

CélioPereira,mágicoem
processodemigração

Emissãodevistospara
investirnosEstados
Unidosdispara

“

Revisãodeprogramaaumentarávalorparainvestidor

AnaElisadiz quemudançana emissãodoEB-5estáprestesaocorrer

“

MIGRAÇÃO Ter uma residência permanente em terras

norte-americanas é desejo demuitos brasileiros; em

dez anos, emissão anual do EB-5 saltou de oito para 282
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Háotipodeimigrantequevai
levarriquezaparaosEstados
Unidos.Eletemdeterumvalor
mínimoparapedirogreen
cardetemcondicionantes,
comoempregar
norte-americanos.Issoéum
facilitadordeemissãodevisto.
Ehouveaumentorecenteda
procuradebrasileirospor
investiremalgumascidades.
Entreelas,amaisfamosaé
Miami.Onorte-americanoé
abertoaessetipodeimigrante.
Poroutrolado,vemos
atualmenteofechamentode
fronteirascompolíticaque
vemdesdeogovernoBarack
Obamaequeagoraháum
fortalecimentocomDonald
Trumpemrelaçãoaos
imigrantesilegais,quechegam
pormeiodoMéxico,Cubaepor
viaaérea.Masesseimigrante
nãogeraariquezaqueos
investidoresgeram.Játeve
grandefluxodelescombaixa
qualificação,fugindoda
pobrezaeviolênciaqueháem
seuspaísesparabuscaruma
vidamelhor.Essetiponãotraz,
segundoaperspectiva
norte-americana,riquezaou
knowhow.Paraquemvaipor
coiotes,barcosouaviãosem
perspectivaequalificação,a
situaçãojáteriachegadoao
limite.Oquevimos,nasemana
passada,comaseparaçãode
filhosdeseuspaiséoretratodo

queocorrenosúltimosanos.
Ficouemblemático,maso
fechamentovemdesdeo
governoObama,háquasedez
anos,comapolíticade
dificultaraentradade
imigrantesilegais.A
deportaçãoaumentoucom
Trump,queexplicitamente
segueessapolíticaevai
dificultaravidadesses
indivíduos.Logodepoisqueele
foieleito,vimosnainternet
cenasdepessoashostilizando
imigrantes.Trumpfezcomque
partedosentimentode
norte-americanos,queestava
silencioso,aflorasse,oqueo
levouàvitória.Umsentimento
dequeosimigrantesmais
atrapalhamosEstadosUnidos
doqueajudam.Hásensaçãode
queéprecisoreverapolíticade
geraçãodeemprego.Há
capacidadeociosa,geradaem
2008pelacrise,esentimentode
preservarapopulaçãolocal.Já
passarampelopior,comovão
reconstruiraeconomia?A
intençãoégeraçãodeemprego
paraoeleitormédio,para
quemTrumpsedirecionava
naseleições.Osimigrantes
ilegais,poroutrolado,não
ocupamasoportunidadesda
classemédia.Ficamem
subempregos.Sóqueéfatoque
háparcelaconsiderávelda
populaçãoqueconcordacoma
políticadeTrump.

Doisladosdareceptividadeaos
imigrantesnosEstadosUnidos

MarcelloDantas

OOpção de investir para moraaar legalmente nos
EEUA cresce entre os brasillleeeiros

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

MMalllaebolllsopreppparados

PERFIL DOS EMPREENDEDORES *

*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
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Oportunidade
de negócios

100 mil a
149 mil

Tempo
integral

Meio
período

Somente
investidor

150 mil a
249 mil

250 mil a
349 mil

350 mil a
349 mil

Mais de
500 mil

Outros
valores

Qualidade de vida Educação para
as crianças

Casado

Fluente ProfissionalAvançado InicianteIntermediário

Com
filhos

Consultou um
advogado de imigração

Segurança

E-2 L-1 EB-5 Outro visto Não preciso de visto

Outros

2010

2011

2012

2013

2014

222000111555

2016

2017

77%

72,86%

26,88%

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

37,1% 15,59% 7,53% 5,91% 6,99%

58,1%
46,19%

34,76%

83,91% 14,94% 13,79% 2,3% 1,15%

10%

45% 12%18% 8%17%

73% 62,16%

Principais características Cargahoráriadedicadaaonovonegócio

Nível de inglês

Qual a principal razão para a mudança para os Estados Unidos

O quanto deseja investir (em dólar)

Visto escolhido para investir

EB-5
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
nnnooovvvooosss pppooossstttooosss dddeee tttrrraaabbbaaalllhhhooo
na economia dos EUA.

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

VISTOSEMITIDOSPARAARABRAARASILEIROSNOPROGRAARAMAEB-5

VISTOS PARA

INVESTIDORES

15

17

16

16

28

30

333444

150

282

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

7.567

Vietnã

471
Brasil

282

E-2
Vistooo
temppporário de 5
anos para investidor
dddeee “pppaís com tratado”, o
que nnnão inclui o Brasil, mas
brasileiros podem se qualificar
atravééésss dddeee ddduuuppplllaaa---nnnaaaccciiioooonnnaaallliiidddaaadddeee cccooommm
paíseees como Itália e Espanha, e pode
posteeeriormente ser renovado. O cônjuge
recebbbe autorizaççççção de trabalho e crianççççças estãooo
incluídas sob o status do visto dos pppais. O investimento
varia, mas é possível com quantia mmmínima de US$150 mil.
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