FAZENDO NEGÓCIOS NA AMÉRICA
• Como abrir uma empresa?
• Empresas Offshore. Quando e
por que utilizá-las?
• Novo negócio, filial ou franquia?
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RENDA GLOBAL

RENDA GLOBAL: FÓRMULA
Teste de presença substancial para determinar se você é considerado residente nos
EUA (para fins de imposto), e o que vai exigir que você recolha imposto de renda
sobre seus ganhos globais. !
Para ser considerado residente nos EUA para fins de imposto, você deve ter estado
fisicamente presente nos Estados Unidos, por pelo menos:

• 31 dias durante o ano em curso;!
• 183 dias durante o período de 3 anos (incluindo o ano em curso);!
• Nos 2 anos anteriores a este período, a seguinte contagem:!
• Todos os dias em que esteve presente no ano em curso;!
• 1/3 dos dias em que esteve presente no primeiro ano antes do atual;!
• 1/6 dos dias em que esteve presente no segundo ano antes do atual.
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VISTOS
• Vistos de Trabalho
• Vistos para Investidores
• Qual o melhor visto para o meu caso?

PENSANDO ALÉM
Comparativo de Vistos para os Estados Unidos

F-1

H-1B

Visto de Estudante

Visto de Trabalho

L-1
Visto de Executivo

EB-5
Green Card

E-2
Visto de Investidor

PENSANDO ALÉM
Comparativo de Vistos para os Estados Unidos

P-1

P-3

Visto para Atletas Reconhecidos
Internacionalmente

Visto para Artista de um
Programa Cultural Único

O-1A
O-1B

R-1

Visto de Habilidades
Extraordinárias

Visto de Religioso

PENSANDO ALÉM
Comparativo de Vistos para os Estados Unidos
CARACTERÍSTICAS

O-1A
O-1B

• O-1A: visto que se destina a indivíduos com habilidades

extraordinárias na ciência, educação, negócios ou esportes;
• O-1B: visto que se destina a indivíduos com habilidades
extraordinárias nas artes ou em cinema ou televisão.
CONDIÇÕES

• O candidato ao visto deverá demonstrar habilidade

Visto de Habilidades
Extraordinárias

extraordinária com reconhecimento internacional;
• Virá para os EUA temporariamente para trabalhar na sua
área de especialidade.
BENEFÍCIOS

• O visto é concedido por até 3 anos;
• Cônjuge e filhos menores de idade podem acompanhar.
LIMITAÇÕES

• Deverá haver um peticionário para o visto;
• Cônjuge do artista não recebe autorização para trabalhar.

PENSANDO ALÉM
Comparativo de Vistos para os Estados Unidos
Visto de Executivo
CARACTERÍSTICAS

L-1
Visto de Executivo

Visto que se destina a executivos ou gestores estrangeiros que são transferidos
para os EUA para assumir posição similar na empresa filial ou subsidiária
americana.

CONDIÇÕES

• O sócio majoritário da empresa brasileira deverá ser o sócio majoritário da

empresa americana (filial), ou a empresa brasileira deverá ser proprietária da
empresa americana (subsidiária);
• O candidato ao visto deverá ter trabalhado na empresa brasileira por pelo
menos 1 ano nos últimos 3 anos;
• A função exercida pelo candidato ao visto deverá ter sido de natureza
executiva/gerencial.

BENEFÍCIOS

• O visto visto poderá ser renovado totalizando um período de 7 anos;
• Há a possibilidade do candidato ao visto obter a residência permantente — o
Green Card;
• A família do titular do visto (cônjuge e filhos menores) poderão obter vistos
L-2, e o cônjuge poderá obter autorização para trabalhar.

LIMITAÇÕES
A estrutura/atividades da empresa brasileira deverá ser mantida durante toda a
vigência do visto L-1A (por ex.: funcionários em folha, comercialização de
produtos, etc.).

PENSANDO ALÉM
Comparativo de Vistos para os Estados Unidos
CARACTERÍSTICAS

E-2
Visto de Investidor

Visto que se destina a indivíduos que invistam uma quantia substancial de capital em uma
empresa nos EUA. Feito por uma pessoa física ou jurídica pertencente a país integrante do
Tratado de Comércio e Navegação com os EUA.

CONDIÇÕES

• O investidor deverá ter a cidadania de país membro do Tratado de Comércio e Navegação
com os EUA;
• O investimento deverá ser substancial, de natureza real, não especulativo e de risco,
estando sujeito a perda no caso de insucesso;
• O negócio deverá prover além do mero sustento do titular e sua família;
• O investidor deverá ter controle sobre os recursos do investimento;
• No momento do requerimento do visto o negócio já deverá ser estabelecido.

BENEFÍCIOS

• Poder abrir e trabalhar em um negócio nos EUA;
• Extenções ilimitadas, desde que os requerimentos do visto continuem sendo atendidos;
• O visto se extende para o cônjuge (que pode trabalhar) e filhos menores;
• Possibilidade de estudar desde que a carga horária não interfira com o investimento.
LIMITAÇÕES

• O visto somente está disponível para cidadãos de países que tenham Tratado com os EUA;
• O investidor está restrito a trabalhar no investimento;
• Do visto E-2 não decorre a residência permanente — Green Card.

PENSANDO ALÉM
Comparativo de Vistos para os Estados Unidos
CARACTERÍSTICAS

EB-5

Visto de investidor que foi criado para estimular a criação de empregos
através de capital de investimento estrangeiro

CONDIÇÕES

• US$ 500.000 (investimento em um centro regional aprovado) ou US$ 1

Green Card

milhão de investimento de capital;
• Fonte de recursos utilizados no investimento devidamente documentada;
• Criação de empregos para no mínimo 10 pessoas autorizadas para
trabalhar.
BENEFÍCIOS

• Obtenção de residência permanente — Green Card para o requerente,
cônjuge e filhos menores de 21 anos.

LIMITAÇÕES

• Para investimentos de US$ 500.000 não há o controle direto do

investimento;
• Valor do investimento relativamente alto;
• O investidor está sujeito às condições restritivas do visto no que toca a
obtenção do Green Card definitivo.

PENSANDO ALÉM
Comparativo de Vistos para os Estados Unidos
CARACTERÍSTICAS

P-1

Visto que se destina a atletas que sejam
reconhecidos internacionalmente
para participar /competir em eventos nos EUA.
CONDIÇÕES

• O atleta deverá atender aos requerimentos da imigração no

Visto para Atletas Reconhecidos
Internacionalmente

que tange ao seu reconhecimento internacional, documentos
comprobatórios de ranking, cartas de recomendação, etc.
• Deverá haver um peticionário para o visto.
BENEFÍCIOS

• Visto concedido para a duração da competição / evento
com uma estadia total de 10 anos;
• Exposição internacional;
• Cônjuge e filhos menores podem acompanhar o atleta.
LIMITAÇÕES

• Deverá haver um peticionário para o visto;
• Somente poderá trabalhar para o peticionário;
• Cônjuge do atleta não recebe autorização para trabalhar.

PENSANDO ALÉM
Comparativo de Vistos para os Estados Unidos
CARACTERÍSTICAS

H-1B
Visto de Trabalho

Visto utilizado para a contratação de funcionário estrangeiro para uma posição
que exija especialidade devidamente comprovada por graduações/experiência.

CONDIÇÕES

• “Capacidade profissional” é determinada com diploma de nível superior ou o
equivalente em experiência;
• Há a necessidade de haver uma oferta de emprego e um empregador que
deseja peticionar o visto, além de atender aos requerimentos do visto, tal
como pagamento de salário de acordo com piso salarial da região.

BENEFÍCIOS

• Duração de até 6 anos, podendo ser estendido se houver um processo de

Green Card em andamento;
• O visto poderá se estender para o cônjuge (que não poderá trabalhar) e filhos
menores.

LIMITAÇÕES

• Há um limite de 65.000 vistos por ano. Caso haja mais candidatos que vagas,
a imigração fará uma loteria;
• Tem caráter temporário;
• Cônjuge do candidato ao visto não tem autorização de trabalho;
• Há a necessidade de haver um empregador que deseje peticionar o visto para
o candidato.

PENSANDO ALÉM
Comparativo de Vistos para os Estados Unidos
CARACTERÍSTICAS

F-1
Visto de Estudante

Visto que se destina a indivíduos que pretendem frequentar
uma universidade ou outra instituição acadêmica nos EUA.
CONDIÇÕES

• A instituição de ensino emite um formulário “I-20” -

Certidão de Elegibilidade;
• A instituição de ensino registra o estudante no sistema
SEVIS;
• O estudante deve demonstrar que tem recursos suficientes
para se manter durante o período de duração do curso.
BENEFÍCIOS

• Cônjuge e filhos menores recebem o F-2;
• Estudante poderá ter isenção de tributos durante os

primeiros 5 anos — desde que não possua renda nos EUA
através do formulário IRS 8843;
• O visto poderá ser renovado.
LIMITAÇÕES

• O estudante não pode exercer atividade remunerada, salvo
em algumas situações (por exemplo, OPT);
• Cônjuge do estudante não pode trabalhar.

“Own nothing. Control everything.”
— Nelson Rockefeller

