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O 2017 Índice Global de Empreendedorismo (GEI) mostra que os Estados Unidos continua 
sendo o país com as condições mais favoráveis para que os empresários iniciem e escalem 
novos negócios, mesmo se eles são imigrantes ou filho de imigrantes.

Estudos recentes (Latino Donors Collaborative) confirmam que a população latina que 
vive e trabalha nos EUA é responsável por 11,8% do produto interno bruto da nação e se 
espera que para 2020, alimentará quase um quarto do crescimento do PIB EUA e
representarão 12,7% do PIB total. Por essa razão, dedicamos nosso Relatório  Globofran de 
Investimento Migratório No. 2 2.018 América Latina, o imigrante latino-americana que 
deixa o seu relatório do país, olhando para o mercado de trabalho dos EUA emprego e / 
ou no mercado corporativo para empreender uma alternativa que representa uma
melhoria na sua qualidade de vida. Bem como o investidor sem migrar, compromete
aproveitando as oportunidades oferecidas crescente demanda americana por produtos e
serviços.

Desta vez, identificou o grupo demográfico que oferece aos investidores a área metropoli-
tana de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, na Flórida, cuja população compõem 
43% dos hispânicos. Importante de acordo o Índice de Kaufman 2017, Miami tem relatado 
o aumento da atividade de startups e empresas emergentes entre os 40 maiores áreas 
metropolitanas dos Estados Unidos.

Os dados de emprego, salário, ocupações preferidas e custo de vida para a população 
hispânica nesta área recentemente são simbolizadas facilmente neste Relatório Globofran 
e opções legais de imigração com o qual você pode ser um empreendedor verdadeira-
mente informado.

Os convido a compartilhar o conhecimento oportuno do mundo dos negócios a sua 
medida.

Editorial

Jorge  Partidas
CEO Globofran
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 A comunidade hispânica  está crescendo nos Estados Unidos e se concentra em 
estados específicos e áreas metropolitanas, de acordo a preferência dos latino-america-
nos a emigrar, que procuram identificar destinos onde eles facilitam a sua integração e 
aceitação. Em cada uma dessas cidades hispânicos têm perfis diferentes, dependendo da 
composição e origem nacional ali presentes. Flórida é um dos destinos e liquidação
hispânica mais importante, onde os cubanos representam, de longe, a nacionalidade
mais significativa. 

Demografia

Perfil da população hispânica na área metropolitana de
Miami-Fort Lauderdale- West Palm Beach da Flórida 

43%
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Distribuição dos hispânicos por faixa
etária

Os países de origem dos hispânicos 

Distribuição dos hispânicos por faixa etária mostra que os imigrantes hispânicos na 
área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale West Palm Beach, se concentram em 
mais de 40 anos de idade e são seus filhos os que  representam os grupos de jovens 
hispânicos.

43%

6% 5%
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Emprego

5 

Fonte:  - Pew Research Center. ACS 2014 censo. Dados acessados em Dez. 2017.
Cálculos Globofran. 
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 Ao escolher um destino para emigrar é importante considerar as diferenças nos 
níveis salariais entre diferentes cidades de destino dado que como investidor, contribui 
para o tamanho dos custos associados para contratar pessoal em um empreendimento e, 
em muitos casos, receber salários como parte ativa da operação do empreendimento. 

 Embora em cada cidade a remuneração das diferentes áreas de ocupação varia, a 
tendência indica que a área metropolitana de Nova York é o que oferece os mais altos 
níveis salariais, enquanto Miami menores.

Nota: salários anuais típicas de diferentes profissões neste local.
Fontes: - Living Wage Calculator. Departamento de Estudos e Planejamentos Urbanos.
Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Dados acessados 11/12/2017.
Cálculos Globofran.  

Salários anuais típicas nos principais municípios 
onde residem latino-americanos nos Estados 
Unidos segundo setor de ocupação
(US$ por ano)

Las 6 mejores pagadas

Gerencia

Legal

Informática e Matemática

Arquitetura e Engenharia

Profissionais e técnicos de saúde

Operações comerciais e financeiras

Vida, Ciências Físicas e Sociais

Educação, Treinamento e Biblioteca

Arte, Design, Entretenimento, Esportes e Mídia

Construção e Extração

Serviço comunitário e social

Instalação, manutenção e reparação

Serviço de proteção

Escritório e suporte administrativo

Produção

Transporte e Movimentação de material

Apoio em cuidados de saúde

Vendas e Relações

Construção, jardinagem e manutenção

Agricultura, pesca e silvicultura

Cuidados e serviços pessoais

Preparação de alimentos e serviços relacionados

138.010

114.280

92.410

80.670

80.320

78.860

67.480

65.690

61 .350

57.590

49.660

48.470

41 .990

38.330

32.250

31 .480

30.360

30.310

30.060

25.850

24.250

22.020

107.320

110.920

87.320

82.120

71 .750

91 .790

70.240

62.920

51 .770

54.840

46.970

50.100

36.520

36.030

27.400

26.510

27.340

27.800

23.590

31 .690

23.590

21 .240

115.340

87.090

85.500

67.340

73.240

91 .570

65.350

44.490

38.330

51 .810

42.890

47.600

36.970

34.140

32.090

21 .050

35.780

28.250

21 .410

26.260

18.870

19.040

99.530

78.310

81 .260

67.050

66.430

76.130

65.340

48.450

71 .420

52.480

48.160

43.430

40.040

34.900

30.370

27.070

31 .460

28.330

24.120

26.960

22.700

19.580

107.130

79.610

66.450

60.440

61 .660

66.300

63.910

45.750

35.030

48.620

36.730

40.940

31 .760

30.810

26.550

20.910

24.540

24.370

18.980

25.430

21 .840

19.810

97.870

73.210

71 .760

58.450

59.970

68.070

48.760

38.830

34.250

43.570

38.180

39.890

30.020

29.920

26.430

21 .920

28.210

23.860

19.640

26.840

21 .000

19.820

Área ocupacional / Salário anual($)
Nove  Iorque

Newark
Jersey City, NI

Los Angeles
Long Beach

Anaheim, CA

Houston
The Woodlands
Sugar Land, TX

Chicago
Naperville

Elgin, IL

Orlando
Kissimmee
Sanford, FL

Miami
Fort Lauderdale

West Palm Beach, FL
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 As áreas de ocupação que exigem maior nível de habilidade e/ou especialização 
são os mais bem pagos. Considerando o custo médio mínimo de viver nas cidades em 
questão, pode diferenciar ocupações típicas cuja remuneração não atende a esse mínimo, 
o que explica que muitas vezes as pessoas devem ter mais de um emprego.

(*) Custo de vida média mínima de uma família de 2 adultos e duas crianças (1 Adulto trabalhando) nas cidades
mencionadas acima.
Fuentes: Living Wage Calculator. Departamento de Estudios Urbanos y Planificación. Instituto Tecnológico de Massachusetts. 
Datos accesados  11/12/2017. Cálculos Globofran.   

Salário médio por área profissional nas cidades
preferidas pelos latino-americanos a emigrar para 
os Estados Unidos

Ranking das áreas metropolitanas por
níveis salariais 

(US $ /ano) 
Gerencia

Legal

Informática e Matemática

Arquitetura e Engenharia

Profissionais e técnicos de saúde

Operações comerciais e financeiras

Vida, Ciências Físicas e Sociais

Educação, Treinamento e Biblioteca

Arte, Design, Entretenimento, Esportes e Mídia

Construção e Extração

Serviço comunitário e social

Instalação, manutenção e reparação

Serviço de proteção

Escritório e suporte administrativo

Produção

Transporte e Movimentação de material

Apoio em cuidados de saúde

Vendas e Relações

Construção, jardinagem e manutenção

Agricultura, pesca e silvicultura

Cuidados e serviços pessoais

Preparação de alimentos e serviços relacionados

110.867
90.570

80.873

78.787

69.345

68.895

63.513

51 .485

51 .022

48.692

45.070

43.766

36.217

34.022

29.615

29.182

27.172

27.153

24.823

22.967

22.042

20.052

55.438
Custo Mínimo

de Vida (*)

1

2

3

4

5

6

Nova Iorque. Newark, Jersey City, NI

Los Angeles. Long Beach, Anaheim, CA

Houston. The Woodlands, Sugar Land, TX

Chicago. Naperville, Elgin, IL

Orlando. Kissimmee, Sanford, FL

Miami. Fort Lauderdale, West Palm Beach, FL

2

3

1

5

6

4
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 A decisão de preferir um destino para migrar e investir deve combinar a consideração 
dos níveis de remuneração e o custo de vida, para maximizar o poder de compra.

 É por isso que destaca a cidade de Houston como destino, ao se localizar em uma 
posição média-alta em níveis salariais e apresentar o custo médio de vida mais baixo, 
mesmo que no caso contrário, Miami mostra os mais baixos níveis de remuneração e custos 
de vida média-alta.                       

Fontes: - Living Wage Calculator. Departamento de Estudos e Planejamentos Urbanos.
Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Dados acessados 11/12/2017.
Cálculos Globofran.  

Ranking do custo de vida e níveis salariais nas principais 
cidades preferidas pelos latino-americanos para viver

Nível Salarial
MAIS ALTO

Custo de Vida
MAIS BAIXO

Nova Iorque Newark Jersey City, NI

Los Ángeles Long Beach Anaheim, CA

HOUSTON THE WOODLANDS SUGAR LAND, TX

Chicago Naperville Elgin, IL

Orlando Kissimmee Sanford, FL

Miami Fort Lauderdale West Palm Beach, FL

Condado de Nova Iorque, NI

Condado de Los Ángeles, CA

Condado de Miami-Dade, FL

Condado de Chicago Cook, IL

Condado de Orlando Orange, FL

CONDADO DE HOUSTON, TX
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Para muitos, este programa é considerado a maneira mais rápida para obter a residência 
permanente com base na "preferência para a geração de emprego".

E um visto de trabalho de longo prazo de caráter renovável que 
é concedido a os investidores de países com tratados comer-
ciais com os Estados Unidos.

A duração do visto é determinado conforme com os termos do 
tratado entre os Estados Unidos e o país de cidadania do 
investidor, com um máximo de 5 anos. 

Não existe quantidade fixa para investir; no entanto, deve ser 
substancial para constituir um negócio rentável com potencial 
para o desenvolvimento e expansão. O visto não fornece 
"green card" (residência permanente) aos seus donos, mas 
permite o auto-emprego e longo prazo de estadia no país.

Este visto permite que um empregador americano possa trans-
ferir um executivo ou gerente de um dos seus escritórios 
estrangeiros para um de seus ramos nos Estados Unidos. 

Esta classificação também permite que uma empresa estran-
geira, que ainda não tem uma filial nos US, envie um executivo 
ou gerente para os Estados Unidos com o objetivo de estabe-
lecer a empresa. 

O principal requisito para se qualificar é que o candidato deve 
ter trabalhado para a empresa no exterior pelo menos um ano 
contínuo nos três anos antes da transferência para os EUA em 
uma posição de executivo, gerente ou especialização. 

é uma das maneiras de conseguir status legal antes de um processo de imigração, por 
isso vamos mostrar as diferentes alternativas que, sob este sistema, você pode aplicar.

Os investidores (seus cônjuges e filhos solteiros menores de 21 
anos) são elegíveis para solicitar a residência permanente se:

Fazem o investimento em uma empresa comercial nos 
Estados Unidos de um milhão de dólares ou pelo menos 
US $ 500.000 em áreas de trabalho específicas, áreas de 
alto desemprego ou áreas rurais, e

Planejam ou conservam com esses investimentos 10 
postos de trabalho permanentes para os trabalhadores 
norte-americanos qualificados.

Oportunidades e investimento 

Investir nos US

Programa de
investidores
EB5 PARA

IMIGRANTES

VISTO E-2
Investidor

por tratado
comercial

VISTO L-1
Transferência
de Executivos
ou Gerentes

dentro de uma
empresa
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Lista de países sob acordo de comércio com Estados 
Unidos para aplicar para Visto de Investidor E2

Fonte:  Departamento de Estado dos Estados Unidos. Escritório de Assuntos Consulares. US Visa. Dados acessados 10/12/2017.

Nota de interesse 
Para o ano fiscal de 2018, o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou um limite de 40.040 vistos para investidores por tratado (E-2)
dos quais um limite de 2 .803 vistos é atribuído à China .

Resto de los países

Albânia

Alemanha

Armenia

Austrália

Áustria

Azerbaijão

Bangladesh

Bahrain

Bélgica

Bósnia e Herzegovina

Bulgária

Camarões

Canada

China (Taiwan)

Congo (Brazzaville)

Congo (Kinshasa)

Coreia do Sul

Croácia

Dinamarca

Egito

Eslovénia

Espanha

Estónia

Etiópia

Filipinas

Finlândia

França

Georgia

Macedonia

Marrocos

Moldova

Mongólia

Montenegro

Noruega

Omã

Países Baixos

Paquistão

Polônia

Reino Unido

República Checa

Eslováquia

Roménia

Senegal

Sérvia

Singapura

Sri Lanka

Suécia

Suíça

Suriname

Thailand

Togo

Trinidad e Tobago

Tunísia

Turquia

Ucrânia

Yugoslávia

Grenada

Iran

Irlanda

Itália

Jamaica

Japão

Jordan

Cazaquistão

Quirguistão

Kosovo

Letónia

Libéria

Lituânia

Luxemburgo

Argentina

Bolívia

Chile

Colômbia

Costa Rica

Equador

Honduras

México

Panamá

Paraguai

Países América Latina

112 / 2018 Relatório Globofran



Residências permanentes concedidas
por região de origem e nacionalidade

Imigração em cifras

1º semestre.
Ano Fiscal de 2017 

 Fonte: Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Serviços de Cidadania e Imigração.
Dados acessados 29/11/2017.

2 / 2018

(*) O México representa 42% de todas as residências concedidas a imigrantes dentro da categoria América do Norte.
Nota: As estatísticas dos Estados Unidos Departamento de Estado na América do Norte inclui os países da América Central e do Caribe.

12

Para o fim do primeiro semestre do ano fiscal de 2017, permanecem cida-
dãos de origem asiática como os principais beneficiários com residência 
nos EUA, seguidos pela América do Norte cuja representação é determina-
da pela importância do México na região (81,432 residências).

0,5%

39%

35%

11%

7,5%

7%

Oceania
2.501

Ásia
219.819

América do Norte
196.136

África
59.568

Europa
41.360

América do Sul
39.383

559.561 Residências 
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1º semestre.
Ano Fiscal 2017  

13

Residências permanentes concedidas a
latino-americanos pelo origem nacional

Cidadãos de origem latino-americana representaram 36% de residência 
total concedida no período, sendo México a nacionalidade predominante, 
seguido por Cuba e República Dominicana.

Estas três nacionalidades formam 68% de todas as residências concedidas 
aos latino-americanos.

 Fonte: Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Serviços de Cidadania e Imigração.
Dados acessados 21/12/2017.

203.983 Residências de

Equador 2%

Peru 3%

Venezuela 3%

Honduras 3%

Guatemala 3%

Brasil 3%

México 40% Outros 4%

Colômbia 5%

Cuba 14%

O Salvador 6%

Rep. Dominicana 14%
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2º trimestre vs.
1º trimestre
Ano Fiscal 2017

 Para o segundo trimestre do período, diminuir ligeiramente os vistos concedidos a 
América Latina (-6%), no entanto, destaca praticamente o número de concessões  deve ser 
mantida a cidadãos mexicanos que representam a maioria.

Residências concedidas a
nacionalidades de origem latino-americana

Residências permanentes concedidos a
latino-americanos pela nacionalidade de origem

14

Outros: Argentina, Nicarágua, Costa Rica, Bolívia, Chile, Uruguai, Panamá e Paraguai. 

 Fonte: Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Serviços de Cidadania e Imigração. Dados acessados 21/12/2017.

México

Rep. Dominicana

Cuba

O Salvador

Colômbia

Guatemala

Brasil

Honduras

Venezuela

Peru

Equador

Outros

TOTAL 105.343 98.640

40.859

15.352

15.117

6.477

4.784

3.681

3.659

3.323

3.005

2.671

2 .636

3.769

40.563

12 .804.

14.332

6.295

4.566

3.080

3.446

2.511

2 .673

2 .547

2.457

3.366

TOTAL
Trimestre

1er. 2do.

Honduras
Rep. Dominicana
Guatemala
Venezuela
Outros
Equador
Brasil
Cuba
Peru
Colômbia
O Salvador
México

-24%

-17%

-16%
-11%
-11%

-7%

-6%
-5%
-5%
-5%

-3%
-1%

Variação percentual 1º / 2º Trimestre
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 As residencias permanentes sao concedidas sob diferentes tipos e classes de 
admissão, sendo o "preferência baseada no emprego" o tipo de admissão que protege os 
investidores pelo programa EB5 para os imigrantes.

 Para o fim do primeiro semestre do ano fiscal de 2017, as residências concedidas por 
esta preferência totalizaram 75.578, correspondendo a 13% dos subsídios totais e dentro 
desta preferência que correspondem ao investidores EB5 (5ª criação de emprego), 4.013 
residências, representou 0,7% do período.

Salienta que apesar de diminuir num 15% as residências concedidas por esta preferência no 
segundo trimestre, o que corresponde ao conceder pelo programa de  investidores EB5 (5ª 
preferência- criação de empregos) dobraram.

Fonte: Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Citizenship and Immigration Services
21/12/2017. Dados acedidos.

Residências permanentes concedidas
pela preferência "baseada no emprego"

Residências permanentes concedidas pela preferência "baseada no emprego"
1º e 2º Trim. Ano Fiscal 2017

15

Quinto: Criação de emprego.
(investidores)

Quarto: Certos imigrantes especiais

Segundo: Profissionais com graus avançadosou
estrangeiros com habilidades excepcionais

Primeiro: Trabalhadores prioritários

Terceiro: Trabalhadores qualificados,
profissionais e trabalhadores não qualificados

1.341

2.672

3.427

1.801

7.942

7.369

14.526

10.964

13.540

11.996

Trim 1 Trim 2

99%

1º semestre.
Ano Fiscal 2017
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A aplicação para o programa de investidores EB5 é feito através da forma I-526 para
"Petição de Imigrante por Empreendedor Estrangeiro" e I-829 para "Petição do
empreendedor para remover condições sobre o status de residente permanente".

16

Status das candidaturas
EB5 por formulário de candidatura

7%As Candidaturas
de aplicativos para

o programa de investidor 

dos pedidos
processados

2º trimestre.
Ano fiscal 2017

A recepção de pedido de EB5 metade diminuiu no 2º trimestre 
do ano, totalizando o primeiro semestre 7.598.

Candidaturas Recebidas

4.395

752 720

1.731

1er Trim 2do Trim

5.147

2.451

Var
-52%

7.072 7.709

23.211 22.152

I-829

I-526

1er Trim 2do Trim

30.283 29.861

25

27

Var -1%

No final do segundo trimestre, o volume de pedidos pendentes 
de processamento foi praticamente mantido, apesar da 
diminuição do número de pedidos recebidos nesse período, 
totalizando 29,861 de casos pendentes de revisão. 

Candidaturas pendentes

O número de aprovações diminuiu ligeiramente (-7%) para o 
segundo trimestre do ano fiscal, atingindo 6.441 aprovações do 
primeiro semestre. 

Candidaturas aprovadas

3.243

95 287

2.816

I-829

I-526

1er Trim 2do Trim

3.338 3.103

Var
-7%

A recepção de aplicações EB5 diminuiu pela metade no segun-
do trimestre do ano, totalizando 7.598 para o primeiro semestre. 

Número de meses em espera 
1er Trim 2do Trim

O número de aprovações diminui ligeiramente (-7%) no segundo 
trimestre do ano fiscal, alcançando 6.441 aprovações no primeiro 
semestre.

Tempo médio de processamento

foram
NEGADOS

até atingir

ao final do
PRIMEIRO SEMESTRE

representaram apenas

468
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Investimentos migratórios

 Ao planejar um investimento migração é importante considerar e avaliar, além do 
respectivo montante, os custos associados a processos judiciais, mudança e constituição 
da empresa entre os mais relevantes, os requisitos de dinheiro para a manutenção da 
família durante o tempo em que está preparado, inicia e estabiliza a geração de fluxo de 
dinheiro ou o lucro do negócio. De acordo com as estatísticas da Globofran, esse requisito 
é de cerca de US $ 60.000/ano para uma família média de dois adultos e dois filhos.

 O tempo para preparar o início das operações e, portanto, o alcance do ponto de 
equilíbrio varia de acordo com a infra-estrutura e os requisitos de permissão de cada
empresa, bem como as projeções de vendas. De acordo com as estatísticas de Globofran, 
o tempo estimado para chegar a este ponto é entre 12 e 18 meses.

Nota: curvas dos ingressos e despesas não representam os valores são apenas ilustrativos da tendência de evolução destas variá-
veis nos estágios iniciais do empreendimento, para se referir a tempo, as expectativas a geração de fluxo de caixa.

Fonte: Estatísticas Globofran

Tendência da evolução do fluxo de caixa
da imigração investimento

O que vale a pena considerar, além do investimento, 
num processo migratório?

Montagem e
preparação do negócio

Início de
operações Estabilização da operação

Ponto de
equilíbrio

0 a 6 meses (*) mes 7 8 a 18 meses +18 meses

Ganhos

Desembolsos

Tempo
aproximado

Fluxo de caixa negativo
Fluxo de caixa positivo

Consolidação
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Consulta
inicial com o
advogado

Os formulários
de inscrição para
o USCIS

Plano de Negócios

2 / 2018

Registo e número
de identificação
fiscal

Taxas de advogados
migratórios para o
processamento
de vistos E-2

Custos de referência para o processamento de um 
Visto E-2  de Investidor por um tratado comercial

 Honorários de um advogado de imigração nos Estados Unidos variam em cada 
estado, o tipo de processamento, a complexidade do caso, o tipo de contrato, reconheci-
mento de assinatura, etc.

 é importante notar que as taxas cobradas pelos advogados por seus serviços não 
tem incluídos os pagamentos a ser feito para USCIS (United States Citizenship and Immi-
gration Services) ou seus efeitos, a um consulado. 

 Aqui nos referimos apenas as despesas mais comuns e relevantes, para dimensionar 
as estimativas de orçamento antes de um procedimento deste tipo.

Pode ser gratuito, mas a 
coleta é freqüente a 

partir de

É possível que menos 
seja cobrado se for 
telefone e mais se 
estiver face a face, 
bem como limitar o 
tempo da consulta; 
então é importante 
preparar o que você 

quer perguntar.

Dentro da gama do 
mercado, pode 

referir-se uma média 
aproximada de 

para inverter
visto e 

para o cônjuge do 
inversor

$5.000 - $6.000

$750 - $1.000

I-129
Petição para Trabalhador 

Não-Imigrante 

(Fonte: USCIS)

Varia de acordo ao tipo 
de empresa para 

registrar e do estado, 
pode variar de 

Legais

US $100
$460

$2.500
-

$3.500 $ 550
até

$ 800
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Metodologia

Fontes

 Este relatório é o resultado da recolha, processamento e análise de dados e funcio-
nários de informação e de imigração reconhecidas fontes norte-americanas, bem como 
estatísticas e cálculos próprios gerados por Globofran.
 

- Pew Research Center. ACS 2014 censo. Dados acessados em Dez. 2017.

- Living Wage Calculator. Departamento de Estudos e Planejamentos Urbanos. Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts. Dados acessados 11/12/2017.

- Departamento de Estado dos Estados Unidos. Escritório de Assuntos Consulares. US Visa. 
Dados acessados 10/12/2017.

- Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Serviços de Cidadania e Imigração.
Dados acessados 29/11/2017.

- Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Serviços de Cidadania e Imigração.
Dados acessados 21/12/2017.

www.globofran.com

reporte@globofran.com

oportunidad@globofran.com

+1 (305) 390.26.50

Para baixar esta versão digital do relatório, acesse 

Para obter mais informações sobre o relatório:

Para ser atendido por um consultor:

Telefone:

www
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