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Original page: O Visto L-1 - Como abrir uma filial nos Estados Unidos
A categoria de "TransferÃªncia entre Companhias" Ã© disponÃvel para indivÃduos que sejam
proprietÃ¡rios ou empregados de uma corporaÃ§Ã£o estrangeira que tenha trabalhado pelo

menos um nos Ãºltimos trÃªs anos, em uma capacidade executiva, gerencial, ou de especial
conhecimento. O empregador deve ser uma corporaÃ§Ã£o dos E.U.A. relacionado diretamente, em
qualquer maneira, Ã  companhia estrangeira.

O visto L-1 carrega uma aprovaÃ§Ã£o mÃ¡xima de sete anos, e talvez seja o caminho mais direto
para a residÃªncia permanente nos Estados Unidos. Detalhes sobre o vistos Os vistos L
transferÃªncias entre empresas interligadas se destinam Ã s pessoas que vÃªm trabalhar nos EUA
para um empregador que estÃ¡ relacionado com a empresa que o requerente trabalhou antes de
entrar nos EUA. Esta categoria oferece uma sÃ©rie de vantagens que a torna mais valiosa do que os
outros tipos de vistos.

Considerando que nÃ£o hÃ¡ limite anual nos nÃºmeros emitidos, vocÃª pode aplicar
simultaneamente para residÃªncia permanente enquanto em status L. Para muitos portadores de
visto L, este Ã© o visto mais fÃ¡cil para se requisitar posteriormente o "green card." Os requisitos O
requerente de visto L-1 deve estar continuamente empregado no exterior, nos Ãºltimos trÃªs anos e
desempenhar hÃ¡ pelo menos um ano antes de apresentar a solicitaÃ§Ã£o, funÃ§Ãµes de cargo
executivo , diretivo ou com conhecimentos especiais, para uma corporaÃ§Ã£o parente, filial, ou
subsidiÃ¡ria de um empregador americano.

O empregador pode ser uma empresa ou outra entidade legal, incluindo uma instituiÃ§Ã£o de
caridade, religiosa, com ou sem fins lucrativos. O tempo de trabalho dispendido nos EUA nÃ£o
contarÃ¡ para o um ano de emprego exigido. Ã� possÃvel utilizar uma combinaÃ§Ã£o de emprego de
meio perÃodo para empresas filiais em alguns casos.

A firma americana e a firma estrangeira devem ter uma "relaÃ§Ã£o formada." Isto significa que a
firma americana e a firma estrangeira devem ser proprietÃ¡rios da maioria das aÃ§Ãµes, ou, quando
hÃ¡ menos propriedade majoritÃ¡ria, controle comum pela mesma pessoa ou entidade.

Terceiro, o requerente deve vir como um empregado nas funÃ§Ãµes de gerente, executivo, ou com
conhecimentos especializados. "Conhecimentos especializados" refere-se aos empregados com: - Um
conhecimento especial dos produtos da empresa e suas aplicaÃ§Ãµes nos mercados mundiais. - Um
conhecimento privado e avanÃ§ado dos processos ou procedimentos da empresa. O requerente deve
pretender deixar os USA quando sua estadia terminar. Mas, no entanto, o requerente tambÃ©m
pode procurar residÃªncia permanente simultaneamente sem afetar negativamente a possibilidade
de manter ou extender um visto L. Isto Ã© devido a teoria da dupla intenÃ§Ã£o que se aplica aos
vistos L (como os vistos H-1B), tornando-os muito populares. DefiniÃ§Ã£o Importante Um
"executivo" Ã© alguÃ©m que dirige o controle da empresa ou a principal parte ou funÃ§Ã£o da
organizaÃ§Ã£o. Normalmente, os cargos executivos sÃ£o presidentes, vice-presidentes e auditores.
Espera-se que um executivo desempenhe um papel de supervisÃ£o na empresa (tanto sobre o
pessoal quanto ao desempenho), e nÃ£o inclui pessoas que estÃ£o executando as tarefas especÃficas
de produÃ§Ã£o ou prestando serviÃ§os aos clientes. Um "gerente" dirige a organizaÃ§Ã£o, o
departamento, ou o desempenho da organizaÃ§Ã£o. Assim como os executivos, um gerente
qualificado nÃ£o supervisionarÃ¡ o desempenho bÃ¡sico de uma tarefa.
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ExceÃ§Ãµes se aplicam quando um gerente ou executivo vÃªm para abrir um novo escritÃ³rio. PerÃ-
odo de Tempo Executivos e gerentes permanecem em status L-1a atÃ© sete anos. Empregados com
conhecimentos especializados podem permanecer nos EUA atÃ© cinco anos, e seus vistos sÃ£o
chamados de L-1b. Os vistos serÃ£o concedidos com uma validade de atÃ© trÃªs anos. O paÃs de
origem do requerente determina se os vistos sÃ£o de mÃºltiplas entradas ou nÃ£o. Regra especial
para novos escritÃ³rios As pessoas que vÃªm para estabelecer um novo escritÃ³rio nos EUA
receberÃ£o um ano de permanÃªncia no paÃs. O INS tambÃ©m requerirÃ¡ informaÃ§Ã£o adicional
sobre os planos para o novo escritÃ³rio, tais como: prova que o espaÃ§o para o escritÃ³rio foi obtido,
que o requerente tem a experiÃªncia apropriada com a empresa estrangeira e que a mesma
permanecerÃ¡ ativa durante todo o perÃodo da transferÃªncia do requerente para os EUA. Se a
empresa quer ter uma extensÃ£o de visto L-1 alÃ©m do ano inicial, deverÃ¡ demonstrar no tempo
da extensÃ£o que isto Ã© para dar continuidade aos planos descritos na petiÃ§Ã£o inicial. Coletivo 1
As empresas que enviam uma grande quantidade de empregados para obtenÃ§Ã£o de vistos L-1,
podem apresentar uma "aprovaÃ§Ã£o coletiva" para todos os seus trabalhadores, ao invÃ©s de
aplicar no INS individualmente para cada empregado.

Para qualificar para uma petiÃ§Ã£o coletiva, a empresa deve atender os seguintes critÃ©rios:

1. Os escritÃ³rios estrangeiros e americanos devem estar envolvidos em comÃ©rcio ou serviÃ§os.

2. O escritÃ³rio americano deve estar em funcionamento hÃ¡ pelo menos um ano.

3. O empregador deve ter pelo menos trÃªs sucursais, subsidiÃ¡rias, ou filiais domÃ©sticas ou no
exterior.

4. O empregador deve mostrar uma das seguintes condiÃ§Ãµes:

a) que no mÃnimo 10 vistos L-1 foram aprovados no Ãºltimo ano;

b) a empresa teve vendas nos EUA de no mÃnimo $25 milhÃµes; ou c

c) o nÃºmero da forÃ§a de trabalho americana de mais de 1.000 trabalhadores. Os procedimentos
para preenchimento sÃ£o em grande parte similares a uma aplicaÃ§Ã£o normal de L-1, exceto que o
empregador deve submeter tambÃ©m evidÃªncias mostrando que os requisitos acima sÃ£o
atendidos, e que a carta de petiÃ§Ã£o da firma deve ser substituÃda com uma carta da empresa
resumindo a base para a petiÃ§Ã£o L-1.

Oportunidade Especial A categoria de visto L-1a se assemelha com a categoria EB-1
executivo/gerente de multinacional para green cards baseados em oferta de trabalho. O green card
requer basicamente a mesma evidÃªncia. O requisito adicional Ã© que o negÃ³cio deve estar
operando nos EUA hÃ¡ pelo menos um ano. Isto significa que um portador de visto L que entra nos
EUA e a empresa americana obtÃ©m Ãªxito, ele(a) pode aplicar para o green card sem passar pelo
demorado e complicado processo de certificado de trabalho, que pode levar vÃ¡rios anos
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