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A HAYMAN-WOODWARD GLOBAL MOBILITY SERVICES é uma empresa multinacional
fundada em 1996, com doze empresas operacionais dentro de sua área de atuação.

Devido à longa história de sucesso operacional e investimentos intensos da HAYMAN-
WOODWARD, seu grupo cresceu para abranger vários negócios. Estes incluem gerenciamento
de patrimônio, planejamento tributário, imigração, consultoria de negócios, aviação, artes
marciais, serviços de alimentação e outros dentro de setores diversificados, apoiando
indivíduos e entidades empresariais em sua busca por construir valor além das fronteiras.

A HAYMAN-WOODWARD GLOBAL MOBILITY SERVICES mantém a supervisão de suas
afiliadas e subsidiárias e soluciona constantemente as lacunas culturais, garantindo seus
objetivos globais de mobilidade.

A COMPANHIA



O empreendedor Leonardo Freitas conta com mais de 25 anos de experiência em relações
governamentais, comércio internacional e desenvolvimento de negócios, tanto nos Estados
Unidos como em mercados emergentes, com marcado foco na América Latina e na Ásia.
Em sua trajetória professional como Executivo Sênior em Desenvolvimento de Negócios em
renomadas empresas, como Phillips Electronics, Tandberg, AT&T e Cisco Systems, registrou
um histórico de notáveis conquistas comerciais em negócios de governo e do setor privado.

Com uma habilidade natural para detectar comportamentos fraudulentos, Freitas tornou-se
instrutor certificado do Facial Action Coding System (FACS), uma técnica desenvolvida na
Universidade da Califórnia, São Francisco (UCSF), pelo renomado psiquiatra e cientista
comportamental Dr. Paul Ekman. Aprofundou também seus conhecimentos na área das
Ciências Comportamentais cursando estudos na Universidade de Melbourne.

Leonardo Freitas é reconhecido pela sua capacidade de identificar e interpretar a linguagem
corporal, micro expressões faciais e comportamento enganoso. Suas habilidades têm sido
postas a serviço de organizações e empresas latino-americanas na definição do perfil
profissional do staff, uma área de crescente importância. Têm sido também de utilidade para
várias forças de segurança locais e federais.

Em 1996, ele fundou a TradeSmart, que originou a ideia de participar mais tarde da fundação
de HAYMAN-WOODWARD.

Freitas também é um músico talentoso. Ele estudou na prestigiosa Berklee College of Music
(Boston, EUA), se formando em Produção Musical e Engenharia de Som, e trabalhou na
Polygram Records (hoje Universal Music) durante um estágio como gerente de estúdio de
pós-produção.

*Não é um advogado licenciado , mas um profissional especialista em questões migratórias e tributárias e em consultoria de negócios.



Miguel Negeliskii Risch é um advogado brasileiro-americano especialista em direito
imigratório e Sócio Sênior da HAYMAN-WOODWARD PLLC. Advogado de prestígio
internacional, conta com habilitação para advogar em Nova York e no Brasil.

Risch é Bacharel e Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul, Brasil, e completou também um LLM na Universidade de Miami nos Estados Unidos. Como
parte de sua trajetória profissional, ele foi Secretário Jurídico do Juiz Márcio Keppler Fraga nas
varas criminal e cível do estado, em sua cidade natal, Porto Alegre - RS.

Antes de se unir ao escritório HAYMAN-WOODWARD, Risch trabalhou em renomados escritórios
de advogados especializados em imigração, como o Rahbaran & Associates, onde se especializou
em casos de imigração baseada em emprego, parentesco e investimento, bem como em casos
complexos envolvendo violência doméstica e asilo político.

Risch também atuou como consultor jurídico para a Motorola e a Fox Latin America,
participando de negociações bem-sucedidas de uma grande variedade de contratos
internacionais, além de lidar com complexas transações transfronteiriças e questões tributárias
internacionais.

Desde que se tornou sócio do escritório HAYMAN-WOODWARD, Risch lidera uma equipe jurídica
excepcional, altamente capacitada nas diversas e complexas áreas do direito imigratório e
tributário federal, entre as quais se contam os casos de admissão por interesse nacional, asilo,
transferências multinacionais, habilidades excepcionais, artistas, atletas, naturalizações e
tratados tributários bilaterais.

Miguel Negeliskii Risch é fluente em inglês, português e espanhol.

*Habilitado para advogar no Estado de Nova York; prática limitada ao direito imigratório.



Os clientes da HAYMAN-WOODWARD têm acesso a uma ampla variedade de soluções para alcançar o melhor 
retorno nos investimentos

COMO A HAYMAN-WOODWARD PODE AJUDAR VOCÊ?

Expatriação 
e Vistos

Estruturação de 
Family Office

Consultoria 
Fiscal e Tributária

Desenvolvimen
to Internacional 
de Negócios

Assessoria junto 
a Órgãos 
Governamentais

Serviços de 
Concierge 

Gestão de 
Patrimônio

Aviação 

Análise 
Comportamental 



IMIGRAÇÃO - IMPACTOS NOS EUA

ECONÔMICO POLÍTICOSOCIAL



IMIGRAÇÃO – EM NÚMEROS
Imigrantes brasileiros contemplados com Green Cards no ano fiscal 2017 / 2018:

ü4.458 pessoas

De que forma os imigrantes contribuem para a economia dos EUA?
ü Gerando novos empregos
ü Empregando seus conhecimentos e experiência professional
ü Trabalhando em áreas onde existe escassez de profissionais no país

Locais de preferência dos 
imigrantes brasileiros nos 
EUA:



IMIGRAÇÃO - PRINCIPAIS ÓRGÃOS

Ministério das 
Relações Exteriores

Polícia
Federal

Department
of State

Department of 
Homeland Security



ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS DE IMIGRAÇÃO DOS EUA

FSO (Foreign Service Officer) funcionário consular do Departamento de Estado (similar ao Ministério das
Relações Exteriores)

AO (Adjudicating Officer) funcionário do Serviço de Imigração e Cidadania (similar ao Policial Federal do
Brasil)

CBP Officer (Customs and Border Patrol) funcionário do Departamento de Segurança Nacional (Homeland
Security) encarregado da defesa fronteiriça dos EUA, similar Policial Federal Fronteiriço do Brasil.



US DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY



Um total de 7 agências principais, 
sendo 22 sub agências envolvendo 

segurança nacional, 
fronteiras e investigação.

US DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY



ENTENDENDO O PROCESSO IMIGRATÓRIO

Todo estrangeiro precisa de um visto ou uma autorização eletrônica para adentrar os EUA;

Estando fora dos EUA, você pode ter um visto emitido por uma Repartição Consular dos EUA mais próxima
(Departamento de Estado) ou uma autorização eletrônica emitida online (ESTA – Electronic System for Travel
Authorization);

Por exceção, pode-se solicitar a troca do status imigratório dentro dos EUA, junto ao USCIS/DHS.



Existem

IMIGRAÇÃO
Vistos de Imigrantes e Vistos de Não-imigrantes.

187
disponíveis 
para os EUA

As categorias estão classificadas em:

vistos

Todas as Pessoas Físicas e Jurídicas têm algum tipo de
solução imigratória disponível.

Cada caso é único e precisa ser tratado de forma
exclusiva, com soluções sob medida.

É imprescindível a consultoria de profissionais
especializados, certificados e devidamente
credenciados pelo Governo dos EUA.
Tratam-se de procedimentos administrativos, não
judiciais, que devem ser sempre acompanhados pelos
cuidados de um advogado experiente, licenciado e
preferencialmente tendo a vivência prática do serviço
de imigração e cidadania dos EUA.



Identificar a categoria imigratória 
mais adequada para ao seu perfil
Business, Investimento, Carreira: 
busca por novas oportunidades 
de vida.

Planejamento Tributário
Adequação fiscal para evitar uma 
alta carga de compensação 
tributária.

Identificação do melhor local de 
moradia, trabalho e investimentos 
(escola, desenvolvimento de 
negócios, etc...).

ETAPAS PARA O SUCESSO

Adaptação da família 
Status mental = 
preparação psicológica 
para viver no exterior.

Logística
Preparação e despacho 
da mudança e objetos 
pessoais para o exterior, 
transporte de animais 
domésticos, etc.



USCIS
Toda informação sobre imigração dos EUA encontra-se diretamente no site do próprio USCIS.



VISTOS DE TRABALHO DE IMIGRANTE



VISTOS DE TRABALHO DE IMIGRANTE



VISTOS DE TRABALHO NÃO-IMIGRANTE



L-1 Transferência de executivo intra-company

Você pode ser elegível para um visto L-1 se for um executivo, gerente ou empregado com conhecimento especializado que
trabalhou fora dos EUA para uma organização qualificada (incluindo uma afiliada ou subsidiária de empregador
estrangeiro) durante pelo menos 1 ano nos últimos 3 anos.

VISTOS DE NÃO-IMIGRANTE

Período inicial de permanência nos EUA:
Até 3 anos (1 ano para novas solicitações)

Extensões possíveis:
Até 2 anos

Prazo máximo de permanência: 
7 anos para gestores e executivos; 5 anos para trabalhadores especializados.



É necessário:
Ter a cidadania de um país que possua um tratado de comércio e navegação
com os Estados Unidos.

Período inicial de permanência nos EUA:
Até 2 anos.

Extensões possíveis:
Pode prolongar ou renovar o período de permanência.

E-2 Investidor do Tratado
Você pode ser elegível para um visto E-2 se investir em uma empresa americana nova ou já existente.

VISTOS DE NÃO-IMIGRANTE



H1-B Ocupações específicas

H3 Trainees

Visto I (para membros de imprensa)

VISTOS DE NÃO-IMIGRANTE



VISTOS DE TRABALHO NÃO-IMIGRANTE



IMIGRAÇÃO – conceitos equivocados
Habilidades Extraordinárias e Profissionais de Interesse Nacional dos EUA (NIW)

5 %



Habilidade Extraordinária

Professores e Pesquisadores

Gerente ou Executivo Multinacional

VISTOS DE IMIGRANTE   EB-1

EB-1 Primeira Preferência



VISTOS DE IMIGRANTE   EB-1



VISTOS DE IMIGRANTE   EB-1



VISTOS DE IMIGRANTE   EB-1    Critérios



VISTOS DE IMIGRANTE   EB-1



VISTOS DE IMIGRANTE   EB-1    Critérios



VISTOS DE IMIGRANTE   EB-1



Empresa nos EUA funcionando há 1 ano
Subsidiária ou afiliada à empresa no Brasil

VISTOS DE IMIGRANTE   EB-1 C



Grau Avançado

Habilidade Excepcional

Interesse Nacional dos EUA

VISTOS DE IMIGRANTE   EB-2

EB-2 Segunda Preferência



VISTOS DE IMIGRANTE   EB-2



VISTOS DE IMIGRANTE   EB-2



VISTOS DE IMIGRANTE   EB-2



VISTOS DE IMIGRANTE   EB-2



VISTOS DE IMIGRANTE   EB-2    Critérios



BRIGHT OUTLOOK

Carreiras com grande crescimento e projeção de aumento de vagas que podem estar disponíveis para mão-de-
obra estrangeira incluem:

Médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, dentistas, nutricionistas, engenheiros, aeronautas, profissionais
de TI, arquitetos, profissionais de educação e de administração, empreendedores, etc.

Principais 
atividades do 
imigrante 
brasileiros nos 
EUA:



ESTRUTURA 
HAYMAN-WOODWARD 
GLOBAL MOBILITY SERVICES

203 pessoas 
no mundo inteiro ao seu serviço.

Especialistas nas suas áreas de atuação com 
pelo menos 20 anos de experiência.



NEW YORK

MIAMI

RIO DE JANEIRO

LONDON
GENEVA

HONG KONG

WASHINGTON DC.

SÃO PAULO

ESCRITÓRIOS EM TODO O MUNDO

BUENOS AIRES

DUBAI



HAYMAN-WOODWARD 
GLOBAL MOBILITY SERVICES

4 Montpelier St, Suite 55, London, SW7 1 EE, UK 
801 Brickell Avenue, 15th Floor, Miami, FL 33131, USA

+1 (305) 515-8095  |  office@HaymanWoodward.com www.HaymanWoodward.com


