
Particularidades locais ainda atingem empresários que vão aos EUA  

Especificidades com relação à mão-de-obra e ao uso da tecnologia ainda causam estranheza a 
muitos empresários brasileiros e de países latinos que decidem empreender nos Estados 
Unidos, avalia Carlos Mariaca, sócio-diretor da administradora internacional Center Group. Ele 
participou do Programa Amcham de Capacitação Executiva (Pace) “Como Constituir e 
Gerenciar uma empresa nos Estados Unidos”, realizado pela regional de Curitiba na sexta-feira 
(13/06) 

“Nos Estados Unidos, a mão-de-obra é muito mais cara que nesses países e a tecnologia, mais 
barata. O executivo que chega lá acaba por desempenhar certas funções a partir do avanço 
tecnológico”, disse Mariaca. Exemplos seriam atividades usualmente desempenhadas por 
secretárias no Brasil que são assimiladas pelo próprio gestor nos Estados Unidos. 

Presente em cinco países – Argentina, Brasil, Espanha, Estados Unidos e México –, o Center 
Group se prepara para atuar também na Austrália. A intenção, de acordo com o sócio-diretor, 
é estabelecer um contato mais próximo com Ásia e Oceania. 

Vistos de Trabalho 

Em que pesem as diferenças e algumas dificuldades enfrentadas por estrangeiros, Carlos 
Mariaca acredita que abrir e gerenciar negócios nos Estados Unidos é viável. Em sua opinião, o 
maior empecilho nesse processo está em conseguir vistos de trabalho naquele país. 

Um dos documentos que permitem o exercício profissional em território americano é o visto H-
1B, solicitado pelas próprias empresas diante de demanda por profissionais estrangeiros. 
Apenas 65 mil deles são disponibilizados anualmente, mediante comprovação de que o 
mercado local não supre a necessidade em questão. 

O prazo para liberação costuma se longo, mas pode ser agilizado, segundo Cristiane Brinker, 
responsável pelo Amcham Corporate Visa Program, que provê assessoria a associados à 
entidade. Ela diz que o serviço permite acelerar parte da tramitação do H-1B por meio do 
agendamento de entrevistas no consulado para candidatos que já têm o pedido de visto e a 
documentação necessária. 
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