
O programa de vistos para o investidor imigrante EB-5 é uma excelente 
oportunidade para cidadãos estrangeiros tornarem-se residentes permanentes 
legais nos Estados Unidos. O Programa Piloto de Centros Regionais facilita ainda 
mais o processo do EB-5, proporcionando um canal entre investidores, o USCIS, 
desenvolvedores e financiadores, mas é essencial que os investidores saibam que 
seus fundos estarão protegidos ao longo do processo de aprovação do I-526.

Como fornecedora líder de soluções de caução e administração de fundos do EB-5, 
a NES Financial preparou algumas diretrizes úteis para assegurar que seus fundos 
estejam seguros durante o processo de candidatura. 

• Fundos mantidos com um agente de caução independente. Não basta ter um agente de caução independente 
controlando os fundos - é imperativo que o agente de caução também entenda o processo de candidatura do 
EB-5. Trabalhar com um fornecedor de administração do EB-5 agregará garantia à caução. 

• Entender o processo e a cronologia. Familiarize-se com os requisitos do processo do I-526. Pergunte quanto 
tempo leva o processo de aprovação, que documentação é necessária, onde seus fundos serão mantidos - e 
busque total visibilidade tanto da trilha de documentos quanto de seus fundos de investimento durante todo o 
processo. 

• Fundos mantidos em contas segregadas altamente seguras. Certifique-se de que seus fundos serão mantidos 
em um banco líder e estarão assegurados pela FDIC, uma corporação do governo dos Estados Unidos. Seus 
fundos devem ser sempre discerníveis dos de outros investidores, projetos e Centros Regionais. 

• Visibilidade dos fundos. O administrador da caução deve lhe oferecer acesso seguro protegido por senha 24 
horas por dia, 7 dias por semana às informações da sua conta, incluindo todos os documentos relacionados e 
seus fundos, para que você possa saber onde tudo está sendo mantido em todos os momentos. 

Melhores práticas do investidor do EB-5



Como fornecedora líder de soluções de caução e administração de fundos 
do EB-5 para investidores, empresas Fortune 500, instituições financeiras 
e firmas de advocacia, a NES Financial combina tecnologia de vanguarda 
com o mais alto nível de expertise do setor para oferecer soluções 
flexíveis e redimensionáveis que processam com segurança mais de US$ 
85 bilhões por ano. 

O programa EB-5 oferce muitas vantagens para investidores imigrantes. 
Dar alguns passos simples rumo ao tratamento seguro e transparente 
dos seus fundos garantirá que o processo de candidatura ao I-526 seja 
tranquilo. 
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