


Com um investimento na Deco Landmark, os investidores estrangeiros podem 

obter de forma simples e eficiente seu Green Card dos Estados Unidos com um 

investimento aprovado pelo USCIS EB-5. Oferecido pela Deco USA, o Deco Landmark 

é o investimento exclusivo do EB-5 para o condomínio de Landmark da LENNAR.  O 

investimento é simples e seguro, permitindo que os investidores obtenham residência 

nos EUA, enquanto vivem e trabalham em seu país de origem. Sem necessidade de 

manutenção contínua, os investidores de parceria limitada da Deco Landmark são 

livres para buscar outros empreendimentos profissionais ou pessoais.

Bem-vindo ao Deco Landmark. Um caminho mais simples para viver o seu sonho.
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Fundada por David Hart, 
um renomado advogado de 
imigração, a Deco Landmark
incorpora a visão de David 
de que os investimentos 
imobiliários EB-5 são o 
caminho ideal para alcançar 
o sonho americano.  

Os Serviços de Cidadania e 
Imigração dos Estados Unidos 
oferecem aos investidores 
estrangeiros a oportunidade 
de obter residência 
permanente através de um 
investimento financeiro. Saiba 
mais sobre o que é preciso.

INVESTIMENTO EB-5

N O S S A  E Q U I P E

Projeto Landmark 
Desenvolvedor Lennar Properties
Local Doral, FL
Tipos de Unidades
Condomínios e Sobrados 
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Um investimento aprovado pelo USCIS EB-5 no condomínio de Landmark ao sul 

da Flórida oferece a você a oportunidade de garantir sua Residência nos Estados 

Unidos por meio de um investimento simples e transparente. Seu investimento 

será feito em um dos mais dinâmicos e convidativos empreendimentos novos do 

sul da Flórida (através da estrutura EB-5 da Deco aprovada), criando os empregos 

necessários para obter seu visto e fornecendo a você um ativo que continua a gerar 

receita através de seu programa de locação. Simples, seguro e inteligente, o Deco 

Landmark Fund é o investimento certo para quem quer obter o status EB-5 com 

muita tranquilidade.

SIMPLES. SEGURO. INTELIGENTE.

DECO
LANDMARK

EB-5
INVESTIMENTO
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Deco Landmark 98 EB-5 INVESTIMENTO

Condomínios

Sobrados de Dois Andares 

Sobrados de Três Andares

A Glass Ratner, uma das empresas 
líderes em administração de 
propriedades do mundo, gerencia o 
investimento do Landmark, tornando o 
aluguel dessas propriedades simples 
e contínuo.

CO N V E N I Ê N C I A ST I P O S  D E  U N I D A D E S

G E S TÃ O 

Entre os condomínios mais novos e progressivos de Doral, o Landmark oferece 

condomínios de luxo e moradias de estilo ultraelegante, com plantas em plano 

aberto, projetadas para complementar o estilo de vida dos bairros residenciais 

atuais. Delicie-se com o sol do sul da Flórida no amplo clube e deque do Landmark, 

tudo isso com uma piscina em estilo resort. Intensifique o seu jogo nas quadras de 

tênis e no centro de atividades físicas de ponta. Um anfiteatro ao ar livre, pavilhão 

para churrasco, parque aquático infantil e espaços verdes acentuam o estilo de 

vida do Landmark, enquanto as escolas, lojas e restaurantes nas proximidades 

proporcionam toda a conveniência da vida na cidade.  

Clube Conta com um anfiteatro ao ar livre, lounge no 

último andar e muito mais.

Centro de Atividades Físicas Equipamentos de ponta. 

Parque Aquático Onde as crianças se divertem ao sol. 

Piscina Em estilo resort, ladeada por lounges e 

guarda-sóis.

Quadras de Tênis Encontre-se com os vizinhos para 

uma partida amistosa de tênis.
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Deco Landmark 1312 EB-5 INVESTIMENTO

Quando o seu objetivo principal é adquirir um visto através do programa EB-5, é 

importante manter a estrutura do investimento o mais simples possível. Isso reduz 

a probabilidade de inadimplência ou falência. Ao contrário de muitas ofertas EB-5, a 

estrutura da Deco Landmark é clara e simples:

   Sem obrigações ou empréstimos de construção a serem liquidados 

   Nenhum parceiro de joint venture ou credores terceirizados

   Não há risco de construção, pois todas as unidades adquiridas são  
       recém-construídas

UMA ESTRUTURA SIMPLES

TOTAL DO INVESTIMENTO

COMO FUNCIONA

US$ 960.000 por investidor *

O fundo será composto por investidores individuais, cada um investindo US$ 960.000, 

a serem pagos à Deco Funding, LLC. A Deco Capital receberá até US$ 25 milhões 

em recursos de financiamento EB-5 da Deco Funding. Em condições de mercado 

favoráveis, o empréstimo será reembolsado pela Deco Capital à Deco Funding dentro 

de 5 a 7 anos**, ou assim que todos os investidores tiverem solicitado a remoção das 

condições de sua residência permanente condicional. As propriedades de investimento 

são alugadas como locação familiar única para gerar fluxo de caixa constante. Em um 

mercado ideal, há também uma valorização do ativo.

$25M 
USD

RENDA DO ALUGUEL
das propriedades

(recursos da manutenção de apoio do fundo)

VISTOS EB-5
para todos os investidores

REEMBOLSO DE CAPITAL
para todos os investidores

VALORIZAÇÃO
do ativo de investimento

DECO LANDMARK

* Inclui cônjuge e filhos menores de 21 anos de idade.
**  As condições de mercado no momento podem resultar em uma perda; nenhuma garantia é feita com relação a um aumento no  
 patrimônio líquido.

$

$

$
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Um Quarto Principal no Landmark



Deco Landmark 1716 EB-5 INVESTIMENTO

EB-5
Acordo de 

Cooperação

Acordo do Centro Regional

Auditores Regulatórios

Fundo Imobiliário Aprovado pelo 
USCIS

Provedor de Empréstimo para a Deco 
Capital, LLC.

Desenvolvedor/Construtor

JUROS LLC

CONTRATO/JUROS DA PROPRIEDADE

Vendas
Acordo

0,5% 99,5% 100%

KEY
GLASS RATNER 

GERENTE DE PROPRIEDADE

RESIDÊNCIAS DA 
LENNAR

UNIDADES NO 
LANDMARK

ENTIDADE DE DELAWARE

ENTIDADE DA FLÓRIDA

DECO MANAGEMENT, LLC

CENTRO REGIONAL DE 
CONSTRUTORES 

PROJETO LANDMARK

DECO FUNDING, LLC

INVESTIDORES EB-5 (50) PROPRIEDADE

DECO CAPITAL,  LLC

TABELA DE ESTRUTURA DECO EB-5
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O PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
NA DECO LANDMARK

É SIMPLES E 
EFICIENTE

     1
Questionário Completo
 de Elegibilidade
O candidato deve preencher o Questionário 
de Elegibilidade para análise e aprovação. 
Se o candidato se qualificar, a Deco 
Capital fornecerá uma Carta de Aceitação 
Condicional (CAL) e o acesso completo
 à oferta.

      3
Transferência de Fundos de 
Investimento para o Agente
Após a assinatura de todos os contratos, 
o requerente deve transferir US$ 960.000 
eletronicamente para o agente de custódia 
indicado no Contrato de Garantia de 
Processo do contrato de cobertura provisória 
das assinaturas. Esse valor inclui a taxa 
administrativa de US$ 60.000.

      5
Enviar o Requerimento I-526 ao USC
O solicitante deve contratar um advogado 
de imigração de sua escolha para preparar 
e enviar o Requerimento de Imigração para 
Empresário Estrangeiro (I-526).

      2
Contrato de Cobertura Provisória 
das Assinaturas 
O candidato deve analisar todos os elementos 
da oferta e da inscrição com um advogado 
pessoal ou consultor financeiro.

       4
Origem da Documentação da Rota
 de Fundos
O solicitante deve compilar todos os 
documentos necessários para apoiar a origem 
e a rota do investimento. Se necessário, o 
candidato deve contratar um contador pessoal 
ou um consultor financeiro para preparar o 
relatório para a origem e a rota dos fundos.

É um produto 
altamente atraente.
Os ativos subjacentes a serem adquiridos 
pela Deco Capital são unidades residenciais 
recém-construídas no condomínio 
Landmark da Lennar. As aquisições serão 
uma mistura de condomínios recém-
construídos e sobrados (moradias) de 2 
ou 3 andares. Estas unidades são mais 
facilmente alugadas e mais propensas a 
reter ou aumentar em valor nos próximos 
anos, e depois vendidas com facilidade, 
criando condições econômicas favoráveis 
para pagar o empréstimo e devolver fundos 
a cada investidor.

Você trabalhará com os 
melhores.
Como uma empresa de capital aberto 
e uma das principais construtoras 
residenciais da América, a Lennar está 
comprometida com a qualidade, o custo e 
a integridade. A Deco Landmark oferece 
a você um sólido investimento com um 
caminho claro para garantir o visto EB-5 
para você e seus entes queridos.
EB-5 visa for you and your loved ones.

É pré-aprovado.
O USCIS analisou e aprovou o projeto Deco 
Landmark para investidores/solicitantes do 
EB-5. A aprovação do I-924 permitirá que cada 
requerimento I-526 registrado seja deferido em 
favor de cada investidor/solicitante.

Você pode optar por um período 
fechado.
A USCIS modificou as normas do EB-5, o que 
poderia incluindo um aumento do investimento 
mínimo de $ 550.000 para $ 950.000 de 
dólares. Este PROJETO, já aprovado com um 
investimento de $ 550.000, provavelmente será 
aprovado com base na lei do EB-5 existente.

Possui designação TEA.
A designação intitulada Target Employment 
Area (TEA – Área Destinada à Geração de 
Empregos) foi renovada várias vezes e garante 
que essa designação permanecerá válida 
durante todo o processo.

É a criação de empregos de 
modo fácil.
A criação de empregos em benefício dos
investidores do EB-5 já foi estabelecida
porque a construção do projeto está em
andamento. A construção total do projeto
do Landmark alcançará 887 unidades
residenciais, das quais mais de 700 foram
construídas e vendidas.

AS VANTAGENS DA DECO LANDMARK

Deco Landmark 2120



INVESTIDOR EB-5 
PROGRAMA

DE VISTO

Os investidores estrangeiros podem obter residência 

permanente nos Estados Unidos por meio de um 

investimento passivo de US$ 960.000, em uma empresa 

comercial que indiretamente cria pelo menos dez 

empregos por investidor. Esta categoria de visto de 

imigrante oferecida pelos Serviços de Cidadania e 

Imigração dos Estados Unidos (USCIS) é conhecida 

como EB-5.

A Deco USA recebeu a aprovação do projeto do 

Departamento de Segurança Interna dos Estados 

Unidos (JDHS) para até cinquenta investidores que 

buscam o EB-5.

INVISTA
US$ 960.000

RECEBA
UM VISTO EB-5

GERE
PELO MENOS 10 EMPREGOS

ESTABELEÇA
RESIDÊNCIA PERMANENTE
(APÓS 2 ANOS)

Sobre os Investimentos EB-5 2322
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EB-5
Vantagens
do Programa
A escolha do EB-5 como meio de obter residência permanente 

nos Estados Unidos traz muitos benefícios. Ao simplesmente 

fazer um investimento financeiro em um fundo da Deco USA, os 

participantes podem obter seu green card com muito 

pouco esforço. 

Não há requisitos em relação 

à idade, experiência comercial 

ou habilidades linguísticas.

Os investidores não precisam 

estar continuamente presentes 

nos Estados Unidos e podem 

manter relações comerciais e 

profissionais em seu país 

de origem.

Oportunidade de obter residência 

permanente através do Programa 

de Investidores Imigrantes EB-5 

com investimento passivo que 

gere pelo menos 10 empregos.

O programa não exige que os 

investidores gerenciem seus 

investimentos diariamente. 

Como parceiros limitados, os 

investidores são livres para 

buscar outros empreendimentos 

profissionais ou pessoais.

Os investidores não precisam 

morar na cidade ou estado em que 

seu investimento EB-5 

está localizado.

Ao se inscrever pelo Centro 

Regional dos Construtores 

Americanos (ABRC), o 

investimento mínimo é de apenas 

US$ 960.000. O ABRC concentra-

se em projetos dentro de Áreas de 

Emprego-Alvo (TEAs) aprovadas.

1

3

5

2

4

6
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1954

Gene Fisher e Arnold 
Rosen formam a F&R 
Builders em Miami, 
Flórida. Em 1956, 
Leonard Miller junta-se 
a eles, como sócio. 

A Deco USA escolheu investir 
exclusivamente em residências 
construídas pela Lennar, uma das 
principais construtoras do mundo.

Desde 1954, a Lennar ajudou centenas de milhares de famílias 

em toda a América a passar para a próxima fase de suas vidas 

com uma casa nova. Os condomínios da Lennar atendem a 

todos os estilos de vida e incluem áreas urbanas, suburbanas, 

para adultos ativos e campos de golfe.

A Deco USA é a fornecedora exclusivo de EB-5 da Lennar para 

o sul da Flórida, e a Deco Capital e a Lennar são parceiras 

estratégicas para a oferta Deco Landmark EB-5.  

P A R C E I R O  I C A L L I A N C E  E S T R A T É G I C O  D A  D E C O

1971 1981 20172015

Leonard e Arnold 
combinam seus nomes 
para renomear a 
empresa Lennar. Nesse 
mesmo ano, a Lennar 
Corporation torna-se 
uma empresa pública. 

A Lennar expande 
seu negócio de 
financiamento 
imobiliário ao formar 
a Universal American 
Mortgage Company 
(UAMC). 

A Lennar atinge 
US$ 12,6 bilhões 
em receita. 

Um Acordo de Cooperação 
é assinado pela Lennar 
International e a Deco 
Capital para financiar o 
condomínio Landmark 
da Lennar. 

A T I V O S  T O T A I S  D A  L E N N A R   1 8 , 7  b i l h õ e s  d e  d ó l a r e s

C O L A B O R A D O R E S  D A  L E N N A R   9 . 1 1 1  f u n c i o n á r i o s

2928 LENNAR



A Deco USA se orgulha da diversidade de sua administração, incluindo serviços prévios para o governo 

dos EUA, experiência operacional transfronteiriça e uma equipe multilíngue. 

A Deco USA busca fornecer soluções completas para investidores internacionais que buscam uma 

base segura e imobiliária nos Estados Unidos, o que em alguns casos fornece um caminho para a 

residência nos EUA, juntamente com uma proteção contra a desvalorização da moeda estrangeira. 

A Deco USA está comprometida em desenvolver ofertas imobiliárias que ofereçam valor agregado 

exclusivo a nossos membros. Nossa equipe possui anos de experiência internacional em muitas 

áreas de negócios, projetando os melhores projetos imobiliários, que geram resultados positivos a 

longo prazo. Somos unidos por um forte conjunto de valores corporativos que permitem aos nossos 

investidores exceder seus objetivos de investimento com clareza e simplicidade. Nossa exposição 

diversificada dentro dos campos jurídico, financeiro e operacional, bem como a cooperação de nossos 

parceiros estratégicos, nos permitem projetar modelos de investimento seguros e transparentes que 

ofereçam tranquilidade para o seu futuro.

Como equipe, entendemos as necessidades transculturais de diferentes mercados e valorizamos 

os requisitos e objetivos locais dos países e clientes que atendemos. Nosso objetivo é fornecer 

oportunidades de investimento exclusivas, gerenciadas por gerentes de propriedade de classe 

mundial, que entendem que os interesses dos nossos membros são primordiais.

 

NOSSA 
EQUIPE

David J. Hart é o Diretor Geral da Deco USA. Ele estruturou o modelo de fundo imobiliário da Deco 

que levou à oferta Deco EB-5 aprovada pelo USCIS. David gerencia o portfólio de ativos da Deco com 

base no acordo de cooperação da Deco com a Lennar International, uma afiliada da Lennar Homes.

Fundador e diretor executivo de dois centros regionais aprovados do EB-5, David recebeu aprovação 

do USCIS para projetos que foram autorizados a buscar financiamento superior a US$ 180 milhões 

do capital EB-5. Ele preparou ou participou da preparação e adjudicação de mais de 250 pedidos do 

EB-5 desde 2010.  

David também é fundador e CEO da US MRKT (usmrkt.com), uma plataforma digital global, com 

lançamento previsto para 2019, que promoverá e venderá produtos e serviços por meio de uma rede 

mundial de representantes de vendas em redes sociais.

Formado pela Universidade de Miami (Bacharel e Juris Doctor), David também é membro das 

organizações de advogados da Flórida e de Nova York, desde 1990 e 1991 respectivamente, e membro 

da American Immigration Lawyers Association desde 1992. 

David é nativo do Canadá e imigrou para os Estados Unidos décadas atrás. Ele reside em Miami, 

Flórida, desde 1985, e se tornou cidadão dos EUA em 2000. David é fluente em inglês, espanhol, 

francês e português. 

DAVID J. 
HART
Diretor Geral
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MAGGIE
MARTINEZ
Diretora Executiva

Maggie Martínez ingressou na Deco USA como Diretora Executiva da América Latina. Ela supervisiona 

todas as iniciativas na Colômbia e lidera a região da América Latina, apoiando a presença global de 

todos os programas estratégicos da Deco USA. Ela é também a Chief Operations Officer da US MRKT, 

uma plataforma digital global, que promoverá e venderá produtos e serviços por meio de uma rede 

mundial de representantes de vendas em redes sociais.

Maggie tem um histórico consistente de projetos multimilionários de destaque e de conquistas 

interdisciplinares em ambientes nacionais e internacionais. Antes de ingressar na Deco USA, Maggie 

trabalhou como Chief Operations Officer e Consultora de Negócios para organizações em diversos 

setores. Ao longo de sua carreira profissional, ela atuou como Diretora Executiva da HTC America, 

tendo total supervisão sobre finanças, gerenciamento de produtos, marketing, operações de vendas, 

parcerias com fornecedores, administração legal e subsidiária para a região da América Latina. 

Ela também ocupou cargos executivos globais na Brightstar Corporation, incluindo Chief Human 

Resources Officer, Chief of Staff e Vice-Presidente de Integração Empresarial e Inovação no Escritório 

de Gestão de Projetos Globais. Na Ryder System, ela gerenciou vários projetos multifuncionais nas 

áreas de Tecnologia da Informação e Relações Humanas. Ela iniciou sua carreira na Visa International, 

onde fez parcerias com importantes líderes empresariais no desenvolvimento de iniciativas de 

recursos humanos de primeiro nível.

Maggie é uma colombiana-americana, nascida em Barranquilla, na Colômbia. Ela reside em Coral 

Gables, tem mestrado em Administração de Recursos Humanos pela Nova Southeastern University 

e é bacharel em Administração de Empresas pela Florida International University. Maggie é fluente 

em espanhol e inglês. 

DC Page é membro da Deco USA e diretor da V2 Global. DC é especialista em mitigação de riscos 

e inteligência comercial. Além disso, ele prestou consultoria aos desenvolvedores residenciais que 

buscavam capital junto a investidores estrangeiros.

DC Page ocupou cargos seniores, incluindo SVP na Andrews International, CEO da Verasys e Diretor 

Geral da Kroll Associates. Nesses cargos, DC gerenciava serviços globais de consultoria para 

mitigação de risco, incluindo conformidade do setor financeiro, diligência devida, triagem e questões 

contra lavagem de dinheiro.

Antes de sua prática comercial, DC foi Agente Especial Sênior do Serviço de Alfândega dos Estados 

Unidos, atual USCIS, em Washington, D.C., e em San Diego, especializado em investigações e processos 

de lavagem de dinheiro. Como Assistente do Comissário de Alfândega, DC foi responsável por todas 

as questões de execução do serviço, além de manter contato com outros órgãos governamentais, 

como o Departamento do Tesouro, o Departamento de Justiça, a Casa Branca e o Congresso.

Logo no início, DC trabalhou como investigador especial para o Estado de Wisconsin, onde serviu 

infiltrado numa operação relacionada a narcóticos e empresas criminosas organizadas. 

DC Page estudou na University de Wisconsin e se formou em Ciências Políticas e Administração da 

Justiça pela American University. DC faz rotineiramente palestras em fóruns legais e comerciais 

sobre lavagem de dinheiro e rastreamento de ativos, diligência devida internacional, segurança 

cibernética e fraude. 

DC 
PAGE
Diretor Geral

NOSSA EQUIPE 3332



Por meio desta apresentação, a Deco USA, LLC não oferece qualquer oferta ou solicitação para investimentos em qualquer valor mobiliário. As ofertas serão 
feitas somente a pessoas físicas (não a pessoas jurídicas) que sejam investidores elegíveis em virtude de serem “pessoas não americanas”, em “transações 
offshore”, uma vez que tais termos são definidos pelo Regulamento S da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission, ou 
“SEC”), ou para pessoas, incluindo residentes e pessoas jurídicas sediadas nos EUA que são de outra forma “Investidores Credenciados”, conforme a definição 
do termo no Regulamento D, Regra 501 (a), nos termos do Securities Act de 1933.

A Deco USA, LLC não busca interpretar a lei de valores mobiliários dos EUA, tampouco fornecer aconselhamento jurídico. Todos os investidores em potencial 
interessados em buscar informações adicionais são fortemente instados a buscar aconselhamento profissional de um advogado qualificado na legislação 
sobre valores mobiliários e/ou um consultor financeiro. Investimentos neste projeto só poderão ser feitos de acordo com e após a revisão de um memorando 
confidencial de colocação privada. As informações aqui apresentadas não têm o objetivo de substituir ou suplementar o memorando confidencial de colocação 
privada e são fornecidas exclusivamente para o propósito de permitir uma familiarização com um projeto imobiliário em potencial. Caso decidamos realizar este 
projeto imobiliário e caso decidamos oferecer a você a oportunidade de participar de tal investimento, você receberá um memorando confidencial de colocação 
privada juntamente com as anexos pertinentes.

A Deco EUA, LLC, a Deco Funding, LLC e a série de Fundos de Investimento Imobiliário (REIF), conhecidos como Deco Champions 1, LLC, Deco Champions 
2, LLC etc., são registrados em Delaware como sociedades de responsabilidade limitada com capital variável. A Deco USA, LLC é a entidade controladora 
que estabeleceu as outras entidades como um fundo coletivo, com responsabilidade segregada entre suas entidades de fundos. Todas as ofertas da Deco 
estão disponíveis apenas para pessoas de fora dos EUA, e estão disponíveis apenas para residentes dessas jurisdições, quando permitido pela lei aplicável. As 
informações referenciadas em ondecousa.com e todas as comunicações por e-mail relacionadas são apenas para fins informativos, não constituem uma oferta 
de produtos ou serviços e não devem ser interpretadas como uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra a pessoas que sejam proibidas de 
receber tais informações, sob as leis aplicáveis ao seu local de cidadania, domicílio ou residência.

O site decousa.com, este folheto e todo o conteúdo relacionado via comunicação por e-mail ou similares não são destinados a pessoas dos EUA.

Escritório Central, Estados Unidos

14 NE First Avenue, Suite 1400

Miami, FL 33132

Escritório: +1 (305) 677-0117

info@decousa.com

Escritório Central, América Latina 

Avenida Carrera 9 #115 – 06 

Edificio Tierra Firme, Piso 17 

Bogotá, Colômbia

Escritório: +57 (1) 639-8335

Celular e WhatsApp: +57 318 344-1244 

latam@decousa.com

Seul, Coreia do Sul

Lotte City Hotel MyeongDong 

3FL, 362 Samil-daero Junggu 

Seul, Coreia #04542

Escritório: +82 (2) 6112-1099

Celular: +82 (10) 4044-8535

korea@decousa.com

/decochampionslatam

@decochampionsla

Deco Champions LATAM

@decochampions_latam

www.decochampions.com/pt



www.decochampions.com/pt


