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Concebido há dez anos, nosso Núcleo 
de Operações Internacionais deriva da soma 
de esforços de profissionais internos e 
parceiros externos (experts em diferentes 
áreas e a�vidades de negócios homologados 
por nossa área de Compliance) e busca 
oferecer serviços para a estruturação de vida 
pessoal e/ou profissional de nossos Clientes 
que buscam oportunidades de vida e/ou 
negócios para além das fronteiras do Brasil.

E no constante processo de sua 
evolução, implementamos estrutura própria 
nos  Estados  Unidos  da  América  e 
sedimentamos nossas parcerias em países 
tanto da América do Sul, quanto da Europa e 
da Ásia.

O QUE É?

DEVEMOS SER PARA NOSSO CLIENTE
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na precificação

Seu sucesso não precisa estar restrito às 
fronteiras de seu país de origem! Como 
sabemos, o mundo globalizado demanda 
que  estejamos  atentos  a  novas 
oportunidades de vida e de negócio. Tais 
oportunidades,  contudo,  devem ser 
aproveitadas com segurança, seguindo um 
processo de planejamento adequado para 
que se alcance o êxito desejado.

O Núcleo de Operações Internacionais, 
portanto, irá auxiliar e acompanhar o Cliente 
em sua busca por um obje�vo internacional, 
seja  ele  de  vida (no  segmento  da 
imigração/emigração) seja ele empresarial 
(na internacionalização do seu negócio, na 
criação ou aquisição (total ou parcial) de uma 
nova empreitada empresarial, ou, ainda, na 
avaliação de aquisição de uma franquia, por 
exemplo).
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A Fadiga, Buosi e Camargo Sociedade 
de Advogados, por meio da união de 
p r o fi s s i o n a i s  d e  a l t o  n í v e l  d e 
especialização e experiência técnica e 
prá�ca, atua nos ramos financeiro e 
empresarial há mais de quatorze anos no 
mercado Brasileiro. 

Ao seu lado, no mesmo mercado há 
mais de cinco anos, encontra-se a FBC 
Personalíssimo – Soluções Corpora�vas. 
Juntas, buscaram na FM Personalite 
Business Solu�ons LLC - cons�tuída na 
Flórida (EUA) há mais de 4 (quatro) anos – o 
engajamento necessário para o Núcleo de 
Operações Internacionais.

A FM  Personalite  oferece  o 
atendimento personalizado e full service 
para estruturação total de um plano de 
vida e/ou de negócio, seja fora ou para 
dentro do Brasil, fazendo, assim, a 
diferença no Mercado Global. 

A ESTRUTURA
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No desenvolvimento do projeto, 
iremos apresentar, mediante a u�lização 
de estratégias   de  insourcing  e 
outsourcing, um projeto com a estrutura 
completa para a internacionalização de 
nosso Cliente, de acordo com o País de 
seu interesse. 

Atuando com profissionais da área 
jurídica e das mais diversas áreas de 
negócios, obje�vamos não só oferecer 
um serviço ou produto, mas sim, trazer 
para os nossos Clientes a solução integral 
e segura para a estruturação total de um 
plano de vida e/ou empresarial, seja fora 
ou dentro do Brasil. 

Com estruturas e parcerias consolidadas 
na América do Sul (Brasil, Paraguai, Chile, 
Peru e Uruguai), América do Norte 
(Estados Unidos da América), Europa 
(Reino Unido, França, Itália e Portugal) e 
Ásia (China, Coréia do Sul e Índia), nossa 
intenção é de estar próximo para trazer 
maior comodidade ao seu processo de 
internacionalização.

NÚCLEO DE OPERAÇÕES INTERNACIONAIS
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ÁREAS DE ATENDIMENTO E SERVIÇOS OFERECIDOS

3/3
pág.

NÚCLEO DE OPERAÇÕES INTERNACIONAIS

Avaliação 
de Mercado

Franquias

Importação
e Exportação

Intermediação 
Financeira

Planejamento 
Imigratório

Intermediação 
de Negócios

Fusões e
 Aquisições

Inves�mento
Imobiliário

Planejamento 
Fiscal

Uma das etapas mais importantes para a internacionalização de seu negócio, a avaliação de mercado e o estudo de 

viabilidade financeira são fundamentais para que sejam agregadas informações sobre onde se quer inves�r, de modo a 

constatar suas vantagens e eventuais riscos, garan�ndo um panorama realista do mercado. Estaremos ao lado de nosso 

cliente assessorando-o em paralelo à empresa especializada credenciada.

De acordo com o país escolhido, realizaremos, internamente e/ou por conexão com parceiros de negócios internacionais 

credenciados, a busca da melhor oportunidade de inves�mento, com o devido suporte para estruturação, 

desenvolvimento e crescimento sustentável do empreendimento.

Modalidade segura para o início de seu negócio no exterior, visto que oportuniza redução de tempo com avaliação de 

mercado e/ou do prazo de maturidade de um novo negócio. Estaremos ao lado de nosso cliente assessorando-o em 

paralelo à empresa especializada credenciada.

Iden�ficamos oportunidades para a venda ou o crescimento de seu negócio e o assessoramos integralmente nesse 

processo.

Intermediação na fase de negociações, com a avaliação das melhores alterna�vas para operacionalização do negócio 

sob os aspectos financeiro, contábil, tributário e logís�co, com a redação e/ou revisão dos instrumentos contratuais e 

legais per�nentes.

Suporte na iden�ficação e negociação para a aquisição ou venda de imóveis, bem como para sua exploração no caso de 

inves�mento, sejam eles residenciais, corpora�vos e outros, com a devida assessoria na elaboração da documentação 

per�nente.

Intermediação e suporte junto ao nosso cliente inves�dor para conexão com os principais bancos do Brasil e do mundo, 

nas áreas de varejo, middle, corporate, private e Fundos de Inves�mento.

Intermediação e acompanhamento de seu planejamento contábil/tributário junto aos escritórios parceiros credenciados, 

de modo a buscar a melhor prá�ca ao seu negócio de acordo com a legislação dos países envolvidos.

Atuando em conjunto com o Escritório de Imigração credenciado, representaremos os interesses de nossos clientes junto 

aos órgãos e departamentos governamentais do país estrangeiro, auxiliando na intermediação e suporte no processo 

imigratório. 
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