


Aliando a tradição do BNZ 
Advogados e a experiência em 
estratégias globais, o BNZ Global é 
uma frente do BNZ Innovation. 

Disponibiliza não somente o conforto do atendimento presencial 
nos Estados Unidos em português, como oferece o serviço de 
seus profissionais, advogados brasileiros, que conhecem o 
mercado e os desafios brasileiros, além de possuírem 
conhecimento para apoio e expansão de oportunidades em 
território estrangeiro nas áreas que serão apresentadas.



Necessidades do seu negócio

INTELLECTUAL PROPERTY

• Trade Mark
• Patentes
• Copyrights

TAX AND REGULATORY

• Desembaraço Aduaneiro
de mercadorias
• Orientação Fiscal
• Assessoria para casos 
Regulatórios envolvendo 
FDA, USDA e outros

IMMIGRATION

• Análise da melhor opção 
de Visto
• Apoio e revisão do Plano 
de Negócios para Vistos
• Planejamento tributário 
pré-imigratório

CORPORATE AND M&A

• Abertura de empresa nos EUA
• Acordos Societários
• Elaboração de Contratos de Investimento
• Elaboração de Contratos Operacionais
• Incorporação de Fundos para Investimento
• Formação de Fundos para Investimento
  (fund formation) no exterior

• Acordos de Parceria Limitada
• Fusões e aquisições
• Avaliação de empresas
• Proteção de Ativos (blindagem)
• Revisão de Engenharia Financeira e      
  Off-shoring
• Apoio na abertura de contas bancárias
• Traduções certificadas



Modo de atuação

Oferecemos um atendimento diferenciado, no formato 
de BNZ Points, aos players do ecossistema que desejam 
uma consolidação internacional.
 
Nos casos de investimentos internacionais, o BNZ 
Global possui pacotes desenhados de forma exclusiva 
para este tipo de atendimento.  

Entre em contato com o BNZ Innovation e saiba mais.



Na aquisição de 2000 BNZs (pontos), quantidade mínima para se 
tornar cliente nesta modalidade de contratação, poderá ser solicitado 
qualquer serviço jurídico dentro da pontuação adquirida. Cada serviço 
solicitado terá um valor de BNZs, de acordo com uma tabela 
apresentada ao cliente antes da contratação. Por se tratar de trabalho 
contínuo, apresenta a melhor relação entre custo e benefício.

BNZ POINTS



Inovando o
seu



Parceiros



Nossas causas

BNZ Innovation é uma área do BNZ Advogados.

STARTUPS • VENTURES • GLOBAL



Rua Estados Unidos, 1125

Jardim América - CEP: 01427-001  

São Paulo - SP - Brasil

Tel: (+ 55 11) 3086- 3900

www.bnz.com.br


