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NEW SKIES 
Consultoria e Assessoria 

APRESENTAÇÃO 

A New Skies* é uma empresa que faz parte da FEB Financial Services* cujo proprietário é pai de um Comandante de 

empresa aérea e que, portanto, convive diariamente com os assuntos relacionados à esta fantástica profissão. 

Entendemos que os pilotos devem focar em sua atividade fim, ou seja, pilotar suas aeronaves com segurança e sem 

quaisquer outras preocupações pessoais. 

Desta forma, considerando a incrível diversidade de horários aos quais os profissionais estão sujeitos, fica bastante 

complicado poder conciliar os assuntos pessoais (financeiros, juridicos e outros) com o tempo disponível para tanto. 

Sabemos que existe um grande contingente de pilotos que estão buscando novas oportunidades fora do Brasil e que 

estão sujeitos à rigidas normas legais impostas por nossas autoridades. O não cumprimento destas normas poderá 

ter consequencias desastrosas tanto no aspecto financeiro quanto naquele pessoal (com o fisco e demais órgãos 

públicos). 

A New Skies* foi criada justamente com o objetivo de assessorar e dar consultoria aos pilotos para estes e outros 

assuntos similares pois contamos com uma parceria com a Perly Advocacia, escritório que atua em todas as áreas 

do Direito e também em assuntos relacionados à brasileiros que já estão ou tem por objetivo ir trabalhar no exterior. 

 

OBJETIVOS 

De forma bastante objetiva, nossos objetivos para auxiliar os pilotos são: 

 

1. Prestar todo o tipo de assessoria e consultoria para pilotos que estejam decididos a trabalhar no exterior ou 

que já estejam trabalhando em outro país. Esta atividade envolve, dentre outras: 

 

a. Preparação da documentação junto às autoridades brasileiras, inclusive Receita Federal. No caso 

de pilotos que já estejam no exterior, com situação “irregular”, procederemos à regularização 

necessária; 

b. Definição do desejo ou não de continuar contribuindo para o INSS e avaliação da melhor sistemática 

de recolhimento; 

c. Definição da forma de distribuição de seus proventos no exterior, em suma, quanto utilizará no país 

de destino, quanto deverá enviar ao Brasil e eventualmente quanto desejará aplicar nos EUA ou 

outro país, avaliando necessidade ou não de manter uma conta corrente no Brasil; 

d. Abertura de conta corrente, no banco mais adequado, nos EUA caso seja interesse do piloto. 

Atualmente as remessas do Brasil ao EUA podem ser efetuadas com utilização do cambio oficial e 

a utilização de bancos especificos pode agilizar toda a operação e torná-la mais economica; 

e. Eventual administração de pagamentos no Brasil, sem necessidade de acessar a conta corrente do 

piloto. Esta administração envolve toda a gestão de pagamentos e eventuais recolhimentos que 

forem necessarios. Sugestão de alternativas para aplicar excedentes de caixa. Relatórios frequentes 

serão encaminhados ao piloto; 

f. Completa assessoria Jurídica, em particular para assuntos trabalhistas 
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2. Administração de Contas Correntes e Consultoria em Investimentos de pilotos cuja “base” é no Brasil. Esta 

atividade envolve: 

 

a. Administração de pagamentos de toda a espécie sem necessidade de acesso à conta corrente do 

piloto; 

b. Administração de empregada envolvendo o pagamento de salário e cadastramento, atualização e 

recolhimento de Esocial; 

c. Abertura de conta corrente, no banco mais adequado, nos EUA. Atualmente as remessas do Brasil 

ao EUA podem ser efetuadas com utilização do cambio oficial e a utilização de bancos especificos 

pode agilizar toda a operação. É uma forma de fazer um “pé de meia” no exterior; 

d. Completa assessoria jurídica, em particular para assuntos trabalhistas; 

e. Outros assuntos relacionados à gestão financeira da(s) conta(s) do piloto(s). 

 

3. Oportunidades de investimento na Florida (para todos os interessados) 

 

Assessoria completa (inclusive fiscal) na compra de imóveis, sobretudo na Florida. Há excelentes 

oportunidades para aquisição de imoveis para pagamento a longo-prazo e cuja renda (aluguel) gera 

recursos para pagar as parcelas do financiamento. Em Orlando, por exemplo, temos imoveis 

bastante baratos e que tem aluguel praticamente garantido por 320 dias por ano. 

É oferecido todo o apoio para que a compra seja feita para minimizar os efeitos fiscais por ocasião 

da venda do imovel ou eventual transição hereditária. Há uma forma legal de reduzir este impacto 

fiscal e é tudo muito barato. 

 

HONORÁRIOS 

 

Como nosso atendimento é individualizado (cada piloto tem uma situação particular), o valor dos honorários será 

negociado caso-a-caso de acordo com o grau de complexidade envolvido. 

De uma forma geral, será cobrado um valor pela regularização de que trata o item 1, acima. O valor em questão não 

inclui taxas, impostos ou eventuais multas que deverão ser pagas à parte. Se houver interesse em manter um controle 

relacionado à atualizações, eventuais alterações de legislação bem como atendimento a dúvidas que possam surgir, 

poderá ser combinado um valor mensal por este serviço. 

Caso haja interesse, favor entrar em contato. Dependendo do assunto, marcaremos uma conversa pessoal, caso o 

interessado tenha disponibilidade/possibilidade. Caso contrário utilizaremos as ferramentas existentes na internet. 

 

 

Franco Eberhard Biffignandi 

franco@febfinservices.com.br 

feb.finservices@gmail.com 

francoeb@gmail.com 

(11) 976762246 

 (*) Nome Fantasia 
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