
OVERSEAS PROPERTY
INVESTMENT SOLUTIONS
AND SERVICES.

INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
COM ALTO
RETORNO

DISCLAIMER: All prices on this list are subject to change without notice. Whilst we make every effort to provide you the 
most accurate, up-to-date information, occasionally on our website or other marketing material, values detailed 
may vary. In the event a Property is listed at an incorrect price, OPISAS shall have the right to refuse any reservations 
at the incorrect or outdated price. OPISAS does not accept liability for any errors or omissions. The information herein 
is intended to provide accurate data and facts with regard to the proposal in question. Information is also provided 
with the understanding that OPISAS do not provide legal activities, accounting, financial or other professional services 
that would otherwise be regulated by any financial professional regulatory institution. OPISAS disclaim any liability, 
personal risk or loss or otherwise, incurred as a result of directly or indirect use and application of any content of this 
document. This communication does not constitute an offer, solicitation or recommendation for the purposes of 
investing, purchasing or selling participations in investment vehicles or similar investment activities.

USD 43,4 Trilhões
valor de mercado residencial

0,9 Milhões x 330 Milhões
propriedades à venda / residentes

Transparência e Eficiência
do sistema jurídico e comercial

79,9% dos inquilinos
alugam imóveis do perfil da OPISAS

Regime Fiscal
favorável

Diversificação
de Moedas em USD

CONTATOS
tel: +55 27 9 99030202 - info@opisas.com

www.opisas.com

OPISAS.COM

PORQUE INVESTIR NOS EUA



NOSSOS
SERVIÇOS

•  Serviços contábeis e fiscais
•  Serviços legais
•  Serviço de pesquisa de

hipotecas e financiamentos
•  Serviços de gestão de propriedades
•  Serviço de atendimento ao cliente
•  Relatórios claros e detalhados 
•  Portal do cliente online
•  Acesso total e transparente 

à documentação 
Gestão de ativos•  
Cálculo do valor patrimonial líquido•  
Assessoria em imigração•  
Sistema de busca de propriedades•

Ajudamos o cliente em
todas as etapas de 
um investimento:

desde 2008
estamos no mercado

+ 295 Milhões
de lucros gerados em retorno

de aluguéis aos nossos clientes

+ 3.200
parceiros de vendas

+ 4.300
propriedades vendidas

18 escritórios
em 3 continentes

+ 600
eventos realizados

NOSSO 
MODELO DE 
NEGÓCIO

Análise

Aquisição

Aprimoramento

Geração de Receitas

Vendas

Gestão

Seleção de locais
e propriedades

Somos os primeiros a investir

Reforma total e
diligências legais

Designamos um
inquilino selecionado

Ofertamos propriedades com até 10%
líquido de retorno anual

Gestão completa
das propriedades e
relatórios mensais

NOSSOS NÚMEROS
Desde uma única propriedade para um
investidor, a um conjunto de propriedades
específicas ou uma consultoria global de
ativos imobiliários, nós planejamos em
conjunto com os nossos clientes a fim
de encontrar os melhores investimentos
imobiliários que atendam às suas
necessidades.


