Francesco trabalha no setor financeiro a mais de quinze anos, construindo relações com um seleto
grupo de clientes financeiramente bem posicionados. Esses relacionamentos são baseados em
aconselhamentos sólidos, atenção individualizada e, principalmente, confiança mútua.
Hoje, como Presidente da Brickell 21 Capital Management, Francesco tem epxperiência, recursos
tecnológicos e conhecimento de mercado suficiente para oferecer aos seus clientes planos de
investimento personalizado e abrangente.
Seus serviços estão ao alcance de investidores individuais, famílias e empresários, de origem doméstica
ou internacional, residindo por exemplo em Miami, Nova York, Europa ou América Latina.
A sua carreira no sector financeiro começou em Nova York, como estagiário na Merrill Lynch Wealth
Management.
Em 2005 ele se mudou para o sul da Flórida, e continuou a expandir a sua experiência, primeiramente
com Morgan Stanley (2005 a 2011), e em seguida com Wells Fargo Advisors (2011-2016).
Após mais de uma década no sector, Francesco abriu a gestora financeira, Brickell 21 Capital
Management, onde tem como foco criar, propor e executar planos de investimentos e linhas de crédito.
Ao trabalhar com Francesco, os clientes experimentam não somente a segurança de ter acesso total ao
seu portfolio de investimentos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas também a paz de espírito de
poder sempre contar com a sua disponibilidade, sendo essa um dos pilares da sua empresa.
A experiência e dedicação oferecida ao seu sucesso financeiro, é o valor que a Brickell 21 Capital
Management lhe proporciona a cada passo do seu caminho.
Francesco fala italiano, inglês, espanhol e português.
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