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AVIAÇÃO E
NAVEGAÇÃO



Essenciais ao desenvolvimento econômico 
brasileiro, os setores aeroportuário e de navegação 
têm hoje grande necessidade de investimentos 
privados em aeronaves e embarcações, bem como 
em sua infraestrutura. No segmento marítimo, 
o uso e a operação das embarcações estão se
tornando cada vez mais complexos e exigem
preparo das empresas. Ao mesmo tempo, as
companhias aéreas vivem um momento desafiador,
que abre espaço para transações com investidores
estrangeiros e reestruturações.

Nossos profissionais têm ampla experiência e 
conhecimentos profundos da legislação, dos 
aspectos técnicos e do contexto de negócios 
dessas indústrias, para atender a toda a sua 
gama de necessidades jurídicas e apoiar a 
definição e a execução de estratégias eficazes 
de crescimento.

Prestamos serviços de assessoria na 
estruturação de operações de compra 
e venda, arrendamento e financiamento 
de aeronaves, motores, embarcações e 
outros tipos de equipamentos. Atuamos 
em concessões, financiamentos e aspectos 
regulatórios inerentes a aeroportos e também 
em operações que são específicas dessas 
indústrias, como leasing de aeronaves, 
afretamento de embarcações, hipoteca de 
aeronaves e hipoteca naval, além de operações 
estruturadas, contratos de manutenção de 
motores, interchange agreements e time 
sharing de helicópteros.

Em uma indústria cíclica e de capital muito 
intensivo, como a de aviação, estamos 
preparados para apoiar transações de fusões 
e aquisições, alianças com investidores 
estrangeiros, reestruturações e os movimentos 
de consolidação do setor.

Temos tradição e liderança também em 
financiamento de projetos, como a construção 
de embarcações, aeronaves e frotas de navios 
ou aviões. São estruturas bastante complexas, 
que exigem grande experiência contratual, 

societária internacional e tributária, dentre 
outras. Nosso diferencial nesses casos é a 
versatilidade. Utilizamos nossos conhecimentos 
de direito regulatório público para entender 
a regulamentação própria desses segmentos, 
nossa expertise na negociação e elaboração 
de contratos complexos e a ampla experiência 
em todas as outras áreas de direito em que o 
Machado Meyer atua. 

Prestamos serviços para companhias aéreas, 
empresas de charter, estaleiros, fabricantes 
e empresas de leasing de aeronaves e 
embarcações, agências governamentais, 
instituições financeiras, seguradoras e 
investidores nacionais e internacionais.

NOSSOS PROFISSIONAIS ATUAM 
NAS SEGUINTES ÁREAS:
• Financiamento de projetos para fabricação,

compra e venda e leasing de aeronaves,
embarcações e equipamentos

• Joint ventures, fusões e aquisições

• Assessoria regulatória nacional e internacional

• Elaboração e negociação de contratos
complexos

• Reestruturação e insolvência

• Contencioso administrativo, civil e tributário

• Assessoria em seguros

• Gestão de crises

• Assessoria trabalhista

• Consultoria tributária
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TRANSFORMAR 
É POSSÍVEL

https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/fabio-komatsu-falkenburger
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/pedro-henrique-jardim
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RECONHECIMENTOS

PORTAL INTELIGÊNCIA JURÍDICA
Nossa visão para as questões que impactam os seus negócios 
Acesse nosso conteúdo: www.machadomeyer.com.br/inteligenciajuridica
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MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS

2022 | AWARDS
Escritório do ano na categoria Public Law

2022 | GLOBAL
12 áreas ranqueadas e 32 advogados reconhecidos

2022 | FINTECH
FinTech Legal in Brazil

2021 | BRAZIL
13 áreas ranqueadas e 30 advogados reconhecidos

2021 | LATIN AMERICA
19 áreas ranqueadas e 40 advogados reconhecidos

2021 | HIGH NET WORTH
Private Wealth Law in Brazil

LACCA APPROVED 2022
9 práticas ranqueadas 

22 advogados reconhecidos

2021 | LATIN LAWYER 250
22 áreas ranqueadas 

52 advogados reconhecidos

2021
7 áreas ranqueadas como Top Tier – Brazil 

18 áreas recomendadas
65 advogados reconhecidos

2022
20 áreas ranqueadas 

53 advogados reconhecidos

5 áreas reconhecidas pela qualidade 
do trabalho e atendimento 

oferecido aos seus clientes: Energy 
& Natural Resources, Securitisation 

& Structured Finance, Projects 
& Procurement, Public Law e 

Corporate Governance

2021
Prêmio Joan Guggenheimer 

Law Firm na categoria Diversity 
Equity and Inclusion Award

https://www.machadomeyer.com.br/
https://facebook.com/MachadoMeyerAdvogados/
https://www.instagram.com/1machadomeyer/
https://t.me/joinchat/iP4255GqLaA2ZDIx
https://open.spotify.com/show/0fWN9K0cy1Fo1ONn2t4dOx
https://twitter.com/1MachadoMeyer
https://www.youtube.com/channel/UCs37aKCSaHJylmxWqUwS__w/
https://www.linkedin.com/company/machadomeyer/life
https://www.machadomeyer.com.br/pt/inteligencia-juridica/publicacoes-ij



