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Acompanhando a crescente sofisticação dos 
negócios, os contratos estão se tornando cada 
vez mais complexos e especializados por tipo de 
indústria. É essencial contar com uma assessoria 
jurídica experiente, capaz de elaborar e negociar 
contratos de forma eficiente e segura.

ADAPTAÇÃO DE 
CONTRATOS AO 
CONTEXTO BRASILEIRO
Temos também muita experiência em adaptar 
contratos concebidos para outras jurisdições 
à legislação e ao mercado brasileiro. Isso vale 
tanto para contratos baseados em regimes 
jurídicos distintos quanto para multinacionais 
que usam modelos (templates) padronizados e 
precisam adaptá-los de forma segura para uso 
e aplicação no Brasil.

ESPECIALIZAÇÃO 
POR INDÚSTRIA
Temos grupos multidisciplinares exclusivamente 
dedicados a mercados específicos. Trazemos 
para a mesa de negociação advogados que 
entendem como opera a indústria em que o 
cliente atua e dominam os modelos contratuais 
nela utilizados. Isso nos permite proporcionar 
agilidade, eficiência aos negócios de  
nossos clientes.
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Com uma equipe especializada nos vários setores da economia, 
estamos prontos para apoiar nossos clientes na estruturação 
e negociação de contratos complexos. Nosso diferencial está 
justamente em entender e conhecer os mercados em que os 
clientes operam, antecipando as demandas e encontrando soluções 
contratuais que mitiguem riscos. 

Nosso foco é estruturar instrumentos específicos, equilibrados 
e claros, que reduzam as chances de conflito. Analisamos os 
problemas que o cliente pode enfrentar e sua exposição a riscos, em 
conjunto com as áreas comercial, financeira, operacional e técnica 
(além do próprio time jurídico) da empresa. Nossa colaboração se 
dá desde a concepção do negócio até a sua conclusão, incluindo o 
apoio na negociação do contrato.
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PRÊMIOS E 
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
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