
ESG E 
INVESTIMENTOS 
DE IMPACTO



Ter uma operação responsável do ponto 
de vista ambiental, social e de governança 
(ESG, na sigla em inglês) deixou de ser 
um diferencial para se tornar um aspecto 
essencial do negócio. Para manter a 
confiança de investidores e outros 
stakeholders, as empresas precisam 
demonstrar claramente a implementação 
de práticas que visem ao bem-estar 
social, à proteção do meio ambiente e à 
integridade na condução dos negócios.

Nossa área de ESG e Investimentos 
de Impacto presta consultoria jurídica 
integrada sobre todos os temas 
relacionados à sustentabilidade 
corporativa e do planeta. Com uma equipe 
multidisciplinar de sócios e associados, 
temos sólida experiência em aspectos 
jurídicos relacionados a meio ambiente, 
finanças sustentáveis, investimentos de 
impacto, gestão de pessoas, governança, 
risco e compliance.

Oferecemos apoio especializado que 
permite associar a implementação das 
diretrizes ESG a resultados econômicos 
positivos. Ajudamos nossos clientes a 
enfrentar as demandas atuais com uma 
abordagem estratégica que leva em 
consideração o impacto de diferentes 
regulamentos no dia a dia dos negócios. 
Nosso foco é encontrar soluções que 
ajudem as empresas a se modernizar, 
tornar-se mais competitivas e superarar a 
complexidade jurídica.

Confira nossa atuação em cada uma dessas 
áreas:

 • Finanças sustentáveis

 • Investimentos ESG

 • Instrumentos financeiros sustentáveis

 • Meio ambiente, riscos climáticos, direitos 
humanos e das comunidades

Alguns de nossos serviços:

 • Negócios de impacto

 • Governança, risco e compliance

 • Gestão de pessoas
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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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