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O brasil é porta de entrada 
para um considerável fluxo 
de investidores estrangeiros 
com interesse no mercado 
local e em outros países da 
América Latina.

Nos últimos anos, observamos um volume 
crescente de investimentos em países latino-
americanos, impulsionado pela necessidade 
de acesso a novos mercados e amparado pela 
presença dos principais bancos de investimento 
brasileiros na região. A essa tendência soma-
se o fluxo natural e histórico de investimentos 
ibéricos e latino-americanos no Brasil, sobretudo 
espanhóis, portugueses, mexicanos, argentinos, 
chilenos e colombianos.

Considerando as diferentes jurisdições envolvidas 
e suas particularidades legais, conjunturais e 
culturais, o sucesso desses projetos depende, em 
grande medida, da clareza e da segurança das 
regras e dos contratos estabelecidos.

Nosso trabalho é reduzir possíveis obstáculos 
e ajudar a promover negócios sólidos, com 
uma equipe de profissionais de todas as áreas 
de prática do escritório. Nossos especialistas 
têm ampla expertise em operações na região e 
profundo entendimento do ambiente regulatório 
e de riscos do Brasil para facilitar o processo 
de negociação entre as partes e fornecer mais 
segurança aos novos investimentos.
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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


