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MERCADO
DE CAPITAIS



Reconhecida pelo envolvimento direto, 
próximo e diário de seus sócios nas 
transações, a prática de mercado de 
capitais do Machado Meyer é altamente 
especializada e conta com profissionais 
com ampla e reconhecida experiência 
em transações no Brasil e no exterior 
envolvendo (one-stop-shop):

 • fundos de investimento

 • ofertas públicas de aquisição (OPA)

 • private placements e ofertas públicas de 
distribuição (iniciais ou subsequentes) 
de ações e de demais valores mobiliários 
subjacentes ou não a ações (como 
certificados de depósito)

CONTATOS

Os investidores estão cada vez mais exigentes e 
seletivos, e o arcabouço jurídico e regulatório é 
cada vez mais complexo e extenso. Para levantar 
recursos via mercado de capitais, as empresas 
precisam demonstrar boas práticas ambientais, 
sociais e de governança corporativa, além de 
planejamento e controle de todo o processo de 
uma transação. É fundamental contar com uma 
assessoria jurídica especializada em operações 
de alta complexidade, com longo histórico de 
relacionamento com as autoridades reguladoras e 
autorreguladoras e com os principais participantes 
do mercado.

 • private placements e ofertas públicas 
de dívida (incluindo financiamento de 
projetos e a aquisições)

 • securitização e M&As de companhias 
reguladas pela CVM

Nossos profissionais também assessoram 
diversos clientes nas mais diversas 
demandas regulatórias e societárias 
envolvendo Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), B3 ou outros órgãos 
reguladores ou autorreguladores como a 
Anbima. Representamos ainda pessoas 
físicas e jurídicas dos mais variados 
segmentos de atuação em investigações, 
defesas e representações em processos 
administrativos perante a CVM. 
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Desde sua fundação, o Machado Meyer tem atuação de destaque 
na área empresarial, tendo sido pioneiro e líder na estruturação 
de operações de mercado de capitais no Brasil e no exterior, 
antes mesmo do advento do atual regime jurídico de ofertas de 
distribuição pública de ações. Nesse período, nossos profissionais 
participaram das mais relevantes, inovadoras e complexas 
transações do país.
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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

SÃO PAULO / RIO DE JANEIRO / BRASÍLIA / PORTO ALEGRE / BELO HORIZONTE / NEW YORK

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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