
TECNOLOGIA



A tecnologia é um dos setores mais dinâmicos da 
economia. Inovações constantes promovidas por 
empresários e novas demandas dos consumidores 
transformam modelos de negócios, mercados e 
a sociedade como um todo. A regulamentação 
evolui a reboque dessas novas necessidades, mas 
quase sempre em ritmo mais lento. No Brasil, esse 
é hoje um dos principais desafios para as empresas 
de tecnologia. Contar com uma assessoria jurídica 
eficaz e proativa é um importante diferencial para 
um empreendimento de sucesso. 

Temos uma visão bastante empresarial e 
a preocupação de analisar os modelos de 
negócios propostos para encontrar uma estrutura 
jurídica que seja segura e eficiente do ponto de 
vista contratual, tributário e regulatório. 

Naqueles casos em que a regulação brasileira 
ainda não acompanha a evolução do mercado, 
estudamos a interpretação dos nossos 
tribunais sobre temas conexos e buscamos 
o caminho mais seguro para que os nossos 
clientes consigam transformar sua visão de 
negócios em realidade. 

NOSSA EXPERIÊNCIA NESSE SETOR INCLUI 
SERVIÇOS NAS SEGUINTES ÁREAS:

 • Consultoria e contencioso tributário

 • Fusões e aquisições envolvendo 
empresas de tecnologia

 • Direito societário aplicado aos negócios 
de tecnologia 

 • Consultoria regulatória

 • Estruturação de contratos para implantação 
de modelos de negócios, R&D e 
licenciamento de direitos

 • Consultoria em propriedade intelectual 
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Com a experiência e o conhecimento das nossas equipes, ajudamos 
empresas de todo o mundo a entender o cenário legal brasileiro, 
avaliar e mitigar riscos e viabilizar negócios. Assessoramos 
organizações dos mais diferentes setores em temas tão atuais 
quanto economia compartilhada, vídeo on demand, internet das 
coisas, proteção a dados pessoais e Marco Civil da Internet.
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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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