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Com estrutura extremamente regulada, importante 
para o desenvolvimento econômico e com 
relevante papel para a inclusão social, a indústria 
de telecomunicações precisa lidar, ao mesmo 
tempo, com avanços tecnológicos acelerados e 
a concorrência crescente, sobretudo por parte 
das gigantes digitais. A velocidade da inovação 
e o aumento na oferta de serviços exigem, 
especialmente no Brasil, grandes investimentos 
para modernização de infraestrutura e mais 
velocidade de conexão.

Nossos advogados estão preparados 
para ajudar as empresas a entender esse 
mercado e a enfrentar os desafios impostos 
pela legislação. Assessoramos investidores 
na preparação para participarem de 
concorrências de serviços públicos por meio 
de concessões, permissões ou autorizações. 

Acompanhamos as empresas ao longo de todo o 
processo de exploração do serviço, oferecendo 
apoio jurídico para tomada de decisões e no 
relacionamento com os órgãos reguladores. 

Por se tratar de um setor com uma grande 
interação com o consumidor final, oferecemos 
assessoria específica em litígios e no 
relacionamento com órgãos reguladores.

NOSSA EXPERIÊNCIA NO SETOR INCLUI 
SERVIÇOS NAS SEGUINTES ÁREAS:

 • Fusões, aquisições e joint ventures

 • Direito societário 

 • Licenciamento e propriedade intelectual

 • Elaboração e negociação de contratos

 • Assessoria regulatória

 • Contencioso administrativo e judicial

 • Assessoria tributária
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SÓCIO

dpeixoto@machadomeyer.com.br 
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TRANSFORMAR  
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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

https://www.machadomeyer.com.br/
https://facebook.com/MachadoMeyerAdvogados/
https://www.instagram.com/1machadomeyer/
https://t.me/joinchat/iP4255GqLaA2ZDIx
https://open.spotify.com/show/0fWN9K0cy1Fo1ONn2t4dOx
https://twitter.com/1MachadoMeyer
https://www.youtube.com/channel/UCs37aKCSaHJylmxWqUwS__w/
https://www.linkedin.com/company/machadomeyer/life
https://www.machadomeyer.com.br/pt/inteligencia-juridica/publicacoes-ij



