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A prática de ESG – Environmental,  
Social and Governance – do Mattos Filho 
é pioneira no mercado jurídico brasileiro. 
Somos o único escritório full service 
do país com expertise em todas 
as áreas relacionadas à 
sustentabilidade corporativa.  

 

Reconhecido por atuar com temáticas jurídicas volta-

das à estratégia de negócio de nossos clientes, além 

de apresentar consolidado conhecimento na asses-

soria a iniciativas de impacto social e investimentos 

responsáveis, o Mattos Filho cria a prática de ESG já 

com uma robusta e estruturada expertise. O grupo se 

diferencia no mercado nacional por compreender es-

pecialistas capazes de atender, de forma completa e 

integrada, clientes em todas as indústrias, bem como 

aos seus investidores e financiadores, dedicando-se 

à otimização e ampliação dos resultados da atividade 

econômica ao integrar temas de meio ambiente, social 

e governança aos indicadores empresariais.

Para atender às necessidades do mercado com agi-

lidade, excelência e disponibilidade, a prática de ESG 

é pautada em um modelo de trabalho colaborativo e 

inovador, com uma equipe multidisciplinar que conta 

com vasta experiência em temas jurídicos relaciona-

dos a meio ambiente, mudanças climáticas, direitos 

humanos e empresas, finanças sustentáveis e gestão 

de risco e governança. 

A atuação dos nossos especialistas da prática de ESG 

envolve os principais temas jurídicos relacionados 

à sustentabilidade corporativa, com destaque para 

cinco eixos principais: 

 

Meio ambiente

• Economia circular e resíduos sólidos;

• Biodiversidade, florestas e água;

• Licenciamento ambiental;

• Análise de risco socioambiental. 

Mudanças climáticas

• Mercado de carbono;

• Eficiência energética;

• Litigância climática;

• Disclosure de informações sobre 

riscos climáticos (TCFD). 

Direitos humanos e empresas

• Due diligence e investigação de violações 

em direitos humanos;

• Cadeia produtiva;

• Relacionamento com comunidades tradicionais;

• Estruturação e análise de políticas 

de direitos humanos. 
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Finanças sustentáveis

• Títulos verdes (green bonds, social bonds 

e sustainability bonds);

• Fundos de impacto e fundos ESG;

• Ativos ambientais;

• Financiamentos estruturados.

Gestão de risco e governança

• Gestão de crise;

• Disclosure e transparência de informações ESG;

• Remuneração e incentivos;

• Compliance;

• Engajamento de investidores e stakeholders.

Nossos reconhecimentos

Environment (2013-2020);
Corporate/M&A (2012-2020);
Capital Markets (2012-2020).
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Environment (2013-2021);
Investment funds (2020-2021);
Corporate/M&A (2012-2021);
Capital Markets (2012-2021);
Timberland Investment (2016-2019; 2021);
Real Estate (2018-2021).

Environment (2012-2021);
Corporate/M&A (2012-2021);
Capital Markets (2012-2021);
Real Estate (2013-2021).

Capital Markets (2012-2020).

IFLR100
Capital Markets (2012-2021).
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