
Mercado de capitais

A prática conta com uma equipe especializada em fundos
de investimento, ofertas de ações, operações financeiras
e consultoria de mercado de capitais e financeiro.

O escritório é pioneiro na estruturação de operações

inovadoras no mercado brasileiro e participou de com-

plexas operações e ofertas públicas nos mercados 

local e internacional.

Mercado de ações e companhias abertas
Atuamos como assessores legais na estruturação de 

operações de mercado de capitais envolvendo ações 

ou instrumentos de capital, representando bancos 

de investimento, companhias emissoras e ofertantes 

locais e internacionais. Atuamos ainda na prestação 

de serviços de assessoria e consultoria local a compa-

nhias abertas ou que pretendam abrir o seu capital.

Dívidas e financiamentos
Como assessores legais, prestamos serviços a insti-

tuições financeiras, companhias abertas e fechadas, 

fundos e bancos de investimento na estruturação de 

qualquer modalidade de financiamento bancário ou de 

mercado de capitais, nos mercados local e internacio-

nal, incluindo financiamentos estruturados e reestru-

turação de dívidas.

Fundos de investimento
Assessoramos investidores, gestores e administra-

dores na estruturação de fundos de investimento no 

Brasil, sua carteira, regras de governança, bem como 

prestamos assessoria em aspectos regulatórios en-

volvendo fundos de investimento.

Securitização
Prestamos assessoria a bancos de investimento, es-

truturadores e originadores em operações de securiti-

zação de recebíveis em todos os setores.

Bancos e serviços financeiros
Prestamos assessoria regulatória a instituições finan-

ceiras locais e internacionais e a outros participantes 

do mercado que prestem serviços financeiros. Nossos 

profissionais estão em constante contato com os ór-

gãos reguladores, especialmente o Banco Central do 

Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. Os temas 

cobertos por nossa assessoria incluem regulamen-

tação do mercado financeiro e de capitais em geral, 

investimento estrangeiro no país e câmbio, meios de 

pagamento, derivativos e compliance em regulamen-

tação do Banco Central.



Nossos reconhecimentos

Nossas sócias e sócios

Capital Markets (2013-2021)
Banking & Finance (2013-2021)

Latin Lawyer 250 Capital Markets, Banking & 
Finance e Private Equity (2012-2019)

Private Equity Deal of the Year pelo deal da 
Petrobrás e Brookfield (2017)

Global Finance Deal of the Year: Capital Markets 
(Latin America) pelo IPO da BB Seguridade 
Participações S.A. (2014)

Best Equity Follow On Of The Year (2016) 
Excellence in Capital Markets Services by a Latin 
American Law Firm (2018)
Best Initial Public Offering of the Year pelo deal da 
PagSeguro (2019)
Deal of the Year Awards (2019)
Equity Follow-on of the year – Via Varejo (2020)
Initial Public Offering of the year – XP Inc.
Stuctured financing of the Year: Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica CCEE (2020)

Capital Markets e Banking & Finance 
(2012-2021)

Tier#1 Banking & Finance (2012-2021)

Capital Markets, Banking e Private 
Equity (2012-2020)

Best Equity deal of the Year pelo IFLR 
Americas Awards - XP inc. (2020) 

Best Equity deal of the Year pelo IFLR 
Americas Awards - Telefônica Brasil 
S.A. (2016)
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