
Comércio Internacional



As normas tornam-se mais abrangentes na medida em que o campo de atuação se expande.

O crescimento da exportação brasileira está desbravando novos mercados. Antigos laços comerciais estão sendo fortalecidos e novos 
laços com a China, Índia e África do Sul estão em formação. O aprofundamento da integração econômica regional através do Mercosul 
continua sendo um eixo central. Em negociações de comércio internacional, o Brasil é essencial para definir e defender os interesses 
de países em desenvolvimento. 

Com a abertura de novos mercados e novos integrantes no setor, as regras inevitavelmente seguem a mesma tendência. A legislação 
que rege o comércio internacional é complexa, muda frequentemente e varia conforme a jurisdição. Alguns exportadores brasileiros, 
desatentos às alterações na regulamentação, continuam a operar baseados em modelos de negócios que estão progressivamente 
menos competitivos. 

Trench, Rossi e Watanabe, em cooperação com o escritório de advocacia internacional Baker & McKenzie, presente em mais de 40 
países, acompanha as alterações na legislação de comércio exterior e pode orientar sua empresa em diversas jurisdições. Podem-
os ajudá-lo a cumprir com a legislação aplicável e sugerir mudanças que contribuam para o desenvolvimento do ambiente de 
mercado.  

Podemos auxiliar sua empresa a identificar novos mercados e a beneficiar-se de acordos de livre comércio, existentes ou em nego-
ciação. Ao conduzir seu negócio, onde quer que seja, ajudaremos sua empresa a cumprir com a legislação aplicável, bem como a 
resolver eventuais disputas comerciais.

• Práticas desleais de comércio. Investigação de práticas de comércio 
desleais ao seu negócio, tais como dumping, subsídios e medidas compen-
satórias. Representação em disputas comerciais perante a Organização 
Mundial de Comércio ou Mercosul e assistência para identificar mecanismos 
alternativos de soluções de disputas.

• Negociações comerciais. Consultoria sobre práticas de comércio locais e 
globais, negociações de acordos internacionais e requerimentos para 
alteração da Tarifa Externa Comum.

• Estratégias de importação/exportação. Consultoria em todos os aspectos 
das atividades de importação e exportação, incluindo elaboração de contra-
tos de fornecimento internacional, cumprimento da legislação aduaneira e 
assessoria na utilização de regimes aduaneiros especiais. 

• Outros serviços. Consultoria especializada em assuntos relacionados, tais 
como propriedade intelectual, agências regulatórias e tributação das 
operações de importação e exportação.

•  Trench, Rossi e Watanabe oferece e presta 
serviços legais pro bono ao governo brasileiro em 
matérias relacionadas ao comércio internacional.  

• Trabalhamos com a JETRO (Japan External Trade 
Organization) para promover a atividade comercial 
entre Brasil e Japão. 

• Trabalhamos com a Câmara de Comércio 
Brasil-China para defender os interesses da China 
no Brasil e vice-versa. 

•  Compartilhamos conhecimento sobre a prática 
de comércio internacional através de seminários, 
webinars e artigos publicados no Brasil e no 
exterior.
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Como Podemos Ajudar Você sabia?

Atuação global

Trench, Rossi e Watanabe Advogados atua em cooperação com o escritório 
internacional Baker & McKenzie, presente em mais de 40 países.

Contatos

Novos mercados,
novas maneiras de vencer



Trench, Rossi e Watanabe é reconhecido como um 
dos escritórios líderes na área de Comércio Interna-
cional no Brasil  do Chambers Latin America. Clien-
tes dizem: “A equipe possue grande conhecimento em 
todas as áreas relevantes e oferece altos níveis de 
comunicação e interação com o cliente.” Francisco 
Todorov é uma figura importante para o trabalho de 
comércio internacional. “Ele fornece uma abordagem 
equilibrada em termos de combinação de aspectos 
técnicos e políticos”, dizem fontes “e sempre dá uma 
imagem clara de resultados possíveis”.

A edição 2015 conduziu uma pesquisa com mais de 
700 representantes das maiores corporações do 
Brasil. Trench, Rossi e Watanabe é citada em todas 
as 12 áreas pesquisadas pela publicação como um 
dos escritórios de advocacia mais admirados do país.

A edição 2016 recomenda Trench, Rossi e Watanabe, 
destacando a qualidade e o expertise de seus advoga-
dos em praticamente todas as áreas de atuação.
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