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Para se obter sucesso em uma operação societária, 
é necessário desenvolver a estrutura correta, tendo 
em vista uma análise de risco cuidadosa e planeja-
da. A participação e satisfação de acionistas é, 
também, fundamental para que as companhias 
sejam bem-sucedidas.

Seja em um cenário econômico aquecido, ou 
menos favorável, o planejamento e estruturação 
eficazes capacitam as empresas a conquistar seus 
objetivos. 

O dinamismo do mundo dos negócios provoca constantes mudanças na 
estrutura das sociedades empresariais.

INCENTIVANDO SEU NEGÓCIO

Oferecemos os conhecimentos financeiros e de 
negócios necessários para estruturar e concretizar 
tais atividades, aplicando nossas capacidades de 
forma prática.

Nossos advogados possuem grande experiência 
com as leis locais e a cooperação estratégica com 
Baker McKenzie nos possibilita orientar de forma 
prática tanto empresas globais interessadas pelo 
mercado brasileiro quanto negócios locais em 
busca de oportunidades internacionais.

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

COMO PODEMOS AJUDAR
Ofertas para compra de ações e emissão de
valores mobiliários, ações e debêntures; inclusão e 
exclusão de valores mobiliários de companhias dos 
pregões da bolsa; registro, relatório e outros 
assuntos perante a Comissão de Valores Mobiliários 
e mercados de câmbio internacionais.

Valores Mobiliários

Resoluções de sócios; alterações de contratos 
sociais e estatutos sociais; atas de assembléias de
sócios; autorizações societárias e acompanham-
ento de registro de documentos societários nas 
Juntas Comerciais; abertura, registro e atualização 
de livros societários; autorização ou registro junto 
às entidades de classe necessário para a 
realização de atividades específicas.

Documentos societários
Acordos para a aquisição de participação no 
capital social de empresas brasileiras; estruturação 
de joint ventures; certificados de regularidade
de situação relacionados à dissolução, liquidação, 
divisão, cisão, incorporação e transformação 
societária; constituição de empresas, sociedades, 
fundações, cooperativas e consórcios.

Planejamento e reestruturação societária.

Contratos de penhor de quotas/ações; 
controvérsias relacionadas a sócios e acionistas; 
representação e comparecimento a reuniões de 
acionistas, conselhos de administração, conselhos 
fiscais e consultivos.

Acordos de acionistas e sócios.

Proteção da denominação social da empresa nas
Juntas Comerciais estaduais do Brasil; assuntos 
relacionados à gestão corporativa.

Outros serviços



PROJETOS RELEVANTES
Aquisição pela Ajinomoto Co., Inc. de 50% do
capital da Nissin-Ajinomoto Alimentos Ltda., no 
valor de R$ 260 milhões

Nissin Foods

Assessoria na estruturação da venda de
participação acionária minoritária no IPO da HRT 
Participações em Petróleo SA.

Passport Capital
Assistência a diversos acionistas minoritários na 
venda de sua participação no capital da GVT 
Holding SA, em consequência da aquisição do seu 
controle acionário pela Vivendi Internacional.

GVT

Aquisição da totalidade do capital social da 
distribuidora de valores mobiliários Liquidez 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

BGC

Aquisição do controle da Fertibrás S.A., companhia 
de capital aberto, e consequente oferta pública de 
aquisição (OPA) de fechamento de capital e 
cancelamento de registro.

Yara
Assistência no divestment do negócio de Sistemas
de Processos de Automação (PAS) da Metso para a 
Valmet, no valor de EUR 340 milhões.

Metso Oyj

Nosso Escritório está entre os líderes nas áreas de Societário, Fusões 
e Aquisições e Private Equity nas últimas sete edições. Na edição de 
2016, fontes dizem: "A equipe nos provém expertise técnico e um
serviço maravilhoso voltado para o cliente. Os advogados estão 
sempre disponíveis quando precisamos deles". NazirTakieddine 
trabalha com transações complexas de fusões e aquisições e 
também possui experiência considerável na esfera de mercado de 
capitais. Ele "nos impressionou com sua experiência no campo e com 
suas capacidades corporativas", diz uma fonte. Anna Tavares de 
Mello, coordenadora do grupo de fusões e aquisições e private
equity, possui vasta experiência no mercado de fusões e aquisições 
e é destacada por seu expertise nos setores de energia e recursos 
naturais. Felipe Lamb é um advogado muito respeitado na esfera 
corporativa/comercial. Ele possui grande experiência em auxiliar 
investidores estrangeiros no Brasil. Entrevistados elogiam o trabalho 
de Rafael Pellegrini Ribeiro. Ele foi fortemente envolvido em diversas 
transações de alto valor em fusões e aquisições recentes.

A edição 2017 conduziu uma pesquisa com mais de 700
representantes das maiores empresas do Brasil. Trench
Rossi Watanabe é citada em todas as 12 áreas pesquisadas
pela publicação, incluindo Societário/Fusões e Aquisições,
como um dos escritórios de advocacia mais admirados do
país.

A edição 2017 recomenda Trench Rossi Watanabe,
destacando a qualidade e o expertise de seus advogados na
área de Fusões e Aquisições e Societário.

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

CHAMBERS LATIN AMERICA ANÁLISE ADVOCACIA 500

LATIN LAWYER 250

Na edição de 2017, a publicação recomendou nossas áreas
de Fusões e Aquisições e Private Equity.

IFLR1000
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