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CONTRATOS COMERCIAIS



Todo país tem sua maneira de fazer negócios. Sua empresa precisa de alguém que entenda as leis e 
os costumes - e que a faça crescer - em qualquer parte do mundo.

ALINHADO AOS PADRÕES GLOBAIS

VOCÊ SABIA?

O fechamento de contratos e outros acordos formais ajuda sua 
empresa a construir seu negócio e, especialmente, mitigar os 
riscos na relação com clientes, parceiros e fornecedores. Onde 
quer que você planeje expandir suas atividades, suas 
condições de negociação devem adequar-se ao ambiente de 
negócio e às leis locais, enquanto seus interesses também são 
protegidos.

De locações simples a acordos turnkey para grandes projetos, 
Trench Rossi Watanabe pode guiá-lo no processo de 
negociação no Brasil e no exterior. Certificamos que sua 
empresa cumpra com todas as leis relevantes, 
regulamentações e costumes e buscamos assegurar que suas 
metas sejam cumpridas e a qualidade de seus contratos seja 
mantida. Auxiliamos empresas estrangeiras ingressando no 
Brasil pela primeira vez, bem como empresas brasileiras em 
fase de expansão local e internacional.

Nossos advogados prestam consultoria para todos os 
tipos de contratos e aconselhamento em todos os 
assuntos relacionados ao Direito Cível e Comercial, além 
de tributos, fusões e aquisições, propriedade intelectual e 
assuntos trabalhistas. 

Trench Rossi Watanabe é um dos primeiros escritórios a ter 
uma área de prática especializada em Contratos 
Comerciais, ao estabelecer contratos bem estruturados e 
sofisticados para assessorar todos os departamentos de 
sua empresa. Clientes que trabalharam conosco nas fases 
iniciais de seu negócio ainda contam com o nosso 
assessoramento para preparar, revisar e negociar 
contratos enquanto crescem no Brasil e mundo afora.

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

Ajudamos a desenvolver contratos comerciais e garantias 
necessárias à entrada de equipamentos imprescindíveis 
ao setor produtivo no Brasil.

Auxiliamos um rol de empreendimentos, incluindo 
fabricantes de automóveis, serviços de cartões de crédito 
e empresas fornecedoras de dados, a negociar contratos 
com seus fornecedores e clientes.

Nossos associados participam de diversas câmaras de 
comércio internacionais.Temos posição de líderes nas 
câmaras de comércio Chinesa, Francesa, Canadense e 
Belga.

Ajudamos a desenvolver contratos comerciais para o 
setor de agronegócio.



COMO PODEMOS AJUDAR

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.

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

ANÁLISE ADVOCACIA 500
A edição 2018 recomenda Trench Rossi Watanabe, 
destacando a qualidade e o expertise de seus advogados 
em praticamente todas as áreas de atuação.

LATIN LAWYER 250

Nosso grupo de prática de Contratos Comerciais prepara, revisa e ajuda a manejar um 
abrangente leque de acordos formais, incluindo:

Contratos comerciais de qualquer 
natureza

Planejamento na compra e venda de 
ativos

Contratos de agência de representação 
e distribuição

Contratos de prestação de serviços

Contratos de fornecimento

Cartas de crédito e demais garantias 
reais e pessoais

Arrendamentos e outros acordos 
imobiliários

Acordos turnkey, EPC e outros contra-
tos para grandes projetos
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Rio de Janeiro
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Brasília
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