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REORGANIZAÇÕES
SOCIETÁRIAS



Seja motivada pela demanda de expansão ou por 
questões societárias, regulatórias, tributárias ou 
relacionadas à atividade transacional, temos uma 
prática dedicada a fornecer consultoria comercial e 
sólida para reorganizações domésticas de solventes 
envolvendo empresas privadas ou listadas, além de 
também coordenar o planejamento e a execução em 
outras jurisdições. 

O sucesso de uma reorganização depende do 
planejamento e execução, não apenas do ponto de 

Reorganizar os negócios de uma empresa antes de 
um IPO

Integrações necessárias entre as empresas adquiri-
das e o grupo de empresas do comprador em uma 
pós-aquisição 

Estruturas de holding

Reestruturações relacionadas a recapitalização ou 
refinanciamento

Otimização de 
estrutura societária 

(ex.: sinergia, redução de 
custos administrativos, 

centralização)

Pré-transação 
(ex.: segregação de divisão 

para venda)

Pós-transação
(ex.: otimização de estrutura 

societária, integração, 
questões tributárias)

Planejamento
Análise prévia nas demais áreas 

poderá definir a melhor 
estrutura para a 

implementação do projeto de 
reorganização societária: 

Impactos tributários, Impactos 
trabalhistas, Aspectos

 regulatórios, Contratos e 
Tecnologia da informação

Redomiciliações e outras reorganizações para fins de 
eficiência tributária

Acesso a dinheiro bloqueado em determinadas 
subsidiárias

Limpeza corporativa e simplificações de grupo

REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS

COMO PODEMOS AJUDAR

COMO É UMA REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA

vista corporativo e comercial, mas também do ponto de 
vista trabalhista, assim como de otimizar a eficiência 
tributária e minimizar as ineficiências. Muitas vezes, exige 
planejamento e execução, levando em consideração 
questões regulatórias, de propriedade intelectual e 
específicas do setor. Por esse motivo, nosso grupo de 
reorganizações compreende profissionais experientes, 
principalmente de nossas práticas societárias, 
trabalhistas e tributárias, cada uma focada em setores 
específicos, para garantir que possamos agregar maior 
valor com menos risco comercial.



Incorporação

Cisão

ALGUMAS POSSÍVEIS ESTRUTURAS:

OPERAÇÕES RELEVANTES

Drop-down

Compra e venda de ativos / participação societária

Baxter. Diversas atividades de reestruturação no 
Brasil, incluindo a transferência de ações, cisões 
pré-venda e fusões pós-venda. 

Abbott. Cisões pré-venda (dissociação do negócio).

Emerson. Otimização da estrutura societária do 
grupo no Brasil.

EMS. Expansão da presença da empresa na China e 
Índia.

Microsoft. Integração das operações dos dispositivos 
da Microsoft e Nokia no pós-aquisição brasileiro.

Bemis. Otimização da estrutura societária do grupo 
no Brasil.

Schlumberger. Diversas reestruturações das atividades 
no Brasil, incluindo a liquidação e fusão das 
subsidiárias.  

Netflix. Otimização da estrutura societária do grupo no 
Brasil. 

Votorantim. Diversas reestruturações das atividades no 
Peru, Chile e Luxemburgo, incluindo cisões e fusões 
multi-jurisdiscionais.

BRF. Planejamento e implementação de atividades de 
reestruturação multi-jurisdiscionais.

Johnson & Johnson. Integração no pós-aquisição da 
Actelion e as operações farmaceuticas no Brasil da 
Janssen-Cilag.
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