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Origem Nacional
Sempre um passo à frente

Considerado um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, atuamos de forma 
abrangente e conceituada, com competência em todas as áreas do Direito. Fundado em 
1959, nosso Escritório oferece serviços legais para clientes nacionais e internacionais, dos 
mais diversos mercados, auxiliando-os no gerenciamento de seus negócios de maneira 
ética e eficiente.

Com escritórios localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre, contamos 
com aproximadamente 200 advogados, prontos para assessorar nossos clientes com o 
conhecimento e a confiança necessários para lidar com as leis brasileiras, sistemas legais e 
práticas empresariais singulares.

Possuímos vasta experiência em aspectos complexos e pioneiros de transações, tendo 
desenvolvido competências que ultrapassam fronteiras, sempre mantendo o rigor em 
relação à qualidade técnica, ética e eficiência.
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Nossos Escritórios
São Paulo. Nossa equipe de mais de 150 
advogados no centro comercial e 
industrial do Brasil presta serviços jurídicos 
multidisciplinares e consultoria técnica 
especializada em cada área comercial 
para ajudar nossos clientes a prever e 
administrar todas as questões jurídicas.

Rio de Janeiro. Estamos preparados para 
prestar consultoria em todas as áreas do 
direito, contando com capacitação e 
experiência específicas em infraestrutura, 
petróleo e gás, indústria naval, mineração 
e seguros. 

Brasília. Próximos aos tribunais 
superiores e às agências reguladoras, 
nossos advogados estão de prontidão e 
envolvidos ativamente em uma extensa 
variedade de assuntos regulatórios, 
questões de antitruste e concorrenciais, 
em demandas da mais alta relevância.

Porto Alegre. Com uma forte atuação 
no sul do país, nossa equipe atende 
várias indústrias e áreas do direito, com 
especial ênfase em agronegócio, 
indústrias de tecnologia, automotiva e 
de manufatura.
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Rede Global
Colaboração inigualável em mais de 70 jurisdições
Por meio da cooperação estratégica com Baker McKenzie – uma das mais amplas e sólidas 
redes do mercado legal, proporcionamos a nossos clientes acesso a uma perspectiva global, 
trabalhando de forma colaborativa com advogados com profundo conhecimento nas mais 
diversas jurisdições, dando suporte e “insights” à operação de nossos clientes, onde e como 
necessitarem.

* Trench Rossi Watanabe possui acordo de cooperação com Baker & McKenzie para consultoria em direito 

estrangeiro, nos termos do Provimento 91/2000 do Conselho Federal da OAB.
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Nosso escritório é reconhecido
pelos mais prestigiados rankings
e diretórios do mundo
Trench Rossi Watanabe é reconhecido entre os melhores escritórios de advocacia do Brasil pelas 
seguintes publicações jurídicas:
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Áreas de atuação
GRUPO DE INDÚSTRIAS
• Agronegócio

• Indústria, Manufatura e Transportes

• Seguros e Resseguros

• Energia, Mineiração, Petroquímica e Infraestrutura

• Life Sciences

• TMT - Tecnologia, Mídia e Telecomunicações

GRUPO DE PRÁTICAS
• Antitruste

• Arbitragem

• Comércio Internacional

• Compensation

• Contratos Comerciais

• Contencioso Cível

• Direito Bancário, Financeiro e Financiamento de Projetos

• Direito do Consumidor

• Direito Público e Regulatório - Projetos e Empreendimentos

• Ética, Compliance e Investigações

• Fusões e Aquisições

• Imobiliário

• Meio Ambiente e Sustentabilidade

• Mercado de Capitais (Debt e Equity)

• Penal

• Planejamento Sucessório

• Propriedade Intelectual

• Reestruturação

• Societário

• Tecnologia da Informação e Comunicações

• Trabalhista

• Tributário

SOLUÇÕES MULTIDISCIPLINARES
• ESG - Environmental, Social and Governance

• Economia Circular

• Plataforma de Solução de Conflitos

• Reestruturação Societárias

• Transformação Digital

• Startups, Private Equity e Venture Capital

Nosso escritório full service oferece serviços legais a clientes nacionais e internacionais, nas mais 
diversas indústrias, auxiliando-os no gerenciamento de seus negócios: 
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Governan� 
T emos uma estrutura de governanc;a s61ida, que garante agilidade, domf nio e transparencia no 
tornado de decisao, reduzindo riscos operacionais e rufdos entre areas e processos. Nosso 
escrit6rio e gerido por um Comite Executivo, formado por tres s6cios seniores, e apoiado por um 
Diretor Geral, que e responsavel pelas areas administrativas. 

Em complemento as questoes de conformidade, somos um dos poucos escrit6rios a ter, de forma 
independente, uma area de Compliance e Juridico lntemo, que auxilia a sociedade de 
advogados e advogadas em questoes de governanc;a relacionadas a nossas estruturas internas 
e a  clientes. Essa area e responsavel pela gestao de riscos, bem como por zelar pela etica nos 
neg6cios, reforc;ando nosso compromisso com a integridade e a  transparencia em tudo 
que fazemos. 
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Responsabilidade 
Social Corporativa
Trench Rossi Watanabe é considerado um dos escritórios de advocacia mais prestigiados do 
Brasil, sendo reconhecido dentro e fora do mercado jurídico por seu forte compromisso com 
transformações sociais. Atuamos em Responsabilidade Social Corporativa apoiando causas 
importantes para nós, como a promoção de mobilidade social, além de impactar de forma 
responsável toda nossa rede.

Por meio do nosso Comitê de Responsabilidade Social Corporativa, criado há mais de 10 anos, 
desenvolvemos trabalho pro bono e ações voltadas para diversidade, equidade, inclusão, 
mobilidade social, voluntariado e sustentabilidade, além de apoiarmos projetos socioculturais.

Realizamos parcerias com ONGs e clientes, a fim de potencializar o impacto e alcance de 
nossas ações. Acreditamos que ser parte desse movimento é a chave para a construção de um 
futuro melhor.

Conheça mais sobre os principais avanços e resultados de nosso escritório nas esferas 
ambiental, social e de governança em nosso relatório social, que tem como referência as 
diretrizes GRI (Global Reporting Initiative) Standards para relato de sustentabilidade.
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Sustentabilidade
Por meio de nosso Comitê de Responsabilidade Ambiental, implementamos práticas sustentáveis 
no nosso dia-a-dia, monitorando e mitigando o impacto das nossas atividades. Estamos 
continuamente trabalhando para minimizar o impacto de nossas atividades diárias e proteger os 
recursos do planeta. Além de promovermos periodicamente campanhas de plantio de árvores e 
de conscientização interna e para clientes, implantamos diversas iniciativas, como a substituição 
de nossos copos e garrafas descartáveis por garrafas de vidro e canecas, a implementação da 
coleta seletiva em nossos quatro escritórios e a redução do uso de papel. Nossos escritórios de 
São Paulo e do Rio de Janeiro foram totalmente reformulados seguindo altos padrões de 
sustentabilidade, como aproveitamento da luz natural, iluminação e climatização inteligentes, 
por exemplo. Além disso, o escritório de São Paulo também possui a certificação LEED.
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pro bono
A advocacia Pro Bono é uma prática constante para nós. Por meio dela, prestamos serviços 
jurídicos, sem a cobrança de honorários, para instituições sem fins lucrativos e para indivíduos que 
não podem arcar com os custos de uma assessoria. Somos signatários da Declaração Pro Bono 
das Américas, o que reflete nosso comprometimento em ajudar a fomentar, por meio da prestação 
de serviços jurídicos, o desenvolvimento de projetos com uma função social. Nossos advogados 
prestam apoio Pro Bono em uma ampla variedade de questões.

Fomos reconhecidos, por três anos consecutivos, pelo Pro Bono Leading Lights, do Latin Lawyer, 
uma das principais publicações jurídicas da América Latina, por conta da solidez de nossas 
ações, da organização do nosso Comitê Pro Bono e do impacto gerado na sociedade.
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Diversidade, Equidade 
e Inclusão
Quando falamos em Diversidade, Equidade e Inclusão, estamos sempre em movimento!
Por meio de um trabalho comprometido com transformações sociais, nosso Comitê de DE&I, 
criado há mais de 10 anos, é reconhecido dentro e fora do mundo jurídico por iniciativas que 
impactam a sociedade, ampliando oportunidades e promovendo mobilidade social.

Desde 2016, trabalhamos com cinco grupos de afinidade que compõem o Move, nosso Programa 
de Diversidade, Equidade e Inclusão, voltado aos temas Equidade de Gênero, LGBTQIA+, Pessoa 
com Deficiência, Étnico-Racial e Religiões. Todos os grupos são formados por nossa equipe 
interna.

O Move contempla a interseccionalidade das pautas ligadas à DE&I, elevando o nível dos 
debates relacionados à pluralidade e pautas ainda mais inclusivas.

Mais do que tratar dessas iniciativas internamente, 
acreditamos que podemos fazer a diferença em nosso 
meio. Por isso, mantemos parcerias com órgãos e entidades, 
parceiros e com nossos clientes, através do Move Unidos, 
nosso Programa de Relacionamento por meio de 
Diversidade e Inclusão.

Nosso programa de Diversidade, Equidade e Inclusão

unidos



Reconhecimentos por 
nossas ações de 
Responsabilidade Social 
Corporativa e de 
Diversidade, Equidade 
e Inclusão
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Inovação
Proporcionar um ambiente em que se explora ideias e soluções criativas é um valor muito 
importante para Trench Rossi Watanabe.

Desde a nossa fundação, estamos sempre um passo à frente por termos a inovação como uma 
força motriz que impulsiona cada profissional que trabalha no Escritório. O pioneirismo está 
enraizado em nossa cultura e em nossos profissionais, que são incentivados a exercitar a 
curiosidade e a criatividade em suas atividades diárias.

Fomos um dos primeiros escritórios brasileiros a atuar de maneira full service, pensar de modo 
multidisciplinar, implementar tecnologia de ponta para auxílio nos casos e utilizar ferramentas 
jurídicas de inteligência artificial na rotina processual.

Além disso, acompanhamos as tendências de mercado para oferecer soluções jurídicas inéditas 
para casos de vanguarda nas mais diversas indústrias.
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São Paulo
Rua Arq. Olavo Redig de Campos, 105 – 31o andar
Edifício EZ Towers, Torre A, 04711-904 
São Paulo – SP – Brasil
Tel.: +55 11 3048 6800
Fax: +55 11 5506 3455

Rio de Janeiro
Rua Lauro Muller, 116, Conj. 2802
Edifício Rio Sul Center - 22290-906
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel.: +55 21 2206 4900
Fax: +55 21 2206 4949

Brasília
SAF/S Quadra 02 - Lote 04 - Sala 203
Ed. Comercial Via Esplanada - 70070-600
Brasília - DF - Brasil
Tel.: +55 61 2102 5000
Fax: +55 61 3323 3312

Porto Alegre
Av. Soledade, 550
Cj. 402 e 403 - 90470-340
Porto Alegre - RS - Brasil
Tel.: +55 51 3220 0900
Fax: +55 51 3220 0901

Nossos escritórios:
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Sobre Trench Rossi Watanabe

Considerado um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, 
Trench Rossi Watanabe possui uma atuação abrangente e conceituada,
com excelência em todas as áreas do direito. Fundado em 1959, o escritório
oferece serviços legais para clientes nacionais e internacionais, dos mais
diversos mercados, colaborando no gerenciamento de seus negócios de
maneira ética e eficiente. Por meio da cooperação estratégica com Baker
McKenzie, Trench Rossi Watanabe oferece aos seus clientes acesso a uma
perspectiva global, com uma das maiores e mais sólidas redes de escritórios
de advocacia do mundo.

Visite trenchrossi.com para saber mais
ou envie um e-mail para contato@trenchrossi.com

Aproxime a câmera do seu celular no
QR Code e acesse nossos canais digitais 




