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A Garrigues é um dos principais escritórios

internacionais de serviços jurídicos e tributários,
e está entre as primeiras empresas globais de
advocacia. Com presença em treze países, conta
com uma equipe de especialistas que presta
assessoria em direito empresarial nas operações
mais complexas e importantes do mercado. Com
escritórios em Espanha, Portugal, Colômbia,
Peru, México, Chile, Brasil, China, Polónia,
Marrocos, Bruxelas, Londres e Nova Iorque.
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América Latina:
área estratégica

Garrigues se caracteriza por sua vocação internacional e pela necessidade
de estar sempre perto dos seus clientes. Por isso, procura ser um escritório
de referência também na América Latina, onde está presente há mais de
quatro décadas atuando sob distintas formas e associações.
A América Latina constitui, para um escritório como o Garrigues, uma
área geográfica natural e estratégica, já que uma parte fundamental dos
seus clientes vem desenvolvendo atividades na região.
Em 2015, mais de um quarto dos clientes do Garrigues tinham
presença no continente americano. O escritório, além disso, assessora
recorrentemente empresas latino-americanas no desenvolvimento dos
seus negócios na Europa.
Atualmente, a Garrigues desenvolve a prática do Direito no âmbito
latino-americano, através de uma rede de escritórios próprios que
constitui uma das presenças diretas mais relevantes na América Latina,
com sedes na Colômbia, Peru, México, Chile e Brasil.
O processo de expansão será completado com a implantação de novos
escritórios em outros países da área que sejam de especial interesse
para o Garrigues e seus clientes.

“

Nosso sucesso
é a confiança
dos nossos clientes.
Nosso objetivo é
ajudá-los a criar valor.
A nossa estratégia:
reconhecer, atrair
e administrar o talento

Fernando Vives,
presidente executivo
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A equipe:

gestão do talento
latino-americano
Os profissionais que fazem parte do projeto na
América Latina conhecem a cultura do Garrigues e
sua vocação de atendimento ao cliente.
Mais de 150 profissionais da região trabalharam
antes no Garrigues na Espanha, depois de concluir
seus cursos de pós-graduação em escolas de
prestígio de Madri e Barcelona.
Além disso, muitos deles estudaram em
programas de pós-graduação do nosso Centro
de Estudos, ou desfrutaram de bolsas de estudo
e estágios que o Garrigues organiza no âmbito de
convênios institucionais.

O que nos
faz diferentes
• A prática de direito local nos países da região nos
quais atuamos, com uma equipe de profissionais
formados localmente, mas também nos Estados
Unidos, na Espanha e no Reino Unido.
• Nossa estrutura regional, com escritórios nos
principais centros econômicos da América Latina,
cobrindo as necessidades dos nossos clientes em
toda a região através de um serviço de qualidade,
coordenado e homogêneo.
• Nossos escritórios próprios em Pequim e Xangai
nos permitem oferecer assessoria a empresas
nacionais e internacionais, além de serem um
ponto estratégico para as operações realizadas
entre a Ásia, a América Latina e a Europa.
• Nossos escritórios em Londres e, especialmente,
em Nova Iorque nos permitem estar em contato
direto com os principais centros financeiros.
• Nosso escritório de Bruxelas é um ponto de conexão
com a União Europeia e os seus organismos,
especialmente nas operações de integração.
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Missão:

atendimento ao cliente
Nosso objetivo ao formar equipes locais, que pratiquem
direito local, é maximizar o compromisso do Garrigues
com seus clientes e otimizar a contribuição de valor no
longo prazo.
Este aspecto, em conjunto com a existência de
uma rede regional de escritórios, é particularmente
importante para desenvolver uma oferta às empresas
globais que exigem integração e consistência nos
procedimentos de trabalho e no produto final.
Alguns de nossos prêmios mais recentes:
Banking and Finance Deal of the Year: Metro de Bogotá
Latin Lawyer’s Deals of the Year Awards 2019
Latin American Local Legal Adviser of the Year
IJ Global Awards 2019
Law Firm of the Year: Andes
LatinFinance Deals of the Year Awards 2017 and 2019
Leveraged Finance Deal of the Year: Inretail (Peru)
Bonds & Loans Latin America Deals of the Year 2019
Americas Tax Policy Team of the Year: Garrigues Colombia
Americas Tax Awards, International Tax Review 2018
Transatlantic Independent Law Firm of the Year
Transatlantic Legal Awards (ALM Group) 2018
Project Finance Deal of the Year: Norte III (Mexico)
Latin Lawyer’s Deal of the Year Awards 2018
Sovereign Bond of the Year: Peru
Latin Finance’s Deals of the Year Awards 2018 and 2019
Capital Markets Firm of the Year in Chile
IFLR Americas Awards 2018
Regional Client Service Law Firm of the Year
Chambers Latin America Awards 2017
Best Infrastructure Law Firm of the Year: Andes
LatinFinance Awards 2015, 2016 and 2017
Private Equity Deal of the Year: Rutas de Lima (Peru)
Latin Lawyer Deal of the Year Awards 2017
Recommended firm in Chile, Colombia, Mexico and Peru
Latin Lawyer 250 – Latin America’s leading business law
firms 2016, 2017 and 2018
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Capacidades:
Áreas de Atuação

O Garrigues se caracteriza por oferecer um
serviço multidisciplinar e por sua especialização
no âmbito do direito empresarial.
Na América Latina, nos centramos em áreas
de atuação e indústrias especialmente
relevantes para a região, entre outras:

Áreas de atuação
• Societário
• Fusões e Aquisições
• Financeiro e Regulatório
• Direito Imobiliário
• Direito Público
• Contencioso e Arbitragem
• Laboral
• Fiscal

Indústrias
• Infraestruturas e Transporte
• Alimentação e Bebidas
• Energia
• Mineração
• Telecomunicações
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Escritórios na
América Latina
Colombia

Perú

Em Bogotá, através de uma equipe de
profissionais especializados, o escritório
presta assessoria legal e tributária em todas
as áreas de direito local.
A equipe de Bogotá é composta
por um sólido grupo de mais de
quarenta profissionais colombianos
multidisciplinares. Seus profissionais,
além de vasta experiência no mercado
colombiano, trabalharam em importantes
escritórios de Madri, Nova Iorque e Londres.

O escritório de Lima presta assessoria
multidisciplinar e especializada, apoiando
clientes locais e também investidores, no
momento de sua entrada e durante o
desenvolvimento do negócio no mercado
peruano. A equipe de cerca de quarenta
profissionais do nosso escritório de Lima, além
de seu conhecimento do Direito local, conta
com formação e experiência internacionais
nos Estados Unidos, Europa e América Latina.

Avenida Calle 92, 11-51 – Piso 4
Bogotá D.C. (Colombia)
T +57 1 326 69 99
Contato: bogota@garrigues.com

Av. Victor Andrés Belaúnde, 332 –
Escritório 701
San Isidro - Lima (Perú)
T +51 1 399 2600
Contato: lima@garrigues.com

México

Chile

O escritório de Ciudade do México assessora
em matéria legal e tributária, nas suas
diferentes disciplinas, nas principais áreas
de direito local.
Nossa equipe é formada por mais de
trinta profissionais mexicanos com ampla
experiência em operações domésticas e
cross-border.

O escritório de Santiago presta assessoria
legal e tributária nas principais áreas do
Direito Corporativo, tanto a clientes locais
como internacionais.
A equipe de Santiago é composta por
mais de quarenta profissionais chilenos
formados nas melhores universidade
chilenas e estrangeiras.

Corporativo Reforma Diana
Paseo de la Reforma, 412 – Piso 26
Col. Juárez – 06600 Ciudade do México (México)
T +52 55 1102 3570
Contato: mexico@garrigues.com

Isidora Goyenechea, 3477 – Piso 12
Las Condes - Santiago de Chile
T +56 2 29419000
Contato: santiagodechile@garrigues.com

Brasil
No Brasil, a Garrigues tem um acordo de
cooperação com a firma de advocacia
independente NBFA (www.nbfa.com.br),
que responde às necessidades dos nossos
clientes nas diferentes áreas do direito
empresarial brasileiro.
Do mesmo modo, a Garrigues opera
diretamente em São Paulo como
consultora fiscal (através da Garrigues
Consultores Tributários) e como consultora
em direito estrangeiro.
Rua Minas de Prata, 30 – 6º andar
São Paulo CEP 04552-080 (Brasil)
T +55 11 43142700
Contato: saopaulo@garrigues.com
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Hermosilla, 3
28001 Madrid (Espanha)
T + 34 91 514 52 00
F + 34 91 399 24 08
www.garrigues.com
Síga-nos

in

br
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