
A nossa oferta no Brasil
Entre outras mil, és tu, Brasil.



Uma empresa. Um ponto de contato. Principais contatos locais.

Pensando globalmente

Ao longo da nossa história de 175 anos, a Linklaters tem 
trabalhado em conjunto com as principais corporações, 
instituições financeiras e governos do mundo em importantes 
transações em mais de 100 países. Nossos mais de 2.700 
advogados estão geograficamente espalhados por nossos 29 
escritórios. Além disso, temos relações estreitas com os mais 
importantes escritórios locais, incluindo Allens (na Austrália) e 
Webber Wentzel (na África do Sul), o que nos permite ajudar 
nossos clientes onde quer que eles estejam no mundo.

Nós utilizamos padrões globais consistentes para todas as 
nossas transações. Independentemente da localização da 
transação ou dos advogados envolvidos, os nossos clientes 
podem conduzir seus negócios de forma eficaz contando com  
a nossa estratégia coordenada e integrada.

Nossa equipe oferece uma atraente combinação de capacidades 
técnicas, conhecimento do mercado, sensibilidade pela cultura, 
domínio da língua local, e uma visão comercial de todo o 
espectro das transações corporativas.

Nós nos comprometemos a construir relacionamentos 
duradouros com nossos clientes, fornecendo uma estrutura 
de preços unificada e transparente para negócios envolvendo 
diversos países.

Comprometidos com o Brasil

Estamos de forma permanente no Brasil desde 1997 e já 
trabalhávamos em negociações brasileiras mesmo antes disso. 
Nossa equipe de São Paulo vive e trabalha no Brasil já há bastante 
tempo, está familiarizada e aprecia a cultura empresarial local.

Nós participamos constantemente de negócios brasileiros 
inovadores, o que nos permitiu acompanhar o empolgante 
desenvolvimento do mercado e nos adaptarmos às  
suas mudanças.

Nós conhecemos a América Latina

Nosso escritório de São Paulo, alinhado ao nosso grupo  
da América Latina, que abrange advogados de diversos 
escritórios da Linklaters, tem um histórico incomparável 
assessorando as empresas, instituições financeiras e  
governos mais importantes da América Latina em suas 
transações e atribuições mais desafiadoras.

Equity Deal of the Year:
Oferta inicial de ações do BTG Pactual
IFLR Americas Awards 2013

Global M&A Deal of the Year: 
Brasil – UnitedHealthcare/Amil
The American Lawyer Global Legal Awards 2013 

Best Private Equity Deal: 
Acquisição de participação de US$1.8bn  
do BTG Pactual
Latin Finance Deals of the Year 2011

Alberto Luzárraga
Sócio, São Paulo
Tel:  +55 11 3073 9522
alberto.luzarraga@linklaters.com

“ [O time de M&A latino-americano da 
Linklaters] tem lugar de destaque 
nos grandes negócios de M&A –  
um concorrente descreve a empresa 
como uma ‘powerhouse de M&A.’” 

 Chambers Latin America 2011

“ Contratamos a Linklaters não 
só porque eles têm uma longa 
experiência neste tipo de 
negócio, mas também porque têm 
um profundo conhecimento do 
cenário latino-americano.”

 Latin Lawyer 250 2013

Abu Dhabi | Amsterdam | Antwerp | Bangkok | Beijing | Berlin 

Brisbane* | Brussels | Cape Town*** | Delhi∆ | Dubai 

Düsseldorf | Frankfurt | Hanoi* | Ho Chi Minh City*  

Hong Kong | Jakarta** | Johannesburg*** | Lisbon | London 

Luxembourg | Madrid | Melbourne* | Milan | Moscow  

Mumbai∆ | Munich | New York | Paris | Perth* | Port Moresby* 

Rome | São Paulo | Seoul | Shanghai | Singapore | Stockholm  

Sydney* | Tokyo | Ulaanbaatar* | Warsaw | Washington, D.C.

* Office of integrated alliance partner Allens
**  Widyawan & Partners has an association with 

Linklaters LLP and Allens
*** Office of collaborative alliance partner Webber Wentzel
∆ Office of best friend firm TT&A



A mistura certa de conhecimento brasileiro com experiência internacional.

 > posição privilegiada na Europa 
(incluindo na Península Ibérica), 
Ásia, Estados Unidos e África

 > práticas domésticas estabelecidas 
nas principais jurisdições

 > valor agregado para investimentos 
estrangeiros diretos interfronteiras 
(na entrada e na saída)

 > comprometimento de  
longo prazo 

 > presença reforçada com  
um novo escritório

 > familiaridade com a cultura, 
o mercado e os setores

 > Foco em M&A

 > mercado de capitais, 
banking e project finance

 > Lei de NY e lei  
da Inglaterra

 > amplas capacidades 
técnicas complementares 
em todos os escritórios

 > relacionamentos sólidos 
com os mais importantes 
escritórios locais 

 > forte histórico com 
grandes bancos  
de investimento

 > programas de LLM e  
de intercâmbio de 
pessoal com clientes  
e escritórios locais

 > abordagem inovadora em 
operações pioneiras

 > transações premiadas

 > profissionais renomados

Comprometimento 
com o Brasil

Conectado 
localmente

Cobertura  
global unificada

Líderes  
de mercado

Qualidade superior. 
Relacionamentos 
duradouros.

Focado  
no cliente

Extensa oferta  
de produtos

 > um ponto de  
contato, integração

 > gerenciamento de 
transações eficiente

 > equipe trilíngue (português, 
inglês, espanhol)
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Linklaters LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with registered number OC326345. The term partner in relation to Linklaters LLP is used to refer to a member of the  
LLP or an employee or consultant of Linklaters LLP or any of its affiliated firms or entities with equivalent standing and qualifications. A list of the names of the members of Linklaters LLP and of the  
non-members who are designated as partners and their professional qualifications is open to inspection at its registered office, One Silk Street, London EC2Y 8HQ, England or on www.linklaters.com  
and such persons are either solicitors, registered foreign lawyers or European lawyers.

linklaters.com

Brasil. América Latina. O mundo.

América do Norte
Escritórios em Nova York e Washington, 
D.C. Equipe completa com mais de 200 
advogados qualificados em lei americana 
em toda a nossa rede global.

América Latina
Escritório no Brasil, forte relacionamento 
com os melhores escritórios locais e os 
principais players em todos os países 
latino-americanos, como Argentina, Chile, 
Colômbia, México e Peru, apoiados por 
uma extensa rede global. Advogados 
fluentes em português e espanhol.

Oriente Médio e África
Centros regionais em Dubai e Abu Dhabi e 
mais de 30 anos de experiência assessorando 
clientes em todo o Oriente Médio. Aliança 
colaborativa com a reconhecida empresa de 
advocacia Webber Wentzel, na África do Sul, 
complementando nossa própria prática na 
África e nossa ampla experiência na região.

Ásia-Oceania
Além de nossos 
escritórios na China, 
Tóquio, Hong Kong, 
Singapura, Coréia e 
Tailândia, temos equipes 
ativas em toda a região 
da Ásia e Oceania, 
incluindo Austrália, 
Indonésia, Malásia, 
Filipinas, Taiwan e Vietnã. 
Na Austrália, trabalhamos 
em estreita colaboração 
com os nossos parceiros 
da aliança com a 
Allens prestando um 
serviço totalmente 
integrado aos clientes.

Europa
Líder de mercado na Europa nos setores de M&A, banking e 
mercados de capitais ano após ano. Escritórios estabelecidos 
no Reino Unido, Alemanha, Espanha e Portugal, bem como nos 
principais mercados da Europa Ocidental. Uma equipe dedicada 
à Turquia, com um histórico de liderança na região há mais de 
20 anos. Relacionamentos com os melhores escritórios da Suíça, 
Áustria e Irlanda.

Law Firm of the Year
Financial News Awards for Excellence in Legal Services Europe 2013

Law Firm of the Year: Africa
Chambers Global Awards 2013

Best Capital Markets Law Firm
The Ascent Magazine Awards 2013

Best Derivatives Law Firm
The Ascent Magazine Awards 2013

International Law Firm  
of the Year: Finance
Chambers China Awards 2013 

Law Firm of the Year: UK
Chambers Europe Awards 2012


