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ESTRUTURAÇÃO DE NEGÓCIOS

O VGP atua na estruturação de sociedades empresárias e de negócios, contando com uma equipe multidisciplinar de profissionais qualificados para oferecer a 

melhor configuração jurídica para o negócio de cada cliente. Nossos serviços incluem:

► Assessoria para constituição de sociedades empresárias, elaboração de 

modelos de negócio, captação de recursos (públicos ou privados) e estrutu-

ração de fundos de investimento;

► Assessoria para avaliação de investimentos e oportunidades de negócio 

no Brasil, considerando o cenário legal do setor;

► Assessoria para processos de avaliação de empresas (valuation);

► Fusões e aquisições, assim como compra e venda de ativos;

► Realização de ofertas públicas;

► Due diligence;

► Transações internacionais;

► Elaboração e negociação de contratos específicos, incluindo: acordos de 

confidencialidade, acordos de investimento, acordos de subscrição de 

ações ou quotas, contratos de mútuos conversíveis para startups, memo-

randos de entendimento e gestão de projetos;

► Assessoria para data room;

► Avaliação legal e estratégica de novos projetos e assessoria na formata-

ção legal e societária do negócio;

► Representação legal de acionistas em conclaves societários;

► Elaboração de contrato social, estatutos, acordos de acionistas e quotis-

tas e outros documentos societários;

► Emissão de pareceres e consultas sobre assuntos societários e mercado 

financeiro;

► Securitização de recebíveis;
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DAYANA DALLABRIDA

Advogada. Pós-graduada em Teoria Geral do Direito pela Academia Brasilei-

ra de Direito Constitucional. Pós-graduada em Teoria Geral do Direito (Esta-

do Democrático de Direito) pela FEMPAR. Pós-graduada no curso LLM em 

Direito Empresarial da Fundação Getúlio Vargas - FGV.

alberto.bruel@vgplaw.com.br

ALBERTO RENE BRUEL

Advogado. MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas - 

FGV. Especialista em Direito Tributário pelo IBET.

bruno.marcondes@vgplaw.com.br

BRUNO FONSECA MARCONDES

Advogado. Mestre em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra – Portugal. Pós-graduado em Direitos Humanos 

pelo Centro de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade 

de Coimbra – Portugal.

Escritório em números

+50 ADVOGADOS

+20 PARALEGAIS
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WILLIAM KOGA

Advogado. Graduado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Mestran-

do em Economia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

ANDRESSA SAIZAKI

Advogada. Pós-graduada em Gestão, Planejamento e Contabilidade Tributá-

ria pela Universidade Positivo (UP) e em Direito Público pela Escola da Magis-

tratura Federal do Paraná.

Sócios responsáveis

Conheça os nossos materiais sobre o tema
Acesse o nosso site ou escaneie o código QR e baixe gratuitamente

► Controle e gerenciamento de obrigações regulamentares decorrentes de 

estratégias de desinvestimento;

► Oportunidades fiscais e planejamento tributário;

► Mediação, Negociação e Arbitragem em conflitos societários;

► Estruturação de Políticas de Compliance e definição de Regras de Gover-

nança e Ética Corporativa;

► Reestruturação patrimonial de grupos empresariais e planejamento su-

cessório de controladores.
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