Ajudamos empresas estrangeiras
a realizarem negócios no Brasil.
Somos um escritório de advocacia full service voltado para facilitar o caminho de nossos clientes na
instalação de seus negócios no Brasil. O GBSA possui um time de profissionais que poderá auxiliá-lo em com
as principais demandas iniciais da empresa, desde sua constituição até a busca de parceiros locais.

Como podemos te ajudar:
• Constituição de empresas e elaboração de
todos os tipos de atos societários;
• Registro de entrada ou saída de capital
estrangeiro perante o Banco Central do Brasil;
• Elaboração e negociação de contratos com
parceiros e fornecedores;
• Acordos de Governança Corporativa;
• M&A e Due Diligence;
• Consultoria jurídica para adequação às leis e
regulamentos de setores regulados;
• Planejamento Societário e Tributário;
• Implementação de programas de compliance,
políticas de ESG, políticas corporativas, etc.;
• Assessoria trabalhista;
• Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD);

Contribuir para o sucesso do seu negócio no Brasil é o nosso
propósito. Para isso, oferecemos uma solução 360º, com um
time multidisciplinar e ampla rede de parceiros e consultores:
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Fusão e Aquisição/
Legal Due Diligence

Direito do Trabalho

Compliance

Nossa sede fica em São Paulo / SP e contamos com um escritório no em Brasília / DF.
Venha conhecer nossas instalações e tomar um café conosco.
GBSA - Gonçalves e Bruno Sociedade de Advogados
Escritório São Paulo - SP
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1571 – 4º andar
CEP: 01452-001 - SP

gbsa.com.br

Escritório Brasília - DF
Edifício Serra Dourada - Sala 506 - Quadra 02, Bloco C,
Asa Sul - CEP: 70297-400 - DF

