ADVOCACIA
COMO MEIO,
FELICIDADE
COMO FIM

#SOMOSASBZ
No ASBZ temos a coragem de desenvolver soluções criativas, com agilidade,
responsabilidade e excelência para que nossos clientes atinjam os melhores
resultados.
Esta é a base que nos permite construir relações genuínas e duradouras, para que
nunca sejamos apenas mais um escritório de advocacia.
Nossa forma de pensar e atuar é que nos permite ser um escritório renomado em
pesquisas nacionais e internacionais. Fazemos parte dos principais levantamentos
sobre a atuação dos escritórios brasileiros, que utilizam como critério a opinião dos
diretores e gerentes jurídicos das maiores empresas do mundo.
Temos destaque em publicações como Chambers Latin America, The Legal 500
Latin America, Who’s Who Legal e Análise Advocacia 500, onde figuramos entre os
escritórios mais admirados do Brasil.

Escritórios em

SÃO PAULO
e BRASÍLIA
Mais de

200

profissionais

PAIXÃO POR
SOLUÇÃO DE
PROBLEMAS

PRÁTICAS

ÁREAS

• TRANSPORTE DE
CARGA E LOGÍSTICA

• OPERAÇÕES
IMOBILIÁRIAS

• ESPORTES E
ENTRETENIMENTO

• CONCORRENCIAL

• MEIOS DE PAGAMENTO
• AVIAÇÃO
• BANCOS
• ENERGIA
• FARMACÊUTICA
• VAREJO

• CONTRATOS
COMERCIAIS
• FUNDOS DE
INVESTIMENTO
• FUSÕES E
AQUISIÇÕES
• INSOLVÊNCIA,
REESTRUTURAÇÃO
E RECUPERAÇÃO
DE CRÉDITO
• TRIBUTÁRIO
• PROJETOS
FINANCEIROS

• ARBITRAGEM
E MEDIAÇÃO
• REMUNERAÇÃO
E PREVIDÊNCIA
• TRABALHISTA
• PLANEJAMENTO
PATRIMONIAL
• CONSUMIDOR
• IMOBILIÁRIO
• SOCIETÁRIO
• CONTENCIOSO,
PREVENÇÃO
E RESOLUÇÃO
DE CONFLITOS

O QUE FAZEMOS
Nossa atuação está pautada em atingir os melhores resultados. Procuramos ser
sempre a mudança de que o mercado precisa e que os nossos clientes procuram.
Com mais de 200 profissionais, somos um time inquieto, produtivo e prático, com
pessoas que fazem a diferença, fogem do óbvio e são apaixonadas por soluções de
problemas.
Somos abertos e flexíveis para realizar, com excelência e alto compromisso ético, o
que for preciso para chegar a uma melhor decisão para os nossos clientes, nos mais
diversos cenários.
Para que essa forma diferente de pensar e viver o direito esteja em nosso cotidiano,
compreendemos o mundo ao nosso redor e somos antenados com o passado,
presente e futuro.

Entendemos do que o cliente precisa e por isso caminhamos juntos em busca dos
mesmos objetivos e foco.
Para isso, mantemos uma abordagem interdisciplinar orientada por 16 áreas de
especialidade e oito práticas de mercado. Construímos soluções à medida das
necessidades dos nossos clientes, aliando o conhecimento técnico do direito com a
visão de negócio dos principais setores econômicos.
Desta maneira, geramos respostas criativas, abrangentes e eficazes para os
diferentes desafios que enfrentamos.
Não esperamos pelas mudanças. Procuramos fazer a diferença e sabemos do que
somos capazes.

GESTÃO PARTICIPATIVA
Acreditamos em uma gestão profissional e que conta com a participação de todos.
Esse é o nosso modelo de trabalho, que reflete a maneira de construir um ambiente
diferente do habitual em nosso mercado.
Aberto a opiniões, acreditamos que o escritório pode ir muito mais longe quando
se compartilha conhecimento com a união entre as equipes, com autonomia e uma
comunicação transparente.
A diretoria estimula o espírito empreendedor e faz com que todos estejam sempre
focados na melhoria contínua da gestão e no desenvolvimento de competências.

PROPÓSITOS E IDEIAS
Dedicamos aos nossos profissionais aquilo que temos de mais precioso: tempo e
atenção.
No caminho da excelência, dividimos nossas experiências e ajudamos no
desenvolvimento, com foco na disseminação de propósitos e ideias.
Pensamos sempre no novo, no diferente e no inusitado, ao mesmo tempo em que
vivemos em um ambiente colaborativo e meritocrático.

NÃO ESPERAMOS
PELAS MUDANÇAS.
BUSCAMOS FAZER
A DIFERENÇA.

SÃO PAULO
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4285 – 4º andar
+55 11 3145-6000

BRASÍLIA
SHIS QL 06, Conjunto 11
Casa 19, Parte A, Lago Sul
+55 61 3224 3738

www.asbz.com.br

