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Conflitos são inerentes ao mundo dos negócios. Nossa prática de 

contencioso e arbitragem vai além da defesa dos direitos de nossos clientes, para 

buscar o melhor resultado aos seus negócios. 

Dedicamo-nos continuamente a estudar e entender as atividades de 

nossos clientes. Sabemos o que o cliente quer e o que é necessário para alcançar 

esse objetivo em uma disputa. 

Nossa atuação começa antes do conflito. Estamos ao lado dos clientes 

desde a formação de seus negócios, prestando assessoria para evitar cenários 

litigiosos ou melhor posicionar os clientes nessas hipóteses. 

Com serenidade, buscamos soluções consensuais junto às partes 

adversas. Ao mesmo tempo, atuamos com vigor e consistência, de forma estratégica  
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e combativa, junto a cortes administrativas, judiciais e arbitrais, no Brasil e no 

exterior. 

O resultado pode ser verificado pelo posicionamento da nossa prática 

de contencioso e arbitragem junto aos rankings nacionais e internacionais, pelos 

valores envolvidos nas demandas sob nossos cuidados, bem como pelo alto índice 

de êxito que temos nas disputas. Nossa metodologia é eficaz. Trazemos sempre o 

melhor resultado a nossos clientes. 
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