
Oferecemos a nossos clientes uma prática de 
venture capital e corporate venturing que tem 
amadurecido ao longo dos anos e que tem sido 
muito bem considerada pelo mercado.
Prestamos assessoria a investidores brasileiros e es-
trangeiros, empresas de investimentos e empresas 
investidas nos mais diversos estágios de maturida-
de, na estruturação de transações, negócios, inves-
timentos e atividades corporativas, particularmente 
na área de M&A, Venture Capital, Corporate Ventu-
ring e Private Equity, incluindo estruturação de fun-
dos de investimento ou veículos de investimentos, 
aquisições, desinvestimentos e monitoramento de 
empresas investidas.

VENTURE CAPITAL E M&A 
ENVOLVENDO STARTUPS 

Captação de Recursos e Realização de 
Investimentos

Assessoramos startups e investidores no processo 
de captação de recursos/realização de investimen-
tos nos mais diversos estágios de maturidade da 
empresa, ou seja, desde as primeiras rodadas de in-
vestimento até um potencial operação de venda.

Neste contexto, auxiliamos os clientes na definição 
da melhor estrutura de investimento, do ponto de 
vista fiscal e societário, (seja via aporte de capital 
ou emissão de dívida), bem como na elaboração e 
negociação de todos os documentos envolvidos na 
operação.

Como escritório full service, também assessoramos 
diversos clientes nas operações de fusões e aquisi-
ções envolvendo startups e no processo de exit, e 
em ofertas públicas de ações. 

Reorganizações Societárias

Também prestamos assessoria jurídica às startups 
nas reorganizações societárias necessárias (trans-
formação de sociedade limitada para uma socie-
dade anônima, criação de holding estrangeira para 
atrair investidores estrangeiros, etc.) para as capta-
ções de investimentos. Contamos com a parceria do 
DLA Piper para a atuação internacional.

Rotina Societária e Contratual

Assessoramos as startups desde a definição da me-
lhor estrutura para o desenvolvimento de seus ne-
gócios até a elaboração dos mais diversos tipos de 
documentos societários e contratos comerciais. 

Como escritório full service, também prestamos as-
sessoria na elaboração dos documentos relaciona-
dos à contratação e retenção de talentos das star-
tups (ie. contratos de stock option), análise de riscos 
fiscais e trabalhistas e na implementação de política 
de proteção de dados e compliance com a legislação 
aplicável.

Expansão Global 

Assessoramos as startups em sua expansão para o 
Brasil, incluindo a constituição de uma subsidiária 
brasileira, elaboração de contratos comerciais, pla-
nejamento tributário e alternativas de contratação. 
Para tanto, atuamos em conjunto com nosso parcei-
ro DLA Piper presente em mais de 40 países.

Corporate Venturing

Assessoramos diversas corporações na estruturação 
dos veículos de investimento em startups, analisan-
do a melhor estrutura do ponto de vista societário e 
fiscal para que possam desenvolver suas iniciativas 
de corporate venturing.

Também prestamos assessoria às corporações e 
startups na elaboração e negociação dos documen-
tos relacionados às iniciativas de corporate ventu-
ring, seja através do investimento direto em equity 
(corporate venture capital), estabelecimento de joint 
ventures ou outros tipos de parceria, contratos de 
prestação de serviços, fornecimento de produtos, 
etc.

VENTURE CAPITAL E CORPORATE 
VENTURING CAPITAL
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Venture Debt

Assessoramos diversos clientes e investidores na 
emissão/outorga de dívidas para captação dos re-
cursos necessários ao desenvolvimento de seus ne-
gócios.

Como escritório full service, também contamos com 
a atuação do nosso time bancário para as captações 
envolvendo instituições financeiras reguladas (in-
cluindo fintechs), bem como para os investimentos 
de venture capital realizados por instituições finan-
ceiras reguladas (i.e. bancos de investimento).

RECONHECIMENTOS
Nossa atuação é reconhecida pelas principais publi-
cações que ranqueiam escritórios e advogados com 
base na opinião de clientes:

Leading firm em Societário / Fusões & Aquisições

 • Chambers Global: 2011, 2012, 2013 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 e 2019

 • Chambers Latin America: 2009, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021

 • IFLR 1000: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 
e 2020

 • The Legal 500: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018 e 2019

 • Leaders League: 2018, 2019 e 2020

Leading firm em Mercados de Capitais

 • Chambers Global: 2014 e 2015

 • Chambers Latin America: 2014 e 2015

 • IFLR 1000: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 
e 2020

 • The Legal 500: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019

Um dos escritórios mais admirados do país em So-
cietário

 • Análise Advocacia 500: 2010, 2011, 2012, 2013,  
2014, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020

Campos Mello possui uma equipe com advogados 
inteligentes e altamente capacitados que lidam 
com o nosso trabalho com uma abordagem bas-
tante prática.
Chambers Latin America

Eles são comprometidos, pragmáticos e acessíveis. 
Eu definitivamente trabalharia com eles de novo.
Chambers Latin America

O serviço foi excelente; os advogados foram ex-
tremamente ágeis, pontuais e flexíveis com nosso 
horários, preocupações e questões. Eles têm uma 
forte presença na América Latina. 
Cliente, Chambers Latin America
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