
Assessoramos nossos clientes nas mais diversas 
operações de fusões e aquisições de modo completo, 
multidisciplinar, inovador e sofisticado.
Possuímos uma consolidada experiência em fusões e 

aquisições (M&A) envolvendo empresas nacionais e es-

trangeiras, companhias abertas e fechadas, nas mais di-

versas operações, incluindo compra e venda de participa-

ções societárias e outros ativos, bem como a realização e 

o recebimento de investimentos e reorganizações socie-

tárias. Nosso time é altamente especializado e tem am-

pla experiência em operações de elevado grau de com-

plexidade, as quais envolvem os mais diversos setores da 

economia. 

Atuando em sinergia com outras áreas do escritório a fim 

de prover sempre um serviço multidisciplinar, completo, 

inovador e sofisticado, acompanhamos o cliente em to-

das as fases da negociação e da operação. Beneficiamo-

-nos de uma experiência acumulada ao longo dos últimos 

40 anos de existência do Campos Mello Advogados para 

atuar nas mais diversas operações do país, incluindo em 

parte das operações mais relevantes anunciadas.  

Dentre os serviços que prestamos na área de fusões e 

aquisições (M&A), destacamos assistência jurídica em:

 •  Constituição de sociedades.

 •  Planejamento e estruturação de negócios e atividades 

empresariais.

 •  Organização de joint ventures, consórcios, associa-

ções, fundações, parcerias e outras formas de organi-

zação e exploração de negócios.

 •  Reorganização societária (incorporação, cisão, fusão, 

drop down etc.).

 •  Auditoria jurídica (due diligence).

 •  Participação ou condução de leilões privados. 

 •  Compra e venda de participação societária ou  

de ativos. 

 •  Operações envolvendo a realização ou o recebimento 

de investimentos.

 •  Private equity e venture capital.

 •  Definição e aperfeiçoamento de governança 

corporativa. 

RECONHECIMENTOS
Leading firm em Societário/Fusões e 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

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

 • IFLR 1000: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020 e 2021

 • The Legal 500: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020 e 2021

 • The Legal Awards Brazil: 2020/21

 • Leaders League: 2018, 2019, 2020 e 2021

Leading firm em Mercado de Capitais

 • Global Chambers: 2014 e 2015

 • Chambers Latin America: 2014 e 2015

 • IFLR 1000: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020 e 2021

 • The Legal 500: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020 e 2021

Um dos escritórios mais admirados em Societário

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

FUSÕES E AQUISIÇÕES



“
“
“

Campos Mello boasts a team of intelligent and hi-
ghly trained lawyers who handle our work with a 
very practical approach.

Chambers Latin America

They are committed, pragmatic and accessible.         
I would definitely work with them again.

Cliente, Chambers Latin America

The service was excellent; their lawyers were ex-
tremely responsive, punctual and flexible with our 
schedules, concerns and issues. They have a strong 
presence in Latin America. 

Cliente, Chambers Latin America

ESPECIALISTAS
Fabiano Gallo
Sócio

T +55 11 3077-3574

fabiano.galllo@cmalaw.com

São Paulo

Carolina Sant’Angelo
Sócia

T +55 11 3077-3551

carolina.santangelo@cmalaw.com

São Paulo

Luiz Augusto Osorio
Sócio

T +55 21 3262-3047

losorio@cmalaw.com

Rio de Janeiro

Rafaella Chiachio
Sócia

T +55 11 3077-3529

rafaella.chiachio@cmalaw.com

São Paulo

Oduvaldo Lara Júnior
Sócio

T +55 11 3077-3537

olara@cmalaw.com

São Paulo

Alexandre Calmon
Sócio

T +55 21 3262-3000

acalmon@cmalaw.com

São Paulo

Marcelo Frazão
Sócio

T +55 21 3262-3000

mfrazao@cmalaw.com
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