
VISÃO QUE FAZ A

DIFERENÇA.



QUEM 
SOMOS

Hoje, somos um dos principais escritórios do 

Brasil e muito respeitados no exigente cenário 

internacional. 

Atuamos nas principais áreas do Direito 

Empresarial, com clientes nacionais e 

internacionais de todos os portes e setores da 

economia. Desde o início, nos firmamos no 

mercado como um dos líderes na área tributária, 

sendo assim reconhecidos por clientes, pares, 

parceiros e pelas mais respeitadas publicações 

internacionais. A excelência no setor tributário 

se estendeu às demais áreas de atuação do 

nosso escritório, que conquistaram igual 

reconhecimento e reputação.

 

Acreditamos que uma atuação competente e 

próxima dos nossos clientes agrega valor aos 

seus negócios.  Acreditamos que o Direito não 

é uma commodity. A prestação de serviços 

jurídicos é estratégica e exige dedicação 

incondicional, estudo constante e irrestrito 

NOSSO ESCRITÓRIO FOI 
FUNDADO EM 1990, COM O 
OBJETIVO DE OFERECER SERVIÇOS 
JURÍDICOS DA MAIS ALTA 
QUALIDADE, COM EFICIÊNCIA, 
SEGURANÇA E AGILIDADE. 

respeito à ética. Construir soluções mais seguras 

em um ambiente de insegurança jurídica: esse é o 

desafio posto e por nós assumido.

Conhecemos profundamente nossos clientes, seus 

negócios e objetivos. Consideramos que é a nossa 

missão auxiliá-los a crescer, otimizar recursos, 

buscar alternativas criativas para problemas 

complexos e fazer melhores negócios em um 

mundo dinâmico, repleto de oportunidades e 

desafios.

Nossa equipe é composta por profissionais de 

alta qualidade técnica, com múltiplas formações e 

que atuam de modo integrado para proporcionar 

soluções mais eficazes. 

Nossa sede é em São Paulo e temos escritórios 

ativos também no Rio de Janeiro e em Brasília. 

Contamos com correspondentes em todo o Brasil, 

além de mantermos frutíferos relacionamentos 

com os mais renomados escritórios internacionais. 

 

Devido à nossa intensa atuação internacional, 

fundamos e integramos o board da Latin 

American Tax and Legal Network – LATAXNET, 

uma rede de escritórios de primeira linha que nos 

permite desenvolver e acompanhar projetos em 

todos os países da América Latina.

 

Nosso escritório é também o membro brasileiro 

da rede internacional WTS Global, com sede 

na Alemanha. Focada na área tributária e 

reconhecida como uma das líderes mundiais nessa 

especialização, a WTS Global está presente em 

mais de 100 países. 

SOMOS UM TIME ÚNICO DE 
ADVOGADOS DE NEGÓCIOS COM 
FOCO NO SUCESSO DOS NOSSOS 
CLIENTES. MUITOS DELES ESTÃO 
CONOSCO DESDE O NOSSO PRIMEIRO 
DIA DE ATIVIDADE AQUI NO 
MACHADO ASSOCIADOS.



NOSSA EQUIPE

Nossos profissionais são reconhecidos por 

sua competência técnica e especialização 

em suas respectivas práticas, trabalhando de 

forma dinâmica e integrada a fim de atingir os 

objetivos dos nossos clientes.  

Treinamos e mantemos a nossa equipe 

atualizada. Buscamos e formamos 

continuamente novos talentos, sempre com o 

propósito de garantir o maior grau possível de 

confiança, conforto e credibilidade junto aos 

nossos clientes.

ACREDITAMOS QUE É FUNDAMENTAL TER A MELHOR EQUIPE.

O conhecimento não é um ativo estático. 

Atualização constante é imprescindível para a 

formulação de soluções singulares. Investimos 

incessantemente no aprimoramento da nossa 

equipe, estimulando o estudo continuado, seja 

no Brasil ou no exterior, e o intercâmbio com 

escritórios de outros países. 

O nosso corpo técnico foi moldado 

cuidadosamente para unir excelentes advogados, 

também formados em áreas conexas ao direito 

empresarial, como Contabilidade, Administração 

de Empresas e Economia. Esta configuração, junto 

com a experiência adquirida por muitos dos nossos 

profissionais em grandes empresas de auditoria, nos 

confere uma habilidade única no trato de questões 

financeiras e contábeis, na avaliação e antecipação 

de riscos e na identificação e apresentação de 

soluções criativas, precisas e inovadoras. 

Nosso objetivo é surpreender positivamente os 

nossos clientes e entregar, com sofisticação, 

singularidade e agilidade, resultados que superem 

suas expectativas.



RECONHECIMENTOS

INTERNATIONAL TAX REVIEW

America Tax Awards 
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ÁREAS DE 
ATUAÇÃO

Compliance e Governança

Contencioso Tributário

Contratos e Negociações

Estruturação de Negócios no Exterior

Fusões e Aquisições 

Imobiliário

Investimento Estrangeiro

Planejamento Sucessório

Societário

Trabalhista e Tributação do Trabalho

Transfer Pricing

Tributação de Pessoas Físicas

Tributário

Tributário Internacional

Tributos Aduaneiros
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