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A EXPERIÊNCIA DO ESCRITÓRIO NA ÁREA 
EMPRESARIAL É DIVIDIDA EM 4 GRANDES TEMAS:

FUSÕES, AQUISIÇÕES E OPERAÇÕES ESTRUTURADAS:
assessoria na compra e venda de empresas, reorganizações societárias,
consórcios, associações, joint ventures e outras formas de parceria empresarial.

CONTRATOS E ASSESSORIA JURÍDICA EM BASES PERMANENTES:
assessoria na negociação e celebração de contratos empresariais, incluindo
comércio de bens e serviços e outros tipos de cooperação econômica; apoio na
gestão de questões jurídicas em geral.

INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS E MERCADO DE CAPITAIS:
assessoria a clientes nacionais e estrangeiros na criação de empresas e/ou
fundos, assessoria a emissores e intermediários de ofertas públicas de valores
mobiliários, com foco em reestruturação de dívida e financiamento estruturado.

GOVERNANÇA CORPORATIVA, POLÍTICA DE DADOS E ÉTICA EMPRESARIAL:
assessoria em relação aos atos necessários para a constituição e gestão das
empresas; criação, adaptação e desenvolvimento de políticas de dados e controle
de informação, programas de compliance e códigos de conduta.

EQUIPE

Rabih Nasser
rabih.nasser@nasser.adv.br

André Martin
andre.martin@nasser.adv.br

Ticiana Liarte de Meo
ticiana.demeo@nasser.adv.br

Camila Ramos Montagna
camila.montagna@nasser.adv.br

Marina Yoshimi Takitani
marina.yoshimi@nasser.adv.br

Thays Viana
thays.viana@nasser.adv.br
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Auxílio jurídico, realização de auditorias e elaboração de contratos em operações de aquisição e
venda de empresas nos setores de mineração, defesa, portos, energia elétrica, concessão de
transportes públicos, construção civil, cosméticos e medicamentos, indústria química, equipamentos
médicos, medicina laboratorial, confecções e vestuário, varejo, autopeças e de edição de livros;

EXEMPLOS DA NOSSA ATUAÇÃO NA ÁREA EMPRESARIAL:

Estruturação societária de grupos empresariais, operações societárias de reorganização de
empresas, gestão de crise e reorganização de dívidas;

Estruturação de joint ventures, consórcios e outros contratos colaborativos para a exploração de
empreendimentos específicos, notadamente nos setores de defesa, construção civil e mobilidade
urbana;

Auditoria de dados, elaboração de diagnósticos e políticas de proteção de dados para empresas
nos setores de tecnologia da informação, healthcare, gráfico, medicina laboratorial e associações
do terceiro setor;

Elaboração de códigos de ética, políticas de conduta e treinamento de funcionários para empresas
nos setores gráfico, de cosméticos e medicamentos, medicina laboratorial e organizações do
terceiro setor;

Assessoria em questões regulatórias envolvendo investimentos para reestruturação de dívida e
financiamento estruturado.
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RECONHECIMENTO
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MARINA TAKITANI
marina.takitani@nasser.adv.br
11 94298-8802

RABIH NASSER
rabih.nasser@nasser.adv.br
11 99774-1276

ANDRÉ MARTIN
andre.martin@nasser.adv.br

TICIANA LIARTE 
DE MEO
ticiana.demeo@nasser.adv.br

CAMILA RAMOS 
MONTAGNA
camila.montagna@nasser.adv.br

THAYS VIANA
thays.viana@nasser.adv.br
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http://agenciath2.com.br/Clientes/_unitri/nasser/_wp/equipe/marina-yoshimi-takitani/
http://agenciath2.com.br/Clientes/_unitri/nasser/_wp/equipe/rabih-nasser/
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+55 11.3854.9100    
contato@nasser.adv.br
Av. Angélica, 2510 - 3º andar
Higienópolis - São Paulo, SP
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