
SEM LIMITES 
América Latina 

Reconhecendo que a América Latina representa um dos maiores mercados em 
desenvolvimento do mundo, a Equipe da América Latina da Kilpatrick Townsend ajuda 
os clientes a explorar as oportunidades que estão surgindo na região. Nosso grupo 
interdisciplinar de advogados é especialista em ambientes e culturas de negócios 
locais, além de incluir membros que falam espanhol e português fluentemente. Nós 
representamos clientes localizados nos EUA e fora dele que tenham interesse na 
América Latina, bem como clientes da América Latina que fazem negócios nos EUA, 
levando as habilidades e o conhecimento necessários para representar com eficácia os 
interesses de nossos clientes ao avaliar e implementar estratégias legais e comerciais 
eficazes em uma variedade de setores. 

Nossos advogados alavancam nossa ampla rede de relações internacionais para 
fornecer valor adicional aos clientes, por meio de colaborações profissionais e ao 
apresentar aos nossos clientes contatos de negócios essenciais em muitos países. Os 
membros da equipe mantêm contato contínuo com representantes consulares e de 
promoção comercial de países latino-americanos, como a Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá, Paraguai, Peru e Venezuela, entre outros. Consequentemente, 
nossos esforços servem para melhorar e proteger as empresas e as experiências dos 
nossos clientes em toda a região. 

Áreas de atuação 

A Kilpatrick Townsend fornece aos nossos clientes representação jurídica inigualável 
nas seguintes áreas: 

 Negócios e finanças 
 Construção e infraestrutura 
 Pesquisa global e tecnologia 
 Observância das leis e investigações governamentais 
 Recuperação de seguros 
 Propriedade intelectual 
 Tributos internacionais 
 Emprego e mão de obra 
 Litígios 

 

 

 



+Negócios e finanças 
A equipe de Negócios e finanças da Kilpatrick Townsend traz consigo uma longa 
história de estruturação, documentação e negociações de fusões, aquisições, 
alienações, joint ventures, investimentos, financiamentos, operações comerciais, 
negócios imobiliários transfronteiriços, além de operações de negócios em toda a 
América Latina. Atendemos tanto a empresas norte-americanas com operações e 
investimentos significativos na América Latina quanto empresas latino-americanas 
envolvidas em operações corporativas nos EUA. Ao compreendermos as práticas 
legais e comerciais de cada país, podemos identificar rapidamente as principais 
questões, riscos e impulsionadores comerciais que afetam os negócios internacionais, 
e adaptamos os nossos serviços em conformidade. Consequentemente, fornecemos 
aconselhamento orientado para resultados para empresas em todas as fases do ciclo 
de crescimento, ao mesmo tempo que nos concentramos no atendimento ao cliente e 
em soluções e oportunidades de negócios. mais 

 

+Construção e infraestrutura 
Com mais de 25 profissionais dedicados exclusivamente a projetos de construção 
nacionais e internacionais, a internacionalmente aclamada Equipe de Construção e 
Infraestrutura da Kilpatrick Townsend, vem completamente equipada para lidar com 
todos os tipos de assuntos legais relacionados a construção em toda a América Latina. 
Trabalhando em estreita colaboração com advogados locais e funcionários do governo, 
nós rotineiramente representamos proprietários, contratados e profissionais projetistas 
na elaboração e negociação de contratos de projetos e construção para projetos 
grandes e complexos que envolvem túneis, estações de tratamento de águas residuais, 
aeroportos, usinas de energia, sistemas de transporte de massa, instalações de 
mineração, pontes e rodovias, hospitais, edifícios de escritórios, arenas esportivas, 
condomínios para aluguel de temporada, universidades e escolas, instalações de 
fabricação e processamento e instalações militares. Para ajudar os clientes a manter os 
projetos em dia e dentro do orçamento, alavancamos nossa experiência inigualável em 
negociação estruturada, mediação, arbitragem, comitês de soluções de controvérsias 
(dispute boards) e outras formas de resolução alternativa de litígios (RAL) para prevenir 
ou resolver disputas de construção de maneira rápida e rentável, enquanto mantemos 
a conformidade com as leis e os costumes locais. mais 

 

http://www.kilpatricktownsend.com/en/What_We_Do/Service_Areas/BusinessFinance.aspx
http://www.kilpatricktownsend.com/en/What_We_Do/Service_Areas/ConstructionInfrastructure.aspx


+Pesquisa global e tecnologia 
A Equipe de Pesquisa Global e Tecnologia da Kilpatrick Townsend ajuda os clientes a 
negociar e estruturar acordos comerciais estratégicos relacionados a tecnologia tanto 
dentro quanto fora da América Latina e do Caribe. Nós aconselhamos os clientes em 
joint ventures, distribuições, aquisições, vendas, obtenções de licenças de tecnologia, 
bem como durante a prestação de serviços (por exemplo, terceirização) na cadeia de 
suprimentos. Nossos serviços incluem também a elaboração e negociação de acordos 
sobre licenciamento tradicional, uso e licenciamento de dados, ampliações da rede de 
distribuição, serviços de telecomunicações, desenvolvimento de software, 
hospedagem, serviços baseados em nuvem, revenda, cobranding e desenvolvimento 
de sites. Além disso, com a assistência de advogados locais, nossa equipe também 
orienta os clientes a identificar, compreender e gerir riscos globais de privacidade e 
informações de segurança, incluindo a avaliação de obrigações de um cliente ao abrigo 
de várias leis estadunidenses e globais de privacidade e proteção de dados. mais 

 

+Observância das leis e investigações governamentais 
A equipe de Observância das Leis e Investigações Governamentais da Kilpatrick 
Townsend é unicamente qualificada para lidar com investigações internas nacionais e 
multinacionais, avaliações de risco e requisitos de conformidade corretivos 
subsequentes ao representar clientes na América Latina e no Caribe. Nós 
frequentemente investigamos violações da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior 
(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) e de códigos de conduta, muitas vezes 
transcendendo barreiras linguísticas e culturais que possam impedir o andamento de 
uma investigação. Nós também trazemos conosco uma vasta experiência na 
divulgação de resultados de investigações internas para autoridades dos EUA – a 
Unidade da FCPA do Departamento de Justiça e a Comissão de Valores Mobiliários 
(Securities & Exchange Commission, SEC) – tendo ganhado uma reputação de 
executar investigações internas abrangentes e confiáveis para clientes em situações 
difíceis. Consequentemente, entendemos as diversas culturas envolvidas e 
estabelecemos relações estreitas com os advogados e autoridades locais, o que nos 
permitiu fortalecer os controles e procedimentos internos dos clientes, ajudar os 
clientes a evitar ou conter os riscos e estrategicamente criar uma interface com as 
autoridades dos EUA para obter os melhores resultados possíveis. mais 

 

http://www.kilpatricktownsend.com/en/What_We_Do/Service_Areas/BusinessFinance/GlobalSourcingandTechnology.aspx
http://www.kilpatricktownsend.com/en/What_We_Do/Service_Areas/GovernmentRegulatory/WhiteCollarCrimeInternalInvestigations.aspx


+Recuperação de seguros 
A Equipe de Recuperação de Seguros da Kilpatrick Townsend representa segurados 
corporativos com interesses na América Latina em uma variedade de questões de 
coberturas de seguros internacionais, incluindo (1) políticas existentes e revisões de 
programas; (2) aconselhamento sobre subscrição para a compra de seguros; e (3) 
avaliações e defesa de sinistros, incluindo a representação em processos de resolução 
de litígios. Nossa vasta experiência industrial e nosso trabalho em casos de milhões de 
dólares nos tornam unicamente qualificados para lidar com as questões que envolvem 
seguro abrangente de responsabilidade civil geral, seguro de responsabilidade 
profissional, seguro de interrupção de negócios e propriedade, seguro contra poluição, 
seguro de risco do construtor e seguro cibernético em relação a uma variedade de 
riscos de negócios (por exemplo, ataques terroristas, furacões, incêndios catastróficos 
e explosões, defeitos de produtos, perdas de propriedade intelectual, ações de classe 
alegando responsabilidade executiva etc.). Da mesma forma, a nossa capacidade de 
transitar estrategicamente por diversas leis e culturas internacionais permitiu-nos 
representar os interesses de nossos clientes, com muito sucesso, em muitos países 
latino-americanos. mais 

 

+Propriedade intelectual 
O internacionalmente renomado Grupo de Propriedade Intelectual (PI) da Kilpatrick 
Townsend oferece um catálogo completo de serviços de PI para patentes, marcas 
registradas, direitos autorais e segredos comerciais, tanto para clientes norte-
americanos que operam na América Latina quanto para clientes latino-americanos que 
operam nos EUA. Ao trabalharmos em nível nacional por todo o território dos EUA, 
ajudamos startups e empresas estabelecidas a negociar e redigir uma variedade de 
contratos de PI (licenciamento, cobranding, fabricação, fornecimento, distribuição, joint 
ventures etc.); preparamos, arquivamos e processamos solicitações até o registro; e 
fazemos cumprir as leis em caso de violações de PI por meio de litígio, mediação ou 
arbitragem contenciosos e zelosos tanto nos EUA quanto na América Latina. Nós 
também fornecemos aconselhamento estratégico, liberação e trabalhos de laudos 
relativos a PI. Além disso, utilizamos a nossa experiência transcultural, nossas redes 
locais e regionais e nossas habilidades linguísticas em espanhol e português para 
ajudar nossos clientes a navegar, com sucesso, por todas as questões jurídicas e 
quaisquer diversidades culturais ao trabalhar em colaboração com outras equipes de 
serviços jurídicos da Kilpatrick Townsend para garantir o cumprimento de todas as 
necessidades de nossos clientes. mais 

 

http://www.kilpatricktownsend.com/en/What_We_Do/Service_Areas/Litigation/InsuranceRecovery.aspx
http://www.kilpatricktownsend.com/en/What_We_Do/Service_Areas/IntellectualProperty.aspx


+Tributos internacionais 
A Equipe de Tributos Internacionais da Kilpatrick Townsend aconselha uma ampla 
gama de clientes dos EUA e da América Latina em questões fiscais transfronteiras – 
para operações de entrada e de saída – como o planejamento tributário para empresas 
e empresários norte-americanos iniciarem ou expandirem suas operações na América 
Latina e para empresas latino-americanas entrarem no mercado dos EUA, de forma 
direta ou por meio de fusões, aquisições ou joint ventures. Da mesma forma, muitas 
vezes aconselhamos executivos individualmente sobre questões fiscais internacionais 
pessoais à medida que acompanham seus negócios entre fronteiras. Nossos serviços 
incluem todo o espectro das principais questões tributárias internacionais dos EUA, 
como a análise de tratados de dupla tributação, retenção de impostos, limiares 
comerciais ou de negócios dos EUA, a Lei de Conformidade Tributária de Contas 
Estrangeiras (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), a Lei do Imposto sobre o 
Investimento Estrangeiro em Bens Imobiliários (Foreign Investment in Real Property 
Act, FIRPTA), a Companhia de Investimento Estrangeiro Passivo (Passive Foreign 
Investment Company, PFIC) e o regime da Corporação Estrangeira Controlada 
(Controlled Foreign Corporation, CFC), estratégias fiscais de PI, bem como a 
classificação de entidades, caracterização de dívida/capital e créditos fiscais 
estrangeiros. Além disso, com a nossa extensa experiência em aconselhamento sobre 
questões fiscais internacionais, nossos advogados desenvolveram familiaridade com os 
sistemas fiscais dos países de toda a América Latina e estabeleceram ligações 
estreitas com determinados advogados fiscais locais, para que possamos fornecer o 
aconselhamento perfeito em todos os aspectos fiscais subjacentes a uma transação 
específica. mais 

 

+Emprego e mão de obra 
A Equipe de Emprego e Mão de Obra da Kilpatrick Townsend lida com uma variedade 
de questões de mão de obra na América Latina, mais comumente, a elaboração de 
contratos de trabalho passíveis de execução e a preparação de acordos de 
indenizações, incluindo o cálculo da rescisão. Nós também aconselhamos os clientes 
sobre as regras para o estabelecimento de relações com contratados independentes na 
América Latina. Ao trabalhar com aconselhamento local em cada país, nossa equipe 
fica a par das leis e dos costumes locais, e nós servimos como um elo entre nossos 
clientes e consultores estrangeiros para garantir a resolução adequada de todas as 
questões jurídicas. mais 

 

http://www.kilpatricktownsend.com/en/What_We_Do/Service_Areas/Tax.aspx
http://www.kilpatricktownsend.com/en/What_We_Do/Service_Areas/LaborEmployment.aspx


+Litígios 
Quando surgem disputas advindas de acordos internacionais, o Grupo de Litígios da 
Kilpatrick Townsend oferece serviços altamente experientes e multidisciplinares, bem 
como aconselhamento estratégico para clientes dos EUA e de diversos países que 
fazem negócios na América Latina, assim como clientes latino-americanos com 
interesses nos EUA. Nossa experiência jurídica, fluência cultural e laços políticos nos 
permitem defender os interesses dos nossos clientes nos EUA em julgamentos federais 
e tribunais de apelação, além de em processos de arbitragem nos EUA e no exterior. 
Nós, igualmente, ajudamos os clientes a obter e supervisionar estrategicamente 
advogados locais em tribunais fora dos EUA e os ajudamos a desenvolver e 
implementar as melhores estratégias legais em cada questão. Além de suporte a 
litígios tradicionais, nossos advogados também fornecem outros serviços de resolução 
de disputas e ajudam os clientes a facilitar a execução de sentenças judiciais e 
arbitragem internacionais. mais 

http://www.kilpatricktownsend.com/en/What_We_Do/Service_Areas/Litigation.aspx
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