Transformamos
a assessoria
jurídica em poderosa
ferramenta de
gestão empresarial

Atualmente, é preciso agregar aos
negócios uma engenharia jurídica que
permita a seu advogado conhecer a
estrutura interna da empresa de modo
a possibilitar o completo
suas reais necessidades.

atendimento

às

OFERECEMOS A ESTRUTURAÇÃO
DE ASSESSORIA JURÍDICA DE
ACORDO COM A REALIDADE DE
SUA EMPRESA

UMA GESTÃO JURÍDICA
DE PONTA É DE VITAL
IMPORTÂNCIA PARA
O CRESCIMENTO DE
SEU NEGÓCIO

UMA EQUIPE
MULTIDISCIPLINAR PARA
MELHOR ASSESSORAMENTO
DE NOSSOS CLIENTES

O escritório Corrêa Ferreira
Advogados é o parceiro ideal para
alavancar seu empreendimento.
Com ampla estrutura física
e uma competente equipe de
profissionais, o escritório trabalha
cada situação de sua empresa sob
a ótica de seu negócio, estudando
riscos e benefícios jurídicos
aplicáveis a cada caso específico,
adequando-os aos procedimentos
internos de cada cliente.

A assessoria jurídica do Corrêa
Ferreira Advogados atende a
empresas de médio e grande porte,
especialmente nos setores que
envolvam direito tributário, cível,
societário, trabalhista e propriedade
intelectual. Com atuação nas
esferas consultiva e contenciosa,
seja no âmbito administrativo
ou judicial, potencializamos a
gestão do seu negócio, visando a
redução dos custos e a catalização
da capacidade de lucro e êxito
do seu empreendimento.

Nosso corpo de advogados é
setorizado em equipes específicas
voltadas para cada área de atuação
do Direito. São vinte advogados
e dez estagiários de direito que
garantem a você suporte legal
de qualidade, na elaboração de
soluções rápidas e personalizadas.
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Em parceria com a empresa, nossa
equipe passa a compor sua gestão
jurídica, que integra todo o conjunto
administrativo do cliente, nivelando
suas metas internas conosco.

Prazos curtos
e eficientes

Início imediato
com equipe plena

Possibilidade de
atuação em todo o
território nacional

NOSSOS CLIENTES
EMPrESAS NACIONAIS E MULTINACIoNAIS
LÍDERES DE MERCADO
DIVERSOS SEGMENTOS ECONÔMICOS
Indústria de equipamentos mecânicos
para construção pesada;
Indústria de bens de capitais para
mineração, petróleo e siderurgia;
Indústria de equipamentos para
geração de energia, especialmente
aerogeradores, painéis solares
fotovoltaicos e turbinas hidráulicas;
Construção civil, especialmente
incorporação e gerenciamento de obras;
Desenvolvimento e execução de
projetos ambientais;

Indústria de autopeças;
Assistência à saúde e gestão hospitalar;
Empresas de logística, especialmente
as de distribuição de cartões para
telefonia celular;
Indústria de equipamentos para
pavimentação de estradas;
Prestadores de serviço na área de
Tecnologia da Informação (TI);
Cooperativas de crédito.

Venha conversar
conosco e conhecer
todas as soluções
que temos a oferecer
para sua empresa

Belo Horizonte – MG
Rua Ascânio Burlamarque, 437
Mangabeiras – CEP 30315-030
+55 31 2533-1800
+55 31 2555-2452

www.correaferreira.com.br

