


BBM Advogados

Quem Somos

Fundado em 2016, BBM Advogados valoriza a construção de
relações genuínas com os seus clientes, oferecendo
aconselhamento e soluções na estruturação de negócios
empresariais. 
 
Who we are
Founded in 2016, BBM Advogados values   the building of
genuine relationships with its clients, offering legal advice and
solutions in the structuring of corporate business.

Amazônia/AMSão Paulo/SP



Nosso Propósito

Buscamos todos os dias contribuir com a expansão dos negócios de
nossos clientes em situações cada vez mais desafiadoras, oferecendo
toda experiência e conhecimento adquiridos no ambiente
corporativo. Nossos profissionais são estruturadores, com vasto
conhecimento técnico e formação acadêmica, atuam como parceiros
de negócios de clientes nacionais e estrangeiros.
 
Our Purpose
We are continually looking to contribute to the expansion of our
clients' businesses in increasingly challenging situations, drawing on
our experience and knowledge of the corporate environment. Our
professionals have vast technical expertise, extensive academic
training and work alongside national and international clients.
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BBM Advogados

Nossa Missão

Desenvolvemos soluções jurídicas seguras e inovadoras com o
compromisso e a determinação de entregar resultados. 
Somos Conselheiros de Negócios.
É assim que gostamos de trabalhar no BBM Advogados.
 
Our Mission
We develop safe and innovative legal solutions with the
commitment and determination to deliver the best results. 
We are Business Advisors. 
This is how we like to work at BBM Advogados.
 
 

Salvador/BA



NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

REAL ESTATE 

Na última década assistimos a um intenso crescimento do mercado imobiliário. O BBM
Advogados acompanha esta fase de transformação e se aperfeiçoa constantemente para
enfrentar os desafios impostos por estas mudanças e assim articular os aspectos da
legislação a situações práticas que são apresentadas por seus clientes. Estamos aptos a
prestar assessoria jurídica a desenvolvedores e investidores imobiliários, bem como, a
empresas em geral na administração dos seus ativos imobiliários. Nossos serviços incluem
a estruturação jurídica de empreendimentos imobiliários, shopping centers; a assessoria na
aquisição de imóveis; a negociação, elaboração e revisão de contratos de construção; e a
elaboração dos instrumentos necessários à incorporação imobiliária e à instituição de
condomínio.

Áreas de atuação
 Practice areas

In the last decade, we have witnessed an intense growth in the real estate market.
BBM Advogados has been keeping up with the changes and constantly refines itself to
face the newly posed challenges so as to organise the aspects of legislation to the
practical situations that are presented by our clients. We provide legal advice to
developers and real estate investors, as well as to companies in general with regards to
the management of their real estate assets. Our services include the legal structuring of
real estate projects, shopping malls; advice on the acquisition of real estate; the
negotiation, preparation and review of construction contracts; and the preparation of
the necessary instruments for real estate development.

BBM Advogados

BBM Advogados analisa as operações de seus clientes sempre de forma crítica.
Trabalhamos na aplicação dos princípios e regras do direito societário nos mais variados
tipos societários existentes, desde sociedades por ações de capital aberto até sociedades
limitadas, incluindo, associações e fundações. Assessoramos ainda empresas estrangeiras
que queiram se instalar no Brasil, inclusive quanto ao registro dos seus investimentos e
empréstimos perante o Banco Central do Brasil. Nossos serviços incluem a assessoria em
questões relacionadas à negociação e ao preparo de documentos societários em geral,
acordo de acionistas e quotistas; e à participação em assembleias gerais de acionistas.

CORPORATE AFFAIRS AND FOREIGN
INVESTMENTS

BBM Advogados analyses its client’s operations critically. We apply the principles and
rules of corporate law to the most varied types of corporate structures, ranging from
publicly held companies to limited companies, including associations and foundations. We
advise foreign companies that wish to establish themselves in Brazil, including the
registration of their investments and loans with the Central Bank of Brazil. Our services
include advice on issues related to the negotiation and preparation of corporate documents
in general, including shareholders' and quotaholders' agreements; and participation in
shareholders' meetings.

ASSUNTOS SOCIETÁRIOS E
INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS



CONTRATOS COMERCIAIS

COMMERCIAL CONTRACTS

Áreas de atuação
 Practice areas

 
BBM Advogados conta com uma equipe pronta para apoiar os nossos clientes na
negociação e estruturação de todas as formas contratuais. Atuamos de maneira
customizada e buscamos sempre encontrar soluções, desde as mais simples até as
mais complexas, que atendam os negócios dos clientes. Nossos serviços incluem a
concepção do negócio, a sua estruturação e a elaboração dos instrumentos
contratuais pertinentes, sempre visando a mitigação de futuros conflitos e prezando
pela máxima segurança jurídica. Estamos aptos a assessorar os nossos clientes na
formatação, negociação e elaboração de contratos de venda e compra; de locação
não-residencial; de distribuição; de empreitada, dentre outros.

BBM Advogados has a team ready to support our clients in negotiating and
structuring multiple contractual forms. We always seek to find customised solutions,
from the simplest to the most complex, that meet the business needs of our clients.
Our services range from the conception of the business, its structuring and the
preparation of the relevant contractual instruments, aiming to mitigate future conflicts
and guarantee maximum legal certainty. We advise our clients in the formatting,
negotiation and drafting of purchase and sale agreements; non-residential lease;
distribution; and works, among others.

BBM Advogados

COMPLIANCE E GOVERNANÇA
CORPORATIVA

Empresas do mundo inteiro vem sofrendo com desvios de conduta ética, perdas e
outros prejuízos que comprometem sua imagem, reputação e receitas. A preocupação
com o estrito cumprimento da legislação e a observância da ética vem tornando-se cada
vez maior em todas as espécies de corporações, desde as multinacionais com milhares
de empregados e acionistas até as empresas de pequeno porte. BBM Advogados
assessora empresas na elaboração das políticas e procedimentos necessários à
implementação de um programa efetivo de compliance; na realização de treinamentos;
na condução de investigações internas; na realização de due diligence de fornecedores e
parceiros de negócios em geral; e na celebração de acordos de leniência, assim como, na
recomendação de práticas de Governança Corporativa.

COMPLIANCE AND CORPORATE
GOVERNANCE

Companies around the world have been suffering from deviations in ethical conduct,
losses and other damages that compromise their image, reputation and revenues. As
a result, concern about strict compliance with legislation and ethics has been increasing
in all types of corporations, from multinationals with thousands of employees and
shareholders to small businesses. BBM Advogados advises companies on the
preparation of policies and procedures that are required to implement an effective
compliance program; in training; in conducting internal investigations; in the due
diligence of suppliers and business partners, in general; in leniency agreements, and in
the recommendations of Corporate Governance practices.



CONTENCIOSO JUDICIAL,
ADMINISTRATIVO E ARBITRAGEM

LITIGATION AND ARBITRATION

Áreas de atuação
 Practice areas

Temos a preocupação de atuar sempre na implementação de ações preventivas
para evitar ou minimizar problemas com processos judiciais. Entretanto, quando o
litígio se torna inevitável, nossa equipe também está preparada para a solução
dessas demandas da forma mais efetiva e menos onerosa ao cliente, priorizando os
métodos de solução consensual de resolução de conflitos. Nossa atuação abarca
casos de arbitragem e mediação, bem como, o contencioso judicial e administrativo.

We are always concerned with the implementation of preventive actions in order to
avoid or minimise problems with lawsuits. However, when disputes become
unavoidable our team is also prepared to handle these lawsuits more effectively and
less onerously for the client, prioritising the methods of consensual resolution of
conflits. Our service comprise cases of arbitration and mediation, as well as judicial
and administrative litigation.

BBM Advogados

BBM Advogados conta com profissionais que possuem profundo conhecimento desses
importantes setores da economia. Assessoramos nossos  clientes em assuntos relacionados à
aviação civil, comercial e militar, incluindo, a representação de fabricantes de aeronaves e
companhias aéreas, na elaboração de contratos de arrendamento de aeronaves, de
fornecimento de peças e assistência técnica e na negociação de garantias. No campo espacial,
possuímos experiência na negociação de aquisição de satélites, na contratação de veículos
lançadores e seguros correlatos. Assessoramos também nossos clientes em questões relacionadas
a sensoriamento remoto e no desenvolvimento de projetos de lei relativos a assuntos
aeronáutico e espacial. O setor da indústria de defesa vem, em termos globais, passando por
uma grande transformação em decorrência dos intensos investimentos governamentais.
Acompanhando essas transformações, estamos preparados para assessorar nossos clientes em
questões relacionados à exportação de produtos controlados pelo governo brasileiro, à obtenção
de registro como Empresa Estratégica de Defesa (EED), entre outros.

AERONÁUTICO, ESPACIAL & DEFESA

AVIATION, AEROSPACE & DEFENCE

BBM Advogados has professionals with an in-depth knowledge of these important sectors of
the economy. We can advise on matters related to civil, commercial and military aviation,
including the representation of aircraft manufacturers and airlines, the drafting of contracts for
aircraft lease, spare parts supply and technical assistance, and the negotiation of warranties. In
the field of aerospace, we have experience in the negotiation of satellite acquisitions, launch
vehicles and related insurance. We also advise our clients on remote sensing and the
development of bills related to aeronautical and aerospace matters. The defence industry has
been undergoing a major transformation globally as a result of the intense government
investment in this sector. We are monitoring these transformations and are prepared to advise
our clients on issues related to the export of products controlled by the Brazilian government, to
the obtainment of registrations such as Strategic Defence Company (EED), among others.



Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre B, 5º andar,
Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04543-011.

bbm@bbmlaw.com.br

+55 11 2679-7800
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Fale conosco!
Contact us!
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