


ESTEIDEN 
YLITTÄMINEN

MAAILMA ON TÄYNNÄ 

MAHDOLLISUUKSIA. 

LUOMME NIIHIN 

YHTEYKSIÄ.

Autamme yrityksiä, jotka haluavat sijoittaa

Brasiliaan ja brasilaisia yrityksiä, jotka

haluavat toimia tai laajentaa vaikutustaan

kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.



SUOTUISA LAILLINEN YMPÄRISTÖ

Brasilia on Foreign Direct Investmentin ( FDI) pääkohde latinalaisessa-

amerikassa, sillä täällä on lait, jotka puolustavat ulkolaisia sijoittajija ja 

moderni ja tehokas taloussysteemi. Tässä maassa sijoittajilla on 

laillinen oikeus lähettää voittonsa maihiinsa ja ulkomaista pääomaa 

kohdellaan kuten se olisi kotimaista. Kaiken lisäksi on monia 

kaksoisverotus sopimuksia useiden maiden kanssa.

BRASILIA
MAHDOLLISUUS

Source: Apex-Brasil



OLETTEKO TE TODELLISESTI 
KANSAINVÄLINEN?

Tulla kansainväliseksi on enemmän kuin vain kyetä olla yhteydessä 

ulkomaisiin markkinoihin. Se tarkoittaa olla osana niitä, ja käydä läpi 

niiden markkina kulttuuria ja saada nauttia kaikista heidän 

verohelpotuksista, joita niiden toiminta-alueet voivat tarjota. 

Kaikkien lakien todellinen ymmärtäminen tekee sen eron.



YLEISMAAILMALLINEN 
DNA

Me emme mukaudu ulkomaisten 

yritysten tarpeitten mukaan.

Olemme luonnollisesti jo 

yleismaailmallisia. Synnyimme näin.

SE ON MEIDÄN DNA:SSA.



RENATO PACHECO NETO

Renato Pacheco e Silva Bacellar Neto on Pacheco Neto Sanden Teisseire Asianajajat
perustajaosakas ja on erikoistunut rajoja ylittävien liiketoimien neuvonantajana ulkomaisille
asiakkailleen monista eri maista viimeisen 25:n vuoden aikana. Hän on toiminnut monta
vuotta eri bilateraali ja multilateraali instituutioiden Lautakunnissa: Puheenjohtajana
Eurocâmaras-CAE ja EBO Worldwide in Brussels (2015-2019), Oikeudellisena Johtajana
Swedcham (2005-2019), FinnCham and Danish Trade Council, hän on Latinalaisen Amerikan
Lautakunnan jäsen Alliuris liitossa, ja International Associationin jäsen, jossa on yli 500
bisnesasianajajaa 25:ssä eri maassa Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa sekä
varapuheenjohtajana kiinalaisessa Global Yingke Alliance, jossa on yli 700 asianajajaa
maailmanlaajuisesti. Luottamustehtäviensä lisäksi Renaton nimitti vuonna 2012, Hänen
Majeesteettinsa Kuningas Karl XVI Gustaf, Ruotsin pääkonsuliksi. Renato puhuu sujuvasti
saksaa, pohjoismaisia ja latinalaisia kieliä englannin lisäksi ja hän puhuu kohtuullisesti
mandariinikiinaa ja venäjää. Valmistuiu USP:n Law Schoolista, teki jatkotutkintoja FGV
(EAESP) ja monissa muissa maissa kuten Suomi (GMP), Ranska (D.E.A.), Saksa
(LL.M.), Hollanti (ITC), Ruotsi (EMP) and USA (LLF). Ennen lakitoimiston perustamista, hän
luennoi kansainvälisen lain Jatko ohjelmia UNAERP, UNIRP ja USP:ssa SP osavaltion
kaupungeissa Riberão Preto ja SJ Rio Pretossa.

"Ainaiseti pienenevässä maailmassa, jossa on rajoja ylittäviä haasteita, on

olennaista saada kansainvälisissä investoinneissa tukea monikulttuuriselta

lainopilliselta joukkueelta. Myös maailmaa kattavilla aliansseilla, tarjoamme

know-howta ja ketkä ovat eri maissa strategisessa liiketoiminnalle tärkeitä."

http://www.pnst.com.br/
http://www.euroarbitragem.com.br/
http://www.ebowwn.com/
http://www.swedcham.com.br/
http://www.finncham.org.br/
http://brasilien.um.dk/en/the-trade-council/tradecouncil-in-brazil/our-advisory-board/
http://alliuris.com/home-en/members/brasil/singleview/?tx_ttnews%5btt_news%5d=662&cHash=fb2939b879715d1697fb6996d3bf20f1
http://yingke.com/global-network/China/1/Contact%20Us/9/S%C3%A3o%20Paulo/51
http://portal.fgv.br/
http://www.law.harvard.edu/


"Tuntuea jokaisen maan lakien erikoisuudet on

strateginen etu niille, jotka haluavat kansainvälistyä."

Andreas Sanden on Pacheco Neto Sanden Teisseire Asianajajat perustajaosakas, saksalainen
asianajaja, joka on erikoistunut rajoja ylittävien liiketoimien neuvonantajana Brasilian
kanssa, ja hänelle myönnettiin Brasilian asianajajaoliiton (OAB) lisenssi, São Paulon luku, ja
hänellä on lisäksi Freiburgin lisenssi Saksan asianajajaliitosta.Erikoistunut neuvomaan
ulkomaisia sijoittajia eritysesti saksaa-puhuvissa ryhmissä yli viimeisten 25 vuoden aikana,
hänen asianajajatoimintaansa kuuluu uusista yrityksistä M&A operaatiohin asti. Hän on
työskennellyt muun muassa Price Waterhousissa ja Mattos Filho Asianajaja. Hän on Saksa-
Brasilia kauppa-ja teollisuuskamarin, São Paulo, Brasilia-Saksa asianajajaliiton DBJV johtaja ja
oli Saksa-Brasilia Junior kauppa-ja teollisuuskamarin presidentti, São Paulo.

ANDREAS SANDEN



"Olla kahden maan kansalainen on tuntea ja yhdistää

arvoja ja kulttuuria näistä kahdesta maasta tarjoatakseen

keskinäisiä mahdollisuuksia."

Jean François Teisseire on Pacheco Neto Sanden Teisseire Asianajajat perustajaosakas. Hän
on ranskalainen ja suoritti oikeustieteellisen koulutuksensa Pariisissa, Ranskassa, Pariisin
yliopistossa II-Assas ja hänellä on lisenssi toimia asianajajana Ranskassa, São Paulossa ja Rio
de Janeirossa, Brasiliassa. Jean François Teisseiere on neuvonut asiakkaita rajoja ylittävissä
puitteissa Brasiliin ja Ranskan välillä reilusti yli 30 vuotta ja näin ollen, on tunnustettu ja
luotettu mittapuu alallaan ja Ranskalais-Brasilialaisessa yhteisössä. Hänen konsultointinsa
painopiste on erityisesti sosiaalilaki, liiketoimien kilpailuoikeus, fuusiot ja yritysostot,
ulkomaiset investoinnit, interventio ja välimiesmenettely vastaavasti. Jean François Teisseire
on Euroopan sovittelu-ja välimiesmenttelykamarin (CAE) lautakunnan pääsihteeri, Brasilian
ranskaa- puhuvien asianajajien yhdistyksen puhemies, International Relation Director of the
National Council of Intervention and Arbitration (CONIMA) johtaja, Brasilian
välimiesmennettely komitean ja Brasilia-Ranska välimiesmenttely lautakunnan ja Ranska-
Brasilia Kauppakamarin johtokunnan jäsen. Hänen kotikielensä on ranska ja on puhuu
sujuvasti portugalia ja englantia.

JEAN FRANÇOIS TEISSEIRE



"Tutkimme mahdollisuudet ja näkökulmat 

räätälöidäksemme ratkaisut liikeyrityksellenne."

Juliana G.Meyer Gottardi on Pacheco Neto Sanden Teisseire Asianajajat perustajaosakas ja
hänellä on yli 15:n vuoden kokemus yhtiöiden kiinteistöliiketoimien järjestelemisessä ja
toteuttamisessa ja neuvontapalveluissa (M&A). Hän on työskennellyt korkealla pidetyissä
asianajajatoimistoissa sekä yksityisten sektorin yritysten ja valtion virastojen lakiosostoilla.
Hän on Study Group of Family Owned Companies (GEEF) at Fundação Getúlio Vargas
University (http://direitogv.fgv.br/grupos/grupo-estudos-empresas-familiares jäsen ja Real
Estate and Urbanism Committee of the Brazilian Bar Association in São Paulo and Chapter
Leader member of the Alliance of Merger & Acquisition Advisors (AM&AA) täys jäsen. Hän
oli mukana kirjoittamassa 2 kirjaa (i) “Relevant Aspects of a Family Owned Business”
published by Fundação Getúlio Vargas (FGV) 2013; (ii) "Family Businesses: an
Interdisciplinary View" published by Fundação Getúlio Vargas (FGV) 2015.) Hän on aktiivinen
puhuja eri konferensseissa ja tapahtumissa, jotka liittyvät Brasilian Yhtiöoikeuteen.Hänella
on Knadidaatin tutkinto oikeustietessä Pontífica Universidade Católica do Paranásta (1999),
Maisterin tutkinto yritys- ja talousoikeudessa Fundação Getúlio Vargasista (2002) ja on
erikoistunut kansainvälisiin sopimuksiin Pontífica Universidade Católica de São Paulo (2005),
sekä kiinteistöliiketoimet Fundação Getúlio Vargasista (2010). Juliana on vapaaehtoinen
oikeudellinen neuvonantaja Beja-Flor Kulttuuri Projektissa, yhteiskunnallisessa, voittoa
tavoittelematomassa Järjestössa. Juliana puhuu sujuvasti englantia ja on tietoinen
espanjassa.

JULIANA G. MEYER GOTTARDI

http://direitogv.fgv.br/grupos/grupo-estudos-empresas-familiares


Daniel Miotto on osakas ja PNST:n vero-osaston johtaja. Hän valmistui USJT Law Schoolista
(Universidade São Judas Tadeu) ja sai erikoisarvo tutkintonsa vero processioikeudessa
PUC/SP:stä (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo). Hänellä on yli 10:n vuoden ajan
työkokemusta ennen Pacheco Neto Sanden Teisseire Asianajajat siirtymistään, arvostetuissa
asianajotoimistoissa ja eri yrityksistä Brasiliassa (Fraga, Bekierman & Pacheco Neto
Asianajajat, Itautec S.A., Gaia, Silva, Gaede Associados). Hän on erikoistunut käsittelemään
kaikkia näkökohtia yritysten veroissa ja liikevaihtoveroissa, kansainväliset verot mukaan
lukien. Tarvittaessa hän myös käsittelee vero riitoja oikeuslaitosten ja hallinnon vero
tuomioistuimissa. Daniel neuvoo monilla eri teollisuudenaloilla ja yritysten aloilla mukaan
lukien palveluitten tarjoajat, keskittyen erityisesti parhaan liiketoimen kehittämiseen. Hän
on jäsenenä Brazilian Institute of Tax Law:ssa (IBDT). Hänen kotikielensä on portugali ja
hänellä on tuntemusta englannin ja espanjan kielissä.

DANIEL MIOTTO

"Globalisaation aikakaudella kansallisen verojärjestelmän ja

sen suhde kansainvälisen vero-oikeuden kanssa on kasvannut.

Tarkka laillinen neuvonta on oleellista, että sitä voisi käyttää

tehokkaimmalla mahdollisella tavalla."



Adriano Consentino is a partner in Pacheco Neto, Sanden Teisseire Advogados with
expertise in corporate law, mergers & acquisitions and corporate reorganizations, as well as
innovation and startups, with an emphasis on foreign direct investment in Brazil. He is the
leader of PNSTart, an initiative of the office for the response of the legal needs of the
innovation and startups market. He joined the firm in 2009. Adriano is graduated from the
Universidade Presbiteriana Mackenzie and holds an MBA from Fundação Getúlio Vargas
(FGV). He has studied and lived in France, where he pursued a first LL.M. at Université de
Paris II (Panthéon-Assas, Paris), with focus in international business law. Afterwards he
studied and lived in the United States of America, where he concluded a second LL.M.
University of Notre Dame Law School (Notre Dame, Indiana), with emphasis on corporate
law and securities regulation, being awarded the Faculty Award for Excellence in the
Payment Systems program. Adriano speaks Portuguese, English and French fluently.

ADRIANO BORDONE CONSENTINO



Käytännöllistä kokemusta suurimpien Eurooppalaisten yritysten kanssa, erityisesti Saksassa,

Ranskassa ja Pohjoismaissa ja Amerikkalaisissa yrityksissä ja Kiinassa.

VOIMAKAS OLEMUS 
BRASILIASSA JA ULKOMAILLA

MAAILMALLA

BRASILIASSA
Päämajamme on São Paulossa, Brasilian suurimmassa kaupungissa ja meillä on noin 40 asiainajajan

ryhmä. Meillä on myös toimistot Salvadorissa, Rio de Janeirossa ja Brasiiliassa.



Kokemusta ja mainetta jonka takaa tärkeimpien Kauppakamarien luottamus ympäri maailmaa.

KANSAINVÄLINEN 
TUNNISTUS



ALUEELLISET ASIANTUNTIJAT

TOIMINTA-ALUEITTEN ASIANTUNTIJAT

LIIKETOIMINTASEGMENTTI ASIANTUNTIJAT

KOKONAISMAAILMALLINEN 
LAILLINEN NÄKEMYS

Kulttuurien välinen kokemus. Ymmärräme lakeja, jotka koskevat liiketoimianne, ymmärrämme

miten ne liittyvät maahanne ja luomme parhaat strategiat jotta saatte parhaan mahdollisen

edun sekä kansainvälisissä että kotimaisissa neuvotteluissa.

Työmme pääpiirteenä on jatkuva dialogi toimiston ja asiakkaan kanssa, jota vahvistaa

ymmärrys, että on välttämätöntä globaalisessa ja toisistaan riippuvaisissa markkinoissa,

olla tietoinen kaikista tapauksista, jotta voimme ennakoida laillisten päätöksien

vaikutusta kyseisiin liiketoimiin.



AINUTLAATUINEN 
RAKENNE

KAIKENTASOINEN SAATAVUUS

Asiakkaillamme on aina mahdollisuus keskustella  Pacheco Neto Sanden Teisseire 

Asianajajat jäsenten kanssa olkoon he avustajia tai lakimiehiä. Toimistossamme 

löydätte aina työlleen omistautuneen ryhmän, jota ohjaa yksi kumppaneista ja 

ryhmän jäsenet valitaan eikoisesti joka tapausta ja asiakasta varten erikseen. 

Pyrimme aina antamaan nopeimman, yksillöllisen ja parhaan mahdollisen ratkaisun.



YKSI RYHMÄ- MONTA KULTTUURIA

Olla tekemisissä eri maitten kansalaisten kanssa on meidä 

joka-päiväistä työtämme Pacheco Neto Sanden Teisseire 

Asianajajat toimistossa. Sen lisäksi että huolehdimme 

asiaikkaistamme jotka ovat eri puolelta maailmaa,  lahjakas 

ryhmämme on olennaiseti monikulttuurinen. Aina on joku joka 

puhuu eri korostuksella ja antaa oman näkökulmansa 

samasta teemasta.

RYHMÄMME



YHTEINEN NÄKEMYS

Kuten kaikki kumppanimme Pacheco Neto Sanden Teisseire Asianajajat 

toimistossa kaikkilla ammattilaisillamme on yhteinen näkemys kansainvälisestä 

laista, he ovat erikoistuneet kansainvälisesti ja ymmärtävät asiakkaittemme 

kulttuuria luoden viihtyisemmän ympäristön sekä brasilialaisille  että 

ulkomaaaisille yrittäjille voiden kaiken lisäksi, puhua suosikki kielellään.

Kiinaa, saksaa, ranskaa ja englantia puhuvien kohtelu on kaiken 

lisäksi omalla kielellään.

RYHMÄMME



TOIMINTA-ALUEET

ALUEET – Autamme asiakkaitamme monilla eri taloudellisilla aloilla sekä kotimaisissa

että kansainvälilissä rintamissa:

• FUUSIOT JA AKVISIITTIOT

• HALLINTO-OIKEUS

• IMMATERIAALIOIKEUDET

• KAUPALLISET SOPIMUKSET

• KIINTEISTÖALAN TOIMET

• KILPAILU- JA TALOUSOIKEUDET

• NEUVOTTELU, SOVITTELU JA 

VÄLIMIESMENETTELY

• PERHE- JA PERIMYSLAIT

• SÄÄNTELVÄT LAIT

• SIVIILIKONSULTOINTI JA OIKEUDENKÄYNNIT

• TYÖLAKIKONSULTOINTI JA OIKEUDENKÄYNNIT

• ULKOMAISET INVESTOINNIT

• VEROLAKIKONSULTOINTI JA 

OIKEUDENKÄYNNIT

• YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNTÖ

• YRITYKSET



ASIAKKAAT

• Australia

• Belgia

• Brasilia

• Englanti

• Espanja

• Etelä Afrikka

• Hollanti

• Italia

• Itävalta

• Japani

• Kiina

• Luxemburg

• Norja

• Ranska

• Ruotsi

• Saksa

• Suomi

• Sveitsi

• Tanska

• USA



www.pnst.com.br
Puhelin: +55 (11) 3897-4400 / +55 (11) 3063-6177 
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