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Advogados projetam crescimento do setor 

 
marina diana

 
SÃO PAULO - A crise financeira mundial, cujo início foi nos 
Estados Unidos em 2008 e chegou ao Brasil com força em 2009, 
não abalou o segmento jurídico. E mais: deve apresentar 
resultados positivos em 2010. É o que apostam advogados ouvidos 
pelo DCI. Segundo eles, a instabilidade financeira ampliou o 
mercado advocatício, abrindo novos setores e aprimorando 
bancas. 
 
Dentre as áreas mais movimentadas, aparecem desde a área 
trabalhista, passando por setores de óleo e gás, meio ambiente e 
contratos até falências, fusões e aquisições. "Tanto a área 
contenciosa quanto consultiva tiveram grande demanda, mas 
podemos destacar trabalhos desenvolvidos em áreas como 
recuperação judicial para empresas", disse Robertson 
Emerenciano, sócio do Emerenciano, Baggio e Associados, que também citou crescimento nos casos de
arbitragem, estruturação de dívidas, infraestrutura e investimentos estrangeiros no Brasil. 
 
Segundo os advogados, num primeiro momento, o clima de dúvida sobre o cenário econômico fez com
que o volume de trabalho para novas operações ficasse reduzido em relação a 2008, mas o freio não
durou muito. "No primeiro semestre, houve uma redução do movimento no escritório nas áreas de
mercado de capitais e fusões e aquisições, mas um aumento na demanda de trabalho nas áreas
contenciosa e reestruturação de dívida, bem como na área de infraestrutura, gerando um equilíbrio da
demanda geral de trabalho. A partir de abril, a demanda por trabalhos em todas as áreas começou a
aumentar e o segundo semestre foi o mais ativos para o escritório dos últimos anos", disse Ronald
Herscovici, do Souza Cescon Advogados. 
 
O mesmo cenário comemorou a banca Doria, Jacobina, Rosado e Gondinho Advogados. De acordo com a
assessoria de imprensa do escritório, a crise trouxe a entrada de novos clientes em busca de uma
prestação de serviços jurídicos mais customizada e com formas mais flexíveis de cobrança de honorário.
"O ano 2009 foi muito bom para nós, especialmente considerando o efeito da crise iniciada em fins de
2008. O crescimento foi entre 5% e 10%", completou Paulo Rocha, do Demarest e Almeida Advogados. 
 
Setores 
 
"Aumentamos o volume de demandas por contencioso e diminuímos por consultoria", assinalou Igor
Nascimento de Souza, da banca Souza, Schneider e Pugliese, que ponderou: "Foi um ano bom,
conseguimos crescer cerca de 10% no faturamento em relação ao ano anterior, mas não tivemos o
crescimento que prevíamos", ponderou. 
 
E exatamente para evitar cenários abaixo do projetado, alguns escritórios já apostam em renovação
para 2010. "Investiremos no mercado do Rio de Janeiro e a partir de março teremos escritório próprio
especialmente preparado para atender a forte demanda que deve acontecer lá por conta de Copa do
Mundo e Jogos Olímpicos de 2016", disse Sergio Tourinho Dantas, também do Cedraz e Tourinho
Advogados. Aumento de equipe e faturamento superior também é a expectativa de Eduardo Reale, sócio
do Reale e Moreira Porto Advogados. "Com o reaquecimento da economia, as demandas na área penal
empresarial voltaram a crescer e devem ser maiores em 2010. Por isso, devemos ter um aumento de
cerca de 25% na nossa equipe". 
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Comente esta notícia. Aqui, o que vale é a sua visão do que acontece no país e no mundo. 
 
Seu comentário será publicado após revisão da Redação do DCI Online. Textos com palavrões e/ou ofensas não serão publicados. 
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