
 

 

 ASSESSORANDO NA VENDA DE INDÚSTRIA BAIANA DO RAMO ALIMENTÍCIO .. 

 

No ano de 2010 fomos requisitados por destacada indústria local do ramo de alimentos para 

assessorar na negociação de sua venda. O negócio envolvia peculiaridades referentes a 

sucessão de posições contratuais com fornecedores e clientes, garantia de sigilo de 

informações internas e garantia de continuidade de procedimentos de produção. Sem o 

atendimento destes requisitos a operação não seria concluída. 

 

A venda e sucessão em si já apresentava peculiaridades, tornando mais difícil o serviço a 

existência de divergências quanto ao modo de continuidade do negócio e acesso dos 

compradores a informações sensíveis dos vendedores. 

 

Em situações como estas é de fundamental importância ter conhecimento dos mecanismos 

contratuais existentes na legislação nacional e na prática comercial internacional de modo 

apresentar ao cliente diversas opções e formatos para organizar a dinâmica contratual entre 

as partes. Isto é o que se chama de engenharia contratual e estruturação de negócios. 

 

Orientamos quanto às permissões e vedações legais e desenvolvemos as garantias contratuais 

que asseguravam o cumprimento do quanto acertado. Estruturamos um sistema de gestão 

compartilhada no que tange aos contatos comerciais que satisfez ao vendedor e ao comprador. 

 

Foram realizadas diversas reuniões e negociações conduzidas por nossa equipe. 

Apresentamos formatos de negócios existentes que tornaram a operação viável obedecendo 

a todas as exigências e interesses dos envolvidos.  

 

Acreditamos que nossa participação nas tratativas se mostrou fundamental para a conclusão 

do negócio de modo satisfatório para ambas as partes e ficamos satisfeito com o resultado 

positivo em negócio de tal grande monta. 

 

Conheça mais sobre nossas áreas de atuação clicando aqui (www.maac.adv.br/atuacao) ou leia 

outros casos de sucesso do nosso escritório clicando aqui (www.maac.adv.br/o-escritorio/casos-de-

sucesso).  
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