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VGL NEWS
Edição Extra nº 109 - 23 de setembro de 2010

"Velloza, Girotto e Lindenbojm, escritório brasileiro assina
contrato com o Governo de Dubai, tornando-se seu
representante oficial no Brasil"
A Agência de Investimentos Estrangeiros (Foreign Investment Office - FDIdubai), subordinada ao Departamento
de Desenvolvimento Econômico de Dubai, celebrou um contrato com Velloza, Girotto e Lindenbojm
Advogados Associados, escritório com 17 anos de atuação e especializado em Direito Societário, Fusões e
Aquisições, Direito Tributário e Direito dos Mercados Financeiro e de Capitais, tornando a banca representante
oficial do FDIdubai no Brasil. O objetivo do FDIdubai é estreitar o relacionamento bilateral e ampliar as
possibilidades de investimentos e negócios entre investidores brasileiros e de Dubai.
“A relação comercial e de investimentos do Brasil com os países do Oriente Médio têm se ampliado nos últimos
anos e Dubai é porta de entrada para a região. Ademais, o nosso País representa hoje uma potência para o
comércio e investimentos em muitos setores da economia”, explica Cesar Amendolara, sócio especializado
em Direito Societário e Fusões e Aquisições do Velloza, Girotto e Lindenbojm, que esteve nos Emirados
Árabes Unidos em abril desse ano, representando o Brasil numa série de eventos relacionados a investimentos
bilaterais entre os países do Oriente Médio e da América do Sul.
O papel do escritório é prestar consultoria jurídica para os investidores brasileiros interessados em estabelecer
relações comerciais e investimentos em Dubai e também aos empresários de Dubai que enxergam o Brasil
como foco para investimentos de curto, médio ou longo prazo. “Temos bastante experiência em assessorar
grupos estrangeiros que têm interesse em se estabelecer ou investir no Brasil e sabemos que a principal
dificuldade das empresas estrangeiras é entender a carga tributária e a regulação de mercado financeiro no
Brasil. O principal desafio do escritório é viabilizar juridicamente os investimentos nas duas pontas”, comenta
Amendolara.
De 2003 a 2009, as exportações brasileiras para os países do Oriente Médio cresceram 17,9%, conforme dados
da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Secex). O
fluxo de comércio entre Brasil e Emirados Árabes foi de US$ 1,8 bilhão em 2009, sendo que as exportações
brasileiras foram de US$ 1,7 bilhão. O fluxo comercial entre as regiões vem sendo muito facilitado desde 2007,
quando a Emirates Airlines começou a operar vôos diários diretos São Paulo-Dubai-São Paulo, estabelecendo a
primeira rota aérea de comércio entre as regiões.
Fahad Al Gergawi, CEO do Escritório de Investimentos Estrangeiros de Dubai (Foreign Investment Office),
afirma que ter um escritório como o Velloza, Girotto e Lindenbojm como representante no território brasileiro é
um passo promissor no sentido de melhorar os laços comerciais com o País. “O Brasil e a América do Sul são,
de fato, mercados muito importantes para Dubai. Este contrato fortalece ainda mais o compromisso do Governo
de Dubai em incentivar investimentos e oportunidades comerciais”, conclui.
O Velloza, Girotto e Lindenbojm assinou o contrato de representação em agosto e já estão se iniciando os
contatos para por em prática os objetivos do acordo. “Teremos muito anos de trabalho e, com certeza, os
resultados serão satisfatórios ”, conclui Cesar.
Sobre o Velloza, Girotto e Lindenbojm Advogados: Ao longo de 17 anos de história, o Velloza, Girotto e
Lindenbojm Advogados Associados tornou-se referência nas diversas áreas do Direito em que atua. O
escritório, sediado em São Paulo e com filiais em Brasília, Rio de Janeiro, possui visão multidisciplinar e oferece
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consultoria jurídica especializada em Direito Societário, Tributário, Investimentos Brasileiros no Exterior,
Investimentos Estrangeiros no Brasil, Mercados Financeiro e de Capitais, Propriedades Intelectual e Industrial,
Relações de Consumo, Seguros, Fusões e Aquisições (M&A) e Fundos de Investimento.
Sobre o Dr. Cesar Amendolara: Graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e
mestre em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP); professor de
Direito Comercial da Uni-FMU (SP); monitor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo (USP); membro efetivo do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP); Sócio do escritório Velloza,
Girotto e Lindenbojm Advogados Associados, responsável pelas áreas de Fusões e Aquisições, Societária e
Bancária.
Sobre o FDIdubai: FDIdubai, a Agência de Investimentos Estrangeiros subordinada ao Departamento de
Desenvolvimento Econômico de Dubai, cujo papel é promover oportunidades de investimento em Dubai, dar
apoio aos investidores internacionais para se estabelecerem no País. O FDIdubai também auxilia os
investidores estrangeiros a identificar as oportunidades específicas no mercado local, oferecendo ligações a
uma rede de parceiros governamentais e não-governamentais, bem como o apoio desde a instalação até o
desenvolvimento do investimento.

ESTE BOLETIM É MERAMENTE INFORMATIVO E RESTRITO AOS CLIENTES DO VGL. DÚVIDAS E
ESCLARECIMENTOS SOBRE AS MATÉRIAS AQUI VEICULADAS DEVERÃO SER DIRIGIDAS AO NOSSO
ESCRITÓRIO.
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