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Os Serviços Jurídicos da PAICA lhe oferecem assessoria jurídica através  de uma rede regional 
de advogados experientes que entendem de negócios em primeiro lugar, e fornecem soluções 
criativas, integradas e rentáveis. Nossos serviços são fornecidos diretamente por nossos 
advogados no Panamá, no México e na Colômbia. Além disso, a PAICA desenvolveu uma rede 
qualificada de advogados que nos permitem agir localmente  em toda a América Latina e o 
mundo.

PRESENÇA REGIONAL, ATIVIDADE LOCAL:
Nòs oferecemos um profundo conhecimento de mercados locais e dos seus desafios. Nosso 
alcance regional e internacional nos permite ter a habilidade de alavancar nossa experiência 
coletiva e trazer as melhores práticas para os nossos clientes.

SOLUÇÕES JURÍDICAS FOCADAS EM NEGÓCIOS:
Nossa experiência jurídica corporativa nos permite pensar como homens de negócios em 
primeiro lugar, e fornecer soluções estratégicas para questões complexas que não requerem 
necessariamente táticas de confronto e custosas.

ABORDAGEM PESSOAL:
Nòs ouvimos aos nossos clientes para entender suas necessidade e fornecer soluções 
apropriadas. Nós também acreditamos em relatórios e comunicação convincentes e na 
construção de relacionamentos.

SERVIÇOS INTEGRADOS:
A área de serviços jurídicos da PAICA, A PAICA LEGAL SERVICES, trabalha com a área de 
serviços de consultoria, a PAICA CONSULTING SERVICES, uma empresa que por quase três 
décadas tem fornecido proteção de marca, prevenção de perdas, gerenciamento de riscos e 
serviços de consultoria de segurança para uma clientela predominantemente internacional, 
que faz parte da lista das 500 maiores empresas da Revista Fortune. Essa abordagem ajuda a 
fornecer a melhor ferramenta para o trabalho pela melhor relação custo-benefício.

SERVIÇOS INCLUEM:
-Direito aplicado a Administração -Consultoria em Estratégia de Negócios
-Relacionamentos B2B   -Direito Civil
-Direito Comercial    -Legislação Societária
-Direito Penal    -Due Diligence
-Direito Ambiental    -Propriedade Intelectual
-Sinistros     -Leis Trabalhistas
-Licenciamento    -Direito Imobiliário  -Trinamento

Nossos serviços são fornecidos diretamente por nossos advogados no Panamá, 
no México e na Colômbia. Além disso, nós temos uma rede qualificada de 
advogados que nos permitem agir localmente em toda a América Latina e no 
Mundo.
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