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Nossa experiência inclui as seguintes atividades: 

M&A / Investimentos – Assessoria relacionada a captação de recursos, 
investimentos e consolidação de mercado para fundos de Venture Capital e 
Corporate Venture, investidores anjos, startups e players estratégicos.

Corporate Venture / Programas de Inovação Aberta – Desenvolvimento de 
programas de Inovação aberta para grupos empresariais. Constituição de 
fundos de Corporate Venture, utilização de incentivos fiscais, implantação de 
hubs de Inovação, criação de instituições sem fins lucrativos para fomento à 
inovação e estratégias de clientes anjo.

Estruturação de Negócios – Assessoria em todos os aspectos corporativos / 
regulatórios e planejamento tributário para fundos, corporações e startups, 
incluindo apoio ao maior block producer da rede da criptomoeda EOS, um 
leading case em matéria de tributação da atividade de mineração de 
criptomoedas no Brasil. 

Nosso portfolio de clientes inclui fundos, fintechs, agritechs, adtech, edutech, 
tecnologia de varejo, novos produtos, mineradores de criptomoedas, consultoria de 
desenvolvimento de blockchain, corporações e outros. 

Assessoria em todos 
os aspectos jurídicos 
de novas tecnologias 
na era digital.



Novos Negócios, Inovação e Transformação Digital - “Lawyers for dreamers”

Com mais de 20 anos de experiência no mercado empresarial argentino, a área é 
pioneira e líder na promoção e assessoria da atividade empreendedora na Argentina. 
Nossa equipe tem se dedicado especialmente a acompanhar empreendedores, 
investidores anjos, fundos de Venture Capital - Argentinos e estrangeiros - e grandes 
corporações na criação, formação e expansão de novas empresas. 

Como consultores desses novos negócios, desenvolvemos uma prática especialmente 
voltada para as necessidades de empresas jovens e de rápido crescimento.

Organização de startups, estruturas de capital e participação entre fundadores, 
funcionários e investidores;

Planejamento tributário e organização de estruturas internacionais, especialmente 
projetadas para o desenvolvimento de novos negócios;

Estruturação local e internacional de fundos de investimento anjo e venture capital 
em negócios na Argentina e demais países da região;

Privacidade e Segurança de Dados: Assessoria e implementação de políticas de 
privacidade e segurança de dados. Assistência em conformidade com os 
regulamentos locais e estrangeiros sobre privacidade de dados;

Assessoria na implementação de novas tecnologias nos negócios. Proteção 
jurídica de novos formatos e tecnologias. Proteção legal de projetos em ambiente 
digital. Assistência em questões complexas de biotecnologia. Conselhos sobre 
publicidade e entretenimento.

Pioneiro e líder na Argentina 
em assessoria jurídica a 

startups e fundos de 
venture capital.



Felipe Hanszmann | Vieira Rezende (Sócio e Head do VR1) 
fhanszmann@vieirarezende.com.br | www.vieirarezende.com.br
Head do VR1, núcleo de Inovação e Venture Capital do Vieira Rezende. 
Professor Coordenador da pós-graduação Direito para Startups e 
Empreendedores do FGV Law Program e do Laboratório de Assistência 
Jurídica a Novas Tecnologias – LAJUNT da FGV Direito Rio. Cofundador 
do Nós8, primeira plataforma de legal knowledge sharing para 
empreendedores inovadores. Mestre em Corporate and Securities Law 
pela London School of Economics. Felipe tem grande experiência em 
assuntos societários e regulatórios perante a CVM, incluindo governança 
coporativa, constituição de fundos, operações de M&A nacionais e 
internacionais, além de contencioso estratégico e arbitragens 
relacionadas à matéria, assessorando grupos empresariais relevantes, 
fundos de Private Equity/Venture Capital e bancos de investimento. 

Construímos uma plataforma LATAM de Corporate Venture, de maneira a permitir que 
nossos clientes se integrem totalmente ao cenário de startups e Open Innovation na 
América Latina como um todo, tanto nas comunidades de língua portuguesa, como 
espanhola, incluindo ainda a possibilidade de troca de informações e experiências com 
profissionais há mais de 20 anos assessorando Venture Capital e startups.

Networking e Parcerias: Estabelecimento de parcerias com incubadoras, 
aceleradoras e relacionamento com investidores.
 
Assessoria Jurídica: Equipe multidisciplinar com foco em inovação e tecnologia, com 
especialistas de diferentes áreas, como Societário, M&A, Cibersegurança e Privacidade 
de Dados, Compliance, Propriedade Intelectual, Trabalhista e Tributário.
 
Deal Flow: Indicamos startups para programas.
 
Relação com Startups: Auxílio com a estruturação das novas empresas.

O QUE PODEMOS 
OFERECER EM 
PARCERIA

Manuel Tanoira | Tanoira e Cassagne Abogados (Sócio) 
mtanoira@tanoiracassagne.com | www.tanoiracassagne.com
Head de Venture Capital de Tanoira Cassagne Abogados. Cofundador e 
Diretor de Políticas Públicas da ASEA (Asociación de Emprendedores de 
Argentina), liderou a negociação da Lei de Empreendedorismo da 
Argentina (Lei 27.349). Colabora com o ecossistema empreendedor da 
Argentina (SEPYME, ASEA, ENDEAVOR, IAE, UDESA, ITBA, SIGLO XXI, 
INICIA, entre outros)  mentorando, treinando e apoiando mais de 1.200 
novos empreendedores por ano. Pós-graduado em Administração pela 
Berkeley University.


