


Mantendo a tradição de auxiliar e 
orientar seus clientes neste mundo 
globalizado, o BNZ Advogados 
apresenta a Área de Inovações 
dedicada às startups.

O BNZ Advogados apresenta o BNZ Startups, que integra o BNZ 
Innovation, área com atendimento focado em players do 
ecossistema de inovação, nacionais e internacionais.
 
O BNZ Startups presta atendimento especializado para startups 
e empreendedores, independentemente do nível de maturidade.



Necessidades do seu negócio

RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

Avaliar carteiras 
e recuperar créditos

DOING BUSINESS IN BRAZIL 

Começar um 
negócio no Brasil

TRIBUTÁRIO

Buscar o melhor 
planejamento

TRABALHISTA

Administrar relações 
de trabalho

MERCADO FINANCEIRO 
E DE CAPITAIS FUSÕES E AQUISIÇÕES

Conhecer as normas 
e agir com ética

Estruturar um 
M&A

DIREITO DIGITAL

Aplicar o Direito em 
um mundo digital

SOLUÇÃO DE DISPUTAS

Buscar decisões 
judiciais ou 

extrajudiciais



Necessidades do seu negócio

IMOBILIÁRIO

Solucionar questões de 
compra, venda e locação

RELAÇÕES DE CONSUMO

Harmonizar relações 
entre consumidores 

e fornecedores

GOVERNANÇA E 
COMPLIANCE

Aprimorar processos 
e procedimentos

MEIO AMBIENTE

Escolher desenvolvimento 
com respeito ao planeta

INFRAESTRUTURA

Resolver necessidades 
de grandes projetos

E PARCERIAS JURÍDICAS
OUTSOURCING

Ter melhor desempenho 
com redução de gastos

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Defender os 
direitos autorais



Proposta de trabalho
O BNZ Advogados, com base na experiência em apoiar 
startups e investidores, oferece duas formas para 
contratação do BNZ Startups:

Desta forma, o serviço do BNZ Startups será objetivo 
e claro, desde a solicitação do serviço, o investimento, 
até o trabalho entregue.



Na aquisição de 2000 BNZs (pontos), quantidade mínima para se
tornar cliente nesta modalidade de contratação, poderá ser solicitado
qualquer serviço jurídico dentro da pontuação adquirida. Cada serviço
solicitado terá um valor de BNZs, de acordo com uma tabela
apresentada ao cliente antes da contratação. Por se tratar de trabalho
contínuo, apresenta a melhor relação entre custo e benefício.



Alternativa à compra de BNZs, o investimento é feito de forma pontual, 
a cada trabalho desenvolvido pelo BNZ Startups, de acordo com a 
necessidade do cliente. Apresenta valor 30% superior ao pagamento 
feito com BNZs na modalidade de trabalho contínuo, sendo a escolha 
indicada para quem não tem interesse em adquirir um pacote de BNZs 
no momento.



Inovando
o seu



Parceiros



Nossas causas

BNZ Innovation é uma área do BNZ Advogados.

STARTUPS • VENTURES • GLOBAL



Rua Estados Unidos, 1125

Jardim América - CEP: 01427-001  

São Paulo - SP - Brasil

Tel: (+ 55 11) 3086- 3900

www.bnz.com.br


