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INTERNACIONAL
AMÉRICA LATINA



A FTI Consulting possui a maior prática de 
peritos em arbitragem internacional no mundo.

Estamos presentes em mais centros de 
arbitragem e regiões geográficas do que 
qualquer um de nossos concorrentes.
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Matérias de contabilidade, economia, 
finanças ou avaliação geralmente  
surgem no processo de resolução de 
disputas internacionais.

O número e a escala de tais disputas 
estão aumentando, assim como a 
complexidade das questões e danos 
envolvidos. Mais do que nunca, oferecer 
uma análise robusta e comunicação clara 
aos tribunais é essencial para o sucesso 
nesses processos de resolução.

A Prática de  
Arbitragem Internacional

NOSSA EQUIPE

Nossa equipe global de arbitragem 
internacional é altamente qualificada e 
comporta o maior grupo de peritos do 
mercado. Nossos especialistas possuem 
larga experiência na quantificação de danos 
e são apoiados por um dedicado grupo de 
especialistas.

Como resultado, compreendemos as 
complexidades de negócio e dificuldades 
regulatórias enfrentadas pelos nossos clientes 
e trazemos profundidade e rigor analítico 
ao nosso trabalho de forma que poucas 
organizações são capazes de alcançar.

NOSSA EXPERIÊNCIA 

Nossa prática de consultoria econômica e 
financeira é líder na prestação de serviços 
para escritórios de advocacia, empresas, 
investidores e governos nas áreas de 
avaliação, finanças, economia, contabilidade, 
investigações e questões regulatórias.

Nossos especialistas oferecem consultoria 
independente e atuam como peritos em 
questões de danos e assuntos relacionados 
em cada etapa do processo de resolução de 
disputas.

VERDADEIRA PRESENÇA GLOBAL

A FTI Consulting possui a maior prática 
global de peritos em arbitragem 
internacional. Estamos presentes em mais 
centros de arbitragem e regiões geográficas 
do que qualquer um de nossos concorrentes. 

A FTI Consulting está se expandindo 
rapidamente para responder e antecipar 
tendências emergentes na arbitragem 
internacional.
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O que  
Fazemos

AVALIAÇÃO DE DANOS E TESTEMUNHO PERICIAL 

A equipe de Arbitragem Internacional da FTI Consulting trabalha com uma base global de clientes em 
diversos setores, apoiada por escritórios em todo o mundo, incluindo Toronto, Nova Iorque, Washington, 
DC, Londres, Paris, Cidade do Cabo, Dubai, Nova Délhi, Cingapura, Hong Kong, Seul e Melbourne.

APOIO NO PROCESSO DE RESOLUÇÃO DE DISPUTA

Nossa equipe possui vasta experiência em trazer expertise 
econômico e financeiro à disposição de clientes nos tribunais. 

Nossos serviços incluem:

•   Avaliação inicial do valor potencial de danos e  
questões relacionadas

•   Preparação de análises de perda econômica  
para produção de requerimentos e contestações

•   Realização de críticas detalhadas sobre  
relatórios de outros peritos

•   Avaliação de questões relacionadas à mitigação de danos

•   Assistência a clientes na identificação e preparação de 
documentação para pedidos de documentos

•   Preparação de relatório pericial

•   Sustentação oral de testemunhos em audiência

•   Assistência a outras atividades durante e  
pós-audiência

AVALIAÇÃO DE DANOS PERANTE OS MAIORES TRIBUNAIS

Nós frequentemente fornecemos evidências periciais orais e 
escritas para a quantificação de danos e esclarecimento de 
questões regulatórias em processos de arbitragem relacionados  
a tratados comerciais e de investimento perante tribunais em  
todo o mundo.

Oferecemos testemunhos perante tribunais constituídos por:

•   AAA •   AAA-ICDR

•   CRCICA  •   DIAC

•   DIS  •   HKIAC

•   ICC •   ICSID

•   Iran – US Claims Tribunal •   LCIA

•   PAC •   PCA

•   SCAI  •   SCC

•   SIAC •   UNCITRAL
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Somos selecionados para atuar como 
consultores especialistas ou peritos 
independentes em questões relacionadas a 
danos, avaliações financeiras, contabilidade 
e finanças em mais de 95 novos casos de 
arbitragem internacional a cada ano.
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A FTI Consulting possui o maior e mais 
experiente grupo de peritos especializados 
em arbitragem internacional.
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Nossa Equipe  
O Diferencial da FTI Consulting

EXPERIÊNCIA PROFUNDA COMO TESTEMUNHAS 

A prática de Arbitragem Internacional da FTI Consulting é a  maior, 
mais experiente e mais diversa equipe de peritos.

•   Nossos especialistas prestaram mais de 650 depoimentos orais 
perante uma corte ou tribunal - um total de mais de 650 dias de 
experiência em depoimentos.

•   Somos selecionados para atuar como consultores especialistas 
ou peritos independentes em questões relacionadas a danos, 
avaliações financeiras, contabilidade e finanças em mais de 95 
novos casos de arbitragem internacional a cada ano.

•   De 2013 a 2018, nossos especialistas seniores emitiram mais de 
1.500 relatórios periciais e testemunharam mais de 425 vezes.

EXTENSA CAPACIDADE TÉCNICA

Os profissionais de Arbitragem da FTI Consulting possuem extensa 
amostragem de especialidades, experiências e qualificações, 
incluindo contabilidade, economia, finanças, avaliação, estatística e 
análise estratégica. 

Muitos de nossos especialistas ocuparam cargos de liderança em 
empresas referência em contabilidade, agências regulatórias ou em 
empresas privadas de variados setores.

UMA EQUIPE DIVERSA E EXPERIENTE

A equipe de Arbitragem Internacional da FTI Consulting é 
composta por mais de 175 profissionais. Nossa equipe possui 
credenciais acadêmicas e profissionais excepcionais. Recrutamos 
nossos profissionais nas principais universidades e apoiamos 
proativamente nossa equipe na obtenção de qualificações 
profissionais (CPA, ABV, CFA, ASA, CBV) e contratamos contadores 
(Big 4), economistas, MBAs, econometristas, doutores, analistas de 
investimentos e especialistas de setor com larga experiência. Além 
disso, a equipe da FTI Consulting possui profissionais fluentes ou 
nativos em 31 idiomas.

COMUNICAÇÃO CLARA

Nossos especialistas elaboram relatórios claros e concisos e atuam 
como peritos isentos e independentes. Entendemos a importância 
de uma comunicação clara às partes e ao tribunal, tratando as 
questões relevantes elaboradas e explicadas de forma criteriosa.

Colaboramos regularmente com escritórios de advocacia  
e fundações associadas, ajudando profissionais da área jurídica 
a desenvolver seus conhecimentos, criando e oferecendo 
treinamento sob medida para exames de habilitação de peritos. 
Nós disponibilizamos nossos especialistas para exame oral em tais 
sessões de treinamento. 
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Peritos Líderes  
Em Arbitragem Internacional

Os profissionais da FTI Consulting são amplamente reconhecidos como líderes em 
arbitragem internacional. A FTI Consulting tem a mais robusta e bem preparada 
equipe de testemunhas especializadas em arbitragem internacional e os nossos 
peritos continuam a ser reconhecidos na comunidade jurídica internacional.  

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

 
 
 
 
 
Em 2018, a Who’s Who Legal nomeou a  
FTI Consulting como a “Empresa Especialista  
em Arbitragem do Ano” pelo quarto  
ano consecutivo.

A FTI Consulting liderou a lista de Global  
Arbitration Review (GAR) Who´s Who  
Legal: Arbitration 2019, com o maior  
número de peritos reconhecidos pelo  
nono ano consecutivo. 

•   No total, a FTI Consulting e a Compass Lexecon têm 53 profissionais 
reconhecidos na lista Who’s Who Legal: Arbitration 2019, de um 
total de 236 indivíduos.

•   A FTI Consulting e a Compass Lexecon têm 11 dos 26 profissionais 
mais conceituados da Europa, América do Norte, América Latina e 
Ásia, reconhecidos na lista Who’s Who Legal: Arbitration 2019.

•   A FTI Consulting e a Compass Lexecon têm 12 peritos ou 
especialistas que apareceram na lista da GAR em todos os 9 anos 
desde o início do ranking.

•   No total, a FTI Consulting e a Compass Lexecon têm 51 profissionais 
reconhecidos na lista Who’s Who Legal’s Economic Consulting – 
Quantum of Damages 2018, de um total de 216 indivíduos.

•   A FTI Consulting e a Compass Lexecon têm 6 dos 15 profissionais 
mais conceituados da Europa e América do Norte, reconhecidos 
na lista Who’s Who Legal’s Economic Consulting – Quantum of 
Damages 2018.
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FTI CONSULTING/ 
COMPASS LEXECON
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13

EMPRESA DE 
CONSULTORIA 1 
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CONSULTORIA 2 

EMPRESA DE 
CONSULTORIA 3 

EMPRESA DE 
CONSULTORIA 4 

EMPRESA DE 
CONTABILIDADE 1

2

12

3

11

4 5

10

6

8

ESPECIALISTAS NO RANKING TOP MOST HIGHLY REGARDED INDIVIDUALS 
IN EUROPE, NORTH AMERICA, LATIN AMERICA OR ASIA

Sources: Global Arbitration Review’s, Who’s Who Legal: Arbitration 2019, November 2018
 Global Arbitration Review’s Who’s Who Legal: Arbitration, 2011-2019
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Expertise  
Setorial

Nossa equipe multidisciplinar trabalha para 
empresas, governos e indivíduos em todo o mundo. 
Nossos profissionais são especialistas oriundos da  
indústria ou de áreas de conhecimento específicas, 
com profundo conhecimento setorial e técnico.  
Além disso, somos capazes de explorar as 
competências de um numeroso grupo de 
especialistas da FTI Consulting.

Especialidades selecionadas:

•   Avaliação de negócios e joint ventures

•   Avaliação de instrumentos financeiros complexos

•   Avaliação de ativos relacionados a propriedade intelectual

•   Contabilidade forense, investigações e business 
intelligence

•   Engenharia (petróleo, energia, ambiental,  
construção civil, etc.)

Com mais de 175 profissionais localizados nos principais 
centros financeiros em todo o mundo, e apoiados pela rede 
internacional de escritórios da FTI Consulting, nossa prática 
de Arbitragem Internacional pode mobilizar e compor 
equipes onde e quando nossos clientes precisarem.

Construção Energia Energia Renovável Química e 
Petroquímica

Utilidades Instituições 
Financeiras

FinançasPetróleo & Gás

Hospitais e Planos 
de Saúde

Indústria 
Farmacêutica

Hotelaria Mineração Telecom Mobilidade Distribuição de 
Combustíveis

Seguros
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Nossos profissionais são especialistas com 
profundo conhecimento setorial e técnico. 
Além disso, somos capazes de explorar 
as competências do numeroso grupo de 
especialistas da FTI Consulting.
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Participação Ativa 
Na Comunidade

Os membros do time de Arbitragem Internacional da FTI Consulting estão 
envolvidos ativamente em comunidades de arbitragem em todo o mundo. 

Posições ocupados pelos nossos  
profissionais da América do Norte incluem: 

•  Membro do Comitê Executivo da Foundation for
International Arbitration Advocacy (FIAA)

•  Membro do Comitê Editorial do Journal of Damages
in International Arbitration

•  Presidente do Comiê Permanente do ICC’s
International Centre for ADR

•  Membro do Comitê Financeiro do New York
International Arbitration Center

•  Ex-membro do Comitê de Coordenação Regional do
ICC Young Arbitrators Forum North America

Outras posições ocupadas por membros do time global  
de Arbitragem da FTI incluem:

•  Tesoureiro do Chartered Institute of Arbitrators
(CIArb) em Cingapura

•  Membro do Conselho e Tesoureiro do Arbitral Women
association (Rede Internacional de Mulheres em Arbitragem)

•  Vice-presidente da Society of Construction Law, 
capítulo da Índia 
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Principais 
Contatos

James Searby 
Senior Managing Director
Washington, DC
+1 202 312 9120 
james.searby@fticonsulting.com

Leonardo Florencio
Managing Director 
São Paulo
+55 11 3165 4535
leonardo.florencio@fticonsulting.com

Liliana Diaz
Managing Director 
Washington, DC
+1 202 715 1586
liliana.diaz@fticonsulting.com
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A FTI Consulting é uma empresa global de assessoria empresarial com mais de 4.600 profissionais 
em 28 países.

Nós servimos nossos clientes em situações de desafios e oportunidades, auxiliando-os a endereçar 
ameaças e  aproveitar oportunidades. Nós entregamos soluções que são efetivas e sustentáveis 
em áreas que envolvem avaliação de empresas, gerenciamento de risco, reestruturações, fusões e 
aquisições, regulação, competição, disputas, litígios, tecnologia e comunicação estratégica. 

About  
FTI Consulting

Escritórios  
FTI Consulting

Nosso time oferece as seguintes linhas de 
serviço relacionadas à resolução de disputas:

•   Análise de Danos

•   Avaliações Econômicas

•   Mapeamento de Ativos e Recuperação

•   Economia da Concorrência

•   Propriedade Intelectual

•   Investigação Eletrônica e Revisão de Documentos

•   Análise Forense em Computadores

•   Análise de Dados Complexos

•   Stakeholder Communications
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Sobre FTI Consulting
A FTI Consulting é uma empresa global independente de consultoria, dedicada a auxiliar as organizações a gerenciar 
as mudanças e mitigar os riscos: operacional, reputacional, financeiro, político, regulamentar, transacional e jurídico. 
Com escritórios localizados nos grandes centros financeiros e nas principais cidades do mundo, atendemos com 
sucesso nossos clientes onde houver desafios e oportunidades. 

www.fticonsulting.com ©2019 FTI Consulting, Inc. All rights reserved.




