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Littler Expande Atendimento na América Latina por meio de
Correspondência com Chiode Minicucci, do Brasil
(2 de dezembro de 2020) – Littler, o maior escritório de advocacia trabalhista empresarial do mundo, tem o
prazer de anunciar a nova relação de correspondência advocatícia com o Chiode Minicucci, um escritório
proeminente em advocacia trabalhista composto por 18 advogados no Brasil.
A equipe Chiode Minicucci se unirá a todos os membros da plataforma global do Littler, que agora inclui
atuação em 12 mercados na América Latina e mais de 1.500 advogados, em 24 países. O Littler anunciou,
recentemente, uma expansão para a Espanha, um movimento que reforçou, ainda mais, a potencialidade do
escritório na Europa e na América Latina, dados os fortes laços entre as duas regiões.
“Estamos animados em unir forças com o Chiode Minicucci e com o fato de que nossos clientes se
beneficiarão do profundo conhecimento da equipe sobre as leis trabalhistas brasileiras, bem como de sua vasta
experiência em assessoramento e defesa de empregadores em todo o país”, disseram Tom Bender e Jeremy
Roth, co-diretores administrativos do Littler, em uma declaração conjunta. “Trabalhando juntos, podemos
fornecer soluções para atender às necessidades dos clientes que operam na maior economia da América Latina,
ao mesmo tempo em que fortalecemos, ainda mais, as capacidades do Littler na região.”
O Chiode Minicucci é liderado pelos sócios Daniel Domingues Chiode e Marília Nascimento Minicucci e
conta com profissionais em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Brasília. O escritório representa
empresas em litígios individuais e coletivos, perante os Tribunais Regionais do Trabalho, o Tribunal Superior
do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal do Brasil. O Chiode Minicucci também oferece consultoria em
questões trabalhistas, para empresas, em uma variedade de setores, incluindo farmacêutico, químico,
tecnologia, aviação, seguros, infraestrutura, energia e varejo.
“Os empregadores brasileiros estão enfrentando uma série de novas questões no local de trabalho, desde as
reformas substanciais em nossas leis trabalhistas até os vários desafios trazidos pela pandemia da COVID19”, disse Chiode. “Nossa profunda experiência no Brasil, combinada com o alcance global do Littler e seus
vastos recursos, formarão uma poderosa plataforma de assessoramento aos empregadores. Marília, meus
colegas e eu temos colaborado com vários advogados do Littler, ao longo dos anos, e estamos entusiasmados
por agora trabalhar, de forma contínua, com uma equipe tão talentosa e dedicada.”
“O Brasil é um mercado importante para nossos clientes e foi fundamental encontrarmos o escritório certo
para trabalhar no país”, disse Stephan Swinkels, acionista da Littler que ajuda a liderar o desenvolvimento e
integração da prática global do escritório. “O Chiode Minicucci estabeleceu uma sólida reputação entre as
empresas brasileiras e atraiu os principais profissionais do direito do trabalho, incluindo um ex-ministro do
Tribunal Superior do Trabalho. Estamos entusiasmados para tê-los como parte da nossa equipe global de
atendimento ao cliente.”

—more—

“Ficamos impressionados com Daniel, Marília e a equipe que eles montaram e estamos ansiosos para cooperar
com eles, para atender às necessidades trabalhistas das empresas nesta que, hoje, é a nona maior economia do
mundo”, acrescentou Peter Susser, Líder de Prática Global do Littler e presidente da prática de Direito do
Trabalho Internacional do escritório.
Chiode Minicucci e seus advogados foram reconhecidos como líderes em Direito do Trabalho, por
organizações como Chambers & Partners, Análise 500 Advocacia, Legal 500 e Leaders League. A equipe
trabalhará em estreita colaboração com a acionista do Littler Renata Neeser, que vive em Nova York e é
natural de São Paulo, tendo, no passado, atuado naquela cidade, na coordenação do suporte às necessidades
dos clientes no Brasil.
As operações internacionais do Littler abrangem quatro continentes - América do Norte, América do Sul, Ásia
e Europa - e (além do novo apoio no Brasil) incluem escritórios na Áustria, Bélgica, Canadá, Colômbia, Costa
Rica, República Dominicana, El Salvador, França, Alemanha, Guatemala, Honduras, Itália, México, Holanda,
Nicarágua, Noruega, Panamá, Polônia, Cingapura, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos (incluindo Porto
Rico) e Venezuela. As capacidades globais do escritório também incluem advogados com experiência
internacional excepcional, incluindo profissionais duplamente licenciados nos EUA e Austrália, Brasil, Japão
e África do Sul, respectivamente.
Sobre o Littler
Com mais de 1.500 advogados trabalhistas em escritórios em todo o mundo, o Littler oferece soluções locais para locais de trabalho,
em todos os lugares. Nossa equipe diversificada e tecnologia exclusiva fomentam uma cultura que celebra o pensamento original,
oferecendo inovação revolucionária que prepara os empregadores para o que está acontecendo hoje e para o que, provavelmente,
acontecerá amanhã. Para obter mais informações, visite www.littler.com.
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