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EQUILIBRANDO QUESTÕES JURÍDICAS E REALIDADES COMERCIAIS

AO BUSCAR CONSULTORIA JURÍDICA
COMO UM MEIO DE CRESCIMENTO,
OS CLIENTES VÊM PARA O HORZEPA
SPIEGEL & ASSOCIATES.

Bem-vindo ao HS&A
O escritório Horzepa Spiegel & Associates presta
serviços jurídicos de alta tecnicidade para
empreendedores e empresários. Com filiais no
Texas e em Nova York, o escritório trabalha em
parceria com seus clientes ao oferecer serviços
personalizados e equilibrar questões jurídicas
e realidades comerciais. Nossos clientes têm a
vantagem de contar com uma assessoria jurídica
e com uma consultoria comercial que cuidam das
preocupações práticas de empresários. Prestamos
consultoria a empresas estabelecidas, empresas em
crescimento e startups, na área de gestão de riscos
jurídicos no estabelecimento de vínculos comerciais
lucrativos, fazendo com que aproveitem ao máximo
as oportunidades e direcionem o crescimento.
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Serviços De Assessoria Jurídica
O escritório Horzepa Spiegel & Associates presta
serviços de advocacia empresarial para empresários
e executivos. Com base em um profundo
conhecimento dos objetivos comerciais em geral
de uma empresa, oferecemos mais do que uma
assessoria em questões jurídicas específicas.
Cultivamos um relacionamento colaborativo com
nossos clientes, debatendo ideias e decisões e
atuando como consultores comerciais permanentes.
Isso faz com que nosso trabalho de assessoria
jurídica funcione como um meio de crescimento.

Precauções Para Minimizar Riscos
Assessoramos executivos e empresários a evitarem
futuros problemas legais através da documentação
correta de ações e decisões corporativas. Sabemos
que as necessidades e capacidades da governança
de uma empresa variam de acordo com seu pessoal,
porte, setor e localização. Por isso, adaptamos
nossa atuação a fim de proporcionar o grau ideal
de proteção para cada um de nossos clientes,
sempre atentando para suas circunstâncias
específicas. Quando investidores-anjo, investidores
institucionais ou outros interessados passam a
fazer parte da empresa, prestamos consultoria
sobre os contratos de governança que garantirão o
desempenho das atividades comerciais.

Relações Comerciais
Para Orientar O Crescimento
Prestamos consultoria em transações e acordos
comerciais, que são a base do crescimento de uma
empresa. Nosso enfoque equilibra a necessidade
de proteção jurídica com a realidade, pois páginas
e páginas de cláusulas contratuais desnecessárias
podem afastar clientes, prestadores de serviço,
fornecedores e parceiros estratégicos. Trabalhamos
em conjunto com os administradores para conhecer
as prioridades da empresa. Assim, podemos nos
concentrar nos termos contratuais que realmente
importam. Os clientes também confiam em nós
para auxiliá-los nos assuntos jurídico-comerciais
do dia a dia, como se fôssemos seu departamento
jurídico “interno”.

Gestão E Motivação
De Pessoal Com Segurança
Assessoramos empresas na contratação de
empregados e prestadores de serviços, enfatizando
as obrigações de não concorrência, de não
solicitação e de outra natureza que podem ser
cabíveis, caso a caso. Além disso, protegemos o
patrimônio da empresa, prestando consultoria em
seus contratos, no tocante às obrigações de não
concorrência, de não solicitação e de propriedade
intelectual. Atuamos ainda na consultoria quanto a
opções de ações e outros planos de incentivo que
servirão para motivar seus empregados, ao mesmo
tempo em que protegem sua empresa. Por fim,
prestamos consultoria nos casos de rescisão de
contratos de trabalho, inclusive acordos rescisórios.

Áreas de atuação
Nosso trabalho externo de assessoria jurídica
abrange o auxílio em relação a:
• Governança e políticas corporativas;
• Transações e acordos comerciais;
• Legislação e políticas trabalhistas;
• Prestadores de serviços e memoriais descritivos
de atividades;
• Proteção de informações sigilosas e privilegiadas;
• Remuneração e planos de incentivos atrelados a
opções de participação acionária;
• Acordos com acionistas;
• Assuntos jurídico-comerciais do dia a dia.
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Filiais Do HS&A
O escritório Horzepa Spiegel & Associates é
sediado em Houston, no estado do Texas, mas
também atua na região metropolitana de Nova
York por meio de sua filial na cidade.
Nossas filiais funcionam como se fossem
um único escritório, devido ao uso de uma
infraestrutura de tecnologia de informação
de ponta. Assim, nossos advogados estão
disponíveis para nossos clientes onde quer
que estejam.
ESCRITÓRIO EM HOUSTON
Horzepa Spiegel & Associates PC
988 Patterson Street
Houston, Texas 77007
Telefone: (713) 861-2201
Fax: (713) 861-2301

ESCRITÓRIO EM NOVA YORK
Horzepa Spiegel & Associates PC
30 Wall Street
8th Floor (8º andar)
New York, New York 10005
Telefone: (212) 710-9510
Fax: (212) 710-9509

EQUILIBRANDO QUESTÕES JURÍDICAS E REALIDADES COMERCIAIS

www.horzepalaw.com
© Copyright Horzepa Spiegel & Associates PC

