


a gente entende
a sua causa

Colaboramos com as empresas e empreendedores 
mais bem-sucedidos do mundo para navegar pelas 
mudanças, aproveitar oportunidades e superar 
barreiras à inovação e ao crescimento. Dentro 
de nossas comunidades, trabalhamos para criar 
melhores oportunidades para o futuro.

A Stürmer & Wulff é uma empresa orientada 
para o cliente, reconhecida como uma das 
firmas de advocacia mais inovadoras do setor. 

Nosso DNA é composto por flexibilidade, 
comprometimento, multidisciplinaridade e excelência. 
Assim, podemos nos adaptar a cada situação e estar 
sempre presente no dia a dia de nossos clientes, 
oferecendo atendimentos de alta performance. 

Com uma equipe singular que conta com mais 
de 60 profissionais, somos capazes de não 
apenas atender, mas entender a causa de cada 
um dos nossos clientes.

Entre os 100 principais escritórios de advocacia 
do Brasil, acreditamos que a nossa cultura de cuidar, 
capacitar e surpreender as pessoas possibilita 
a construção de um ambiente de negócios melhor. 

E, através de bases localizadas em São Paulo e Porto 
Alegre, temos estendido as nossas soluções para além 
das américas, mostrando às mais distintas empresas 
ao redor do mundo a nossa forma única de oferecer 
suporte jurídico: com proximidade e excelência.



Proposta 
de valor

Acreditamos que, ao viver em um mundo 
interconectado e em constante mudança, unir novas 
ideias a sólidas vivências é mais que uma exigência. 
Partindo dessa crença, oferecemos justamente 
um alinhamento de perspectivas diferenciadas 
e profundas experiências. Para nós, afinal, é apenas 
combinando inovação e conhecimento que poderemos 
atingir os melhores resultados: aqueles que 
o seu negócio precisa.  

Compreendendo e resolvendo problemas antes mesmo 
que eles se tornem um. Fornecendo conselhos claros e 
práticos para aumentar a eficiência das empresas. 

É assim que trabalhamos.

A Stürmer & Wulff oferece insights únicos a partir de sua 
experiência nos ambientes e mercados jurídicos mais complexos 
do mundo. Para empresas ou instituições financeiras, promovemos 
soluções que identificam e mitigam riscos, permitindo o máximo 
aproveitamento das oportunidades.

/   Compreensão profunda dos seus problemas.

/   Conversas francas e resoluções práticas.

/   Relações fortes e uma abordagem colaborativa.



Atuação

/   Cível

/   Internacional

/   Societário

/   Trabalhista

/   Tributário

/   Propriedade Intelectaual

/   Bancário

/   Reestruturação de Dívidas



Sócios & Consultores

Giovanni Stürmer Dallegrave

giovanni.dallegrave@sw.adv.br
Cel.: +55 (51) 99701 4653

Fábio Baumgratz

fabio.baumgratz@sw.adv.br
Cel.: +55 (51) 99218 0577

Felipe Hessel

felipe.hessel@sw.adv.br
Cel.: +55 (51) 99994 5033

Luis Wulff

luis.wulff@sw.adv.br
Cel.: +55 (51) 99855 4121

Hugo Smith

hugo.smith@sw.adv.br
Cel.: +55 (51) 99286 1027

Pedro Schuch

pedro.schuch@sw.adv.br
Cel.: +55 (53) 98136 1569
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Porto Alegre | RS - Brasil
+55 51 4007.2566 
91900-180
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