
 

IWRCF NO ANÁLISE 500 

É com muito orgulho e satisfação que compartilhamos 

mais essa conquista do IWRCF. O escritório foi premiado 

pela revista ANÁLISE ADVOCACIA 500, na categoria 

escritório abrangente, em 4 áreas de atuação. Além 

disso, 3 sócios foram premiados pelas suas atuações em 

suas respectivas áreas de especialidade. 

A publicação classificou, ainda, os escritórios mais admirados por cada 

setor da economia. O IWRCF e 2 sócios foram citados por 5 diferentes 

setores. 

A pesquisa é baseada na admiração que clientes têm pelo escritório e 

seus profissionais. Portanto, agradecemos a todos os nossos clientes que 

reconhecem nosso trabalho e contribuíram com a publicação.  

We proudly share that IWRCF was awarded by the Brazilian publication 

ANÁLISE ADVOCACIA 500, in the broad firm category, in 4 practice areas. 

Furthermore, 3 partners were awarded by their performance in their 

respective practice areas. 

The publication also ranked the most admired law firms 

by each industry. IWRCF and 2 partners were selected by 

5 different sectors. 

The research is based on clients’ admiration for the firm and its 

professionals. Therefore, we thank all our clients that appreciate our 

work and contributed with the publication.  

 

 

 

 

 

 

Abaixo as posições do escritório e sócios em cada categoria: The category and band in which the firm and partners were ranked are 

the following:

POR ÁREA DE ATUAÇÃO / BY PRACTICE AREA 

Cível / Litigation 

- IWRCF – 3ª posição / Band 3 

- ANDRÉA FRANÇOLIN – 1ª posição / Band 1 

Consumidor / Product Liability 

- IWRCF – 2ª posição / Band 2 

- RENATO CURY – 2ª posição / Band 2 

Contratos Comerciais / Commercial Contracts 

- IWRCF – 1ª posição / Band 1 

- LUIZ WERNECK – 2ª posição / Band 2 

Infraestrutura e Regulatório / Infrastructure 

and Regulatory 

- IWRCF – 3ª posição / Band 3 

AVALIAÇÃO DE CADA SETOR DA ECONOMIA / ADMIRATION FROM EACH INDUSTRY

Automotivo e Autopeças / Automotive and Auto Parts 

- IWRCF – 2ª posição / Band 2 

- RENATO CURY – 3ª posição / Band 3 

Borracha e Plástico / Rubber and Plastic 

- IWRCF – 2ª posição / Band 2 

- ANDRÉA FRANÇOLIN – 2ª posição / Band 2 

Comunicação / Communication 

- IWRCF – 2ª posição / Band 2 

Eletroeletrônica / Electronic 

- IWRCF – 2ª posição / Band 2 

Serviços especializados / Specialized Services 

- IWRCF – 1ª posição / Band 1 

- ANDRÉA FRANÇOLIN – 2ª posição / Band 2 

Na classificação geral de advogados mais admirados no Estado de São 

Paulo, o escritório e os sócios ANDRÉA FRANÇOLIN e RENATO CURY se 

classificaram na 1ª posição, e o sócio LUIZ WERNECK na 2ª posição, na 

categoria escritório abrangente. 

A publicação também apresenta o ranking geral por pontuação e por 

admiração, nos quais o IWRCF, com apenas 2 anos de existência, é 

incluído nas 13ª e 14ª posições, respectivamente. 

The publication also presents a general ranking by score and admiration, 

in which IWRCF, with only 2 years of existence, is ranked at the 13rd  and 

14th positions, respectively. 

In the general classification of the most admired offices located in the 

State of São Paulo, IWRCF and partners ANDRÉA FRANÇOLIN and RENATO CURY 

were classified in band 1, and partner LUIZ WERNECK in band 2, in the 

broad firm category
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