
  

 

 

nota de imprensa 
 
Madrid, 14 de janeiro de 2020 

ECIJA integra Chacón & Rodríguez e torna-se a maior 

empresa espanhola da América Latina 

Com esta integração, a ECIJA consolida-se como a empresa espanhola com maior 

presença na América Latina, traduzindo a sua presença num total de 11 cidades e 13 

escritórios.  

 

Da esquerda para a direita: Alejandro Touriño, sócio gerente da ECIJA; Armando Salinas, sócio da ECIJA México; Hugo Écija, fundador e 

CEO da ECIJA; Mauricio París, sócio da ECIJA; Ricardo Chacón, sócio-gerente da ECIJA México; Joaquín Rodríguez, sócio da ECIJA México 

e Alejandro Linares, sócio da ECIJA México. 

A ECIJA inicia o ano de 2020 continuando o caminho de crescimento descrito nos anos 

anteriores, com a chegada a um novo mercado na América Latina, o décimo primeiro da 

sociedade nas Américas. Com a integração da sociedade Chacón & Rodríguez, S.C., a 

ECIJA consegue abrir operações no México, uma das posições-chave na operação de 

muitos dos clientes da empresa. A equipa da ECIJA no México adicionará inicialmente 4 

novos sócios e 21 profissionais, o que posiciona a ECIJA como uma das sociedades líderes 

no país. Fortalece de igual modo, a sua liderança como sociedade espanhola com maior 

presença na América Latina, com escritórios em 11 países, e inaugura a sua 22ª sede 

internacional. 

 

A equipa mexicana, que atuará sob a marca ECIJA, é liderada pelos sócios Ricardo 

Chacón, Joaquín Rodríguez, Alejandro Linares e Armando Salinas, e possui um total de 21 

profissionais, aspirando a crescer significativamente nos próximos meses. O novo escritório 



  

 

da ECIJA, no México, é multidisciplinar com uma longa carreira profissional, que se destaca 

principalmente por oferecer consultoria a clientes mexicanos e estrangeiros em transações 

internacionais, fusões e aquisições, litígios, financiamento de projetos, aeronáutica, 

compliance, direito da tecnologia, telecomunicações, farmacêutico, energético e 

imobiliário, entre outros. 

 

A ECIJA já conta com 96 sócios e ultrapassa o número de 500 profissionais distribuídos 

internacionalmente por 13 países (Espanha, Portugal, EUA, Panamá, República 

Dominicana, Costa Rica, Chile, Honduras, Nicarágua, El Salvador, Guatemala, Porto Rico e 

México). 

 

Ricardo Chacón, sócio fundador da Chacón & Rodríguez, S.C. e agora sócio-gerente da 

ECIJA México, destacou que o processo de integração foi simples graças à cultura dos 

escritórios: “Ambas as sociedades compartilham não apenas a visão de negócio e a 

excelência no atendimento ao cliente, mas temos também valores e princípios comuns, 

compromisso com a diversidade e a meritocracia nas nossas estruturas”. 

 

Em relação à decisão da empresa de entrar no país, Alejandro Touriño, sócio-gerente da 

ECIJA, explicou: “O compromisso da ECIJA com o mercado mexicano é parte da 

obrigação que a empresa tem com seus clientes de dar-lhes uma cobertura global nas suas 

operações. Nesse contexto, a Espanha é o segundo maior investidor internacional no 

México e é visível que continuará a crescer”. 

 

A ECIJA, uma das sociedades espanholas que mais cresceu nos últimos anos, incorporou 

um total de 15 escritórios na sua estrutura, nos últimos dois anos, 9 delas em 2019, além da 

celebração de uma aliança estratégica com a empresa China Grandall, a quinta maior 

do país asiático, numa política que visa consolidar a ECIJA entre as sociedades 

internacionais de referência, conectando os seus clientes globalmente. Segundo Touriño, a 

integração de Chacón & Rodríguez é um passo importante na estratégia de 

internacionalização da Sociedade e este será o primeiro de vários que vão surgir ao longo 

de 2020: “Estamos cientes de que ainda existem mercados relevantes para explorar e, 

portanto, em 2020, esperamos anunciar novos movimentos da sociedade”. 

 

Sobre a ECIJA 
A ECIJA, com mais de 20 anos de experiência profissional, é uma das sociedades líderes no 

mercado espanhol, reconhecida por diretórios internacionais como Chambers & Partners 

ou The Legal 500. Foi reconhecida pela The Lawyer como a melhor sociedade de TMT da 

Europa e pela Financial Times entre as vinte sociedades mais inovadoras. A sua relevância 

no mercado espanhol foi reconhecida pela Expansión e pela Forbes, que a destacaram 

como a melhor sociedade de economia digital de Espanha. A ECIJA possui uma equipa de 

96 sócios e mais de 500 profissionais.  

Sobre Chacón & Rodríguez 
A Chacón & Rodríguez é uma sociedade multidisciplinar com mais de 15 anos de 

experiência profissional, composta por 4 sócios e 21 associados, focada em serviços de alta 

qualidade a clientes nacionais e estrangeiros para a realização de operações e negócios 

no México. Os seus advogados têm amplo prestígio nacional e internacional e foram 

reconhecidos por várias publicações como Best Lawyers, Acquisition International, M&A 

Awards e Global Law Experts. 
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