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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Carlos Souto possui ampla experiência e profundo conhecimento nas áreas de 
tecnologia, financeira, energia, bens de consumo e indústrias de manufatura. 
Sua perspectiva singular, adquirida através de seu trabalho no escritório e em 
assessorias externas para algumas das empresas mais inovadoras do país, é 
muito valorizada pelos clientes. Carlos frequentemente atua como consultor 
jurídico, proporcionando estratégias para lidar com desafios legais abstratos 
e complexos de resolução de conflitos, operações societárias e negociação de 
contratos. 

Seus clientes descrevem-no como alguém com incomparável comprometimento 
e valorizam sua capacidade em organizar a equipe certa de especialistas no 
assunto para lidar com suas necessidades. Durante o período de privatizações 
no Brasil, Carlos atuou em diversos e complexos projetos envolvendo indústrias 
elétricas e de telecomunicação, assistindo clientes em matérias trabalhistas, 
cíveis e administrativas. Além disso, assessorou também inúmeros órgãos 
municipais, estaduais e federais em prospectos de terceirização e consequentes 
questões relacionadas ao tema. Por assessorar empresas renomadas de forma 
constante, está continuamente aprofundando sua experiência na área empresarial 
e aprimorando suas habilidades em liderar questões complexas de resolução de 
conflitos, product liability e direito societário e regulatório. 

Carlos também está muito envolvido no meio empresarial e tem participação 
ativa no Young Presidents Organization (YPO) desde 2001. Além de palestrar 
internacionalmente, também é autor de publicações jurídicas abordando temas 
como terceirização, responsabilidade civil, direito consumerista, licitações 
públicas e energia. Durante anos tem sido recomendado como proeminente 
advogado na área de Contencioso em guias reconhecidos, como Chambers & 
Partners, LACCA e Legal 500.

FORMAÇÃO
• OPM – Harvard Business School Shanghai (HBS, 2011).
• OPM – Harvard Business School (HBS, 2005).
• Curso Preparatório à carreira do Ministério Público (1999).
• Especialização em Direito da Economia e da Empresa (1998).
• Curso em Political Culture, Rule of Law and Democracy (Friederich – 

Naumann, Alemanha, 1997).
• Especialização em Filosofia e Economia Política (PUCRS, 1995).
• Bacharel em Direito (UFRGS, 1989).

https://www.facebook.com/souto.correa/
https://www.instagram.com/souto.correa
https://www.linkedin.com/company/soutocorrea
https://open.spotify.com/show/3cV4HWukzNk2jbKjkb38rC?si=GBcFse2LQqCGJMyKLijlyg
https://www.youtube.com/c/SoutoCorreaAdvogados


RECONHECIMENTO
• Chambers and Partners Latin America: Corporate/Commercial: South – 

eminent practitioner (2018 – 2021); Dispute Resolution: Litigation (2015 – 
2018); Dispute Resolution: South (2015 – 2017).

• Chambers Brazil – Regions: Corporate/Commercial (2021)
• The Legal 500 Latin America Brazil: Restructuring and Insolvency (2022); 

Commercial, Corporate and M&A (2021); Energy and natural resources – 
Electricity (2019).

• The Legal 500 – City – Brazil: Commercial, corporate and M&A: Porto Alegre 
(2022).

• Leaders League: Bankruptcy (2018); M&A and Corporate Law (2018 – 2020).
• LACCA APPROVED: Administrative law (2018 – 2022); Arbitration (2018 – 

2022); Litigation (2018 – 2022).
• Latin Lawyers 250 – Corporate and M&A (2020-2021).
• Latin Lawyers National 2020 – Corporate and M&A.
• Prêmio Libertas (IEE).
• Prêmio Asa Delta (IEE).

ATIVIDADES ADICIONAIS
• Presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE, 1994-1995).
• Presidente do Instituto Liberal (IL).
• Presidente do Conselho Nacional dos Institutos Liberais (CONIL).
• Vice-Presidente da Federação das Associações Comerciais e de Serviços do 

Rio Grande do Sul (FEDERASUL).
• Conselheiro no Conselho Superior da Associação Comercial de Porto Alegre 

(ACPA).
• Presidente e membro do Conselho Regional da AMCHAM/RS.
• Presidente do YPO – Capítulo Porto Alegre (RS).
• Presidente do YPO – Área Brazil.
• Membro do Conselho do Y-WPO – Área Brazil.
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