
O lugar onde os 
negócios acontecem



O escritório RONALDO MARTINS & Advogados, 
fundado em março de 1990, apresenta um conceito 
diferenciado na prestação de serviços jurídicos: uma 
linguagem comum entre as empresas e seus advogados 
externos. Esta diretriz orientou para um modo de 
atuação inovador no sentido de tornar o escritório 
um facilitador e instrumento para agregar valor aos 
resultados buscados por seus clientes. 

Operar a partir desses princípios permitiu entender 
as necessidades jurídicas dos clientes estabelecendo 
parcerias, facilitando a busca de alternativas e 
possibilitando oferecer soluções diferenciadas, 
investindo em processos, tecnologia e nas pessoas. 

Advocacia 
voltada para 
planejamento 
estratégico 
empresarial



Diante das mudanças no mundo dos 
negócios foi fundamental ter um 

time forte, para que a prestação de 
serviços superasse as expectativas dos 
clientes e de novos projetos, somado à 

implantação do portal – Plataforma Digital 
-  RONALDO MARTINS & Advogados, 

que trouxe acesso rápido aos processos 
cuidados pela equipe e ferramentas 

estratégicas para os negócios de todos 
os clientes, com gestão das demandas e 

processos.

A informação jurídica acessível a todos 
os níveis da empresa contribui para 

elevar a produtividade como instrumento 
facilitador para atingir o objetivo final dos 

clientes: o lucro com responsabilidade 
ambiental e social.

Soluções 
estratégicas, 

produtividade e 
rentabilidade



A mesma linguagem entre clientes e advogados

Prestar serviços jurídicos com foco nas necessidades dos clientes 
e dos seus negócios leva o escritório a uma busca contínua de 
especialização em áreas do Direito, com soluções inovadoras 
especialmente nos seguintes segmentos: TRIBUTÁRIO, 
SOCIETÁRIO, TRABALHISTA, CIVIL/CONTRATUAL, PENAL 
EMPRESARIAL. AMBIENTAL E PLANEJAMENTO PATRIMONIAL 
E SUCESSÓRIO, desenvolvendo uma série de procedimentos e 
soluções criados especialmente para facilitar o encaminhamento e a 
resolução de desafios jurídicos comuns a essas áreas. 

Destacadamente especializado
O foco do RONALDO MARTINS & Advogados no cliente 
tem gerado demandas de assessoria e consultoria 
jurídica em várias áreas de negócios, notadamente: 

• no desenvolvimento de operações estruturadas para 
aquisição, fusão e incorporação de empresas;

• em associações empresariais; 
• em investimentos estrangeiros no Brasil; 
• em investimentos brasileiros no exterior; 
• em questões tributárias, envolvendo o adequado 

planejamento tributário e operacional das atividades 
sociais das empresas;

• nas relações de consumo;
• nas questões ambientais;
• na elaboração de contratos de qualquer natureza; e
• no planejamento patrimonial e sucessório dos grupos 

familiares.



Organizar-se como uma empresa, pensar em 
negócios, facilitar e agregar valor, tornar a 
informação jurídica acessível e ter sempre em 
mente que serviços legais são instrumentos e 
meios para as empresas atingirem seus objetivos, 
possibilita à equipe do escritório RONALDO 
MARTINS & Advogados alinhar-se com seus clientes 
e estabelecer parcerias duradouras.  Busca-se, 
também, estabelecer um relacionamento pessoal, 
com disponibilidade, respeito, confiança mútua e 
empenho em busca de soluções, com flexibilidade 
no atendimento e recursos tecnológicos – agilidade e 
relação custo versus benefício. 

Uma visão 
empresarial 
comum 



Inovação 
e ações 

empresariais 
complementares

RONALDO MARTINS & Advogados tem sede em São Paulo e unidades 
em Miami, Brasília, Fortaleza,  ABC, Campinas e região. O escritório 

tem atuação em áreas comuns à moderna concepção de empresas para 
apoiar seus clientes, nas mais diversas situações.

Nas operações internacionais, além da unidade de Miami, em razão da 
diversidade dos sistemas legais dos países envolvidos, o RONALDO 

MARTINS & Advogados mantém relacionamentos permanentes com 
diversos escritórios de advocacia estratégicos no exterior.



Capacitação & 
responsabilidade 
social

O escritório RONALDO MARTINS & Advogados 
estruturou um departamento de atendimento e 
avaliação de seus serviços, formado por uma equipe de 
especialistas em Comunicação e Relações Institucionais, 
trabalhando separadamente dos serviços jurídicos 
visando a qualidade dos serviços, a implantação de 
novos projetos e mantendo um canal de comunicação 
direto com seus clientes.  Todas as ações são apoiadas 
por um Sistema de Gestão de Qualidade, seguindo os 
requisitos da norma NBR ISO 9001-2000.

O escritório desenvolve ações de responsabilidade social 
como apoio a projetos sociais, culturais e esportivos 
e produção de conteúdos informativos a respeito das 
atividades legais, além de incentivar seu corpo técnico 
na realização de mestrados e doutorados no Brasil e no 
exterior. 



Tecnologia 
a serviço do 

direito

Concebido pela própria área de Tecnologia da Informação do escritório, um 
robusto sistema de informação foi criado para atender as necessidades da 
equipe e seus clientes: o portal - Plataforma Digital - RONALDO MARTINS 

& Advogados. Trata-se de uma plataforma de interação e integração 
estratégica para os negócios dos nossos clientes e com foco no resultado. 
Todo contato é feito via chatbot com armazenamento digital para aferição 
das respostas e resgate da base de dados. Tudo online, rápido e seguro, e 

com toda proteção que a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD garante e 
proporciona. Independentemente de onde o advogado esteja fisicamente, o 

cliente será atendido. 

O portal veio para facilitar a rotina e transformar os serviços jurídicos. Por 
ele, a empresa cliente do escritório consulta processos, consegue avaliar 

as vantagens e as desvantagens de seguir uma linha de atuação, deixa 
registrados os entendimentos sobre as demandas, os recursos necessários, 

as informações financeiras decorrentes do seu relacionamento com o 
Escritório, todas as consultas solicitadas, com atendimento direto com os 

advogados responsáveis para enviar a opinião legal ou parecer sobre as 
mesmas.

O sistema está em constante evolução com vistas a garantir agilidade, 
qualidade e competividade, utilizando sistemas de RPA, Big Data, Analitics 

e Inteligência Artificial.



SEDE:
Rua Júlio Gonzalez, n. 132 - 28. andar 
Ed. Memorial Office Business - Barra Funda
01156-060 - São Paulo - SP     

BRASÍLIA – DF
SAUS - Quadra 04 - Lotes 09/10 - Bloco A - 
Salas 526 a 528
Ed. Victoria Office Tower
70070-938 - Brasília- DF   

CAMPINAS e REGIÕES – SP
Rua Peru, 636 - cj.107
13465-760 - Frezzarim - Americana - SP

ABC – SP
Av. Dr. Erasmo, 276 – cj. 93
09030-010 - Vila Assunção – Santo André – SP

FORTALEZA – CE
Av. Santos Dumont, 5.600 –  Sala 104 - Cocó            
60192-018 – Fortaleza - CE    

MIAMI - USA
1395 Brickell Avenue – 9th Floor – Suite 900 – 
Miami - FL - 33131 - USA


