
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLÓRIA ADVOGADOS 
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA 

SÃO PAULO – SP, 2020 

Srs. e Sras. de sucesso, com um empreendimento 

que crescerá cada vez mais, mês a mês, ano a ano. Está 

seguro em suas relações de prestação de serviço, seus 

atendimentos, suas contratações, suas demissões? 

Está seguindo a legislação, eximindo dos problemas 

futuros? Uma dessas indagações pode ter gerado 

dúvidas, leia atentamente este documento, 

certamente esclarecerá as questões. 

O Escritório Glória Advogados foi fundado em 

2014, composto por Advogados especialistas na área 

empresarial / trabalhista / comercial, proporcionando 

um relacionamento diferenciado, buscando sempre a 

melhor e mais rápida solução para cada conflito de 

interesse. 

Um dos pioneiros com a modalidade de serviço 

da Assessoria/Seguro Jurídico, na qual, um advogado 

(assessor jurídico) desenvolve atividades e 

ferramentas, de forma habitual e continua, em busca 

de auxilia-los nas tarefas diárias no âmbito jurídico 

administrativo e jurisdicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wa.me/5511960561939?text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20agendar%20uma%20consulta
https://www.facebook.com/www.gloriaadvogados.adv.br/
https://www.instagram.com/gloriaadvogados/
https://www.gloriaadvogados.adv.br/
https://www.google.com/maps/dir/-23.5353927,-46.6801928/gloria+advogados/@-23.5326588,-46.6806112,16z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x94cefbcdb95d3979:0x61ef415ac3c592f4!2m2!1d-46.6732837!2d-23.530057
https://www.linkedin.com/company/40874489/admin/
https://twitter.com/AdvogadosGloria


ESCRITÓRIO. 

O Escritório Glória advogados está a 5 

(Cinco) anos no mercado, diferenciando suas 

atividades e prestação de serviço, em busca de 

auxiliar as Pessoas Fisicas e Pessoas Jurídicas. 

Em 2018 e 2019 fomos indicados ao prêmio 

TOP OF MIND BRAZIL: 

“O INBRAP – INSTITUTO BRASILEIRO 

DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA, 

parabeniza a empresa "GLÓRIA 

ADVOGADOS" pela indicação ao PRÊMIO 

TOP OF MIND BRAZIL, categoria OURO VIP. 

Pois o titulo se dá ao mérito e 

reconhecimento da organização que mais 

se destaca na busca pela melhoria contínua 

e excelência em gestão empresarial, 

agregando e fortalecendo a sua 

importância dos bons e relevantes serviços 

prestados a sociedade". 

Em 2019 fomos indicados  ao prêmio LATIN 

AMERICAN QUALITY AWARDS, e, em 2020 ao 

prêmio ÁGUIA AMERICANA JUSTIÇA, mostrando 

a seriedade e responsabilidade do Escritório em 

sua atuação e objetivo. 

 

POR QUE MINHA EMPRESA PRECISA? 

De acordo com as estatísticas do IBGE, 48% 

das empresas fecham antes de completar três 

anos. A falta de planejamento e o 

desconhecimento de aspectos legais estão entre 

os principais motivos de falência das pequenas 

empresas. Essa informação só ressalta a 

necessidade de uma ajuda especializada: a 

assessoria jurídica. 



O empresário de sucesso não pode perder 

tempo com questões que tomam muita energia 

e exigem extrema capacidade técnica como é o 

caso das questões jurídicas. O empreendedor 

tem que cuidar do core business da empresa, 

que em inglês significa a parte central do 

empreendimento, ou seja a alma do negócio do 

qual ele entende muito bem. 

Empresas que possuem departamento 

jurídico ainda que não seja interno e seja 

prestado por um escritório, gera para os 

concorrentes, fornecedores, consumidores e 

parceiros um respeito no trato com essa 

empresa. 

QUAL A IMPORTÂNCIA? 

A importância é clara quando entendemos 

que ao possuir um assessor jurídico ao seu lado 

indicando todas atualizações legais, 

procedimentos corretos, a prevenção de uma 

ação judicial em face do assessorado é quase 

total. 

Uma coisa é a secretária da empresa 

entrando em contato com um fornecedor para 

reclamar sobre um pedido a menor, outra bem 

diferente é o advogado levar ao conhecimento 

do fornecedor as consequências jurídicas do erro 

cometido. O respeito impede que o empresário 

aceite cláusulas abusivas ou obrigações 

indevidas para sua empresa. Além disso, a 

presença de um advogado numa negociação, 

seja com novo fornecedor ou com um 

funcionário, impõe respeito e demonstra que a 

empresa está amparada juridicamente. 

 

 



VAI AJUDAR MINHA EMPRESA? 

Ao falar em uma assessoria jurídica, está 

falando também de lucratividade. Imagine uma 

péssima decisão tomada sem consulta que está 

gerando prejuízo para a empresa, como por 

exemplo um contrato mal redigido, que 

poderia ser prevenido anteriormente com um 

advogado. "Mesmo que ocorra algum 

problema não previsto, que exija a atuação 

mais incisiva de um advogado, o empresário 

não terá que pagar altos honorários para um 

desconhecido, pois já conta com o full servisse, 

ou seja, um escritório que o apoie em todos os 

seguimentos." 

Hoje em dia, empresas de qualquer porte 

podem ter uma assessoria jurídica, isso porque 

o valor do serviço vai variar do tamanho da 

empresa e suas complexidades. Um bom 

advogado consegue antever os problemas que 

a empresa passará, sejam eles trabalhistas, 

tributários ou cíveis. 

Imagine que para uma defesa em causa 

trabalhista que poderia ser evitada, um 

advogado cobre o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais). Esse valor será somente para aquela 

causa e não para os outros problemas da 

empresa. A depender do porte da empresa 

esse valor cobriria uma ASSESSORIA 

COMPLETA POR UNS 6 MESES. 

QUAIS BENEFICIOS? 

Certamente são muitos. Diante do que foi 

dito, ao possuir uma Assessoria Jurídica, a 

Empresa possuirá um advogado especialista ao 

seu lado, como verdadeiro PARCEIRO, 



prevenindo todo tipo de ação que possa recair 

em sua empresa. 

Vivemos o mundo das incertezas, o próprio 

universo jurídico muda e com velocidade, as 

dificuldades se apresentam inclusive para os 

profissionais do Direito, agora imagine para o 

empresário? Cautela é sempre necessário. 

São diversos os beneficios, como: 

Honorários Advocaticios reduzidos. Informações 

sobre a  legislação; Atualizações da legislação 

que vigora sobre a atuação de seu 

estabelecimento; Ajudas sobre legilações; 

Disposição de um especialista a QUALQUER 

MOMENTO; Consultas; Divulgação no site do 

Escritório; Descontos com outros PARCEIROS; 

Indicações; Elaboração de contratos; Revisão de 

contratos; Visita nos estabelecimento, entre 

outros diversos.  

VENHA E FAÇA PARTE 

Entre em contato e marque uma consulta, 

responde este e-mail e aproveite a 

oportunidade. 

Estamos a anos neste ramo, na qual vem 

trazendo frutos para os nossos assessorados, 

tanto financeiramente, quanto ao crescimento 

de seu estabelecimento. 

 

 

 

 


