Transparência e
segurança para o
seu negócio

Nossos números em 2021
e metas para 2022

Nossa Excelência
2021 | Traduzida em números
Em 2021 ajudamos nossos clientes a prevenir, minimizar ou eliminar os
impactos causados pela pandemia, inclusive, identificando oportunidades
para os negócios, através de estratégias práticas e multidisciplinares.

Reconhecimento
O índice de recomendação do Duarte Tonetti Advogados chegou ao nível
de excelência e subiu 3 pontos em relação ao ano anterior.

Pesquisa (Net Promoter Score) realizada com 74 clientes em dezembro de 2021.

+ 60 mil horas
de consultoria

+ 60 profissionais
envolvidos

+ 300 clientes

atendidos e satisfeitos
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E para 2022

CRISE

Mantemos o nosso compromisso em fortalecer o seu negócio por
meio de uma consultoria jurídica completa.
Disponibilidade e Agilidade
Continuaremos sempre disponíveis atendendo nosso cliente nos
prazos e momentos necessários.
Redução de custo
Continuaremos investindo para atender o cliente 360º, centralizando
sua demanda num só escritório, reduzindo tempo e custo.
Atendimento em todo Brasil
Nossa estrutura está preparada para atuar em qualquer lugar do país.

Criatividade e otimismo
Acreditamos que, em tempos de crise, precisamos enxergar
oportunidades, buscando soluções para que as empresas cresçam
com segurança.
Advocacia 5.0
Continuaremos investindo em tecnologia sem abrir mão do
atendimento humanizado.
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Nossos serviços

Saiba mais sobre o que podemos fazer pela sua empresa.

Tributário
Consultoria Fiscal em tempo integral
Mapa com Análise das regras fiscais
Planejamento Tributário
Administração de Débitos Tributários
Atendimento à Fiscalização Tributária
Certidões Negativas de Débitos
Regimes Especiais junto ao Fisco
Consultas Fiscais Junto ao Fisco

Levantamento de Crédito Tributário
Através de consultores especializados e sistema informatizado,
realizamos uma minuciosa revisão fiscal para levantamento de
tributos pagos a maior e redução de carga tributária, gerando
caixa com segurança para o cliente.
Em 2021, geramos mais de R$ 150 milhões de caixa aos nossos clientes
Como?
Realizamos o projeto de Levantamento de Crédito Tributário de ponta a
ponta, fazendo todas as retificações ou compensações necessárias.
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Trabalhista
Consultoria trabalhista em tempo integral;
Acompanhamento e defesa de processos judiciais e
administrativos em todo o território nacional;
Atuação Sindical.

LANÇAMENTO DA PLATAFORMA:
Compliance Trabalhista Digital – por meio da nossa plataforma

exclusiva, o cliente terá o passo a passo para estar em conformidade com a:
1. CLT
2. Normas regulamentadoras
3. Leis especificas das relações de trabalho
4. Relações Sindicais
5. LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados

Proteção de Dados
Adequamos a empresa à LGPD (Lei Geral de Proteção de
Dados) de forma descomplicada, através de Mapeamento
de Dados, elaborando o Relatório de Risco e Plano de Ação,
revisão dos contratos e elaboração de politicas necessárias e
conscientização dos colaboradores através do treinamento.
Você sabia?
É através do plano de ação que a empresa evidencia estar em
conformidade com a lei e se protege!

Rua Machado Bittencourt, 361 - 12º Andar | CEP: 04044-905 | Vila Mariana São Paulo - SP | (11) 3318 3250 | www.dtadvogados.com.br
Este material é de uso exclusivo para clientes e contatos do Duarte Tonetti Advogados.

Direito Empresarial
Uma atuação multidiciplinar focada na segurança da sua
empresa.
Contratos
Análise, elaboração, revisão e negociação de contratos de todas as
espécies;
Cobrança e Recuperação de Crédito
Nossos profissionais especializados em cobranças judiciais e
extrajudiciais recuperam o valor das inadimplências em qualquer
lugar do país;
Licitações e Contratos Administrativos
Suporte jurídico em licitações públicas nos mais variados regimes e
modalidades;
Relação de Consumo
Célula focada em mitigar os riscos e solucionar os conflitos das
reclamações dos consumidores;
Penal Empresarial
A área de Direito Penal do escritório atua em conjunto com os
demais departamentos, complementando nossa assessoria;
Societário/M&A
Consultoria societária; Fusões e aquisições – M&A; Reorganização
societária e Acordo de sócios (corporativo e familiar);
Imobiliário
Operação de ponta, desde a compra e venda, até a regularização
registral dos imóveis.
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Solução em Governança Familiar e Patrimonial
Governança Familiar
Uma célula especializada em Direito da família voltada
para os negócios. Realizamos uma analise do papel
da família dentro da corporação para evitar reflexos
negativos no negócio.
Gestão Patrimonial
Analisamos o patrimônio familiar e indicamos a melhor estrutura
jurídica para a sua gestão (holdings, trust, fundos exclusivos) com
mitigação da carga tributária na sucessão. Com o planejamento,
evita-se a abertura de inventários, disputas entre herdeiros e a
burocracia no momento da sucessão patrimonial.

Startups e Novos Negócios
Entrada e saída de investidores: conversão de dívidas em
investimentos
Estrutura Societária e Planejamento Tributário
Assessoria Jurídica na captação de investimentos
Mitigação de riscos trabalhistas e solução de ações
Proteção de Dados

O Duarte Tonetti Advogados
segue com foco em construir esse
novo momento de transformar as
mudanças em ações de sucesso!
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