NOSSA MISSÃO
Exercer o Direito como instrumento de
evolução do cliente, com conhecimento do
seu negócio, utilizando-se de soluções
práticas e inovadoras.

NOSSA VISÃO
- Ser referência na prestação de serviços
jurídicos no meio empresarial em âmbito

nacional e com projeção internacional.
- Ser reconhecido como um ambiente
próspero e excelente para se trabalhar.

PARLUTO ADVOGADOS

NOSSOS VALORES

Fundado em 1997, o Parluto Advogados é um

O escritório é pautado por valores éticos,

moderno escritório de advocacia, situado na região

tais como:

do ABC Paulista. Atua nas diversas áreas do Direito,

- Comprometimento

com ênfase na área empresarial e especializado na

- Valorização do ser humano

assessoria

- Respeito

contencioso.

jurídica

no

âmbito

preventivo

e

- Profissionalismo
- União (Sinergia do grupo)
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TRABALHISTA

SOCIETÁRIO

TRIBUTÁRIO

CÍVEL

ÁREA DE ATUAÇÃO

ADMINISTRATIVO

Parluto Advogados é um escritório full service, no
qual o atendimento se dá de forma completa e
integrada. A equipe de advogados possui ampla
experiência e destacada atuação nas diversas áreas

do direito empresarial, seja na condução de assuntos
preventivos como contenciosos.

www.parluto.com.br

CONSUMIDOR

EQUIPE
SEGMENTOS

A equipe é composta por advogados com

formação acadêmica sólida, graduados nas
Com uma postura dinâmica e comprometida, o Parluto
Advogados conquistou a fidelidade de empresas que ano após
ano o prestigiam com sua confiança e recomendações dos

O escritório oferece um atendimento personalizado, tanto às

pequenas empresas como grandes corporações.

Dentre os clientes atendidos, destacam-se empresas atuantes
nos setores:

INDUSTRIAS

SERVIÇOS

Construção Civil

Associações

Metalúrgica

Engenharia

Siderúrgica

Logística Aduaneira

Química

Agentes Políticos

Cosmético

Entretenimento

Empreendimentos Imobiliários

www.parluto.com.br

experiência e capacidade técnica para
solucionar assuntos jurídicos complexos.
Além disso, todos os profissionais recebem

serviços.

Tecnologia e Informática

melhores universidades brasileiras e com

COMÉRCIO

continuamente incentivos em cursos de
especialização e aprimoramento.

POSICIONAMENTO ATUAL

CONQUISTAS

Investimento em tecnologia e modernização
O investimento na construção de um parque de informática
com servidores de alta capacidade, desktops modernos e infra
estrutura de rede, possibilitou a independência na área de TI .

O escritório é associado ao CESA, sendo

O gerenciamento de processos é realizado por um sistema

reconhecido pelo mesmo e avaliado em

jurídico de alta tecnologia, considerado um dos mais modernos

critérios de excelência.

no segmento.
A modernização nos recursos de telefonia, em atendimento
digital e integração com o TI possibilitou além de vídeo
conferências, uma melhor recepção e clareza nas ligações e o
atendimento personalizado.

Relacionamento e atendimento diferenciado
O Departamento de Comunicação e Marketing garante uma

www.parluto.com.br

linha direta entre escritório e cliente. É responsável pelo

No início de 2011, conquistou o Prêmio

gerenciamento de contas e também pela publicação de

Excelência Empresarial, na categoria de

materiais informativos (newsletters, artigos, notícias, entre

Prestadora de Serviço organizado pelo

outros).

CIESP Santo André.
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